
 



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลนครระยอง

อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารของเทศบาลนครระยอง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลนครระยอง
อีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลนครระยองจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอด
จนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 679,479,017.00 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 399,579,523.83 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 121,399,852.32 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 6 โครงการ รวม 638,356.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 15 โครงการ รวม 58,899,000.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที 8 กันยายน พ.ศ.2559 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที 8 กันยายน พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จํานวน 604,608,718.91 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 76,277,238.80 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 15,343,709.80 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 10,401,563.12 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 6,056,293.79 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 5,697,120.23 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 248,911,888.17 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 241,920,905.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 70,940,587.97 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 457,368,077.28 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 16,385,719.07 บาท

งบบุคลากร จํานวน 220,637,268.16 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 175,475,343.35 บาท

งบลงทุน จํานวน 23,391,746.70 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 30,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 21,448,000.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 65,286,098.95 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 1,239,195.39 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ



ประเภทกิจการสถานีขนส่ง   กิจการสถานีขนส่งจังหวัดระยอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที 22 กรกฎาคม พ.ศ.2559

รายรับจริง จํานวน 1,964,527.21 บาท

รายจ่ายจริง จํานวน 1,260,296.09 บาท

กําไรสะสม จํานวน 0.00 บาท

เงินสะสม จํานวน 1,781,500.14 บาท

ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อืนๆ จํานวน 0.00 บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จํานวน 0.00 บาท

เงินฝากธนาคาร จํานวน 3,274,410.36 บาท

ทรัพย์รับจํานํา จํานวน 0.00 บาท

ประเภทกิจการสถานธนานุบาล   กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครระยอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที 22 กรกฎาคม พ.ศ.2559

รายรับจริง จํานวน 23,767,716.09 บาท

รายจ่ายจริง จํานวน 3,705,524.83 บาท

กําไรสะสม จํานวน 20,017,191.26 บาท

เงินสะสม จํานวน 153,158,159.06 บาท

ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อืนๆ จํานวน 140,000,000.00 บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จํานวน 0.00 บาท

เงินฝากธนาคาร จํานวน 174,124.64 บาท

ทรัพย์รับจํานํา จํานวน 199,918,400.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครระยอง
อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง

รายรับจริง ปี  2558 ประมาณการ ปี 2559 ประมาณการ ปี 2560

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร 74,793,920.05 70,910,000.00 73,901,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 12,191,497.80 8,944,800.00 10,807,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 13,031,290.95 16,718,200.00 16,611,500.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 6,143,109.03 7,050,000.00 7,450,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 4,625,988.17 4,460,000.00 4,260,500.00

หมวดรายได้จากทุน 2,821,000.00 500,000.00 500,000.00

รวมรายได้จัดเก็บ 113,606,806.00 108,583,000.00 113,530,000.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 284,628,675.73 257,300,000.00 267,000,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 284,628,675.73 257,300,000.00 267,000,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 230,142,379.00 252,117,000.00 312,070,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 230,142,379.00 252,117,000.00 312,070,000.00

รวม 628,377,860.73 618,000,000.00 692,600,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2558 ประมาณการ ปี 2559 ประมาณการ ปี 2560

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 17,454,398.24 23,185,000.00 77,084,300.00

งบบุคลากร 226,823,052.07 250,615,100.00 284,460,500.00

งบดําเนินงาน 194,506,256.83 224,631,600.00 212,933,700.00

งบลงทุน 40,042,698.13 96,483,300.00 95,570,000.00

งบรายจ่ายอืน 15,454,221.00 30,000.00 30,000.00

งบเงินอุดหนุน 22,221,500.00 23,055,000.00 21,881,500.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 516,502,126.27 618,000,000.00 691,960,000.00

รวม 516,502,126.27 618,000,000.00 691,960,000.00



5

2556 2557 2558

0.00 0.00 0.00

499,784.00 417,117.20 543,370.00

1,290,354.00 1,306,580.00 1,379,506.00

364,125.00 363,375.00 360,375.00

195,380.56 172,521.07 185,312.05

0.00 0.00 0.00

2,349,643.56 2,259,593.27 2,468,563.05

งบทัว่ไปช่วยเหลือ

รวมรายรับ

หมวดรายได้

ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น ๆ

ค่าบริการสถานทีจ่ าหน่ายสินค้า

ค่าบริการสถานีขนส่ง

ค่าบริการห้องสุขา

ค่าบริการอื่น ๆ

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานีขนส่งจังหวัดระยอง

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายรับจริง



6

2556 2557 2558

27,922.00 524,274.00 28,086.00

441,480.00 460,780.00 565,472.28

852,198.70 843,257.98 853,805.76

747,000.00 30,000.00 550,000.00

2,068,600.70 1,858,311.98 1,997,364.04

งบกลาง

งบบุคลากร

งบด าเนินงาน

งบลงทุน

รวมรายจ่าย

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานีขนส่งจังหวัดระยอง
ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่ายจริง



7

2556 2557 2558

ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพย์หลุด 2,369,710.00 2,251,172.00 2,752,445.00

ดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร 13.60 154.89 133.64

ดอกเบีย้รับจ าน า 28,653,127.75 24,474,146.75 23,585,036.50

รายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 634.00 0.00

6,168,616.37 6,584,578.36 6,143,109.03

3,084,308.18 10,974,297.26 10,238,515.05

11,309,130.01 4,389,718.90 4,095,406.02

51,584,905.91 48,674,702.16 46,814,645.24

บ าเหน็จรางวัล ร้อยละ 20%

รวมรายรับ

รายได้เบ็ดเตล็ด

หมวดรายไดอ่ื้น

เงินท านุบ ารุงท้องถิ่น 30%

ทุนด าเนินการของสถานธนานุบาล 50%

ดอกเบีย้รับจ าน า

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลนครระยอง
ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายรับจริง

หมวดรายได้

ก าไรจ าหน่ายทรัพย์หลุด

ดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร



8

2556 2557 2558

5,414,412.64 2,816,153.86 1,961,441.65

2,154,959.00 2,038,240.00 2,238,454.00

1,174,015.19 1,258,083.68 1,824,685.77

0.00 0.00 0.00

20,693,494.52 22,085,194.52 20,477,030.10

29,436,881.35 28,197,672.06 26,501,611.52

งบกลาง

งบบุคลากร

งบด าเนินงาน

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น

รวมรายจ่าย

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลนครระยอง
ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่ายจริง



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ เทศบาลนครระยอง

อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 68,931,600

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 19,547,100

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 256,855,000

แผนงานสาธารณสุข 53,554,200

แผนงานเคหะและชุมชน 186,286,800

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 9,010,400

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 15,245,800

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 344,000

แผนงานการพาณิชย์ 5,100,800

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 77,084,300

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 691,960,000



ส่วนที 2

เทศบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลนครระยอง

อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง



แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 23,984,400 6,375,700 16,249,100 46,609,200

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 9,990,500 0 0 9,990,500

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 13,993,900 6,375,700 16,249,100 36,618,700

งบดําเนินงาน 12,690,200 4,074,600 2,780,000 19,544,800

    ค่าตอบแทน 1,542,400 204,800 927,600 2,674,800

    ค่าใช้สอย 8,617,000 2,332,000 566,800 11,515,800

    ค่าวัสดุ 2,040,800 1,157,800 1,255,000 4,453,600

    ค่าสาธารณูปโภค 490,000 380,000 30,600 900,600

งบลงทุน 1,821,200 718,800 207,600 2,747,600

    ค่าครุภัณฑ์ 1,821,200 718,800 207,600 2,747,600

งบรายจ่ายอืน 30,000 0 0 30,000

    รายจ่ายอืน 30,000 0 0 30,000

                                             รวม 38,525,800 11,169,100 19,236,700 68,931,600

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ รวม

งบบุคลากร 8,781,500 4,797,300 13,578,800

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 8,781,500 4,797,300 13,578,800

งบดําเนินงาน 2,892,500 2,407,000 5,299,500

    ค่าตอบแทน 76,100 972,000 1,048,100

    ค่าใช้สอย 1,250,000 1,010,000 2,260,000

    ค่าวัสดุ 1,555,000 425,000 1,980,000

    ค่าสาธารณูปโภค 11,400 0 11,400

งบลงทุน 340,000 328,800 668,800

    ค่าครุภัณฑ์ 340,000 328,800 668,800

                                             รวม 12,014,000 7,533,100 19,547,100

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครระยอง

อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม

งบบุคลากร 4,607,600 127,600,300 11,997,600 180,000 144,385,500

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,607,600 127,600,300 11,997,600 180,000 144,385,500

งบดําเนินงาน 858,200 69,725,300 6,291,200 8,091,000 84,965,700

    ค่าตอบแทน 241,800 248,700 9,900 15,000 515,400

    ค่าใช้สอย 194,000 47,776,900 6,186,500 8,066,000 62,223,400

    ค่าวัสดุ 414,000 21,078,200 0 10,000 21,502,200

    ค่าสาธารณูปโภค 8,400 621,500 94,800 0 724,700

งบลงทุน 64,000 5,747,800 1,728,000 0 7,539,800

    ค่าครุภัณฑ์ 64,000 3,862,800 1,528,000 0 5,454,800

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 1,885,000 200,000 0 2,085,000

งบเงินอุดหนุน 0 19,964,000 0 0 19,964,000

    เงินอุดหนุน 0 19,964,000 0 0 19,964,000

                                             รวม 5,529,800 223,037,400 20,016,800 8,271,000 256,855,000

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข งานโรงพยาบาล งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบบุคลากร 6,683,900 14,594,700 8,432,100 29,710,700

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,683,900 14,594,700 8,432,100 29,710,700

งบดําเนินงาน 940,000 18,002,500 2,595,800 21,538,300

    ค่าตอบแทน 180,000 8,961,100 438,100 9,579,200

    ค่าใช้สอย 236,000 3,366,800 1,274,000 4,876,800

    ค่าวัสดุ 524,000 5,484,000 846,600 6,854,600

    ค่าสาธารณูปโภค 0 190,600 37,100 227,700

งบลงทุน 82,400 1,162,000 843,300 2,087,700

    ค่าครุภัณฑ์ 82,400 1,162,000 843,300 2,087,700

งบเงินอุดหนุน 0 0 217,500 217,500

    เงินอุดหนุน 0 0 217,500 217,500

                                             รวม 7,706,300 33,759,200 12,088,700 53,554,200



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง

ปฏิกูล งานบําบัดนําเสีย

งบบุคลากร 3,182,900 7,852,500 8,480,500 14,169,700 6,238,800

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,182,900 7,852,500 8,480,500 14,169,700 6,238,800

งบดําเนินงาน 1,344,200 9,198,300 3,802,000 39,187,000 14,187,200

    ค่าตอบแทน 144,200 68,300 150,000 640,000 583,600

    ค่าใช้สอย 90,000 3,700,000 452,000 36,852,000 10,288,600

    ค่าวัสดุ 1,110,000 5,130,000 2,720,000 1,695,000 2,975,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 300,000 480,000 0 340,000

งบลงทุน 299,400 56,947,000 313,500 517,500 20,566,300

    ค่าครุภัณฑ์ 299,400 0 213,500 517,500 20,566,300

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 56,947,000 100,000 0 0

                                             รวม 4,826,500 73,997,800 12,596,000 53,874,200 40,992,300

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบบุคลากร 5,174,400 5,174,400

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,174,400 5,174,400

งบดําเนินงาน 1,246,600 1,246,600

    ค่าตอบแทน 94,200 94,200

    ค่าใช้สอย 995,400 995,400

    ค่าวัสดุ 157,000 157,000

งบลงทุน 889,400 889,400

    ค่าครุภัณฑ์ 889,400 889,400

งบเงินอุดหนุน 1,700,000 1,700,000

    เงินอุดหนุน 1,700,000 1,700,000

                                             รวม 9,010,400 9,010,400



งานงบ รวม

งบบุคลากร 39,924,400

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 39,924,400

งบดําเนินงาน 67,718,700

    ค่าตอบแทน 1,586,100

    ค่าใช้สอย 51,382,600

    ค่าวัสดุ 13,630,000

    ค่าสาธารณูปโภค 1,120,000

งบลงทุน 78,643,700

    ค่าครุภัณฑ์ 21,596,700

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 57,047,000

                                             รวม 186,286,800



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบบุคลากร 3,357,600 608,100 0 3,965,700

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,357,600 608,100 0 3,965,700

งบดําเนินงาน 4,270,000 2,980,100 3,570,000 10,820,100

    ค่าตอบแทน 486,000 74,100 0 560,100

    ค่าใช้สอย 821,000 2,826,000 3,570,000 7,217,000

    ค่าวัสดุ 1,132,000 70,000 0 1,202,000

    ค่าสาธารณูปโภค 1,831,000 10,000 0 1,841,000

งบลงทุน 160,000 300,000 0 460,000

    ค่าครุภัณฑ์ 160,000 300,000 0 460,000

                                             รวม 7,787,600 3,888,200 3,570,000 15,245,800

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน

ฐาน รวม

งบบุคลากร 344,000 344,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 344,000 344,000

                                             รวม 344,000 344,000

แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานตลาดสด งานโรงฆ่าสัตว์ รวม

งบบุคลากร 0 767,800 767,800

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 767,800 767,800

งบดําเนินงาน 630,000 1,170,000 1,800,000

    ค่าตอบแทน 0 14,000 14,000

    ค่าใช้สอย 0 197,000 197,000

    ค่าวัสดุ 0 609,000 609,000

    ค่าสาธารณูปโภค 630,000 350,000 980,000

งบลงทุน 0 2,533,000 2,533,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 70,000 70,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 2,463,000 2,463,000

                                             รวม 630,000 4,470,800 5,100,800



แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 77,084,300 77,084,300

    งบกลาง 77,084,300 77,084,300

                                             รวม 77,084,300 77,084,300
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เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เทศบาลนครระยอง 
อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

 

   โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอ านาจตามความ 

ในพระราชบัญญัติเทศบาล มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติข้ึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครระยอง 
และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 

  ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

  ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป 

  ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 729,637,300 บาท 

  
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 691,960,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

 

 แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 68,931,600 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 19,547,100 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 256,855,000 

  แผนงานสาธารณสุข 53,554,200 

  แผนงานเคหะและชุมชน 186,286,800 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 9,010,400 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 15,245,800 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 344,000 

  แผนงานการพาณิชย์ 5,100,800 

ด้านการด าเนินงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 77,084,300 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 691,960,000 
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ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 37,677,300 บาท 
ดังนี้  

 

 งบ ยอดรวม 

งบกลาง 7,093,200 

งบบุคลากร 3,608,000 

งบด าเนินงาน 3,274,000 

งบลงทุน 58,600 

งบรายจ่ายอื่น 23,643,500 

รวมรายจ่าย 37,677,300 
 

 
  

   ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีนครระยองปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลนครระยอง 

 

   ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีนครระยองมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้  

        

    ประกาศ ณ วันที่  7  กันยายน  พ.ศ.  2559 

        

              (ลงนาม)   วรวิทย์   ศุภโชคชัย 

      (นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย) 

      ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีนครระยอง 

เห็นชอบ   

        

    (ลงนาม)   สมศักดิ์  สุวรรณสุจริต   

(นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต)   

ต าแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 
 
 

  

  

        ส าเนาถูกต้อง 

        (นางสาววัชรีย์   ชิตเจริญ) 

        นักวิชาการคลังปฏิบัติการ 



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

เทศบาลนครระยอง
อําเภอ เมืองระยอง  จังหวัดระยอง

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 54,770,587.00 56,923,360.00 59,956,611.05 57,000,000 5.26 % 60,000,000

     ภาษีบํารุงท้องที 856,835.40 806,433.15 853,860.00 800,000 0.13 % 801,000

     ภาษีป้าย 12,012,341.00 13,173,824.00 13,841,329.00 13,000,000 0.00 % 13,000,000

     อากรการฆ่าสัตว์ 118,140.00 119,200.00 142,120.00 110,000 -9.09 % 100,000

รวมหมวดภาษีอากร 67,757,903.40 71,022,817.15 74,793,920.05 70,910,000 73,901,000

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 177,210.00 178,800.00 213,180.00 150,000 0.00 % 150,000

     ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 35,442.00 35,760.00 42,636.00 30,000 0.00 % 30,000

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน 691.00 1,210.00 1,810.00 2,600 -23.08 % 2,000

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 1,268,125.20 716,987.85 237,239.30 500,000 0.00 % 500,000

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 5,533,242.00 5,313,529.00 5,860,515.00 5,300,000 32.08 % 7,000,000

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล 66,000.00 66,000.00 49,500.00 66,000 0.00 % 66,000
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 177,200.00 182,800.00 199,600.00 180,000 0.00 % 180,000

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพือการโฆษณา 796,600.00 927,600.00 1,080,000.00 350,000 100.00 % 700,000

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร 62,200.00 53,710.00 65,590.00 50,000 -40.00 % 30,000

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับบัตรประจําตัวประชาชน 171,700.00 361,680.00 198,370.00 100,000 0.00 % 100,000

     ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน / ใบรับรองการฉีดวัคซีน 0.00 0.00 35,490.00 18,000 -100.00 % 0

     ค่าธรรมเนียมเครืองหมายประจําตัวสัตว์ 0.00 0.00 0.00 2,000 -100.00 % 0

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 17,250.00 16,190.00 14,900.00 15,000 0.00 % 15,000

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 11,100.00 19,160.00 16,900.00 10,000 0.00 % 10,000

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 562,100.00 1,002,900.00 1,593,450.00 600,000 -16.67 % 500,000
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 11,970.00 36,935.00 39,435.00 10,000 0.00 % 10,000

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร 0.00 0.00 0.00 200 400.00 % 1,000

หน้า : 1/3วันทีพิมพ์ : 8/9/2559  09:13:53



รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน 44,230.00 29,230.00 21,180.00 50,000 0.00 % 50,000

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข 20,380.00 24,090.00 21,020.00 14,000 -14.29 % 12,000

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน 111,400.00 123,600.00 106,600.00 100,000 -20.00 % 80,000

     ค่าปรับการผิดสัญญา 2,556,436.00 4,020,560.35 882,517.50 100,000 -40.00 % 60,000

     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิงปฏิกูล หรือมูลฝอย 15,000.00 15,000.00 15,000.00 20,000 0.00 % 20,000
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 1,108,650.00 1,083,100.00 1,214,950.00 1,030,000 0.97 % 1,040,000

     ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานที
สะสมอาหารในครัว หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตาราง
เมตร

120,000.00 114,000.00 127,000.00 100,000 0.00 % 100,000

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ 134,500.00 129,500.00 131,000.00 130,000 0.00 % 130,000

     ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน 4,000.00 4,000.00 6,000.00 4,000 50.00 % 6,000

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 5,780.00 5,580.00 7,600.00 5,000 0.00 % 5,000

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง 10,810.00 9,155.00 7,375.00 5,000 40.00 % 7,000

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 1,760.00 2,580.00 2,640.00 3,000 0.00 % 3,000

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 13,023,776.20 14,473,657.20 12,191,497.80 8,944,800 10,807,000

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าทีดิน 648,239.00 398,239.00 398,239.00 398,200 9.37 % 435,500

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที 3,446,870.00 3,911,230.00 3,665,950.00 3,860,000 46.27 % 5,646,000

     ดอกเบีย 12,317,216.83 12,699,815.77 8,967,101.95 12,460,000 -15.49 % 10,530,000

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 16,412,325.83 17,009,284.77 13,031,290.95 16,718,200 16,611,500

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

     เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล 6,168,616.37 6,584,578.36 6,143,109.03 7,050,000 0.00 % 7,050,000

     เงินช่วยเหลือท้องถินจากกิจการเฉพาะการ 0.00 500,000.00 0.00 0 100.00 % 400,000

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 6,168,616.37 7,084,578.36 6,143,109.03 7,050,000 7,450,000

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าจําหน่ายเวชภัณฑ์ 0.00 1,822,427.00 1,812,562.00 2,000,000 -10.00 % 1,800,000

     ค่าจําหน่ายเศษของ 50,140.00 38,840.00 48,440.00 20,000 0.00 % 20,000

     ค่าขายแบบแปลน 583,100.00 614,600.00 1,000,200.00 300,000 0.00 % 300,000

     ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด 149,250.00 130,520.00 116,460.00 140,000 0.36 % 140,500
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 3,141,961.52 2,034,286.27 1,648,326.17 2,000,000 0.00 % 2,000,000

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 3,924,451.52 4,640,673.27 4,625,988.17 4,460,000 4,260,500

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 2,995,200.00 1,372,400.00 2,821,000.00 500,000 0.00 % 500,000

รวมหมวดรายได้จากทุน 2,995,200.00 1,372,400.00 2,821,000.00 500,000 500,000

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 4,496,496.68 4,718,034.40 5,000,000 0.00 % 5,000,000

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 80,581,878.49 88,125,909.21 90,847,375.12 90,000,000 0.00 % 90,000,000

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ 89,794,854.52 83,073,334.31 84,170,316.82 85,000,000 1.18 % 86,000,000

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 6,541,337.28 8,290,625.45 9,189,800.01 7,000,000 28.57 % 9,000,000

     ภาษีสุรา 10,189,411.17 11,297,775.08 12,767,850.90 12,000,000 8.33 % 13,000,000

     ภาษีสรรพสามิต 22,276,683.75 15,367,213.31 21,995,744.02 17,000,000 29.41 % 22,000,000

     ค่าภาคหลวงแร่ 405,086.57 452,639.40 613,581.81 400,000 25.00 % 500,000

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 919,557.08 885,135.48 630,381.65 900,000 -22.22 % 700,000
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 42,064,091.48 43,870,692.88 59,695,591.00 40,000,000 2.00 % 40,800,000

รวมหมวดภาษีจัดสรร 252,772,900.34 255,859,821.80 284,628,675.73 257,300,000 267,000,000

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 201,304,692.00 212,281,923.00 230,142,379.00 252,117,000 23.78 % 312,070,000

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 201,304,692.00 212,281,923.00 230,142,379.00 252,117,000 312,070,000

รวมทุกหมวด 564,359,865.66 583,745,155.55 628,377,860.73 618,000,000 692,600,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560
เทศบาลนครระยอง

อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 692,600,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร รวม 73,901,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 60,000,000 บาท
โดยประมาณการตามจํานวนผู้อยู่ในข่ายชําระภาษี 
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 801,000 บาท
โดยประมาณการตามจํานวนผู้อยู่ในข่ายชําระภาษี 
ภาษีป้าย จํานวน 13,000,000 บาท
โดยประมาณการตามจํานวนผู้อยู่ในข่ายชําระภาษี 
อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 100,000 บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจะได้รับจริง
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 10,807,000 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ จํานวน 150,000 บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจะได้รับจริง 
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ จํานวน 30,000 บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจะได้รับจริง 
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 2,000 บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจะได้รับจริง 
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500,000 บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจะได้รับจริง 
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน 7,000,000 บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจะได้รับจริง 
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล จํานวน 66,000 บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจะได้รับจริง 
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

จํานวน 180,000 บาท

โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจะได้รับจริง 
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือการโฆษณา จํานวน 700,000 บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจะได้รับจริง 
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 30,000 บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจะได้รับจริง 
ค่าธรรมเนียมเกียวกับบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 100,000 บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจะได้รับจริง 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 15,000 บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจะได้รับจริง 
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ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการควบคุมประเภทที 3 โดยประมาณการราย
ได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจะได้รับจริง 
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 500,000 บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจะได้รับจริง 
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง

จํานวน 10,000 บาท

โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจะได้รับจริง 
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร จํานวน 1,000 บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจะได้รับจริง 
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 50,000 บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจะได้รับจริง 
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข จํานวน 12,000 บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจะได้รับจริง 
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน จํานวน 80,000 บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจะได้รับจริง 
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 60,000 บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจะได้รับจริง 
ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิงปฏิกูล หรือมูลฝอย จํานวน 20,000 บาท
แยกเป็น
1.ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิงปฏิกูลหรือมูลฝอย ตังไว้ 10,000
 บาท 
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจะได้รับจริง 
2.ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บขยะมูลฝอยติดเชือ ตังไว้ 10,000 บาท 
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจะได้รับจริง

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 1,040,000 บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจะได้รับจริง 
ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหารในครัว 
หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 100,000 บาท

โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจะได้รับจริง 
ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ จํานวน 130,000 บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจะได้รับจริง 
ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน จํานวน 6,000 บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจะได้รับจริง 
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 5,000 บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจะได้รับจริง 
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง จํานวน 7,000 บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจะได้รับจริง 
ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 3,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที 3 โดยประมาณการรายได้
ไว้ใกล้เคียงกับทีจะได้รับจริง 
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 16,611,500 บาท
ค่าเช่าทีดิน จํานวน 435,500 บาท
โดยประมาณการรายได้ตามสัญญาเช่า 
ค่าเช่าหรือบริการสถานที จํานวน 5,646,000 บาท
แยกเป็น
1.ค่าเช่าอาคาร ตังไว้ 1,622,400 บาท 
โดยประมาณการรายได้ตามสัญญาเช่า 
2.ค่าเช่าร้านแผงลอย ตังไว้ 3,288,600 บาท 
โดยประมาณการรายได้ตามสัญญาเช่า 
3.ค่าเช่าทีวางขายของในตลาด ตังไว้ 540,000 บาท 
โดยประมาณการรายได้ตามสัญญาเช่า 
4.ค่าเช่าและบริการส้วมสาธารณะ ตังไว้ 24,000 บาท 
โดยประมาณการรายได้ตามสัญญาเช่า 
5.ค่าเช่าท่าเทียบเรือ ตังไว้ 108,000 บาท 
โดยประมาณการรายได้ตามสัญญาเช่า 
6.ค่าเช่าลานจอดรถและห้องสุขาตลาดเทศบันเทิงพลาซ่า ตังไว้ 42,000
 บาท 
โดยประมาณการรายได้ตามสัญญาเช่า 
7.รายได้จากทรัพย์สินอืนๆ ตังไว้ 21,000 บาท 
โดยประมาณการรายได้ตามสัญญาเช่า 

ดอกเบีย จํานวน 10,530,000 บาท
แยกเป็น
1.ดอกเบียเงินฝากธนาคาร ตังไว้ 10,000,000 บาท 
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจะได้รับจริง 
2.ดอกเบียเงินฝากกองทุน ตังไว้ 530,000 บาท 
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจะได้รับจริง

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 7,450,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล จํานวน 7,050,000 บาท
โดยประมาณการรายได้จากกําไรสุทธิของสถานธนานุบาล 
เงินช่วยเหลือท้องถินจากกิจการเฉพาะการ จํานวน 400,000 บาท
โดยประมาณการจากรายได้ของสถานีขนส่ง
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 4,260,500 บาท
ค่าจําหน่ายเวชภัณฑ์ จํานวน 1,800,000 บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจะได้รับจริง 
ค่าจําหน่ายเศษของ จํานวน 20,000 บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจะได้รับจริง 
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 300,000 บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจะได้รับจริง 
ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด จํานวน 140,500 บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจะได้รับจริง 
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 2,000,000 บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจะได้รับจริง 
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หมวดรายได้จากทุน รวม 500,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 500,000 บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจะได้รับจริง 

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 267,000,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 5,000,000 บาท
โดยประมาณการจากรายได้ทีคาดว่าจะได้รับจัดสรร
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 90,000,000 บาท
โดยประมาณการจากรายได้ทีคาดว่าจะได้รับจัดสรร 
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 86,000,000 บาท
โดยประมาณการจากรายได้ทีคาดว่าจะได้รับจัดสรร 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 9,000,000 บาท
โดยประมาณการจากรายได้ทีคาดว่าจะได้รับจัดสรร 
ภาษีสุรา จํานวน 13,000,000 บาท
โดยประมาณการจากรายได้ทีคาดว่าจะได้รับจัดสรร 
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 22,000,000 บาท
โดยประมาณการจากรายได้ทีคาดว่าจะได้รับจัดสรร 
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 500,000 บาท
โดยประมาณการจากรายได้ทีคาดว่าจะได้รับจัดสรร 
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 700,000 บาท
โดยประมาณการจากรายได้ทีคาดว่าจะได้รับจัดสรร
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 40,800,000 บาท
โดยประมาณการจากรายได้ทีคาดว่าจะได้รับจัดสรร 

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 312,070,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 312,070,000 บาท

เงินอุดหนุนทัวไป แยกเป็น 
- เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่าย
โอนเลือกทํา จํานวน 35,000,000 บาท 
โดยประมาณการจากรายได้ทีคาดว่าจะได้รับตามหลักเกณฑ์การจัดสรร
ของคณะกรรมการการกระจายอํานาจ 
- เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา (เงินเดือนครูและ
ค่าจ้างประจํา) จํานวน 129,203,000  บาท
- เงินอุดหนุนทัวไป ด้านการศึกษา จํานวน 96,067,500 บาท 
- เงินอุดหนุนทัวไป ด้านสวัสดิการสังคม จํานวน 51,582,000 บาท 
- เงินอุดหนุนทัวไป ด้านการบริการสาธารณสุข จํานวน 217,500 บาท 
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แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 2,132,280.00 2,132,280.00 2,132,280.00 2,132,300 0 % 2,132,300

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000 0 % 480,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000 0 % 480,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 1,099,680.00 1,099,680.00 1,099,680.00 1,099,680 0 % 1,099,680

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 5,798,520.00 5,798,520.00 5,798,520.00 5,798,520 0 % 5,798,520

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 9,990,480.00 9,990,480.00 9,990,480.00 9,990,500 9,990,500

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 8,279,593.39 9,217,558.40 8,503,465.40 10,295,000 7.08 % 11,024,300

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 498,609.04 385,943.67 302,351.67 402,100 0.47 % 404,000

เงินประจําตําแหน่ง 374,400.00 374,400.00 285,058.06 433,440 2.99 % 446,400

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 422,238.00 438,390.00 496,785.00 549,200 5.99 % 582,100

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 32,520.00 18,870.00 7,290.00 500 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 874,690.00 1,007,063.54 1,238,912.72 1,362,000 4.76 % 1,426,800

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครระยอง
อําเภอเมืองระยอง    จังหวัดระยอง
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 346,790.00 258,839.83 131,340.65 119,400 -7.62 % 110,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 10,828,840.43 11,701,065.44 10,965,203.50 13,161,640 13,993,900

รวมงบบุคลากร 20,819,320.43 21,691,545.44 20,955,683.50 23,152,140 23,984,400

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 16,032,482.00 46,298.00 97,796.00 1,060,000 0 % 1,060,000

ค่าเบียประชุม 15,750.00 22,312.50 35,437.50 20,000 0 % 20,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 31,170.00 2,520.00 5,040 -100 % 0

ค่าเช่าบ้าน 319,690.31 323,970.95 316,200.00 330,000 -10.91 % 294,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 131,176.00 102,575.50 102,295.00 157,700 6.79 % 168,400

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 358,156.75 5,497.25 0.00 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 16,857,255.06 531,824.20 554,248.50 1,572,740 1,542,400

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 4,029,235.62 5,080,494.63 5,232,575.80 5,083,330 19.94 % 6,097,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 1,094,167.00 1,328,414.00 1,412,275.00 1,050,000 -7.62 % 970,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 1,235,942.00 479,135.00 268,000 235.82 % 900,000

- ค่าใช้จ่ายไปราชการ 786,748.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- โครงการตกแต่งสีสันวันเทศกาลของ
งานทะเบียน 0.00 12,500.00 20,000.00 30,000 -100 % 0

- โครงการทิศทางและยุทธศาสตร์การ
ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร 0.00 35,150.00 0.00 0 0 % 0

- โครงการเทศบาลสัญจร 0.00 500,898.00 251,150.00 38,000 -100 % 0
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- โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 0.00 0.00 106,820.00 100,000 0 % 100,000

- โครงการปรับกลยุทธ์สร้างจิตสํานึกการ
ให้บริการงานทะเบียนราษฎร 0.00 0.00 39,800.00 0 0 % 0

- โครงการปรับปรุงการบริการประชาชน
แบบ One Stop Service 0.00 105,461.00 99,635.00 37,000 -100 % 0

- โครงการวันเทศบาล 0.00 80,000.00 48,800.00 0 0 % 0

- โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง

0.00 19,030.00 10,700.00 94,000 -100 % 0

- โครงการอบรมพัฒนาผู้บริหาร ที
ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายก
เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง

0.00 92,880.00 207,333.50 826,900 -100 % 0

- โครงการอาสาสมัครจราจรร่วมป้องกัน
ภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน 0.00 0.00 0.00 50,000 -100 % 0

1. โครงการวันเทศบาล 79,500.00 0.00 0.00 0 0 % 0

2. โครงการเทศบาลสัญจร 525,724.92 0.00 0.00 0 0 % 0

3. โครงการอบรมพัฒนาและศึกษาดูงาน
ของผู้บริหาร ทีปรึกษานายกเทศมนตรี   
เลขานุการนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภา
เทศบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง

381,060.60 0.00 0.00 0 0 % 0

5. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมของพนักงานเทศบาล   ลูกจ้าง   
 
และพนักงานจ้าง

17,175.00 0.00 0.00 0 0 % 0

6. โครงการปรับปรุงการบริการ
ประชาชนแบบ  One Stop  Service 126,931.00 0.00 0.00 0 0 % 0

7. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการ
จราจรโรงเรียน 74,963.00 0.00 0.00 0 0 % 0

-โครงการเปิดอาคารคลินิกชุมชนอบอุ่น
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว เทศบาลนครระยอง

4,706,612.40 0.00 0.00 0 0 % 0
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-โครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพิม
ศักยภาพเจ้าหน้าทีท้องถินเทศบาลนคร
ระยอง

0.00 0.00 0.00 0 100 % 250,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 142,942.73 195,420.51 330,447.13 228,000 31.58 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 11,965,060.27 8,686,190.14 8,238,671.43 7,805,230 8,617,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 970,917.65 751,971.61 600,497.40 430,800 11.61 % 480,800

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 18,292.40 12,985.00 9,696.00 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 47,337.00 49,856.00 39,533.00 40,000 0 % 40,000

วัสดุก่อสร้าง 18,889.00 100,059.40 18,890.00 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 66,348.90 65,260.60 34,668.00 30,000 0 % 30,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 599,999.24 401,495.78 299,213.26 206,000 94.17 % 400,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 56,313.90 10,597.00 8,026.00 30,000 -50 % 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 254,679.20 218,467.60 217,798.50 250,000 0 % 250,000

วัสดุอืน 516,422.66 711,499.60 576,230.00 800,000 0 % 800,000

รวมค่าวัสดุ 2,549,199.95 2,322,192.59 1,804,552.16 1,811,800 2,040,800

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 19,304.78 0.00 0.00 0 0 % 0

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 128,383.71 89,790.13 107,238.38 130,000 -7.69 % 120,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 132,507.66 119,077.72 120,081.32 140,000 0 % 140,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 201,716.00 202,717.00 233,870.00 230,000 0 % 230,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 481,912.15 411,584.85 461,189.70 500,000 490,000

รวมงบดําเนินงาน 31,853,427.43 11,951,791.78 11,058,661.79 11,689,770 12,690,200

งบลงทุน
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ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

- ค่าเครืองกดบัตรคิวอัตโนมัติ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 200,000

- ค่าเครืองทําลายเอกสาร แบบทําลาย 20 
แผ่น 0.00 32,000.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองโทรสาร 0.00 0.00 16,456.60 0 0 % 0

- ค่าเครืองปรับอากาศ  แบบแยกส่วน 
ชนิดแขวน  ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 
บีทียู  พร้อมติดตัง

74,686.00 149,800.00 175,908.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 13,000 บี
ทียู พร้อมติดตัง

0.00 18,190.00 20,865.00 23,000 0 % 23,000

- ค่าเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บี
ทียู พร้อมติดตัง

0.00 152,475.00 0.00 99,000 -33.33 % 66,000

- ค่าเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บี
ทียู พร้อมติดตัง

0.00 0.00 0.00 0 100 % 132,000

- ค่าเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 44,000 บี
ทียู พร้อมติดตัง

0.00 0.00 0.00 52,000 0 % 52,000

- ค่าเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 48,000 บี
ทียู พร้อมติดตัง

0.00 42,800.00 0.00 0 100 % 168,000

- ค่าเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 
บีทียู พร้อมติดตัง

0.00 0.00 0.00 0 100 % 18,000

- ค่าเครืองออกบัตรคิวอัตโนมัติ ชนิด
หน้าจอสัมผัส Touch Screen 0.00 157,290.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าตู้เก็บเอกสารรางเลือน ระบบพวง
มาลัยหมุน พร้อมติดตัง 0.00 0.00 390,000.00 0 0 % 0

- ค่าตู้ล็อกเกอร์ขนาด 9 ช่อง 0.00 0.00 0.00 15,000 -100 % 0

- ค่าพัดลมโคจร ขนาดไม่น้อยกว่า 16 
นิว 0.00 0.00 0.00 0 100 % 2,500
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-ค่าเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด
แขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 13,000 บีทียู 
พร้อมติดตัง 0.00 54,570.00 0.00 0 0 % 0

-ค่าเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด
แขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู 
พร้อมติดตัง 0.00 168,525.00 0.00 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

- ค่ารถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี 
แบบเกียร์อัตโนมัติ 0.00 0.00 0.00 45,000 -100 % 0

- ค่ารถชมเมือง 1,035,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่ารถชมเมือง พร้อมติดตังลิฟต์ยก
สําหรับผู้พิการ 1,235,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่ารถนังส่วนกลาง 0.00 0.00 3,390,000.00 0 0 % 0

- ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 2,400 ซี
ซี ขับเคลือน 2 ล้อ

0.00 0.00 0.00 787,000 0 % 787,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

- ค่าเครืองปัมนําอัตโนมัติ พร้อมติดตัง 0.00 20,000.00 0.00 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

- ค่าตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร พร้อม
ติดตัง 0.00 0.00 0.00 840,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

- ค่าเครืองมัลติมีเ◌ีดียโปรเจคเตอร์ 
ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 
ANSI Lumens

0.00 0.00 18,190.00 0 0 % 0

- ค่าติดตังกล้องวงจรปิด 0.00 255,000.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าโทรทัศน์ แอล อี ดี  (LED TV) 
ขนาด 40 นิว พร้อมติดตังขาแขวนโครง
เหล็ก

0.00 23,300.00 0.00 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

- ค่าเครืองจ่ายนําหวาน ชนิด 2 โถ ขนาด
บรรจุไม่น้อยกว่า 18 ลิตร 0.00 0.00 31,565.00 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- ค่าเครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงาน
สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว) 14,980.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 
นิว)

0.00 0.00 0.00 0 100 % 304,000

- ค่าเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) 0.00 0.00 0.00 0 100 % 7,900

- ค่าเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา (18 หน้า/นาที) 0.00 0.00 3,424.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) พร้อมถังใส่หมึก 0.00 0.00 4,793.60 0 0 % 0

- ค่าเครืองสแกนเนอร์  สําหรับงานเก็บ
เอกสาร  ระดับศูนย์บริการ 30,709.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองสํารองไฟฟ้า  ขนาด  750 VA 3,424.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 0.00 0.00 0 100 % 60,800

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 210,755.73 52,156.40 0.00 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 2,604,554.73 1,126,106.40 4,051,202.20 1,861,000 1,821,200

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

-ค่าก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาลนคร
ระยอง หลังที 2 0.00 0.00 25,460,000.00 0 0 % 0

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

-ค่าก่อสร้างอาคารสํานักงานงานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย  งานเทศกิจ  โรงเก็บวัสดุ
และอาคาร
เก็บยานพาหนะ  

266,300.00 0.00 0.00 0 0 % 0
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ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

- ค่าปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร 1,040,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

-ค่าปรับปรุงทางเท้าบริเวณอาคารสํานัก
งานเทศบาลนครระยอง ฝังสถานีตํารวจ 200,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

-ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  
บริเวณอาคารสํานักงานเทศบาลนคร
ระยอง 500,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

- โครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารสํานัก
งาน 54,200.00 0.00 0.00 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 2,060,500.00 0.00 25,460,000.00 0 0

รวมงบลงทุน 4,665,054.73 1,126,106.40 29,511,202.20 1,861,000 1,821,200

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึงมิใช่เพือการจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดิน และ/หรือสิงก่อ
สร้าง

30,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

รายจ่ายอืน 0.00 14,030,000.00 15,448,881.00 60,000 -50 % 30,000

รวมรายจ่ายอืน 30,000.00 14,030,000.00 15,448,881.00 60,000 30,000

รวมงบรายจ่ายอืน 30,000.00 14,030,000.00 15,448,881.00 60,000 30,000

รวมงานบริหารทัวไป 57,367,802.59 48,799,443.62 76,974,428.49 36,762,910 38,525,800

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,181,618.69 3,681,269.55 3,956,261.07 4,343,800 10.4 % 4,795,700
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 151,377.74 161,115.00 107,400.00 67,200 31.7 % 88,500

เงินประจําตําแหน่ง 67,200.00 67,200.00 67,200.00 107,700 12.53 % 121,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 149,340.00 158,280.00 0.00 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 479,102.66 562,333.22 814,880.00 1,293,000 2.01 % 1,319,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 145,857.33 106,318.87 75,930.00 63,300 -18.96 % 51,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,174,496.42 4,736,516.64 5,021,671.07 5,875,000 6,375,700

รวมงบบุคลากร 3,174,496.42 4,736,516.64 5,021,671.07 5,875,000 6,375,700

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 13,575.00 37,600 -46.81 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 128,051.61 155,100.00 137,750.00 138,000 3.48 % 142,800

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 18,914.00 20,390.00 35,020.00 47,900 -12.32 % 42,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 43,377.00 18,457.50 0.00 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 190,342.61 193,947.50 186,345.00 223,500 204,800

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 2,031,448.80 1,838,282.80 2,057,500.00 2,128,500 -1.81 % 2,090,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 65,804.00 57,019.00 57,000 40.35 % 80,000

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 30,753.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- โครงการจัดทําแผนพัฒนาสามปีของ
เทศบาลนครระยอง 0.00 45,867.00 0.00 168,000 -100 % 0

- โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาลนครระยอง 0.00 0.00 314,909.50 0 0 % 0

- โครงการแถลงข่าวสือมวลชน 0.00 105,000.00 102,200.00 92,400 -100 % 0

5. โครงการเพิมประสิทธิภาพในการจัด
ทําแผนยุทธศาสตร์กองวิชาการและแผน
งาน

0.00 0.00 70,485.00 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการแถลงข่าวสือมวลชน 95,200.00 0.00 0.00 0 0 % 0

โครงการประชุมประชาคมท้องถิน 38,112.40 0.00 0.00 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
การสร้างเว็บไซต์เบืองต้น 55,773.00 0.00 0.00 0 0 % 0

-โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลนครระยอง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 112,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 14,341.10 116,355.02 52,441.50 170,000 -70.59 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 2,265,628.30 2,171,308.82 2,654,555.00 2,615,900 2,332,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 840,497.14 823,597.00 819,998.09 767,600 -10.11 % 690,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,352.00 2,800.00 25,990.00 25,800 0 % 25,800

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 2,000 0 % 2,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 14,980.00 3,531.00 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 61,957.40 33,664.95 25,574.40 50,000 -40 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 76,335.00 192,656.47 191,192.51 300,000 0 % 300,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,255.00 7,350.00 49,780.00 100,000 0 % 100,000

วัสดุสํารวจ 0.00 4,800.00 0.00 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 1,038,396.54 1,079,848.42 1,116,066.00 1,255,400 1,157,800

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 404,812.60 380,589.60 384,621.20 380,000 0 % 380,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 404,812.60 380,589.60 384,621.20 380,000 380,000

รวมงบดําเนินงาน 3,899,180.05 3,825,694.34 4,341,587.20 4,474,800 4,074,600

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

- ค่าเครืองเพาเวอร์มิกเซอร์พร้อมตู้
ลําโพง ขนาด 15 นิว 0.00 0.00 0.00 17,600 -100 % 0
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

- ค่ากล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล 
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 18 ล้านพิกเซล 0.00 0.00 20,900.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ 
XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI 
Lumens

0.00 0.00 0.00 33,000 -100 % 0

- ค่าโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)  
ขนาด 17 นิว 0.00 0.00 0.00 5,300 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- ค่าเครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงาน
สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว) 14,980.00 0.00 44,940.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที 1 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18 นิว)

0.00 0.00 21,935.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที 2 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิว)

0.00 0.00 0.00 0 100 % 29,000

- ค่าเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 
นิว)

0.00 0.00 0.00 112,000 -85.71 % 16,000

- ค่าเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับ
งานสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 17,000 -100 % 0

- ค่าเครืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที 1 0.00 0.00 0.00 0 100 % 130,000

- ค่าเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา (25หน้า/นาที) 8,346.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
สี แบบ Network 0.00 0.00 0.00 16,000 -100 % 0

- ค่าเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก  (INKJET 
Printer) พร้อมถังใส่หมึก 5,778.00 0.00 0.00 5,800 -100 % 0

- ค่าเครืองสแกนเนอร์  สําหรับงาน
เอกสารทัวไป 2,996.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองสํารองไฟฟ้า  ขนาด  750 VA 6,848.00 0.00 0.00 0 0 % 0
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- ค่าเครืองสํารองไฟฟ้า  ขนาด 10 KVA 
(ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) 0.00 220,000.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 0.00 29,960.00 21,700 -100 % 0

- ค่าต่ออายุการใช้งานโปรแกรมป้องกัน
และตรวจจับไวรัสคอมพิวเตอร์ 140,170.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าต่ออายุการใช้งานอุปกรณ์ป้องกัน
การบุกรุกระบบเครือข่าย (Firewall) 148,195.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าโปรแกรมป้องกันการบุกรุกระบบ
เครือข่าย  (Firewall) 0.00 148,500.00 314,000.00 150,000 -100 % 0

- ค่าโปรแกรมป้องกันเครือข่าย 
(Friewall) 0.00 0.00 0.00 0 100 % 150,000

- ค่าโปรแกรมป้องกันและตรวจจับไวรัส
คอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 190,000

- ค่าโปรแกรมป้องกันและตรวจจับไวรัส
คอมพิวเตอร์ 0.00 165,500.00 314,000.00 190,000 -100 % 0

- ค่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 
Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที 2 0.00 77,040.00 24,931.00 0 0 % 0

- ค่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 
Swith) ขนาด 24 ช่อง แบบที 1 0.00 0.00 0.00 0 100 % 39,000

- ค่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 
Swith) ขนาด 24 ช่อง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 130,000

- ค่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 
(Access Point) แบบที 1 0.00 0.00 0.00 0 100 % 34,800

รวมค่าครุภัณฑ์ 327,313.00 611,040.00 770,666.00 568,400 718,800

รวมงบลงทุน 327,313.00 611,040.00 770,666.00 568,400 718,800

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 7,400,989.47 9,173,250.98 10,133,924.27 10,918,200 11,169,100

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 5,750,196.00 8,166,900.43 8,299,388.71 10,120,630 18.12 % 11,954,300

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 271,757.04 270,401.62 363,676.60 392,500 -21.4 % 308,500

วันทีพิมพ์ : 8/9/2559  09:36:55 หน้า : 12/100



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

เงินประจําตําแหน่ง 120,000.00 120,000.00 120,000.00 245,000 15.1 % 282,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,578,361.86 2,133,593.38 2,790,131.37 3,237,450 8.91 % 3,525,900

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 401,879.09 418,930.32 274,778.53 198,860 -10.29 % 178,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 8,122,193.99 11,109,825.75 11,847,975.21 14,194,440 16,249,100

รวมงบบุคลากร 8,122,193.99 11,109,825.75 11,847,975.21 14,194,440 16,249,100

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 34,000.00 39,550.00 22,750.00 27,000 455.56 % 150,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 191,340.00 230,840.00 198,240.00 151,500 131.68 % 351,000

ค่าเช่าบ้าน 202,687.09 240,248.38 239,970.96 275,400 1.53 % 279,600

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 81,500.00 78,520.00 91,100.00 123,700 18.84 % 147,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 1,270,747.75 17,112.50 0.00 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 1,780,274.84 606,270.88 552,060.96 577,600 927,600

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 93,250.50 101,721.47 96,704.97 29,700 506.73 % 180,200

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 120,525.00 151,968.00 230,000 -27.57 % 166,600

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 167,272.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- โครงการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานด้าน
พัสดุของเทศบาลนครระยอง 0.00 0.00 0.00 50,000 -100 % 0

- โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 0.00 143,770.00 148,110.00 106,500 40.85 % 150,000

- โครงการพัฒนาเพิมประสิทธิภาพ
แผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 245,280.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- โครงการพัฒนาระบบงานแผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 0.00 172,640.00 0.00 0 0 % 0
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- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้
ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง 0.00 398,000.00 380,437.50 0 0 % 0

- โครงการเพิมศักยภาพการให้บริการ
ด้านการชําระภาษี 108,680.00 127,720.00 135,815.00 70,500 -100 % 0

- โครงการสายสัมพันธ์ประชาชนผู้ชําระ
ภาษี 204,403.88 195,317.80 159,260.00 79,000 -100 % 0

- โครงการอบรมให้ความรู้ว่าด้วยการ
พัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน

0.00 0.00 0.00 50,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที
ปฏิบัติงานด้านการคลัง 42,045.60 0.00 0.00 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 33,051.30 39,710.60 52,838.40 70,000 0 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 893,983.28 1,299,404.87 1,125,133.87 685,700 566,800

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 347,115.63 354,988.50 404,808.81 450,000 4.44 % 470,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 1,840.00 1,777.30 8,000 0 % 8,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 2,540.00 1,850.00 4,247.90 7,000 0 % 7,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 6,355.00 3,121.30 1,449.85 30,000 0 % 30,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 71,404.24 53,883.60 31,163.83 60,000 -33.33 % 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 8,900.00 0.00 1,187.70 25,000 500 % 150,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 358,969.40 396,903.50 439,546.80 530,000 3.77 % 550,000

รวมค่าวัสดุ 795,284.27 812,586.90 884,182.19 1,110,000 1,255,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 19,003.20 19,003.20 23,818.20 30,560 0.13 % 30,600

รวมค่าสาธารณูปโภค 19,003.20 19,003.20 23,818.20 30,560 30,600

รวมงบดําเนินงาน 3,488,545.59 2,737,265.85 2,585,195.22 2,403,860 2,780,000
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

- ค่าเก้าอีสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 12,500

- ค่าเครืองโทรสาร 0.00 17,109.30 9,619.30 0 0 % 0

- ค่าเครืองนับธนบัตร แบบตังโต๊ะ 0.00 0.00 47,000.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองพิมพ์เช็ค 0.00 0.00 0.00 45,000 -100 % 0

- ค่าชันเหล็ก  พร้อมติดตัง 0.00 310,000.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าตู้เก็บเอกสาร 2 บาน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 19,500

- ค่าตู้นิรภัย 0.00 39,000.00 0.00 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

- ค่ารถจักรยานยนต์  ขนาด 110 ซีซี. 0.00 74,000.00 44,000.00 0 0 % 0

- ค่ารถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี 
แบบเกียร์อัตโนมัติ 0.00 0.00 0.00 90,000 0 % 90,000

- ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 2,400 ซี
ซี ขับเคลือน 2 ล้อ

0.00 0.00 0.00 787,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

- ค่ากล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล 
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล 0.00 0.00 0.00 14,000 -100 % 0

- ค่ากล้องถ่ายภาพนิงดิจิตอล ความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล 0.00 0.00 0.00 0 100 % 28,000

- ค่ากล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล  
ความละเอียดไม่น้อยกว่า  12  ล้านพิก
เซล

6,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
ขนาด 32 นิว พร้อมติดตังขาแขวนโครง
เหล็ก

0.00 14,490.00 0.00 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- ค่าเครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงาน
ประมวลผล  แบบที 2 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18 นิว)

30,709.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงาน
สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว) 0.00 137,380.00 44,940.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 
นิว)

0.00 0.00 0.00 192,000 -100 % 0

- ค่าเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
งานสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 16,000

- ค่าเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับ
งานสํานักงาน 0.00 13,343.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองแท็บเล็ต  ขนาด 64 GB แบบ
ที 2 0.00 61,200.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา 0.00 0.00 0.00 0 100 % 9,600

- ค่าเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี 0.00 14,478.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองพิมพ์ชนิด Dot Matrix 
Printer แบบแคร่สัน 0.00 0.00 0.00 44,000 -100 % 0

- ค่าเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED  
ขาวดํา  (25 หน้า/นาที) 0.00 11,000.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา (30 หน้า/นาที) 0.00 0.00 43,656.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา แบบ Network แบบที 1 0.00 0.00 0.00 0 100 % 32,000

- ค่าเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา แบบ Network แบบที 1 (35 
หน้า/นาที)

0.00 0.00 19,795.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
สี แบบ Network 18,832.00 8,523.00 15,580.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองสํารองไฟฟ้า  ขนาด  750 VA 3,424.00 15,800.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 0.00 32,956.00 49,600 -100 % 0
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- ค่าโปรแกรมบริหารเงินเดือน 100,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าสแกนเนอร์ สําหรับงานเอกสารทัว
ไป 0.00 0.00 0.00 3,100 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 19,525.00 0.00 0.00 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 178,490.00 716,323.30 257,546.30 1,224,700 207,600

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

- ค่าก่อสร้างซ่อมแซมหลักเขตเทศบาล
นครระยอง 0.00 320,000.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าก่อสร้างหลักเขตย่อยเทศบาลนคร
ระยอง 0.00 0.00 0.00 100,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 320,000.00 0.00 100,000 0

รวมงบลงทุน 178,490.00 1,036,323.30 257,546.30 1,324,700 207,600

รวมงานบริหารงานคลัง 11,789,229.58 14,883,414.90 14,690,716.73 17,923,000 19,236,700

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 76,558,021.64 72,856,109.50 101,799,069.49 65,604,110 68,931,600

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,546,812.00 1,893,675.47 2,054,520.00 2,279,700 20.39 % 2,744,600

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 41,790.00 2,730.00 0.00 0 100 % 72,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 1,358,796.00 1,182,660.00 1,267,020.00 923,000 4.44 % 964,000

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 16,752.00 16,752.00 16,752.00 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,131,553.40 2,551,450.14 3,788,560.00 4,471,300 1.55 % 4,540,800
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 597,614.30 640,173.53 554,563.86 521,000 -11.69 % 460,100

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,693,317.70 6,287,441.14 7,681,415.86 8,195,000 8,781,500

รวมงบบุคลากร 5,693,317.70 6,287,441.14 7,681,415.86 8,195,000 8,781,500

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 148,000.00 204,000.00 57,400.00 0 0 % 0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 35,660.00 32,280.00 14,120.00 80,000 -50 % 40,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 24,700.00 11,350.00 27,180.00 35,100 2.85 % 36,100

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,045,507.25 344,759.50 0.00 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 2,253,867.25 592,389.50 98,700.00 115,100 76,100

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 89,407.25 39,919.00 0.00 46,000 117.39 % 100,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 0.00 0.00 0.00 0 100 % 150,000

- โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.) หลักสูตรจัดตัง 0.00 0.00 191,221.30 0 0 % 0

- โครงการออกตรวจของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 0.00 0.00 0.00 101,600 -100 % 0

1. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 99,779.68 83,813.70 129,154.06 200,000 -100 % 0

2. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.) ฝึกทบทวน
และศึกษาดูงาน

236,210.00 247,700.00 248,170.10 0 0 % 0
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-โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในเขต
เทศบาลนครระยอง

0.00 0.00 0.00 0 100 % 200,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 27,030.52 347,832.43 537,918.13 700,000 14.29 % 800,000

รวมค่าใช้สอย 452,427.45 719,265.13 1,106,463.59 1,047,600 1,250,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 40,885.00 194,431.00 127,580.00 50,000 0 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 61,422.60 44,890.00 25,320.00 29,000 3.45 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 35,375.00 11,750.00 23,130.00 25,000 20 % 30,000

วัสดุก่อสร้าง 10,337.00 26,470.00 31,915.00 27,000 -74.07 % 7,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 139,931.00 136,720.00 170,137.85 250,000 0 % 250,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 899,999.54 783,093.42 629,999.83 600,000 0 % 600,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,756.60 6,996.00 9,992.73 10,000 0 % 10,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 190,000.00 245,000.00 238,000.00 70,000 250 % 245,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,900.00 21,625.00 22,605.00 30,000 0 % 30,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 90,000.00 236,600.00 246,440.00 350,000 -14.29 % 300,000

วัสดุสนาม 20,000.00 39,600.00 0.00 0 0 % 0

วัสดุสํารวจ 0.00 1,800.00 0.00 2,000 50 % 3,000

รวมค่าวัสดุ 1,514,606.74 1,748,975.42 1,525,120.41 1,443,000 1,555,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 6,450.65 10,127.55 10,130.76 11,400 0 % 11,400

รวมค่าสาธารณูปโภค 6,450.65 10,127.55 10,130.76 11,400 11,400

รวมงบดําเนินงาน 4,227,352.09 3,070,757.60 2,740,414.76 2,617,100 2,892,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

- ค่ารถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. 0.00 75,000.00 0.00 0 0 % 0

- ค่ารถดับเพลิงตรวจการณ์ 1,790,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 2,400 ซี
ซี ขับเคลือน 4 ล้อ

0.00 0.00 0.00 896,000 -100 % 0

- ค่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ขับเคลือน 4 ล้อ  แบบดับเบิลแค็บ 0.00 896,000.00 0.00 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

- ค่าเครืองสูบนํา แบบหอยโข่ง เครือง
ยนต์เบนซิน 0.00 0.00 0.00 60,000 -100 % 0

- ค่าเครืองสูบนํา แบบหอยโข่ง เครือง
ยนต์เบนซิน ขนาด 5 แรงม้า 0.00 0.00 0.00 0 100 % 60,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

- ค่าเครืองปัมลม 0.00 40,000.00 0.00 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

- ค่าเครืองกําเนิดไฟฟ้า  ขนาด 3 
กิโลวัตต์ 29,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองกําเนิดไฟฟ้า ขนาด 3 
กิโลวัตต์ 0.00 0.00 0.00 29,000 -100 % 0

- ค่าเครืองรับส่งวิทยุ ชนิดติดรถยนต์ 
ขนาด 25 วัตต์ 0.00 0.00 46,650.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 0.00 0.00 178,350.00 180,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

- ค่าเครืองมือในการกู้ชีพ  กู้ภัยฉุกเฉิน 0.00 199,000.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองมือในการกู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน 0.00 0.00 0.00 470,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

- ค่าเตียงเหล็ก 2 ชัน พร้อมทีนอน 0.00 149,800.00 0.00 0 0 % 0

-ค่าเครืองปัมนําอัตโนมัติ 0.00 0.00 0.00 16,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

- ค่าชุดผจญเพลิง 0.00 358,000.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าชุดผจญเพลิง (ชุดนอร์แม็กซ์) พร้อม
เครืองช่วยหายใจ 0.00 0.00 496,400.00 500,000 -100 % 0

- ค่าเบาะลมกู้ภัย 0.00 0.00 0.00 900,000 -100 % 0

- ค่าพัดลมระบายควันพร้อมอุปกรณ์ 0.00 0.00 0.00 280,000 0 % 280,000

- ค่ารถดับเพลิง 8,000,000.00 7,967,000.00 0.00 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- ค่าเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว) 0.00 13,738.00 29,960.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา (30 หน้า/นาที) 0.00 0.00 0.00 7,300 -100 % 0

- ค่าเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) พร้อมถังใส่หมึก 0.00 0.00 4,793.60 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อืน

- ค่าเครืองช่วยหายใจ (SCBA) 238,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- บ้านพักชัวคราวสําหรับผู้ประสบภัย
แบบเต็นท์ยกพืน 40,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 398,747.39 458,620.27 0.00 450,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 10,495,747.39 10,157,158.27 756,153.60 3,788,300 340,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

- ค่าติดตังเสารับส่งสัญญาณวิทยุ 380,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 380,000.00 0.00 0.00 0 0

รวมงบลงทุน 10,875,747.39 10,157,158.27 756,153.60 3,788,300 340,000
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รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 20,796,417.18 19,515,357.01 11,177,984.22 14,600,400 12,014,000

งานเทศกิจ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 145,990.00 213,369.99 0.00 0 100 % 294,300

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 2,149.19 0.00 0.00 0 100 % 24,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,713,029.50 1,874,518.37 3,409,115.34 3,953,500 1.23 % 4,002,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 959,879.44 858,114.92 450,351.02 460,000 3.7 % 477,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,821,048.13 2,946,003.28 3,859,466.36 4,413,500 4,797,300

รวมงบบุคลากร 2,821,048.13 2,946,003.28 3,859,466.36 4,413,500 4,797,300

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 36,000.00 33,000.00 24,000.00 72,000 0 % 72,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 516,280.00 794,890.00 950,480.00 900,000 0 % 900,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2,125.00 3,200.00 0.00 3,200 -100 % 0

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 1,460.00 0.00 0.00 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 555,865.00 831,090.00 974,480.00 975,200 972,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 249,905.00 0.00 10,000 0 % 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพของ
เจ้าหน้าทีเทศกิจ 0.00 119,400.00 130,000.00 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 25,019.21 113,171.89 83,198.65 500,000 100 % 1,000,000

รวมค่าใช้สอย 25,019.21 482,476.89 213,198.65 510,000 1,010,000
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ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 4,823.00 33,927.00 14,150.00 20,000 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,310.00 2,940.00 18,850.00 40,000 -50 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 2,900.00 2,270.00 1,320.00 5,000 0 % 5,000

วัสดุก่อสร้าง 1,840.00 2,325.00 6,535.00 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,220.00 39,686.00 59,070.00 100,000 -50 % 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 259,999.16 299,933.21 359,946.48 350,000 -42.86 % 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 4,280.00 642.00 0.00 0 0 % 0

วัสดุเครืองแต่งกาย 14,210.00 24,550.00 99,800.00 100,000 0 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,590.00 8,220.00 2,975.00 15,000 33.33 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 319,172.16 414,493.21 562,646.48 640,000 425,000

รวมงบดําเนินงาน 900,056.37 1,728,060.10 1,750,325.13 2,125,200 2,407,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

- ค่าเก้าอีสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 5,000

- ค่าตู้เก็บเอกสาร 2 บาน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 13,000

- ค่าตู้ล็อกเกอร์ขนาด 9 ช่อง 0.00 0.00 13,000.00 0 0 % 0

- ค่าโต๊ะทํางาน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 7,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

- ค่ารถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี 
พร้อมติดตังอุปกรณ์ไฟสัญญาณ 0.00 0.00 91,000.00 0 0 % 0

- ค่ารถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ตํากว่า 
150 ซีซี พร้อมติดตังอุปกรณ์ไฟสัญญาณ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 190,000

- ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับ
เคลือน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคน
ขับ (CAB) พร้อมติดตังอุปกรณ์

736,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0
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- ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 1,900 ซี
ซี ขับเคลือน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ 
พร้อมติดตังอุปกรณ์สัญญาณไฟฉุกเฉิน
และวิทยุสือสาร

0.00 0.00 0.00 814,000 -100 % 0

- ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน 4 ล้อ 0.00 982,000.00 0.00 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

- ค่าเครืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM 
ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 108,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

- ค่าตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต 0.00 0.00 6,190.00 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- ค่าเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว) 0.00 0.00 14,980.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) 0.00 0.00 0.00 0 100 % 5,800

- ค่าเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา (25หน้า/นาที) 8,346.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก  (INKJET 
Printer) พร้อมถังใส่หมึก 5,778.00 0.00 0.00 5,800 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 637,217.52 28,602.00 0.00 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 1,387,341.52 1,010,602.00 125,170.00 819,800 328,800

รวมงบลงทุน 1,387,341.52 1,010,602.00 125,170.00 819,800 328,800

รวมงานเทศกิจ 5,108,446.02 5,684,665.38 5,734,961.49 7,358,500 7,533,100

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 25,904,863.20 25,200,022.39 16,912,945.71 21,958,900 19,547,100
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แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,499,220.00 2,643,379.49 2,319,389.95 2,722,200 20.22 % 3,272,700

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 165,990.00 64,219.02 83,492.14 68,200 61 % 109,800

เงินประจําตําแหน่ง 67,200.00 34,683.87 88,083.33 122,700 -15.89 % 103,200

เงินวิทยฐานะ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 339,571.09 385,073.57 642,191.38 1,027,600 -2.85 % 998,300

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 86,192.76 85,208.57 93,931.79 88,100 -7.38 % 81,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,158,173.85 3,212,564.52 3,227,088.59 4,028,800 4,607,600

รวมงบบุคลากร 3,158,173.85 3,212,564.52 3,227,088.59 4,028,800 4,607,600

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 70,000 0 % 70,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 18,960.00 0.00 0.00 15,000 0 % 15,000

ค่าเช่าบ้าน 108,000.00 107,500.00 93,675.56 114,000 0 % 114,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 3,000.00 14,700.00 21,132.00 39,300 8.91 % 42,800

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,263,580.00 76,162.75 0.00 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 2,393,540.00 198,362.75 114,807.56 238,300 241,800

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 18,256.80 0.00 24,912.34 40,000 -25 % 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 153,082.00 150,076.00 84,000 0 % 84,000
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- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 64,432.20 0.00 0.00 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 4,922.00 36,347.16 79,537.23 80,000 0 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 87,611.00 189,429.16 254,525.57 204,000 194,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 72,089.82 208,562.20 188,493.80 134,000 41.04 % 189,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 3,500.00 0.00 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 6,987.10 0.00 5,000 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,210.00 0.00 11,186.00 65,000 -84.62 % 10,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 139,999.10 80,323.92 81,967.41 100,000 0 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 900.00 20,000.00 5,560.00 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 66,450.00 179,940.00 100,000.00 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 282,648.92 499,313.22 387,207.21 414,000 414,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 6,722.81 6,139.66 5,965.25 0 0 % 0

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 0.00 2,100 300 % 8,400

รวมค่าสาธารณูปโภค 6,722.81 6,139.66 5,965.25 2,100 8,400

รวมงบดําเนินงาน 2,770,522.73 893,244.79 762,505.59 858,400 858,200

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

- ค่ารถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี 
แบบเกียร์อัตโนมัติ 0.00 0.00 0.00 45,000 -100 % 0

- ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 2,400 ซี
ซี ขับเคลือน 2 ล้อ

0.00 0.00 0.00 787,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- ค่าเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว) 0.00 0.00 29,960.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 
นิว)

0.00 0.00 0.00 48,000 0 % 48,000

- ค่าเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
งานสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 16,000

- ค่าเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี 0.00 0.00 18,992.50 0 0 % 0

- ค่าเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา (30 หน้า/นาที) 0.00 0.00 0.00 7,300 -100 % 0

- ค่าเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก  (INKJET 
Printer) พร้อมถังใส่หมึก 0.00 0.00 0.00 5,800 -100 % 0

- ค่าเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 0.00 44,940.00 12,400 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 93,892.50 905,500 64,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 93,892.50 905,500 64,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 5,928,696.58 4,105,809.31 4,083,486.68 5,792,700 5,529,800

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 65,154,661.76 70,422,031.11 73,767,032.58 81,229,900 19.79 % 97,301,600

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 5,714,482.50 5,569,805.86 5,083,971.36 5,029,400 3.29 % 5,194,800

เงินวิทยฐานะ 6,333,153.34 8,926,348.47 9,038,470.83 8,851,400 3.77 % 9,184,800

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 770,316.00 816,345.00 755,520.00 756,000 -18.58 % 615,500

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 9,240.00 1,365.00 0.00 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 4,001,918.61 6,365,801.19 9,749,327.10 10,985,500 28.22 % 14,085,900
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 2,205,648.33 2,691,836.87 1,051,567.06 1,420,500 -14.28 % 1,217,700

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 84,189,420.54 94,793,533.50 99,445,888.93 108,272,700 127,600,300

รวมงบบุคลากร 84,189,420.54 94,793,533.50 99,445,888.93 108,272,700 127,600,300

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 14,400.00 33,700.00 70,900.00 83,700 0 % 83,700

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 0 100 % 165,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 3,649.00 2,295.00 0.00 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 18,049.00 35,995.00 70,900.00 83,700 248,700

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 496,560.00 1,770,288.75 0.00 0 100 % 5,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 143,060.00 96,580.00 66,000 -27.27 % 48,000

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 18,144,445.00 27,164,614.00 27,528,000.00 47,093,886 1.34 % 47,723,900

รวมค่าใช้สอย 18,641,005.00 29,077,962.75 27,624,580.00 47,159,886 47,776,900

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 20,000.00 9,000.00 40,000 22.75 % 49,100

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 10,000.00 20,000 50 % 30,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 19,496,474.92 17,639,102.68 21,222,186.88 20,446,491 2.6 % 20,979,100

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 11,999.70 11,228.88 10,714.70 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 19,508,474.62 17,670,331.56 21,251,901.58 20,526,491 21,078,200
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ค่าสาธารณูปโภค

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 550,887.43 561,570.54 572,060.54 611,700 -0.03 % 611,500

ค่าบริการโทรศัพท์ 9,574.95 8,471.42 8,992.25 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 560,462.38 570,041.96 581,052.79 621,700 621,500

รวมงบดําเนินงาน 38,727,991.00 47,354,331.27 49,528,434.37 68,391,777 69,725,300

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

- ค่าเก้าอีบุนวม 0.00 0.00 0.00 0 100 % 85,000

- ค่าเก้าอีบุนวม มีล้อและพนักพิง 0.00 0.00 0.00 42,500 -100 % 0

- ค่าเก้าอีสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 165,000

- ค่าเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน  
ชนิดแขวน  ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 
บีทียู พร้อมติดตัง

216,600.00 0.00 0.00 88,000 -100 % 0

- ค่าเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บี
ทียู พร้อมติดตัง

30,400.00 0.00 0.00 396,000 16.67 % 462,000

- ค่าเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บี
ทียู พร้อมติดตัง

0.00 134,000.00 175,908.00 0 100 % 264,000

- ค่าชันโชว์ ขนาด 10 ช่อง 0.00 0.00 0.00 23,400 -100 % 0

- ค่าชันวางของ 0.00 79,500.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าชันวางหนังสือ 30 ช่อง 0.00 0.00 0.00 114,000 -100 % 0

- ค่าชันเสียบหนังสือ 4 ช่อง 0.00 0.00 0.00 2,700 -100 % 0

- ค่าชันอเนกประสงค์ 4 ชัน 0.00 0.00 0.00 29,000 -100 % 0

- ค่าชุดรับแขก 0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0

- ค่าติดตังเบาะหุ้มเสากันกระแทก 0.00 0.00 0.00 111,000 -100 % 0

- ค่าตู้เก็บของ 95,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0
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- ค่าตู้เก็บอุปกรณ์ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 108,000

- ค่าตู้เก็บเอกสาร 15 ลินชัก 0.00 0.00 0.00 0 100 % 22,500

- ค่าตู้เก็บเอกสาร 2 บาน 0.00 0.00 0.00 10,500 -100 % 0

- ค่าตู้เก็บเอกสารบานเลือน 0.00 0.00 0.00 165,000 -100 % 0

- ค่าตู้นิรภัย 0.00 0.00 0.00 23,000 17.39 % 27,000

- ค่าตู้ล็อคเกอร์แบบติดผนัง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 14,000

- ค่าตู้ใส่รองเท้า 5 ชัน 0.00 0.00 0.00 4,200 -100 % 0

- ค่าตู้เหล็กบานเลือนกระจก ขนาด 4 ฟุต 0.00 0.00 0.00 47,000 -100 % 0

- ค่าตู้เอกสาร 6 ลินชัก 0.00 0.00 0.00 4,800 -100 % 0

- ค่าโต๊ะคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000

- ค่าโต๊ะทํางาน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 49,000

- ค่าโต๊ะประชุม 0.00 22,000.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี 0.00 0.00 0.00 187,800 -100 % 0

- ค่าโต๊ะรับแขก 0.00 29,900.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าโต๊ะอเนกประสงค์ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 154,400

- ค่าพัดลมโคจร ขนาดไม่น้อยกว่า 18 
นิว 0.00 0.00 0.00 0 100 % 508,000

- ค่าพัดลมโคจร ขนาดไม่น้อยกว่า 18 
นิว พร้อมติดตัง 0.00 0.00 0.00 108,800 -100 % 0

- ค่าพัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 
นิว พร้อมติดตัง 0.00 0.00 0.00 17,400 -100 % 0

- ค่าพัดลมอุตสาหกรรมตังพืน ขนาดไม่
น้อยกว่า 24 นิว 0.00 0.00 0.00 17,500 140 % 42,000

- ค่าพัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง ขนาดไม่
น้อยกว่า 24 นิว พร้อมติดตัง 0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์การศึกษา

- ค่าติดตังกระจกเงาห้องสอนนาฏศิลป์
ไทย 0.00 10,000.00 0.00 0 0 % 0
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- ค่าโต๊ะเก้าอีนักเรียน 0.00 0.00 0.00 744,000 -25.4 % 555,000

- ค่าโต๊ะอาหารพร้อมม้านัง 75,600.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าโต๊ะอาหารพร้อมม้านัง  สําหรับนัก
เรียนระดับอนุบาล 103,500.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าโต๊ะอาหารสแตนเลสพร้อมม้านัง 188,000.00 117,700.00 210,019.60 130,400 -23.31 % 100,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

- ค่ารถโดยสาร  ขนาด 12 ทีนัง (ดีเซล) 1,232,400.00 0.00 0.00 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

- ค่าเครืองขยายเสียง 0.00 0.00 0.00 52,000 -100 % 0

- ค่าเครืองขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์ 94,790.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ 29,720.00 0.00 0.00 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

- ค่ากล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล  
ความละเอียดไม่น้อยกว่า  12  ล้านพิก
เซล

11,875.00 0.00 0.00 6,000 -100 % 0

- ค่ากล้องวิดีโอ 26,000.00 12,000.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองฉายภาพ 3 มิติ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 216,000

- ค่าเครืองฉายภาพวัตถุทึบแสง 73,920.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ 
XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI 
Lumens

0.00 65,800.00 47,080.00 99,000 -100 % 0

- ค่าเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ 
XGA 65,976.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ 
XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI 
Lumens

0.00 0.00 0.00 0 100 % 264,000

- ค่าจอรับภาพ แบบมือดึง ขนาดไม่น้อย
กว่า 70 นิว 0.00 0.00 0.00 0 100 % 8,500

- ค่าโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
ขนาด 32 นิว 0.00 0.00 66,430.00 0 0 % 0
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- ค่าโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
ขนาด 40 นิว 0.00 0.00 216,000.00 629,200 -62.17 % 238,000

- ค่าโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
ขนาด 40 นิว พร้อมติดตังขาแขวนโครง
เหล็ก

0.00 15,000.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าโทรทัศน์ แอลซีดี ขนาด 32 นิว  
พร้อมติดตังขาแขวนโครงเหล็ก 166,880.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- จอรับภาพ  แบบแขวน ชนิดมือดึง  
ขนาดไม่น้อยกว่า 100 นิว 7,104.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด
เส้นทะแยงมุม 120 นิว 0.00 0.00 0.00 0 100 % 84,000

-ค่าจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด
เส้นทะแยงมุม 120 นิว 0.00 0.00 9,095.00 0 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

- ค่าเตียงประจําห้องพยาบาล พร้อมม่าน
บังตา 13,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

- ค่าเครืองกรองนํา RO ขนาด 6,000 
ลิตร พร้อมติดตัง 0.00 95,000.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองตัดหญ้า  แบบข้อแข็ง 8,200.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าติดตังผ้าม่านหน้าต่างห้องเรียน 0.00 0.00 84,000.00 38,000 -100 % 0

- ค่าตู้กดนําดืม แบบตังพืน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 13,000

- ค่าตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต 0.00 0.00 0.00 19,500 -100 % 0

- ค่าตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 0.00 0.00 0.00 18,800 -100 % 0

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

- ค่าเครืองดนตรีสากล 99,800.00 97,700.00 0.00 138,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- ค่าเครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงาน
สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว) 179,760.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว) 0.00 448,000.00 1,078,560.00 0 0 % 0
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- ค่าเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 
นิว)

0.00 0.00 0.00 16,000 1,100 % 192,000

- ค่าเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
งานสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 32,000

- ค่าเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค  สําหรับ
งานประมวลผล 107,856.00 0.00 0.00 21,000 -100 % 0

- ค่าเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับ
งานสํานักงาน 0.00 0.00 17,000.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี 0.00 0.00 18,992.50 19,000 168.42 % 51,000

- ค่าเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก  (INKJET 
Printer) 17,120.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) 0.00 0.00 12,840.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก(INKJET 
Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 0.00 0.00 0.00 9,900 -100 % 0

- ค่าเครืองสํารองไฟฟ้า  ขนาด  1 kVA 43,656.00 0.00 0.00 12,200 -100 % 0

- ค่าเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 0.00 0.00 18,600 966.67 % 198,400

- ค่าตู้ชาร์จแท็บเล็ต 50 ช่อง 0.00 232,800.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 
(Access Point) แบบที 1 0.00 0.00 0.00 13,800 -100 % 0

ครุภัณฑ์อืน

- ค่าเครืองเล่นเด็กในอาคารเรียน 0.00 0.00 51,000.00 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 2,887,157.00 1,359,400.00 1,986,925.10 3,428,000 3,862,800

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

- ค่าก่อสร้างห้องนํา ชาย-หญิง  โรงเรียน
เทศบาลวัดปากนํา 0.00 995,000.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าก่อสร้างอาคารเรียน  โรงเรียนสาธิต
เทศบาลนครระยอง 0.00 0.00 0.00 26,700,000 -100 % 0
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- ค่าก่อสร้างอาคารเรียน  โรงเรียนสาธิต
เทศบาลนครระยอง 0.00 1,000,000.00 0.00 0 0 % 0

 -ค่าก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล
วัดปากนํา 0.00 1,000,000.00 0.00 0 0 % 0

-ค่าก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล
วัดปากนํา 0.00 0.00 23,700,000.00 0 0 % 0

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

- ค่าก่อสร้างทางเชือมระหว่างอาคาร
เรียน 2 และอาคารเรียน 3 โรงเรียน
เทศบาลบ้านปากคลอง

200,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าก่อสร้างทางเชือมอาคารเรียน 3 กับ
อาคารเรียน 8 โรงเรียนเทศบาลวัดโขด
ทิมทาราม

0.00 510,000.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าก่อสร้างรัวด้านหลังอาคารเรียน 6 
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 0.00 0.00 0.00 200,000 -100 % 0

- ค่าก่อสร้างรางระบายนํา โรงเรียน
เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 650,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าก่อสร้างหลังคาคลุมบริเวณด้านหลัง
อาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่ม
มหาชัยชุมพล

220,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าก่อสร้างอาคารและปรับปรุงชันล่าง
อาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่ม
มหาชัยชุมพล

0.00 0.00 1,398,900.00 0 0 % 0

- ค่าก่อสร้างอ่างล้างภาชนะสําหรับนัก
เรียน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 0.00 0.00 0.00 300,000 -100 % 0

- ค่ากันห้องอเนกประสงค์ใต้อาคาร 7 
และอาคาร 8 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิม
ทาราม

814,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าซ่อมแซมและปูกระเบืองพืนห้อง
เรียน และระเบียง อาคารเรียน 4 
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง

0.00 0.00 758,500.00 0 0 % 0
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- ค่าติดตังประตูทางเข้า พร้อมปรับปรุง
เสารัว ด้านติดถนนอดุลย์ธรรมประภาส  
โรงเรียนเทศบาลวัดปากนํา

0.00 65,420.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าติดตังผนังพับกันห้องเรียนอนุบาล 
อาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่ม
มหาชัยชุมพล

0.00 351,000.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าติดตังมุ้งลวด เหล็กดัด ภายในห้อง
เรียนชันอนุบาล  โรงเรียนเทศบาลวัดโขด
ทิมทาราม

0.00 443,500.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าติดตังรัวสแตนเลส อาคาร 4 และ 
อาคาร 5 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทา
ราม

313,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าติดตังรางระบายนําสแตนเลสด้าน
หลังอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาลวัด
ปากนํา

0.00 0.00 0.00 99,000 -100 % 0

- ค่าติดตังราวสแตนเลส อาคาร 3, 4 
และ 5 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 797,900.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าติดตังราวสแตนเลส อาคาร 7 
,อาคาร 8 และลานอเนกประสงค์ 
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม

1,495,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าติดตังหลังคากันสาดรอบอาคารเรียน 
1 และอาคารเรียน 5 โรงเรียนเทศบาลวัด
ลุ่มมหาชัยชุมพล

0.00 740,000.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าติดตังเหล็กดัด อาคารเรียน 7 และ
อาคารเรียน 8 โรงเรียนเทศบาลวัดโขด
ทิมทาราม

0.00 185,000.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าติดตังเหล็กดัดสแตนเลส มุ้งลวด ผ้า
ม่าน อาคารเรียน 3 (อนุบาล) โรงเรียน
เทศบาลบ้านปากคลอง

1,300,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าทาสีอาคารเรียน 1 - 5 และอาคาร
อเนกประสงค์  โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่ม
มหาชัยชุมพล

0.00 0.00 1,152,000.00 0 0 % 0

- ค่าปรับปรุงพืนเวทีและบันไดทางขึน
อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนเทศบาล
วัดปากนํา

0.00 117,000.00 0.00 0 0 % 0
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- ค่าปรับปรุงพืนอาคารอเนกประสงค์  
โรงเรียนเทศบาลวัดปากนํา 0.00 0.00 319,000.00 0 0 % 0

- ค่าปรับปรุงรัวด้านหลังอาคารเรียน 2 - 
3 โรงเรียนเทศบาลวัดปากนํา 0.00 157,000.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 1 
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 0.00 0.00 0.00 400,000 -100 % 0

- ค่าปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 2 
โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 0.00 0.00 0.00 500,000 -100 % 0

- ค่าปรับปรุงหลังคาอาคารอเนกประสงค์ 
โรงเรียนเทศบาลวัดปากนํา 0.00 0.00 0.00 700,000 -100 % 0

- ค่าปรับปรุงห้องธุรการ  โรงเรียน
เทศบาลวัดปากนํา 87,400.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าปรับปรุงห้องนาฏศิลป์ โรงเรียน
เทศบาลวัดปากนํา 0.00 0.00 151,400.00 0 0 % 0

- ค่าปรับปรุงห้องนําชัน 3 อาคารเรียน 1 
เป็นห้องพักครู โรงเรียนเทศบาลบ้านปาก
คลอง

0.00 0.00 158,500.00 0 0 % 0

- ค่าปรับปรุงห้องนําอาคารเรียน 2 และ
อาคารเรียน 3 เป็นห้องพักครู โรงเรียน
เทศบาลวัดปากนํา

0.00 0.00 0.00 400,000 -100 % 0

- ค่าปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล  โรงเรียน
เทศบาลบ้านปากคลอง 0.00 250,000.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าปรับปรุงห้องสังคมศาสนาและ
วัฒนธรรม  โรงเรียนเทศบาลวัดปากนํา 0.00 134,000.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าปูกระเบืองด้านหน้าและด้านหลัง
อาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่ม
มหาชัยชุมพล

0.00 197,000.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าปูกระเบืองพืนทีรอบอาคารเรียน 6 
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 0.00 0.00 187,600.00 0 0 % 0

- ค่าปูกระเบืองระเบียงและบันได อาคาร
เรียน 3 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทา
ราม

0.00 147,000.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าปูกระเบืองและทาสีราวบันไดอาคาร
เรียน 1 (ชันที 1 – 3) โรงเรียนเทศบาล
บ้านปากคลอง

0.00 0.00 0.00 0 100 % 141,000
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- ค่าปูกระเบืองหน้าห้องนํา ด้านหน้าและ
ด้านหลังอาคารเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดลุ่มมหาชัยชุมพล

248,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าปูกระเบืองอาคารเรียน 1 ชัน 2 และ
ชัน 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 0.00 276,000.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าปูกระเบืองอาคารเรียน 2 – 3 (ชันที 
2 – 3) รวมถึงระเบียงและบันไดชันที 1 – 
3 โรงเรียนเทศบาลวัดปากนํา

0.00 0.00 0.00 0 100 % 744,000

- ค่าปูกระเบืองอาคารเรียน 4  โรงเรียน
เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 320,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

- ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานจอดรถ  
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 0.00 1,097,000.00 0.00 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

- ค่าก่อสร้างถนนด้านหลังอาคาร 5 
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 236,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าขุดบ่อบาดาล พร้อมติดตังเครืองปัม
นํา   โรงเรียนเทศบาลวัดปากนํา 89,250.00 0.00 0.00 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

- ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000 0 % 1,000,000

- ค่าทาสีอาคารเรียน 2 และอาคารเรียน 
3 โรงเรียนเทศบาลวัดปากนํา 0.00 0.00 0.00 1,000,000 -100 % 0

- ค่าทาสีอาคารเรียน 4 และอาคารเรียน 
5 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 0.00 0.00 0.00 1,000,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 6,770,550.00 8,664,920.00 27,825,900.00 32,299,000 1,885,000

รวมงบลงทุน 9,657,707.00 10,024,320.00 29,812,825.10 35,727,000 5,747,800

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 13,499,200.00 20,564,000.00 20,624,000.00 20,460,000 -2.42 % 19,964,000

รวมเงินอุดหนุน 13,499,200.00 20,564,000.00 20,624,000.00 20,460,000 19,964,000

รวมงบเงินอุดหนุน 13,499,200.00 20,564,000.00 20,624,000.00 20,460,000 19,964,000
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รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 146,074,318.54 172,736,184.77 199,411,148.40 232,851,477 223,037,400

งานระดับมัธยมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 4,700,898.98 6,021,071.12 6,116,102.59 6,507,600 41.62 % 9,216,100

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 485,462.23 515,266.16 350,463.65 268,800 -25 % 201,600

เงินวิทยฐานะ 410,111.17 745,177.08 660,157.20 604,800 -11.11 % 537,600

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 613,156.32 837,613.53 1,490,448.80 1,850,300 4.54 % 1,934,300

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 409,630.74 419,662.24 71,999.99 101,000 6.93 % 108,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,619,259.44 8,538,790.13 8,689,172.23 9,332,500 11,997,600

รวมงบบุคลากร 6,619,259.44 8,538,790.13 8,689,172.23 9,332,500 11,997,600

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 3,100.00 0.00 0.00 9,900 0 % 9,900

รวมค่าตอบแทน 3,100.00 0.00 0.00 9,900 9,900

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 2,020,000 -100 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 614,200.00 1,476,825.30 1,082,060.00 6,037,623 -100 % 0

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 0.00 0.00 0.00 0 100 % 6,186,500

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 85,600.00 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 614,200.00 1,476,825.30 1,167,660.00 8,057,623 6,186,500
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ค่าสาธารณูปโภค

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 52,550.69 50,069.81 59,600.00 85,100 11.4 % 94,800

รวมค่าสาธารณูปโภค 52,550.69 50,069.81 59,600.00 85,100 94,800

รวมงบดําเนินงาน 669,850.69 1,526,895.11 1,227,260.00 8,152,623 6,291,200

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

- ค่าเก้าอีสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 22,500

- ค่าเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บี
ทียู พร้อมติดตัง

0.00 67,000.00 439,770.00 0 100 % 528,000

- ค่าตู้เก็บเอกสาร 2 บาน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 78,000

- ค่าโต๊ะทํางาน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 31,500

- ค่าโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี 0.00 0.00 0.00 60,000 -100 % 0

- ค่าถังนําแบบไฟเบอร์กลาส 0.00 0.00 0.00 0 100 % 28,000

ครุภัณฑ์การศึกษา

- ค่าครุภัณฑ์ห้องสมุด 0.00 132,000.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าจักรธรรมดา  แบบถีบ 0.00 35,000.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าโต๊ะเก้าอีนักเรียน 0.00 0.00 0.00 247,500 -25.25 % 185,000

- ค่าโต๊ะอาหารพร้อมม้านัง 0.00 0.00 0.00 119,100 9.15 % 130,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

- ค่ารถโดยสาร ขนาด 12 ทีนัง (ดีเซล) 1,232,400.00 0.00 0.00 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

- ค่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตัง 
ภายในโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัด
โขดใต้)

0.00 0.00 0.00 213,800 -100 % 0

- ค่าเครืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ 
XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI 
Lumens

0.00 23,900.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ 
XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI 
Lumens

0.00 39,000.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าจอรับภาพ  ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 
ขนาดเส้นทะแยงมุม 120 นิว 0.00 11,900.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด
เส้นทะแยงมุม 200 นิว 0.00 39,900.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
ขนาด 40 นิว 0.00 0.00 0.00 68,000 525 % 425,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

- ค่าเครืองกรองนํา RO ขนาด 6,000 
ลิตร พร้อมติดตัง 0.00 0.00 95,000.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 0.00 8,200.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าติดตังผ้าม่านหน้าต่างห้องเรียน 0.00 0.00 0.00 78,000 28.21 % 100,000

- ค่าผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์  ห้องเรียน
อาคาร 1 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
(วัดโขดใต้)

93,090.00 0.00 0.00 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

- ค่าเครืองดนตรีสากล  วงดุริยางค์ 1,198,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- ค่าเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที 1 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิว)

0.00 0.00 0.00 23,000 -100 % 0

- ค่าเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที 2 จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18 นิว

0.00 30,000.00 0.00 0 0 % 0
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- ค่าเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว) 0.00 602,000.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 
นิว)

0.00 0.00 0.00 368,000 -100 % 0

- ค่าเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีด
หมึก (Inkjet) 0.00 4,200.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา (30 หน้า/นาที) 0.00 11,000.00 0.00 29,200 -100 % 0

- ค่าเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA 0.00 74,386.40 0.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 0.00 0.00 12,400 -100 % 0

- ค่าตู้ชาร์จแท็บเล็ต  50 ช่อง 0.00 38,800.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 
Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที  2 
พร้อมติดตังระบบเครือข่ายและเดินสาย
ไฟ

0.00 117,272.00 0.00 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 2,523,490.00 1,234,558.40 534,770.00 1,219,000 1,528,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

- ค่าก่อสร้างห้องนํา  โรงเรียนนครระยอง
วิทยาคม (วัดโขดใต้) 850,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

- ค่าก่อสร้างล็อคขายอาหาร 2 ล็อค 
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) 0.00 0.00 157,000.00 0 0 % 0

- ค่าก่อสร้างหลังคาคลุม อาคารเรียน 2 
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) 0.00 0.00 390,000.00 0 0 % 0

- ค่าก่อสร้างหลังคาคลุมอ่างล้างมือ 
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) 36,448.60 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าก่อสร้างอ่างล้างมือ-อ่างล้างหน้า 
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต้) 0.00 0.00 0.00 250,000 -100 % 0

วันทีพิมพ์ : 8/9/2559  09:36:56 หน้า : 41/100



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

- ค่าติดตังกระจกช่องลม อาคารเรียน 2 
และอาคารเรียน 3 โรงเรียนนครระยอง
วิทยาคม (วัดโขดใต้)

0.00 0.00 183,000.00 0 0 % 0

- ค่าติดตังประตูม้วน  อาคาร 2 และ  
อาคาร 3 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
(วัดโขดใต้)

45,327.10 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าติดตังหลังคากันสาด บริเวณอาคาร
เรียน 2 และอาคารเรียน 3 โรงเรียนนคร
ระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

0.00 166,000.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าติดตังเหล็กดัดหอประชุมอาคาร 1 
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) 27,102.80 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าทาสีอาคารเรียน 2 และ อาคารเรียน 
3 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขด
ใต้)

0.00 0.00 1,140,000.00 0 0 % 0

- ค่าปรับปรุงประตูห้องเรียนอาคาร 1 
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) 159,300.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าปรับปรุงประตูห้องเรียนอาคารเรียน 
2 และอาคารเรียน 3 โรงเรียนนครระยอง
วิทยาคม (วัดโขดใต้)

0.00 344,500.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าปรับปรุงห้องนํา อาคาร 3 เป็นห้อง
พักครู จํานวน 3 ห้อง โรงเรียนนคร
ระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

0.00 0.00 547,000.00 0 0 % 0

- ค่าปรับปรุงห้องนําอาคาร 1 เป็นห้อง
พักครู  โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัด
โขดใต้)

227,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าปรับปรุงห้องนําอาคารเรียน 2 เป็น
ห้องพักครู โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
(วัดโขดใต้)

0.00 520,000.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าปรับปรุงห้องโสตทัศนูปกรณ์  
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) 0.00 0.00 56,000.00 0 0 % 0

- ค่าปูกระเบืองหน้าระเบียง  อาคาร  2 
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) 139,300.00 0.00 0.00 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

- ค่าก่อสร้างรัวและถนนภายในโรงเรียน
นครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) 3,500,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0
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ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

- ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ ก่อสร้างถนนพร้อม
ระบบระบายนํา ภายในโรงเรียน 
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต้)

0.00 0.00 0.00 2,500,000 -100 % 0

ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนนคร
ระยองวิทยาคม  (วัดโขดใต้) 800,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

- ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน 0.00 200,000.00 0.00 200,000 0 % 200,000

- ค่าทาสีอาคารเรียน 1 โรงเรียนนคร
ระยองวิทยาคม(วัดโขดใต้) 0.00 0.00 0.00 550,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 5,784,478.50 1,230,500.00 2,473,000.00 3,500,000 200,000

รวมงบลงทุน 8,307,968.50 2,465,058.40 3,007,770.00 4,719,000 1,728,000

รวมงานระดับมัธยมศึกษา 15,597,078.63 12,530,743.64 12,924,202.23 22,204,123 20,016,800

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 104,880.00 120,400.00 190,320.00 210,400 -14.45 % 180,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 75,120.00 64,460.00 0.00 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 180,000.00 184,860.00 190,320.00 210,400 180,000

รวมงบบุคลากร 180,000.00 184,860.00 190,320.00 210,400 180,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 14,200.00 500.00 8,200.00 15,000 0 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 14,200.00 500.00 8,200.00 15,000 15,000

ค่าใช้สอย
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 7,000.00 0.00 0.00 6,000 2,833.33 % 176,000

- โครงการแข่งขันคนเก่ง 50,758.00 46,520.00 56,819.00 80,000 -100 % 0

- โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างเทศบาลนครระยองกับหน่วยงาน
ทางการศึกษา

1,348,800.00 10,000.00 298,750.00 0 0 % 0

- โครงการงานชุมนุมลูกเสือท้องถินไทย 0.00 0.00 21,600.00 50,000 -100 % 0

- โครงการจัดงานวันครู 49,660.00 50,000.00 98,500.00 100,000 -100 % 0

- โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดี
เด่น 0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000

- โครงการจัดนิทรรศการ การจัดการ
ศึกษาท้องถิน 396,720.00 367,400.00 0.00 0 0 % 0

- โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง 6,000,000.00 6,000,000.00 4,750,000.00 5,980,000 -100 % 0

- โครงการนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถินปีงบประมาณ 2558

0.00 0.00 790,637.00 0 0 % 0

- โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคคลากรทางการศึกษา 0.00 0.00 0.00 0 100 % 1,000,000

- โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 0.00 0.00 0.00 1,200,800 -100 % 0

- โครงการมอบแฟ้มผลงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 28,155.00 29,325.00 0.00 0 0 % 0

- โครงการแลกเปลียนเรียนรู้ตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 1,007,283.18 973,200.00 1,149,900.00 0 0 % 0

- โครงการส่งเสริมด้านการศึกษาบ้านพี
เมืองน้องระหว่างเทศบาลนครระยอง 
ประเทศไทย กับ เมืองเหอฉือ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

0.00 2,792,050.00 0.00 0 0 % 0

-โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส 0.00 0.00 0.00 0 100 % 40,000
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-โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครระยอง

0.00 0.00 0.00 0 100 % 6,000,000

-โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 0.00 0.00 0.00 0 100 % 800,000

-โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ 0.00 0.00 0.00 700,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 8,888,376.18 10,268,495.00 7,166,206.00 8,116,800 8,066,000

ค่าวัสดุ

วัสดุการศึกษา 6,250.00 6,500.00 10,000.00 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 6,250.00 6,500.00 10,000.00 10,000 10,000

รวมงบดําเนินงาน 8,908,826.18 10,275,495.00 7,184,406.00 8,141,800 8,091,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 9,088,826.18 10,460,355.00 7,374,726.00 8,352,200 8,271,000

รวมแผนงานการศึกษา 176,688,919.93 199,833,092.72 223,793,563.31 269,200,500 256,855,000

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,405,672.00 3,049,047.16 2,979,888.54 3,867,400 15.99 % 4,485,900

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 128,300.00 220,368.04 216,490.00 204,000 0 % 204,000

เงินประจําตําแหน่ง 120,000.00 120,000.00 120,000.00 220,000 22.73 % 270,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 616,116.00 645,120.00 545,700.00 571,300 6.04 % 605,800

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 18,000.00 18,000.00 17,010.00 12,000 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 368,050.00 565,640.00 595,670.00 804,400 23.12 % 990,400

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 119,030.00 145,945.00 72,960.00 94,700 34.95 % 127,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,775,168.00 4,764,120.20 4,547,718.54 5,773,800 6,683,900

รวมงบบุคลากร 3,775,168.00 4,764,120.20 4,547,718.54 5,773,800 6,683,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 305,400.00 0.00 0.00 0 0 % 0

ค่าเช่าบ้าน 56,000.00 48,000.00 48,000.00 64,000 31.25 % 84,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 51,717.50 68,345.00 63,145.00 88,000 9.09 % 96,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 170,597.25 59,325.50 0.00 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 583,714.75 175,670.50 111,145.00 152,000 180,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 427,500.00 3,000 0 % 3,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 48,440.00 169,298.00 32,432.00 64,000 107.81 % 133,000

- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสํานัก
การสาธารณสุข 0.00 0.00 238,393.90 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 27,030.04 86,636.01 108,857.59 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 75,470.04 255,934.01 807,183.49 167,000 236,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 41,986.08 159,721.60 95,676.90 50,000 0 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 210.00 27,990.00 2,000.00 2,000 0 % 2,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 660.00 1,620.00 1,994.00 2,000 0 % 2,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 9,630.00 33,657.00 22,149.15 41,000 21.95 % 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 249,973.95 190,814.50 206,987.74 207,000 -3.38 % 200,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 99,888.00 99,980.00 179,935.00 220,000 0 % 220,000

รวมค่าวัสดุ 402,348.03 513,783.10 508,742.79 522,000 524,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 2,110.75 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0.00 0.00 5,956.05 0 0 % 0

ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 0.00 2,088.64 0 0 % 0

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 6,158.54 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 16,313.98 0 0

รวมงบดําเนินงาน 1,061,532.82 945,387.61 1,443,385.26 841,000 940,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

- ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 2,400 ซี
ซี ขับเคลือน 2 ล้อ

0.00 0.00 0.00 1,532,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

- ค่ากล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล 
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล 0.00 0.00 0.00 7,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- ค่าเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว) 149,800.00 0.00 149,800.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 
นิว)

0.00 0.00 0.00 96,000 -66.67 % 32,000

- ค่าเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับ
งานสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 17,000 -100 % 0

- ค่าเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา  แบบ Network  แบบที 1 (33 
หน้า/นาที)

20,330.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา (30 หน้า/นาที) 0.00 0.00 0.00 7,300 -100 % 0

- ค่าเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
สี แบบ Network 0.00 0.00 0.00 0 100 % 12,000

- ค่าเครืองสํารองไฟฟ้า  ขนาด  750 VA 17,120.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 0.00 32,956.00 21,700 76.96 % 38,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 118,910.71 17,690.00 0.00 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 306,160.71 17,690.00 182,756.00 1,681,000 82,400

รวมงบลงทุน 306,160.71 17,690.00 182,756.00 1,681,000 82,400

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 5,142,861.53 5,727,197.81 6,173,859.80 8,295,800 7,706,300

งานโรงพยาบาล

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 4,102,404.20 5,418,490.71 5,316,416.99 6,856,700 24.67 % 8,548,300

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 790,337.06 504,094.75 409,721.12 641,300 14.35 % 733,300

เงินประจําตําแหน่ง 367,500.00 321,533.33 267,400.00 341,400 1.23 % 345,600

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0.00 0.00 198,900.00 232,000 4.31 % 242,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,763,213.22 2,713,572.86 3,466,130.00 4,037,800 3.17 % 4,165,800

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 903,089.99 1,008,299.55 551,563.27 571,100 -2 % 559,700

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 7,926,544.47 9,965,991.20 10,210,131.38 12,680,300 14,594,700

รวมงบบุคลากร 7,926,544.47 9,965,991.20 10,210,131.38 12,680,300 14,594,700

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 469,935.70 4,364,900.00 4,279,550.00 5,022,000 64.89 % 8,280,800

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 149,920.00 257,880.00 254,940.00 285,600 17.65 % 336,000

ค่าเช่าบ้าน 142,150.00 146,500.00 174,000.00 270,000 17.78 % 318,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 31,500.00 42,000.00 44,000.00 34,500 -23.77 % 26,300

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 109,999.50 2,500.00 0.00 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 903,505.20 4,813,780.00 4,752,490.00 5,612,100 8,961,100
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 419,750.00 1,818,499.00 1,399,307.80 2,240,000 19.63 % 2,679,800

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 27,600.00 0.00 0 0 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 112,000 49.11 % 167,000

- โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน "การทํางานเป็นทีมเพือองค์กร
ทีเรารัก"

0.00 0.00 268,450.00 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 63,682.00 0 0 % 0

-โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมูล 0.00 0.00 0.00 0 100 % 120,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 27,224.55 101,323.84 127,477.44 381,000 4.99 % 400,000

รวมค่าใช้สอย 446,974.55 1,947,422.84 1,858,917.24 2,733,000 3,366,800

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 329,413.50 188,748.70 287,606.90 491,000 -30.14 % 343,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 18,319.00 0.00 19,201.00 25,000 -4 % 24,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 258,370.00 274,751.20 270,693.00 257,000 5.84 % 272,000

วัสดุก่อสร้าง 12,917.00 19,923.00 13,777.00 25,000 0 % 25,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 1,700.00 15,176.00 185,000 -13.51 % 160,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 88,941.64 65,548.01 40,791.18 50,000 0 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 4,873,500.64 3,069,675.76 2,499,706.87 3,412,500 26.01 % 4,300,000

วัสดุการเกษตร 3,600.00 10,924.40 9,615.00 15,000 -66.67 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 15,954.70 11,200.00 35,300.00 50,000 0 % 50,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 28,080.00 19,550.00 12,600.00 30,000 16.67 % 35,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 107,077.70 158,383.10 128,230.00 188,000 17.02 % 220,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

วัสดุสํารวจ 2,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 5,738,174.18 3,820,404.17 3,332,696.95 4,728,500 5,484,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 30,627.73 21,316.84 25,173.57 36,000 0 % 36,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 73,584.72 62,668.10 43,790.80 60,000 0 % 60,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 26,016.30 15,905.02 17,195.97 25,000 0 % 25,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 52,614.12 54,701.47 48,011.97 69,600 0 % 69,600

รวมค่าสาธารณูปโภค 182,842.87 154,591.43 134,172.31 190,600 190,600

รวมงบดําเนินงาน 7,271,496.80 10,736,198.44 10,078,276.50 13,264,200 18,002,500

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

- ค่าเก้าอีตรวจโรคสําหรับผู้ป่วย 0.00 0.00 0.00 0 100 % 15,000

- ค่าเก้าอีตรวจโรคสําหรับผู้ป่วย มีทีพัก
แขน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 15,000

- ค่าเครืองซีลซอง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 28,000

- ค่าเครืองทําลายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000

- ค่าเครืองโทรสารแบบใช้กระดาษ
ธรรมดา 0.00 0.00 0.00 0 100 % 36,000

- ค่าเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดแขวน  ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 
บีทียู พร้อมติดตัง

0.00 0.00 131,824.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000 บี
ทียู พร้อมติดตัง

0.00 23,540.00 25,894.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บี
ทียู พร้อมติดตัง

0.00 36,040.00 0.00 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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- ค่าเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 44,000 บี
ทียู พร้อมติดตัง

0.00 0.00 0.00 0 100 % 104,000

- ค่าเครืองพิมพ์ดีดไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 0 100 % 22,000

- ค่าเครืองฟอกอากาศ แบบเคลือนที 0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000

- ค่าเครืองฟอกอากาศ แบบตังพืน 76,000.00 19,900.93 0.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองยิงสติกเกอร์ 8,500.00 0.00 27,820.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองสแกนลายนิวมือ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 19,800

- ค่าชันเก็บแฟ้ม 0.00 0.00 0.00 0 100 % 8,400

- ค่าติดตังม่านปรับแสง  ภายในอาคาร
คลินิกชุมชนอบอุ่น 116,744.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าตู้เก็บยาชนิดรางเลือน ระบบพวง
มาลัยหมุน 57,831.36 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าตู้เก็บเอกสาร 15 ลินชัก 0.00 0.00 0.00 0 100 % 8,000

- ค่าตู้เก็บเอกสาร 4 ลินชัก 0.00 0.00 0.00 0 100 % 8,000

- ค่าตู้เก็บเอกสาร 6 ลินชัก 0.00 0.00 0.00 0 100 % 4,000

- ค่าตู้เก็บเอกสารบานเลือนกระจก 0.00 0.00 0.00 0 100 % 13,000

- ค่าตู้เก็บเอกสารบานเลือนทึบ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 51,600

- ค่าตู้จัดยาสแตนเลส 29,989.96 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าตู้นิรภัย 0.00 18,500.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าตู้บานเลือนกระจกสูง 18,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าตู้ล็อคเกอร์ 3 ประตู 0.00 0.00 0.00 0 100 % 5,800

- ค่าตู้เหล็ก 4 ลินชัก 0.00 0.00 0.00 6,900 -100 % 0

- ค่าโต๊ะคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000

- ค่าโต๊ะทํางาน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 3,500

- ค่าโต๊ะเหล็กเสริมข้าง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 3,000

- ค่าโทรศัพท์ไร้สาย 0.00 0.00 0.00 0 100 % 4,000
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- ค่าพัดลมตังพืน ขนาดไม่น้อยกว่า 18 
นิว 0.00 0.00 0.00 0 100 % 3,000

- โต๊ะหินอ่อน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 9,400

-ค่าเก้าอีพักคอย 0.00 0.00 51,000.00 0 0 % 0

-ค่าเครืองซักผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 7 กก. 
พร้อมติดตัง 0.00 0.00 22,000.00 0 0 % 0

-ค่าตู้เก็บบัตรรางเลือน  ชนิดพวงมาลัย
หมุน  พร้อมติดตัง 0.00 36,915.00 0.00 0 0 % 0

-ค่าตู้เหล็ก 6 ลินชัก 0.00 0.00 7,800.00 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

- ค่าเครืองเสียงห้องประชุม พร้อมติดตัง 38,650.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองเสียงห้องยา  พร้อมติดตัง 10,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

- ค่าเครืองกรอชนิด micromotor พร้อม
หัวกรอช้า 0.00 33,000.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองขูดหินปูน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 98,000

- ค่าเครืองเขย่าปูน 0.00 4,500.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองชังนําหนัก แบบดิจิตอล 0.00 0.00 0.00 12,500 -100 % 0

- ค่าเครืองชังนําหนักระบบดิจิตอลพร้อม
วัดส่วนสูง 0.00 75,000.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อม
เตียง 0.00 0.00 278,000.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองนึงอบฆ่าเชือแรงดันไอนํา 0.00 0.00 95,000.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองนึงอบฆ่าเชือโรคด้วยไอนํา 95,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองพ่นยาขยายหลอดลม 0.00 0.00 10,000.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองฟืนคืนคลืนหัวใจด้วยไฟฟ้า 
แบบอัตโนมัติ 0.00 0.00 0.00 120,000 -100 % 0

- ค่าเครืองวัดความดันโลหิต อัตโนมัติ 
พร้อมวัดอัตราการเต้นของหัวใจ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 70,000
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- ค่าเครืองวัดความยาวคลองรากฟัน 0.00 35,000.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองวัดความอิมตัวของออกซิเจน
ในกระแสเลือด  แบบพกพา 0.00 6,500.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองวัดความอิมตัวของออกซิเจน
ในเลือดพร้อมวัดอัตราการเต้นของหัวใจ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 65,000

- ค่าเครืองส่องตรวจตาหู 0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000

- ค่าเครืองให้การรักษาด้วยคลืนอัลตรา
ซาวด์และกระตุ้นไฟฟ้า 0.00 0.00 175,000.00 200,000 -100 % 0

- ค่าตระแกรงล้างแผล 0.00 0.00 0.00 14,000 -100 % 0

- ค่าเตียงกายภาพ 0.00 0.00 0.00 98,000 -100 % 0

- ค่าเตียงไม้มาตรฐาน ชนิดเตีย พร้อมที
นอน 0.00 0.00 22,000.00 0 0 % 0

- ค่าเปลตักเคลือนย้ายผู้ป่วย 13,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าแผ่นรองเลือนผู้ป่วย 15,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่ารถเข็น ชนิดนัง 0.00 30,000.00 0.00 20,000 -100 % 0

- ค่ารถเข็นฉีดยา 0.00 0.00 0.00 13,500 -100 % 0

- ค่าหม้อต้มแผ่นความร้อน ขนาด 8 
แผ่น พร้อมแผ่นความร้อน 0.00 0.00 20,000.00 0 0 % 0

- ค่าหุ่นฝึกสอนการช่วยชีวิตขันพืนฐาน 0.00 0.00 0.00 35,000 -100 % 0

-ค่าเครืองวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ 
ชนิดมีล้อเลือน 0.00 0.00 35,000.00 70,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

- ค่าก๊อกนํา ระบบอินฟราเรด 0.00 18,190.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองซักผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 7 
กก. พร้อมติดตัง 0.00 0.00 0.00 22,000 -100 % 0

- ค่าตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 0.00 0.00 0.00 9,400 -100 % 0

- ค่าตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต 0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000

- ค่าตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต 0.00 0.00 8,790.00 0 0 % 0

- ค่าม่านกันเตียงแบบติดผนัง 0.00 0.00 16,500.00 9,000 -100 % 0
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- ค่าอ่างสแตนเลส พร้อมติดตัง 0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0

-ค่าอ่างล้างเครืองมือสแตนเลส 0.00 0.00 16,000.00 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

- ค่าเครืองเจีย ขนาด 4 นิว 0.00 0.00 0.00 0 100 % 2,000

- ค่าสว่านไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 0 100 % 8,600

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- ค่าเครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงาน
ประมวลผล  แบบที 1 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18 นิว)

0.00 18,618.00 43,870.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที 1 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิว)

0.00 0.00 0.00 23,000 -100 % 0

- ค่าเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 
นิว)

0.00 0.00 0.00 16,000 900 % 160,000

- ค่าเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
งานสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 16,000

- ค่าเครืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที 1 0.00 0.00 0.00 0 100 % 130,000

- ค่าเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) 0.00 4,200.00 0.00 0 100 % 39,500

- ค่าเครืองพิมพ์ชนิด Dot Matrix 
Printer แบบแคร่สัน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 22,000

- ค่าเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา (18 หน้า/นาที) 0.00 0.00 0.00 0 100 % 13,200

- ค่าเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา (30 หน้า/นาที) 0.00 0.00 7,276.00 7,300 8.22 % 7,900

- ค่าเครืองสแกนเนอร์ สําหรับงาน
เอกสารทัวไป 0.00 0.00 0.00 0 100 % 3,100

- ค่าเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA 0.00 1,580.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 0.00 5,992.00 6,200 467.74 % 35,200

รวมค่าครุภัณฑ์ 478,715.32 361,483.93 999,766.00 712,800 1,162,000
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

- ค่าก่อสร้างโรงจอดรถยนต์คลินิกชุมชน
อบอุ่นเทศบาลนครระยอง 1,600,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

- ค่าปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์
บริการสาธารณสุขปากนํา 0.00 0.00 87,300.00 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 1,600,000.00 0.00 87,300.00 0 0

รวมงบลงทุน 2,078,715.32 361,483.93 1,087,066.00 712,800 1,162,000

รวมงานโรงพยาบาล 17,276,756.59 21,063,673.57 21,375,473.88 26,657,300 33,759,200

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,599,843.21 3,483,199.30 3,934,201.80 3,143,300 60.42 % 5,042,500

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 472,420.31 229,800.00 213,400.00 218,400 -10.99 % 194,400

เงินประจําตําแหน่ง 216,300.00 218,400.00 284,666.67 302,400 -13.89 % 260,400

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,344,901.41 1,532,466.88 2,775,159.65 2,791,400 -1.59 % 2,747,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 820,947.61 760,521.62 230,065.37 196,700 -4.52 % 187,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,454,412.54 6,224,387.80 7,437,493.49 6,652,200 8,432,100

รวมงบบุคลากร 5,454,412.54 6,224,387.80 7,437,493.49 6,652,200 8,432,100

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 111,600.00 140,400.00 151,200 -28.57 % 108,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 130,800.00 123,175.00 236,115.00 133,900 60.64 % 215,100

ค่าเช่าบ้าน 160,600.00 201,150.00 197,800.00 177,200 -45.82 % 96,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 17,900.00 37,080.00 31,945.00 33,600 -43.45 % 19,000
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เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 89,109.25 7,354.00 0.00 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 398,409.25 480,359.00 606,260.00 495,900 438,100

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 307,122.00 651,732.00 592,692.00 699,200 -3.32 % 676,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 41,800 -51.67 % 20,200

- โครงการชุมชนร่วมใจคืนนําใสให้แม่
นําระยอง 0.00 32,730.18 0.00 0 0 % 0

- โครงการถนนปลอดถัง 0.00 0.00 41,780.00 100,000 -100 % 0

- โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลนจากรุ่น
สู่รุ่น

0.00 0.00 0.00 50,000 -100 % 0

- โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลนจากรุ่น
สู่รุ่น ปีที 1

0.00 39,878.80 0.00 0 0 % 0

- โครงการพัฒนาและเพิมความหลาก
หลายของระบบนิเวศป่าชายเลน 0.00 49,323.25 78,239.90 0 0 % 0

- โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดู
งานของกลุ่มอนุรักษ์แม่นําระยองและป่า
ชายเลน

0.00 82,000.00 0.00 0 0 % 0

- โครงการส่งเสริมสถานประกอบการที
เป็นมิตรต่อสุขภาพประชาชนและสิงแวด
ล้อมประเภท โรงแรม

0.00 0.00 55,000.00 0 0 % 0

- โครงการสร้างเสริมศักยภาพและศึกษา
ดูงาน อสม. 0.00 0.00 0.00 0 100 % 120,000

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักสืบสาย
นํา ปีที 2 0.00 0.00 49,152.50 0 0 % 0

โครงการคัดแยกขยะก่อนทิง 526,910.30 230,724.70 227,808.65 167,000 -100 % 0

-โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการอาสา
สมัคร 3R รักษ์โลก 0.00 0.00 0.00 0 100 % 31,800
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โครงการเฝ้าระวังและสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แม่นําระยอง 93,054.40 0.00 0.00 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการหลักประกัน
สุขภาพ

86,200.00 0.00 0.00 0 0 % 0

-โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขเทศบาลนครระยอง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 378,000

โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานใน
เขตเทศบาล 499,959.80 451,648.50 523,355.50 433,400 -100 % 0

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 104,978.40 0.00 0.00 0 0 % 0

โครงการสร้างเสริมศักยภาพและศึกษาดู
งานของ อสม. 740,250.00 1,003,000.00 1,012,997.00 997,100 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 15,395.36 16,580.00 29,019.00 46,800 2.56 % 48,000

รวมค่าใช้สอย 2,373,870.26 2,557,617.43 2,610,044.55 2,535,300 1,274,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 5,979.00 26,536.00 20,697.00 10,000 450 % 55,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,973.00 3,000.00 5,980.00 7,000 -57.14 % 3,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,955.00 10,445.00 61,525.00 123,000 -87.8 % 15,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 109,722.15 6,527.00 0 0 % 0

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 49,962.47 107,885.54 269,939.87 150,000 -20 % 120,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1,200.00 94,045.00 400,400.00 399,000 5.26 % 420,000

วัสดุการเกษตร 15,815.35 15,953.70 24,501.00 15,000 66.67 % 25,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 28,508.00 167,180.00 119,000 58.49 % 188,600

วัสดุเครืองแต่งกาย 19,977.50 19,977.50 19,973.00 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 101,862.32 416,072.89 976,722.87 843,000 846,600

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 553.73 805.50 1,136.07 2,500 0 % 2,500

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 10,145.26 22,398.52 24,218.81 30,000 -16.67 % 25,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 8,813.54 7,678.33 8,212.79 9,600 0 % 9,600

รวมค่าสาธารณูปโภค 19,512.53 30,882.35 33,567.67 42,100 37,100

รวมงบดําเนินงาน 2,893,654.36 3,484,931.67 4,226,595.09 3,916,300 2,595,800

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

- ค่าเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดแขวน ขนาด 18,000 บีทียู พร้อม
ติดตัง

170,400.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู พร้อม
ติดตัง

200,400.00 0.00 0.00 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

- ค่ารถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. 0.00 0.00 44,000.00 0 0 % 0

- ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 2,400 ซี
ซี ขับเคลือน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ 
พร้อมติดตังหลังคาไฟเบอร์กลาสและ
เบาะรองนัง

0.00 0.00 0.00 0 100 % 826,000

-ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 2,400 ซี
ซี ขับเคลือน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้าน
หลังคนขับ (CAB) พร้อมอุปกรณ์

0.00 0.00 755,000.00 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

-  ค่าเครืองพ่นสารเคมีชนิดหมอกควัน 65,000.00 59,000.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองพ่นละอองฝอย 0.00 0.00 167,000.00 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

- ค่าตู้ลําโพงอเนกประสงค์ ขนาด 15 นิว 11,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

 - ค่ากล้องวงจรปิด พร้อมติดตัง จํานวน 
1 ชุด 85,600.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าสัญญาณกันขโมย จํานวน 1 ชุด 38,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

- ค่าเครืองวัดความดันโลหิตแบบกระเป๋า 0.00 0.00 0.00 0 100 % 2,000

- ค่าเครืองวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล 0.00 0.00 0.00 0 100 % 13,000

- ค่าเครืองวัดคุณภาพนํา 0.00 0.00 41,997.50 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

- ค่าเครืองวัดพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS) 0.00 30,000.00 0.00 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- ค่าเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับ
สํานักงาน 0.00 13,343.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) 0.00 4,200.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 
Switch) ขนาด 16 ช่อง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 2,300

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 6,910.68 0.00 0.00 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 577,310.68 106,543.00 1,007,997.50 0 843,300

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

- ค่าก่อสร้างห้องนําศูนย์สิงแวดล้อม
ศึกษาฯ 1,500,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

- ค่าติดตังราวสแตนเลสหอชมวิว 490,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าติดตังเหล็กดัดสแตนเลสอาคารห้อง
นํา  ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน โซน 1 0.00 0.00 170,000.00 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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- ค่าติดตังเหล็กดัดหน้าต่าง   อาคารศูนย์
การเรียนรู้
ป่าชายเลน   พระเจดีย์กลางนํา 10,500.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมกําแพงกันนําเซาะ 
 บริเวณศูนย์สิงแวดล้อมศึกษาฯ 1,500,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าปรับปรุงระบบบําบัดนําเสียปลายท่อ 
ศูนย์จําหน่ายอาหารสวนศรีเมือง 0.00 700,000.00 0.00 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

- ค่าทาสีหอชมวิวป่าชายเลน 0.00 0.00 0.00 130,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 3,500,500.00 700,000.00 170,000.00 130,000 0

รวมงบลงทุน 4,077,810.68 806,543.00 1,177,997.50 130,000 843,300

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 0.00 217,500.00 0 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 270,000.00 290,000.00 0.00 435,000 -50 % 217,500

รวมเงินอุดหนุน 270,000.00 290,000.00 217,500.00 435,000 217,500

รวมงบเงินอุดหนุน 270,000.00 290,000.00 217,500.00 435,000 217,500

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 12,695,877.58 10,805,862.47 13,059,586.08 11,133,500 12,088,700

รวมแผนงานสาธารณสุข 35,115,495.70 37,596,733.85 40,608,919.76 46,086,600 53,554,200

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,638,760.63 1,868,903.17 1,871,280.00 2,158,000 8.76 % 2,347,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 87,066.44 67,200.00 67,200.00 67,200 31.7 % 88,500

เงินประจําตําแหน่ง 67,200.00 67,200.00 67,200.00 121,200 0 % 121,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 179,940.00 192,360.00 219,210.00 235,800 4.33 % 246,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 219,600.00 269,980.00 332,880.00 364,900 0.85 % 368,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 73,800.00 64,535.00 24,000.00 16,900 -27.81 % 12,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,266,367.07 2,530,178.17 2,581,770.00 2,964,000 3,182,900

รวมงบบุคลากร 2,266,367.07 2,530,178.17 2,581,770.00 2,964,000 3,182,900

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 50,150.00 73,800.00 78,000.00 114,500 -0.44 % 114,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 3,300.00 4,695.00 9,832.00 25,900 16.6 % 30,200

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 98,369.50 0.00 0.00 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 151,819.50 78,495.00 87,832.00 140,400 144,200

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 2,000 0 % 2,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 10,044.00 48,000 0 % 48,000

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 74,686.00 0.00 0.00 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,889.00 11,151.54 0.00 40,000 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 77,575.00 11,151.54 10,044.00 90,000 90,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 1,122,523.20 1,279,708.60 1,229,200.75 900,000 0 % 900,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 11,556.00 0.00 2,311.20 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 142,740.00 149,780.00 233,850.00 156,700 27.63 % 200,000

รวมค่าวัสดุ 1,276,819.20 1,429,488.60 1,465,361.95 1,066,700 1,110,000

รวมงบดําเนินงาน 1,506,213.70 1,519,135.14 1,563,237.95 1,297,100 1,344,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

- ค่าตู้เก็บเอกสารบานเลือนกระจก 0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,400

- ค่าตู้เก็บเอกสารบานเลือนทึบ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

- ค่ากล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล ความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล 27,450.00 0.00 0.00 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- ค่าเครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงาน
สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว) 0.00 0.00 89,880.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที 2 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิว)

0.00 0.00 0.00 0 100 % 87,000

- ค่าเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 
นิว)

0.00 0.00 0.00 0 100 % 128,000

- ค่าเครืองพิมพ์  Multifunction  ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED  สี 0.00 14,478.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) พร้อมถังใส่หมึก 0.00 0.00 9,587.20 0 0 % 0

- ค่าเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 0.00 17,976.00 0 100 % 64,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 22,149.00 5,500.00 0.00 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 49,599.00 19,978.00 117,443.20 0 299,400

รวมงบลงทุน 49,599.00 19,978.00 117,443.20 0 299,400

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 3,822,179.77 4,069,291.31 4,262,451.15 4,261,100 4,826,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งานไฟฟ้าถนน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 820,531.07 1,246,562.78 1,103,930.00 1,251,100 55.42 % 1,944,500

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 49,476.98 0.00 0.00 0 100 % 106,500

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 979,686.00 874,722.00 1,116,930.00 1,223,900 -15.84 % 1,030,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,258,879.56 2,586,936.47 3,758,939.77 4,197,300 4.19 % 4,373,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 1,175,233.67 1,084,711.36 396,195.82 400,500 -0.5 % 398,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,283,807.28 5,792,932.61 6,375,995.59 7,072,800 7,852,500

รวมงบบุคลากร 5,283,807.28 5,792,932.61 6,375,995.59 7,072,800 7,852,500

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 38,200.00 1,680.00 5,740.00 20,000 0 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 51,750.00 63,000.00 63,000.00 35,500 -100 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 31,775.00 20,340.00 14,975.00 59,500 -18.82 % 48,300

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 27,460.50 2,835.00 0.00 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 149,185.50 87,855.00 83,715.00 115,000 68,300

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 2,484,203.82 2,503,038.21 2,876,225.00 3,437,000 -3.99 % 3,300,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 45,850.03 101,712.41 350,972.77 500,000 -20 % 400,000

รวมค่าใช้สอย 2,530,053.85 2,604,750.62 3,227,197.77 3,937,000 3,700,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,244,251.50 2,126,237.00 1,997,629.00 2,000,000 0 % 2,000,000

วัสดุก่อสร้าง 2,716,952.66 2,486,057.94 1,972,530.78 1,941,900 18.44 % 2,300,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 150,074.66 95,112.30 92,497.60 270,000 -25.93 % 200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 787,919.81 807,351.45 709,152.70 620,000 -3.23 % 600,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 106,860.50 94,160.00 99,681.20 100,000 -70 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 6,006,059.13 5,608,918.69 4,871,491.28 4,931,900 5,130,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 74,038.35 80,667.37 203,283.75 300,000 0 % 300,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 74,038.35 80,667.37 203,283.75 300,000 300,000

รวมงบดําเนินงาน 8,759,336.83 8,382,191.68 8,385,687.80 9,283,900 9,198,300

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

- ค่าชุดรับแขก 46,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าโพเดียม 28,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

- ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 2,400 ซี
ซี ขับเคลือน 2 ล้อ

0.00 0.00 0.00 766,000 -100 % 0

- ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 3,000 ซี
ซี

0.00 0.00 0.00 1,175,000 -100 % 0

- ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 6,000 ซี
ซี

0.00 0.00 0.00 3,000,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

- ค่าเครืองเจาะคอนกรีตพร้อมอุปกรณ์ 0.00 0.00 79,180.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองตบดิน 0.00 15,000.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าสว่านไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ 0.00 19,795.00 0.00 0 0 % 0

-เครืองสกัดคอนกรีตไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 40,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์โรงงาน

- กบไฟฟ้า ขนาด 3 นิว 0.00 0.00 11,000.00 0 0 % 0

- ค่าเลือยวงเดือนไฟฟ้า ขนาด 8 นิว 0.00 0.00 6,500.00 0 0 % 0

- ค่าสว่านไร้สาย พร้อมอุปกรณ์ 0.00 0.00 5,100.00 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อืน

- ค่าผ้าใบเต็นท์ทรงโค้ง ขนาด 5 x 12 
เมตร 0.00 0.00 0.00 600,000 -100 % 0

ค่าผ้าเต้นท์ 0.00 95,000.00 0.00 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 205,463.67 157,713.72 0.00 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 279,463.67 287,508.72 101,780.00 5,581,000 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

- ค่าก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ บริเวณเรือน
เพาะชํา ศาลาท่าเกตุ 0.00 0.00 2,000,000.00 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

-ค่าก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 0.00 0.00 2,389,000.00 0 0 % 0

-ค่าก่อสร้างปรับปรุงท่านํา แม่นําระยอง 
ฝังวัดโขดทิมทาราม 0.00 0.00 1,500,000.00 0 0 % 0

-ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณบ่อชิโมโตะ 0.00 0.00 255,000.00 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

- ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนวัดโขดทิม
ทาราม ซอย 1 0.00 0.00 530,000.00 0 0 % 0

- ค่าก่อสร้างถนน คสล.ซอยชมพูทิพย์ 0.00 240,000.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าก่อสร้างถนน คสล.พร้อมระบบ
ระบายนํา  ซอยแยกถนนเกาะพรวด ซอย 
4 ฝังทิศตะวันออก

0.00 650,000.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าก่อสร้างถนน คสล.พร้อมระบบ
ระบายนํา  ถนนสมุทรเจดีย์ ซอย 6 0.00 1,365,000.00 0.00 0 0 % 0
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- ค่าก่อสร้างถนน คสล.พร้อมระบบ
ระบายนํา ซอยบุญอนันต์ 0.00 1,055,000.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าก่อสร้างถนน คสล.พร้อมระบบ
ระบายนํา ซอยแยกข้างสหกรณ์ฝังทิศ
เหนือ

100,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าก่อสร้างถนน คสล.พร้อมระบบ
ระบายนํา ซอยแยกถนนชลประทาน 2 
ฝังทิศตะวันออกซอยที 2 (บริเวณบ้าน
เจ้หมวย)

0.00 440,000.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าก่อสร้างถนน คสล.พร้อมระบบ
ระบายนําถนนสมุทรคงคาฝังทิศเหนือ 1,700,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าก่อสร้างถนน ซอยแยกถนนสุขุมวิท 
(นครระยอง 55) (ซอยบ่อนําข้างธนาคาร
กรุงเทพ)

72,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าก่อสร้างถนนคสล.ซอยพ่อปู่ แม่ย่า 0.00 0.00 0.00 0 100 % 2,991,000

- ค่าก่อสร้างถนนคสล.ซอยแยกถนนริม
นํา 0.00 0.00 0.00 0 100 % 328,000

- ค่าก่อสร้างถนนคสล.ซอยแยกถนน
เลียบชายฝัง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 162,000

- ค่าก่อสร้างถนนคสล.ซอยแยกถนนหน้า
วัดตรีรัตนาราม 0.00 0.00 0.00 0 100 % 205,000

- ค่าก่อสร้างถนนคสล.ถนนทางไผ่ 4/3 0.00 0.00 0.00 0 100 % 697,000

- ค่าก่อสร้างถนนคสล.พร้อมระบบระบาย
นําซอยแยกถนนอดุลย์ธรรมประภาส 
(ข้างร้านก๋วยเตียวแกงส้ม)

0.00 0.00 0.00 0 100 % 823,000

- ค่าก่อสร้างถนนคสล.พร้อมระบบระบาย
นําถนนบางจากซอย 13/5 0.00 0.00 0.00 0 100 % 716,000

- ค่าก่อสร้างถนนชายกระป่อม 1 0.00 210,000.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าก่อสร้างถนนซอยสมุทรเจดีย์ ซอย 8 398,500.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายนํา 
ซอยข้างเมรุวัดปากนํา 0.00 2,600,000.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายนํา 
ซอยท่าเกตุ (ส่วนทีเหลือ) 128,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0
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- ค่าก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายนํา 
ซอยนครระยอง 78 (ข้างโรงแรมชบา) 0.00 0.00 0.00 303,000 -100 % 0

- ค่าก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายนํา 
ซอยบางจาก 12/1 0.00 0.00 0.00 728,000 -100 % 0

- ค่าก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายนํา 
ซอยบ้านเด็กเล็ก ซอย 1 0.00 0.00 0.00 780,000 -100 % 0

- ค่าก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายนํา 
ซอยผ่องดี(ต่อจากของเดิม) 0.00 0.00 0.00 1,951,000 -100 % 0

- ค่าก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายนํา 
ซอยแยกซอยเรือนจํา ซอย 2 ฝังทิศตะวัน
ออก(ช่วงบ้าน 3 หลัง)

0.00 0.00 0.00 757,000 -100 % 0

- ค่าก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายนํา 
ซอยแยกถนนคอนโดศรีเมือง ซอย 3 378,500.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายนํา 
ซอยแยกถนนชายกระป่อม ฝังทิศใต้ต่อ
จากของเดิม(หลังโรงแรมสตาร์)

0.00 0.00 0.00 535,000 -100 % 0

- ค่าก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายนํา 
ซอยแยกถนนทางไผ่ 3 (ตรงข้ามหมู่บ้าน 
สวนแก้ว)

660,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายนํา 
ซอยแยกถนนเรือนจํา (ด้านหลังโรงเรียน
ระยองพาณิชยการ)

954,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายนํา 
ซอยแยกถนนเลียบคลองชลประทานฝัง
ทิศตะวันตก (ตรงข้ามท่าเรือเล็ก)

686,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายนํา 
ซอยแยกถนนสุขุมวิท ฝังทิศเหนือ ซอย
นําดืมบัดดี

0.00 0.00 0.00 970,000 -100 % 0

- ค่าก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายนํา 
ซอยแยกถนนสุขุมวิท ฝังทิศเหนือ(ข้าง
นครเฟอร์นิเจอร์) 5/2

0.00 0.00 0.00 1,026,000 -100 % 0

- ค่าก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายนํา 
ซอยแยกถนนอารีราษฎร์ ฝังทิศตะวันตก 210,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายนํา 
ซอยริมนําในฝัน 0.00 0.00 0.00 841,000 -100 % 0
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- ค่าก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายนํา 
ซอยเรืองโชติ (ส่วนทีเหลือ) 91,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายนํา 
ซอยศรีอํานวยสุข (ทางเข้าสวนป่า ชุมชน
สองพีน้อง)

1,298,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายนํา 
ซอยสุขศิริ นครระยอง 5/1 0.00 0.00 0.00 727,000 -100 % 0

- ค่าก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายนํา 
ถนนเลียบคลองชลประทาน  1 พร้อม
ซอยแยก

3,770,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายนํา 
แยกถนนสองพีน้อง-ถนนทองดี 0.00 0.00 0.00 3,130,000 -100 % 0

- ค่าก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายนํา
ซอยเกาะพรวด 4/1 (ซอยศิริคช) 0.00 0.00 0.00 0 100 % 1,313,000

- ค่าก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายนํา
ซอยนครระยอง 5/2  (ข้างนคร
เฟอร์นิเจอร์) ช่วงที 2

0.00 0.00 0.00 0 100 % 1,341,000

- ค่าก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายนํา
ซอยแยกถนนเทศวานิช  ฝังทิศตะวันออก 0.00 0.00 0.00 0 100 % 155,000

- ค่าก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายนํา
ซอยแยกถนนราษฏร์บํารุงซอย 1 180,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายนํา
ซอยแยกถนนสมุทรเจดีย์ ซอย 4 ฝังทิศ
ตะวันตก

828,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายนํา
ซอยลังปลา 4,000,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายนํา
ซอยสมุทรเจดีย์ 1/1 0.00 0.00 0.00 0 100 % 397,000

- ค่าก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายนํา
ถนนคอนโดศรีเมือง ซอย 3 1,988,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายนํา
ถนนบางจาก ซอย 11/1 0.00 0.00 0.00 0 100 % 797,000

- ค่าก่อสร้างถนนภายในสวนสาธารณะ
โขดปอ 1,900,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0
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- ค่าก่อสร้างทางเดินเท้าพร้อมปรับปรุง
ระบบระบายนํา ถนนราษฎร์บํารุง ซอย 5 
บริเวณหน้าโรงเรียนนครระยอง
วิทยาคม(วัดโขดใต้)

0.00 0.00 0.00 1,200,000 -100 % 0

- ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.พร้อม
ระบบระบายนํา  ซอยแยกจากถนน
ราษฎร์บํารุง
ซอย 11 ฝังทิศตะวันตก

0.00 312,000.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.พร้อม
ระบบระบายนํา  ซอยรุ่งเรืองปักป่า 0.00 3,500,000.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.พร้อม
ระบบระบายนํา  หลังโรงแรมเวียงวลี 0.00 1,453,000.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.พร้อม
ระบบระบายนํา ซอยโชคดี (ข้างแหลม
ทอง)

0.00 889,000.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมระบบ
ระบายนํา ถนนริมนําช่วงสะพานดําถึง
สํานักงานชลประทานจังหวัดระยอง

0.00 0.00 0.00 0 100 % 8,000,000

- ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมระบบ
ระบายนําถนนริมนํา (ถนนตากสิน – 
สะพานดํา)

0.00 4,500,000.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าและระบบ
ระบายนําถนนตากสินมหาราช (ช่วง
สะพานเปียมถึงถนนยมจินดา)

1,500,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร พร้อม
ระบบระบายนําซอยเจริญสุข 2 878,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพร้อม
ระบบระบายนํา ซอยโรงเจเก่า 2,200,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายนํา   
ถนนชัยชุมพล(วัดลุ่มฯ-สุขุมวิท) 1,498,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าก่อสร้างป้ายชือถนน/ซอย ภายใน
เขตเทศบาลนครระยอง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 3,000,000

- ค่าก่อสร้างป้ายบอกทางเข้าสวนป่า 
ชุมชนสองพีน้อง 59,920.00 0.00 0.00 0 0 % 0
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- ค่าก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างชนิด  
High mast  บริเวณถนนสุขุมวิท
(ช่วงถนนสุขุมวิท นครระยอง 75 ถึง
คลองชลประทาน)

1,190,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างชนิด 
High mast บริเวณเขือนกันดิน ถนน
อารีราษฎร์

429,072.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าก่อสร้างระบบระบายนํา ซอยระยอง
วิทย์ปากนํา ซอย 3 และแยกซอย 5 0.00 0.00 0.00 1,000,000 -100 % 0

- ค่าก่อสร้างระบบระบายนําถนนนคร
ระยอง 60 0.00 0.00 0.00 0 100 % 271,000

- ค่าก่อสร้างระบบระบายนําถนนสัมฤทธิ 
ซอย 12 337,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าก่อสร้างระบบระบายนําถนนอํานวย
สุข 0.00 0.00 0.00 0 100 % 452,000

- ค่าก่อสร้างและติดตังระบบไฟฟ้าแสง
สว่าง ชนิดไฮเมส  (High Mast) ภายใน
เขตเทศบาล

4,800,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าก่อสร้างและติดตังระบบไฟฟ้าแสง
สว่าง ชนิดไฮเมส (High Mast) 0.00 0.00 0.00 4,600,000 -100 % 0

- ค่าก่อสร้างสะพานข้ามสวนสาธารณะ
โขดศาลเจ้า พร้อมป้ายบอกทาง 4,384,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าก่อสร้างสะพานเฉลิมชัย 0.00 0.00 0.00 0 100 % 35,000,000

- ค่าติดตังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ภายใน
สวนสาธารณะโขดปอ 0.00 0.00 360,000.00 0 0 % 0

- ค่าปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายนํา 
ถนนทางไผ่ 3 0.00 0.00 0.00 6,218,000 -100 % 0

- ค่าปรับปรุงถนนราษฎร์บํารุง  (ซอย 2 - 
ซอย 11) 0.00 5,245,000.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าปรับปรุงถนนอดุลย์ธรรมประภาส 
(ช่วงที 1) 0.00 15,170,000.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าปรับปรุงถนนอดุลย์ธรรมประภาส 
(ส่วนทีเหลือ) 0.00 10,600,000.00 0.00 0 0 % 0
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- ค่าปรับปรุงถนนอารีราษฎร์ ฝังทิศ
ตะวันตก 0.00 0.00 0.00 3,346,000 -100 % 0

- ค่าปรับปรุงท่อระบายนําบริเวณซอย
แยกถนนก้นปึก (บ้านเป็ด) 0.00 0.00 0.00 0 100 % 99,000

- ค่าปรับปรุงทางเดินเท้าพร้อมระบบ
ระบายนํา ถนนตากสินมหาราช(ช่วง
สะพานเปียมพงศ์สานต์ถึงทางเข้าตลาด
วัดลุ่ม)

0.00 0.00 0.00 2,500,000 -100 % 0

- ค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนคลองขุด 0.00 0.00 0.00 473,000 -100 % 0

- ค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนจันทอุดมฝัง
ตลาดแม่แดง 0.00 0.00 0.00 466,000 -100 % 0

- ค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนจันทอุดมฝัง
โรงพยาบาล 0.00 0.00 0.00 1,062,000 -100 % 0

- ค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนชุมพล 0.00 0.00 0.00 294,000 -100 % 0

- ค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนทางไผ่ 4/1 149,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนราชวิมล 1 0.00 0.00 0.00 190,000 -100 % 0

- ค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนราชวิมล 2 0.00 0.00 0.00 88,000 -100 % 0

- ค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนสัมฤทธิ 0.00 0.00 0.00 6,200,000 -100 % 0

- ค่าปรับปรุงผิวจราจรพร้อมระบบระบาย
นํา ซอยโรงก๋วยเตียว (ข้างตลาดวัดลุ่ม) 1,168,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าปรับปรุงผิวจราจรพร้อมระบบระบาย
นํา ถนนราษฎร์บํารุงซอย 11/1 สุดซอย 389,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าปรับปรุงผิวจราจรพร้อมระบบระบาย
นําซอยป้าปุ่น 265,500.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าปรับปรุงผิวจราจรพร้อมระบบระบาย
นําซอยผ่องดี 1 0.00 664,000.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าปรับปรุงผิวจราจรพร้อมระบบระบาย
นําถนนบางจาก ซอย 2/1 (ซอยแรกด้าน
ทิศเหนือ)

183,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณ
จุดกลับรถบริเวณถนนสุขุมวิทภายในเขต
เทศบาล

500,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0
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- ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนน
ริมนํา 0.00 0.00 0.00 1,500,000 -100 % 0

- ค่าปรับปรุงระบบระบายนํา ซอยโชคทํา
ดี 0.00 241,000.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าปรับปรุงระบบระบายนําซอย
โรงเรียนระยองวิทยาคม  (ปากนํา) ซอย 
3

0.00 72,000.00 0.00 0 0 % 0

- ค่ารือถอนเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิงคู่  
และทําการติดตังใหม่ 595,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

-ค่าก่อสร้างถนน คสล. ถนนอดุลย์ธรรม
ประภาส ซอย 2 0.00 0.00 610,000.00 0 0 % 0

-ค่าก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบ
ระบายนํา ซอยเกาะหวาย ฝังทิศตะวัน
ออก

0.00 0.00 970,000.00 0 0 % 0

-ค่าก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบ
ระบายนํา ซอยแยกถนนเรือนจํา (สุด
ซอย)

0.00 0.00 1,284,000.00 0 0 % 0

-ค่าก่อสร้างถนน คสล.ซอยมากศิริ 0.00 0.00 418,000.00 0 0 % 0

-ค่าก่อสร้างถนน คสล.ซอยสุขสําราญ 0.00 0.00 1,498,000.00 0 0 % 0

-ค่าก่อสร้างถนน คสล.ถนนท่าบรรทุก 
ซอย 3 0.00 0.00 1,180,000.00 0 0 % 0

-ค่าก่อสร้างถนน คสล.พร้อมระบบระบาย
นํา ซอยแยกถนนหน้าอู่สมปองฝังทิศ
เหนือ

0.00 0.00 342,000.00 0 0 % 0

-ค่าก่อสร้างถนน คสล.พร้อมระบบระบาย
นําซอยลุงตัง 0.00 0.00 873,000.00 0 0 % 0

-ค่าก่อสร้างถนน คสล.พร้อมระบบระบาย
นําซอยสุขสุด 0.00 0.00 455,000.00 0 0 % 0

-ค่าก่อสร้างถนน คสล.พร้อมระบบระบาย
นําถนนริมนํา ซอย 3 0.00 0.00 655,000.00 0 0 % 0

-ค่าก่อสร้างถนน คสล.หลังวัดป่า ซอย 2 
เชือม ซอย 3 0.00 0.00 790,000.00 0 0 % 0

-ค่าก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายนํา 
ซอยโชคดี ช่วงที 2 0.00 0.00 2,480,000.00 0 0 % 0
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-ค่าก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายนํา 
ซอยแยกถนนดวงดี 0.00 0.00 980,000.00 0 0 % 0

-ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ภายในสวนสาธารณะโขดศาลเจ้าฝังทิศ
ตะวันออก

0.00 0.00 703,000.00 0 0 % 0

-ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนสุขุมวิท บริเวณ
เทศบันเทิง - สะพานเพลินตา 0.00 0.00 14,000,000.00 0 0 % 0

-ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนสุขุมวิทและ
ซอยแยก 0.00 0.00 19,600,000.00 0 0 % 0

-ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.ทาง
ไผ่ 4 0.00 0.00 3,975,000.00 0 0 % 0

-ค่าปรับปรุงถนน คสล. ถนนซอยข้าง
สํานักงานประปาส่วนภูมิภาคจังหวัด
ระยอง

0.00 0.00 299,000.00 0 0 % 0

-ค่าปรับปรุงถนนทางเข้าโรงเรียน
เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 0.00 0.00 346,000.00 0 0 % 0

-ค่าปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนอารีราษฎร์  ฝังทิศตะวันออก 0.00 0.00 4,464,000.00 0 0 % 0

-ค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกถนน
ซอยหินอ่อน 0.00 0.00 575,000.00 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

- ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงถนนและ
ไฟฟ้าสาธารณะ 216,700.00 305,000.00 0.00 200,000 0 % 200,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 40,084,192.00 49,511,000.00 63,531,000.00 41,085,000 56,947,000

รวมงบลงทุน 40,363,655.67 49,798,508.72 63,632,780.00 46,666,000 56,947,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 164,133.47 0.00 0.00 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 164,133.47 0.00 0.00 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 164,133.47 0.00 0.00 0 0

รวมงานไฟฟ้าถนน 54,570,933.25 63,973,633.01 78,394,463.39 63,022,700 73,997,800
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งานสวนสาธารณะ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 163,440.00 226,966.77 215,461.33 246,900 9.36 % 270,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 359,304.00 370,080.00 405,360.00 447,600 -50.85 % 220,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 3,965,846.33 4,203,491.41 6,576,129.97 7,178,700 0.66 % 7,226,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 2,379,973.81 2,091,804.23 801,334.09 754,500 1.33 % 764,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,868,564.14 6,892,342.41 7,998,285.39 8,627,700 8,480,500

รวมงบบุคลากร 6,868,564.14 6,892,342.41 7,998,285.39 8,627,700 8,480,500

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 118,100.00 147,360.00 106,800.00 150,000 0 % 150,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 29,622.25 78,625.75 0.00 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 147,722.25 225,985.75 106,800.00 150,000 150,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 48,200 -95.85 % 2,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 59,403.20 198,036.39 358,403.76 450,000 0 % 450,000

รวมค่าใช้สอย 59,403.20 198,036.39 358,403.76 498,200 452,000

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 167,210.00 68,640.50 46,655.00 130,000 -23.08 % 100,000

วัสดุก่อสร้าง 300,250.35 434,907.46 291,519.71 250,000 40 % 350,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 540,831.50 288,926.00 405,250.00 500,000 -20 % 400,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 1,679,978.80 1,085,943.45 1,241,955.04 900,000 -5.56 % 850,000

วัสดุการเกษตร 1,230,846.80 999,893.70 906,157.70 720,000 38.89 % 1,000,000

วัสดุกีฬา 0.00 0.00 0.00 13,000 -100 % 0
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วัสดุอืน 30,816.00 0.00 19,902.00 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 3,949,933.45 2,878,311.11 2,911,439.45 2,533,000 2,720,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 295,616.94 262,860.18 257,672.32 300,000 -6.67 % 280,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 204,183.14 189,171.08 212,359.07 250,000 -20 % 200,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 499,800.08 452,031.26 470,031.39 550,000 480,000

รวมงบดําเนินงาน 4,656,858.98 3,754,364.51 3,846,674.60 3,731,200 3,802,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

- ค่ารถบรรทุก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบ
กระบะเหล็ก 1,755,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่ารถยนต์บรรทุกนําอเนกประสงค์ 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร 4,200,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

- ค่าเครืองตัดแต่งพุ่ม  กิงไม้ 0.00 18,000.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองพ่นยาแบบสะพายหลัง พร้อม
อุปกรณ์ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000

- ค่าเครืองสูบนําแบบหอยโข่ง เครืองยนต์
เบนซิน สูบนําได้ 450 ลิตรต่อนาที 0.00 0.00 0.00 0 100 % 19,000

- ค่าปัมนําแบบหอยโข่ง ขนาด 1 นิว 1 
แรงม้า 0.00 0.00 0.00 0 100 % 15,000

- ค่าเลือยโซ่ยนต์  ขนาด 1.8 แรงม้า 0.00 13,100.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าเลือยโซ่ยนต์  ขนาด 5 แรงม้า 0.00 35,000.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าเลือยโซ่ยนต์  ขนาด 6.5 แรงม้า 0.00 55,500.00 0.00 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

- ค่าเครืองตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิว 0.00 0.00 0.00 0 100 % 36,000
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- ค่าเครืองตัดหญ้า  แบบข้อแข็ง 42,500.00 82,000.00 41,000.00 41,000 -100 % 0

- ค่าเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 47,500

ครุภัณฑ์โรงงาน

- ค่าเครืองปัมลม 0.00 0.00 0.00 0 100 % 66,000

ครุภัณฑ์อืน

- ค่าเครืองเล่นเด็ก 0.00 0.00 3,596,900.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองออกกําลังกายกลางแจ้ง 1,950,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 571,283.60 148,142.57 0.00 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 8,518,783.60 351,742.57 3,637,900.00 41,000 213,500

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

- ค่าก่อสร้างระบบบําบัดนําเสีย  ห้องนํา
สาธารณะภายในสวนศรีเมือง 50,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

-ค่าปรับปรุงห้องนํา ภายในสวน
สาธารณะสวนศรีเมือง 0.00 0.00 600,000.00 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

- ค่าก่อสร้างปรับปรุงเวทีลานแอโรบิค 
(สวนศรีเมือง) 80,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าปรับปรุงนาฬิกา  ภายในสวน
สาธารณะสวนศรีเมือง 300,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์หลังศูนย์บริการ
สาธารณสุขสัมฤทธิ 0.00 490,000.00 0.00 0 0 % 0

- ปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะศาลา
ท่าเกตุ 299,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

- ค่าขุดบ่อบาดาลเรือนเพาะชํา ภายใน
สวนสาธารณะศาลาท่าเกตุ 29,900.00 0.00 0.00 0 0 % 0
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

- ค่าซ่อมแซมลานเอนกประสงค์ (ลาน
ลีลาศ) ภายในสวนสาธารณะสวนศรีเมือง 0.00 0.00 0.00 77,700 -100 % 0

- ค่าปรับปรุงสนามและสิงปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000

-โครงการซ่อมแซมสนามฟุตบอลภายใน
สวนสาธารณะสวนศรีเมือง 0.00 480,000.00 0.00 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 758,900.00 970,000.00 600,000.00 77,700 100,000

รวมงบลงทุน 9,277,683.60 1,321,742.57 4,237,900.00 118,700 313,500

รวมงานสวนสาธารณะ 20,803,106.72 11,968,449.49 16,082,859.99 12,477,600 12,596,000

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 520,392.00 892,069.45 569,590.00 671,700 -3.28 % 649,700

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 20,160.00 37,783.22 0.00 0 0 % 0

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 1,859,586.00 1,754,139.03 1,694,865.00 1,849,000 -10.87 % 1,648,000

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 11,940.00 6,710.00 0.00 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 6,702,422.52 7,383,324.39 9,727,422.69 10,419,000 2.39 % 10,668,400

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 4,191,980.60 3,878,070.85 1,124,777.46 1,154,300 4.27 % 1,203,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 13,306,481.12 13,952,096.94 13,116,655.15 14,094,000 14,169,700

รวมงบบุคลากร 13,306,481.12 13,952,096.94 13,116,655.15 14,094,000 14,169,700

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 625,580.00 603,460.00 428,520.00 453,700 41.06 % 640,000

ค่าเช่าบ้าน 25,650.00 29,500.00 2,500.00 0 0 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 34,150.00 32,150.00 24,555.00 11,000 -100 % 0
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เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 211,433.00 40,161.00 0.00 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 896,813.00 705,271.00 455,575.00 464,700 640,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 37,425,957.00 45,532,375.00 45,653,837.00 34,316,100 5.64 % 36,252,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 54,879.17 298,585.64 673,902.92 1,000,000 -40 % 600,000

รวมค่าใช้สอย 37,480,836.17 45,830,960.64 46,327,739.92 35,316,100 36,852,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 2,889.00 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 250,216.00 311,338.76 285,840.00 300,000 0 % 300,000

วัสดุก่อสร้าง 24,884.00 22,585.00 19,840.00 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 638,112.90 482,930.50 492,729.00 300,000 73.33 % 520,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 1,791,850.37 941,034.58 784,118.54 844,200 -17.08 % 700,000

วัสดุการเกษตร 11,500.00 19,050.00 19,960.00 20,000 0 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 9,920.00 10,000 0 % 10,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 99,000.00 126,105.00 99,080.00 120,000 0 % 120,000

รวมค่าวัสดุ 2,815,563.27 1,903,043.84 1,714,376.54 1,619,200 1,695,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 152,101.91 169,188.73 42,496.93 0 0 % 0

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 30,256.86 24,958.61 995.10 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 182,358.77 194,147.34 43,492.03 0 0

รวมงบดําเนินงาน 41,375,571.21 48,633,422.82 48,541,183.49 37,400,000 39,187,000
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

- ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับ
เคลือน 2 ล้อ 0.00 641,000.00 0.00 0 0 % 0

- ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ 0.00 1,100,000.00 0.00 0 0 % 0

- ค่ารถบรรทุกนํา  ขนาด 6 ตัน  6 ล้อ 2,111,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่ารถยนต์ล้างถนนชนิดฉีดนําแรงดันสูง 0.00 4,800,000.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าเรือท้องแบน 0.00 540,000.00 0.00 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

- ค่ารถเข็น 0.00 0.00 0.00 0 100 % 17,500

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 666,257.27 301,155.89 0.00 50,000 900 % 500,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 2,777,257.27 7,382,155.89 0.00 50,000 517,500

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าถมดิน

- ค่าถมดินบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาล
นครระยอง  (หลุมที 2) 4,800,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

อาคารต่าง ๆ

- ค่าก่อสร้างอาคารจอดรถงานรักษา
ความสะอาด 0.00 0.00 3,000,000.00 0 0 % 0

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

- ค่าปรับปรุงอาคารเครืองชังนําหนักและ
อาคารป้อมยาม  ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย
และสิงปฏิกูล

600,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าปรับปรุงอาคารซ่อมบํารุง  ศูนย์
กําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 300,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าปรับปรุงอาคารสํานักงาน ศูนย์กําจัด
ขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 600,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0
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ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

- ค่าปรับปรุงถนนภายในสถานทีฝังกลบ
ขยะมูลฝอย เทศบาลนครระยอง 0.00 595,000.00 0.00 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าซ่อมแซมประตูม้วนอาคารเก็บรวบ
รวมขยะอันตรายบริเวณบ่อฝังกลบขยะ 49,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 6,349,000.00 595,000.00 3,000,000.00 0 0

รวมงบลงทุน 9,126,257.27 7,977,155.89 3,000,000.00 50,000 517,500

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 63,808,309.60 70,562,675.65 64,657,838.64 51,544,000 53,874,200

งานบําบัดนําเสีย

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 246,750.00 298,500 187.1 % 857,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 1,024,128.00 1,073,580.00 1,344,195.00 1,484,000 4.78 % 1,555,000

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 18,000.00 18,000.00 24,765.00 16,000 -55 % 7,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 922,766.98 1,063,154.63 3,208,709.71 3,484,800 1 % 3,519,600

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 637,227.30 636,868.88 288,180.80 294,000 2.04 % 300,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,602,122.28 2,791,603.51 5,112,600.51 5,577,300 6,238,800

รวมงบบุคลากร 2,602,122.28 2,791,603.51 5,112,600.51 5,577,300 6,238,800

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 167,100.00 178,920.00 349,780.00 600,000 -16.67 % 500,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 22,500.00 36,000 0 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 13,820.00 18,545.00 21,050.00 45,500 4.62 % 47,600

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 17,033.75 2,360.00 0.00 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 197,953.75 199,825.00 393,330.00 681,500 583,600
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ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 89,345.00 13,918,900 -33.27 % 9,288,600

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 13,497.19 214,107.23 688,440.23 1,500,000 -33.33 % 1,000,000

รวมค่าใช้สอย 13,497.19 214,107.23 777,785.23 15,418,900 10,288,600

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 22,903.35 25,000 0 % 25,000

วัสดุก่อสร้าง 905,549.88 869,638.83 744,339.99 1,000,000 0 % 1,000,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 69,122.00 188,614.00 238,806.30 550,000 9.09 % 600,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 449,951.68 575,545.74 639,951.16 625,000 -4 % 600,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1,530,840.00 1,633,450.00 999,000.00 965,000 -48.19 % 500,000

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 194,740.00 0 100 % 100,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 37,497.00 86,280.52 167,909.75 97,800 53.37 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 2,992,960.56 3,353,529.09 3,007,650.55 3,262,800 2,975,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 596.19 543.29 231,886.34 310,000 -9.68 % 280,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0.00 0.00 24,825.28 70,000 -14.29 % 60,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 596.19 543.29 256,711.62 380,000 340,000

รวมงบดําเนินงาน 3,205,007.69 3,768,004.61 4,435,477.40 19,743,200 14,187,200

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

- ค่ารถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี 
แบบเกียร์ธรรมดา 0.00 0.00 0.00 78,000 -100 % 0

- ค่ารถดัมเปอร์ 0.00 0.00 0.00 400,000 -100 % 0

- ค่ารถดูดสิงโสโครกและฉีดล้างท่อ
ระบายนํา 0.00 0.00 0.00 0 100 % 18,900,000
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- ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับ
เคลือน 2 ล้อ แบบธรรมดา 2,603,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 2,400 ซี
ซี ขับเคลือน 4 ล้อ

0.00 0.00 0.00 612,000 -100 % 0

- ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 6,000 ซี
ซี

0.00 0.00 0.00 3,000,000 -100 % 0

- ค่ารถบรรทุกขยะ  ขนาด 1 ตัน แบบ
เปิดข้างเทท้าย 0.00 896,000.00 0.00 0 0 % 0

- ค่ารถบรรทุกนํา ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 2,603,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่ารถยนต์บรรทุกนําอเนกประสงค์  
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร 0.00 4,192,000.00 0.00 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

- ค่าเครืองสูบนํา แบบหอยโข่ง 0.00 0.00 0.00 2,940,000 -100 % 0

- ค่ารถฟาร์มแทร็คเตอร์ ชนิดขับเคลือน 
4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 แรงม้า 0.00 0.00 0.00 0 100 % 1,650,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

- ค่าเครนยกของ ชนิด 3 ขา 0.00 15,000.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองผสมคอนกรีต  ชนิดเหล็ก
เหนียว 41,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าตู้เชือมไฟฟ้า 13,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าสว่านไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ 0.00 19,795.00 0.00 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

- ค่ากล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล ความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล 0.00 5,290.00 0.00 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

- ค่าเครืองตัดไฟเบอร์ 14 นิว 0.00 0.00 0.00 0 100 % 7,300

- ค่าตู้เชือมไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 0 100 % 9,000
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- ค่าเครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที 1 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18 นิว)

51,788.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก  (INKJET 
Printer) 4,280.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองสํารองไฟฟ้า  ขนาด  750 VA 3,424.00 0.00 0.00 0 0 % 0

ค่าเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว) 0.00 0.00 14,980.00 0 0 % 0

ค่าเครืองพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer 
แบบแคร่สัน 0.00 0.00 22,000.00 0 0 % 0

ค่าเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 0.00 2,996.00 0 0 % 0

ค่าชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการเครืองชัง
รถบรรทุก (Truck OEM) 0.00 0.00 19,260.00 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 292,449.63 30,816.00 0.00 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 5,611,941.63 5,158,901.00 59,236.00 7,030,000 20,566,300

รวมงบลงทุน 5,611,941.63 5,158,901.00 59,236.00 7,030,000 20,566,300

รวมงานบําบัดนําเสีย 11,419,071.60 11,718,509.12 9,607,313.91 32,350,500 40,992,300

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 154,423,600.94 162,292,558.58 173,004,927.08 163,655,900 186,286,800

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,024,034.58 2,989,727.85 2,933,580.00 2,907,500 5.31 % 3,062,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 145,526.60 100,820.00 67,200.00 67,200 0 % 67,200

เงินประจําตําแหน่ง 67,200.00 67,200.00 67,200.00 85,200 21.13 % 103,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 908,040.00 1,082,510.00 1,636,014.07 1,924,800 -0.01 % 1,924,700
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 312,720.00 257,950.00 8,212.74 22,000 -21.36 % 17,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,457,521.18 4,498,207.85 4,712,206.81 5,006,700 5,174,400

รวมงบบุคลากร 3,457,521.18 4,498,207.85 4,712,206.81 5,006,700 5,174,400

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 77,250.00 121,420.00 127,880.00 156,000 -53.85 % 72,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 3,062.00 3,812.00 6,000.00 8,000 177.5 % 22,200

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 11,216.50 780.00 0.00 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 91,528.50 126,012.00 133,880.00 164,000 94,200

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 20,000 -60 % 8,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 24,000

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 7,416.00 217,416.00 25,400.00 27,000 -100 % 0

- โครงการครอบครัวเข้าใจไร้ปัญหาเด็ก
และเยาวชน 0.00 0.00 0.00 35,000 -100 % 0

- โครงการตัดแว่นสายตาให้กับผู้มีปัญหา
ทางสายตา 0.00 275,000.00 265,000.00 300,000 -100 % 0

- โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

0.00 0.00 61,940.00 80,000 -100 % 0

- โครงการผู้สูงวัย สานสัมพันธ์ ร่วมใจ
กันสามัคคี ในเขตเทศบาลนครระยอง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 112,300

- โครงการฝึกอาชีพเพิมรายได้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 65,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

- โครงการฝึกอาชีพเพือนําไปสู่การส่ง
เสริมการรวมกลุ่มในเขตเทศบาลนคร
ระยอง

0.00 77,200.00 52,840.00 0 0 % 0

- โครงการฝึกอาชีพให้แก่คนพิการและผู้
ดูแลคนพิการ 0.00 0.00 0.00 35,000 -100 % 0

- โครงการเยียมเยียนและสืบค้นผู้ยากไร้
และผู้พิการในชุมชน 0.00 30,000.00 0.00 0 0 % 0

- โครงการเลือกตังประธานชุมชนและส่ง
เสริมประชาธิปไตยระดับชุมชน 0.00 0.00 0.00 40,000 35 % 54,000

- โครงการศึกษาดูงานเพือส่งเสริมพัฒนา
ชมรมผู้สูงอายุ        
เทศบาลนคระยอง

0.00 1,110,100.30 1,009,190.00 1,083,100 -100 % 0

- โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
คนพิการ 0.00 0.00 24,900.00 0 0 % 0

- โครงการหน้าบ้านชวนมอง ชุมชนนคร
ระยองร่วมใจ 0.00 58,600.00 0.00 0 0 % 0

-โครงการแข่งขันกีฬาพืนบ้านชุมชน
สัมพันธ์ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 149,100

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน
สัมพันธ์ชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง 249,970.00 249,970.00 231,970.00 0 0 % 0

โครงการจัดการประชุมประธาน
กรรมการชุมชน 0.00 0.00 13,750.00 18,000 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการวันสตรี
สากลในเขตเทศบาลนครระยอง 73,550.00 135,800.00 101,900.00 150,000 -100 % 0

โครงการจัดตังชุมชนและเลือกตังคณะ
กรรมการชุมชน 73,400.00 22,000.00 13,240.00 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงทีอยู่
อาศัยให้กับผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลนคร
ระยอง

182,000.00 185,000.00 92,523.00 16,500 -100 % 0

โครงการบูรณาการจัดทําแผนชุมชน ใน
เขตเทศบาลนครระยอง 113,790.00 115,100.00 108,340.00 80,000 -100 % 0

-โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการ
ทบทวนทําแผนชุมชนในเขตเทศบาลนคร
ระยอง

0.00 0.00 0.00 0 100 % 176,100
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา

68,101.00 69,910.00 0.00 0 0 % 0

โครงการผู้สูงวัย สานสัมพันธ์ ร่วมใจกัน
สามัคคี 171,492.00 178,000.00 172,050.00 200,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานผู้นํา
ชุมชนเพือชุมชน 1,055,130.00 1,348,630.75 1,363,700.00 1,106,700 -100 % 0

โครงการฝึกอาชีพให้กับชุมชนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 75,825.00 0.00 0.00 80,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุเพือแลก
เปลียนประสบการณ์ศึกษาดูงาน 1,328,764.40 0.00 0.00 0 0 % 0

-โครงการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่กลุ่ม
สตรีชุมชนเทศบาลนครระยอง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 47,400

โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด
ให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนในเขต
เทศบาล

63,800.00 0.00 0.00 0 0 % 0

โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและ
ผู้ยากไร้ 125,000.00 159,000.00 158,000.00 0 0 % 0

โครงการเสริมสร้างความรู้ให้กับเด็กและ
กลุ่มสตรีในเขตเทศบาล 76,400.00 0.00 0.00 0 0 % 0

-โครงการหนึงปณิธานความดี ปีมหา
มงคลปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 
2560

0.00 0.00 0.00 0 100 % 89,500

-โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพือ
พัฒนาชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครระยอง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 120,000

-โครงการอบรมสัมมนาด้านการพัฒนา
ชุมชน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 120,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,622.57 0.00 46,112.42 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 3,667,260.97 4,231,727.05 3,740,855.42 3,301,300 995,400

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 48,000.00 44,979.00 45,000.00 50,000 0 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 4,164.44 0.00 5,000 -100 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 4,970.00 4,960.00 3,782.00 5,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,000.00 0.00 0.00 2,000 0 % 2,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 39,058.90 17,003.16 22,400.66 25,000 0 % 25,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 3,000.00 1,500.00 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 49,992.00 50,000.00 59,970.00 70,000 0 % 70,000

รวมค่าวัสดุ 145,020.90 124,106.60 132,652.66 167,000 157,000

รวมงบดําเนินงาน 3,903,810.37 4,481,845.65 4,007,388.08 3,632,300 1,246,600

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

- ค่าเก้าอีสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 12,500

- ค่าโต๊ะทํางาน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 3,500

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

- ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 2,400 ซี
ซี ขับเคลือน 2 ล้อ

0.00 0.00 0.00 0 100 % 787,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- ค่าเครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงาน
สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว) 44,940.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 
นิว)

0.00 0.00 0.00 32,000 150 % 80,000

- ค่าเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค  สําหรับ
งานสํานักงาน แบบที 2 18,939.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (INKJET) 0.00 0.00 0.00 7,600 -100 % 0

- ค่าเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
สี แบบ Network 0.00 8,523.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองสํารองไฟฟ้า  ขนาด  750 VA 5,136.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 0.00 26,964.00 12,400 -48.39 % 6,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

- ค่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 
Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที 1 0.00 0.00 0.00 5,900 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 69,015.00 8,523.00 26,964.00 57,900 889,400

รวมงบลงทุน 69,015.00 8,523.00 26,964.00 57,900 889,400

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000 70 % 1,700,000

เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 1,380,000.00 1,380,000.00 1,160,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 1,380,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 3,380,000.00 1,380,000.00 1,380,000.00 2,160,000 1,700,000

รวมงบเงินอุดหนุน 3,380,000.00 1,380,000.00 1,380,000.00 2,160,000 1,700,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 10,810,346.55 10,368,576.50 10,126,558.89 10,856,900 9,010,400

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 10,810,346.55 10,368,576.50 10,126,558.89 10,856,900 9,010,400

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 839,112.00 931,885.33 861,420.00 964,300 57.83 % 1,522,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,010,214.19 1,186,381.28 1,728,213.68 1,779,700 -1.75 % 1,748,600

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 369,193.54 316,998.70 94,733.33 94,000 -7.45 % 87,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,218,519.73 2,435,265.31 2,684,367.01 2,838,000 3,357,600

รวมงบบุคลากร 2,218,519.73 2,435,265.31 2,684,367.01 2,838,000 3,357,600
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 321,560.00 404,980.00 449,910.00 450,000 0 % 450,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000.00 42,000.00 72,000.00 72,000 -50 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 27,800.00 7,250.00 22,000.00 22,000 -100 % 0

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 482,715.00 9,250.00 0.00 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 868,075.00 463,480.00 543,910.00 544,000 486,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 349,720.77 358,949.00 403,369.70 381,000 23.62 % 471,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส 40,000.00 38,835.00 40,000.00 40,000 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 351,980.00 351,950.00 346,800.00 200,000 -100 % 0

-โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 200,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 91,225.50 128,835.50 140,694.00 150,000 0 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 832,926.27 878,569.50 930,863.70 771,000 821,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 906,099.03 1,590,943.07 927,838.77 900,000 0 % 900,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 19,976.00 19,980.60 19,999.70 351,000 -94.3 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 41,960.00 41,974.00 41,980.00 42,000 0 % 42,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 90,550.00 137,800.00 79,900.00 70,000 0 % 70,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 89,950.00 89,800.00 81,600.00 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 1,148,535.03 1,880,497.67 1,151,318.47 1,463,000 1,132,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 1,556,091.51 1,534,685.65 1,602,867.43 1,600,000 0 % 1,600,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 60,213.26 56,106.84 106,209.18 96,000 0 % 96,000
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ค่าบริการโทรศัพท์ 8,808.24 9,774.45 7,782.11 13,000 0 % 13,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 88,747.94 84,647.70 85,386.00 103,300 18.1 % 122,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,713,860.95 1,685,214.64 1,802,244.72 1,812,300 1,831,000

รวมงบดําเนินงาน 4,563,397.25 4,907,761.81 4,428,336.89 4,590,300 4,270,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

- ค่าเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บี
ทียู พร้อมติดตัง

0.00 0.00 0.00 0 100 % 132,000

- ค่าเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บี
ทียู พร้อมติดตัง

0.00 402,000.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าถังนําแบบไฟเบอร์กลาส 0.00 0.00 0.00 0 100 % 28,000

- พัดลมโคจร ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิว 
พร้อมติดตัง 0.00 0.00 0.00 7,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

- ค่าโทรทัศน์ แอลซีดี (LCD TV)  ขนาด 
40 นิว พร้อมติดตังขาแขวนโครงเหล็ก 16,500.00 0.00 0.00 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 114,400.00 0.00 0.00 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 130,900.00 402,000.00 0.00 7,500 160,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าติดตังระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึงเป็นการ
ติดตังครังแรกในอาคารหรือสถานทีราชการ
พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

- ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารห้องสมุด
และศูนย์เยาวชนเทศบาลนครระยอง 0.00 185,000.00 0.00 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

- ค่าก่อสร้างหลังคาคลุมชันดาดฟ้า และ
ปรับปรุงพืนอาคารห้องสมุดและศูนย์
เยาวชน

0.00 0.00 3,700,000.00 0 0 % 0

- ค่าซ่อมแซมห้องนํา อาคารห้องสมุด
และศูนย์เยาวชน 800,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

- ค่าปรับปรุงทาสีภายใน-ภายนอกอาคาร
ห้องสมุดและศูนย์เยาวชน 600,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 1,400,000.00 185,000.00 3,700,000.00 0 0

รวมงบลงทุน 1,530,900.00 587,000.00 3,700,000.00 7,500 160,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 8,312,816.98 7,930,027.12 10,812,703.90 7,435,800 7,787,600

งานกีฬาและนันทนาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 100,080.00 158,040.96 365,400.00 553,900 9.79 % 608,100

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 79,920.00 97,285.16 0.00 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 180,000.00 255,326.12 365,400.00 553,900 608,100

รวมงบบุคลากร 180,000.00 255,326.12 365,400.00 553,900 608,100

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 23,500.00 23,400.00 34,950.00 36,800 101.36 % 74,100

รวมค่าตอบแทน 23,500.00 23,400.00 34,950.00 36,800 74,100

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 5,000 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 13,000 -76.92 % 3,000

- โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 0.00 0.00 0.00 180,000 -100 % 0

- โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 53,340.00 106,360.00 106,740.00 108,000 0 % 108,000

- โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา
สําหรับเด็กเยาวชนและประชาชน 1,663,638.00 1,523,331.00 1,676,577.00 1,755,000 -100 % 0

- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ศูนย์เยาวชนฯ 1,048,120.00 1,032,256.00 994,765.00 1,150,000 -100 % 0

-โครงการกิจกรรมเก็บตัวและจัดส่งนัก
กีฬา-กรีฑา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานัก
เรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถินแห่ง
ประเทศไทย

0.00 0.00 0.00 0 100 % 1,400,000

-โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 500,000

-โครงการแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพ 
เทศบาลนครระยอง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 350,000

-โครงการประกวดดนตรีเพือเยาวชน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 200,000

-โครงการประกวดร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง-ลูกกรุง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 200,000

-โครงการวันสัปดาห์เยาวชนแห่งชาติ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 16,300.00 84,750.00 22,820.00 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 2,781,398.00 2,746,697.00 2,800,902.00 3,221,000 2,826,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 5,271.00 9,130.00 9,000.00 20,000 -25 % 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 5,000.00 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 5,000.00 5,000 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,210.00 0.00 3,210.00 0 0 % 0

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 39,999.88 39,955.06 35,940.10 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 25,000 -100 % 0

วัสดุกีฬา 34,793.00 34,850.00 34,934.00 35,000 0 % 35,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,530.00 9,980.00 10,000.00 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 86,803.88 93,915.06 103,084.10 100,000 70,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 4,042.81 11,400 -12.28 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 4,042.81 11,400 10,000

รวมงบดําเนินงาน 2,891,701.88 2,864,012.06 2,942,978.91 3,369,200 2,980,100

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

- ค่ากล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล ความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล 5,490.00 0.00 0.00 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

- ค่าโหม่งทองลงหิน พร้อมไม้ตีและขาตัง 0.00 0.00 0.00 42,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- ค่าเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 
นิว)

0.00 0.00 0.00 48,000 -100 % 0

- ค่าเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) พร้อมถังใส่หมึก 0.00 0.00 4,793.60 0 0 % 0

- ค่าเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 0.00 0.00 12,400 -100 % 0

ครุภัณฑ์อืน

- ค่าเครืองออกกําลังกาย 0.00 0.00 0.00 769,000 -60.99 % 300,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 23,422.94 0.00 0.00 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 28,912.94 0.00 4,793.60 871,900 300,000

รวมงบลงทุน 28,912.94 0.00 4,793.60 871,900 300,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 3,100,614.82 3,119,338.18 3,313,172.51 4,795,000 3,888,200

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 466,920.00 520,530.00 1,199,500.00 1,080,000 -24.07 % 820,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิง
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯสยามบรมราชกุมารี และงานห่มผ้า
องค์พระเจดีกลางนํา

0.00 0.00 0.00 0 100 % 650,000

- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และ
งานก่อพระเจดีย์ทราย 0.00 0.00 0.00 0 100 % 400,000

- โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอย
กระทง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 800,000

- โครงการภูมิบุรี ศรีระยอง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 900,000

โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯสยามบรมราชกุมารีและงานห่มผ้า
องค์พระเจดีย์กลางนํา

589,712.00 689,560.00 579,544.40 624,700 -100 % 0

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และ
งานก่อพระเจดีย์ทราย 324,220.00 281,300.00 208,400.00 216,300 -100 % 0

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอย
กระทง 829,600.00 574,220.00 848,450.00 900,000 -100 % 0

โครงการภูมิบุรีศรีระยอง 1,193,460.00 1,158,400.00 1,185,420.00 1,220,000 -100 % 0

โครงการวันสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช จังหวัดระยอง 42,060.00 47,980.00 12,760.00 20,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุน ส่งเสริม อนุรักษ์ 
ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีไทย 0.00 0.00 0.00 100,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 3,445,972.00 3,271,990.00 4,034,074.40 4,161,000 3,570,000

รวมงบดําเนินงาน 3,445,972.00 3,271,990.00 4,034,074.40 4,161,000 3,570,000
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รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 3,445,972.00 3,271,990.00 4,034,074.40 4,161,000 3,570,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 14,859,403.80 14,321,355.30 18,159,950.81 16,391,800 15,245,800

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 241,980.00 270,270.00 277,740.00 322,200 6.77 % 344,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 241,980.00 270,270.00 277,740.00 322,200 344,000

รวมงบบุคลากร 241,980.00 270,270.00 277,740.00 322,200 344,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 241,980.00 270,270.00 277,740.00 322,200 344,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 241,980.00 270,270.00 277,740.00 322,200 344,000

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 172,573.00 80,000.00 4,700.00 353,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 172,573.00 80,000.00 4,700.00 353,000 0

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 2,900 -100 % 0

วัสดุก่อสร้าง 23,000.00 0.00 0.00 10,300 -100 % 0

วัสดุการเกษตร 4,400.00 0.00 0.00 0 0 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 4,800.00 3,200.00 0.00 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 32,200.00 3,200.00 0.00 13,200 0

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 652,016.50 585,570.33 574,997.05 483,000 24.22 % 600,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0.00 0.00 0.00 60,000 -50 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 652,016.50 585,570.33 574,997.05 543,000 630,000

รวมงบดําเนินงาน 856,789.50 668,770.33 579,697.05 909,200 630,000

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

- ค่าก่อสร้างแผงค้าตลาดสดเทศบาล 4 
(แม่แดง) 0.00 0.00 0.00 1,365,000 -100 % 0

- ค่าติดตังราวกันตกและหลังคากันสาด 
ตลาดสดเทศบาล 4 (แม่แดง) 0.00 0.00 0.00 90,000 -100 % 0

-ค่าปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 4 (แม่แดง) 0.00 15,000,000.00 0.00 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 15,000,000.00 0.00 1,455,000 0

รวมงบลงทุน 0.00 15,000,000.00 0.00 1,455,000 0

รวมงานตลาดสด 856,789.50 15,668,770.33 579,697.05 2,364,200 630,000

งานโรงฆ่าสัตว์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 34,006.45 212,700 6.72 % 227,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 192,240.00 203,220.00 414,000.00 516,800 -2.32 % 504,800

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 131,760.00 120,780.00 36,000.00 36,000 0 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 324,000.00 324,000.00 484,006.45 765,500 767,800

รวมงบบุคลากร 324,000.00 324,000.00 484,006.45 765,500 767,800

วันทีพิมพ์ : 8/9/2559  09:37:00 หน้า : 96/100



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 20,820.00 20,380.00 13,080.00 15,600 -10.26 % 14,000

รวมค่าตอบแทน 20,820.00 20,380.00 13,080.00 15,600 14,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 3,000 -100 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคจากสัตว์สู่คน 0.00 0.00 154,170.00 104,600 78.78 % 187,000

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 118,140.00 111,600.00 0.00 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 6,000 66.67 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 118,140.00 111,600.00 154,170.00 113,600 197,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 7,000 42.86 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 26,992.97 0.00 6,000 66.67 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 39,000.00 39,520.00 36,820.00 40,000 50 % 60,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 9,220.00 29,400.00 95,600 -79.08 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 378,000.00 399,500.00 478,900.00 483,000 -17.18 % 400,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 46,750.00 48,500.00 39,210.00 87,000 14.94 % 100,000

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 6,000.00 0 100 % 5,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0.00 0.00 0.00 0 100 % 4,000

รวมค่าวัสดุ 463,750.00 523,732.97 590,330.00 718,600 609,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 145,334.27 148,819.75 184,524.70 204,000 -1.96 % 200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 131,397.13 133,798.18 141,654.66 150,000 0 % 150,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 276,731.40 282,617.93 326,179.36 354,000 350,000

รวมงบดําเนินงาน 879,441.40 938,330.90 1,083,759.36 1,201,800 1,170,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

- ค่าเก้าอีสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 5,000

- ค่าเคาน์เตอร์ให้บริการ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000

- ค่าชันวางเอกสาร 4 ชัน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 6,000

- ค่าม้านังยาว 0.00 0.00 0.00 0 100 % 6,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

- ค่าเครืองพ่นยา แบบใช้แรงลม ขนาด 2 
แรงม้า 0.00 0.00 9,000.00 0 0 % 0

- ค่าเครืองสูบนําแบบหอยโข่ง มอเตอร์
ไฟฟ้า สูบนําได้ 450 ลิตรต่อนาที 0.00 0.00 0.00 0 100 % 11,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

- ค่าเครืองสํารองไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 3,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

- ค่าเครืองนึงอบฆ่าเชือแรงดันไอนํา 0.00 0.00 0.00 80,000 -100 % 0

- ค่าโคมไฟส่องทําหัตถการ 0.00 0.00 0.00 16,000 -100 % 0

- ค่าโต๊ะตรวจสัตว์ แบบมีเสานําเกลือ 0.00 0.00 0.00 15,000 -100 % 0

- ค่าโต๊ะตรวจสัตว์ แบบมีเสานําเกลือ 
และตะแกรงพร้อมอ่างทําความสะอาด 0.00 0.00 0.00 34,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

- ค่าตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต 0.00 0.00 0.00 0 100 % 19,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 9,000.00 145,000 70,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

- ค่าก่อสร้างรัวโรงฆ่าสัตว์ 900,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฆ่าสัตว์ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 673,000

- ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติการทาง
สัตวแพทย์อาคารโรงฆ่าสัตว์ 0.00 0.00 0.00 204,500 -100 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

- ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อม
ระบบระบายนําพร้อมก่อสร้างระบบ
บําบัดนําเสียโรงฆ่าสัตว์

0.00 0.00 0.00 0 100 % 1,790,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 900,000.00 0.00 0.00 204,500 2,463,000

รวมงบลงทุน 900,000.00 0.00 9,000.00 349,500 2,533,000

รวมงานโรงฆ่าสัตว์ 2,103,441.40 1,262,330.90 1,576,765.81 2,316,800 4,470,800

รวมแผนงานการพาณิชย์ 2,960,230.90 16,931,101.23 2,156,462.86 4,681,000 5,100,800

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

ค่าชําระหนีเงินต้น 1,260,000.00 1,260,000.00 1,260,000.00 630,500 -100 % 0

ค่าชําระดอกเบีย 280,674.24 197,911.02 69,743.34 21,500 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 3,022,521.00 2,522,461.00 3,166,399.00 3,531,200 9.37 % 3,862,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 43,954,800

เบียยังชีพคนพิการ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 7,075,200

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 457,500.00 507,000.00 530,500.00 670,000 11.94 % 750,000

สํารองจ่าย 372,893.00 1,256,060.40 722,587.00 1,965,400 307.04 % 8,000,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 1,995,967.95 2,072,521.45 2,546,616.46 2,599,300 7.29 % 2,788,700
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

เงินช่วยพิเศษ 48,060.00 117,750.00 109,200.00 188,260 -46.88 % 100,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 6,674,401.00 7,073,492.00 7,812,560.00 7,317,700 4 % 7,610,600

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 597,888.00 597,888.00 902,220.44 867,630 23.44 % 1,071,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้รับบํานาญ 0.00 88,972.75 0.00 0 0 % 0

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 785,297.00 956,456.00 302,864.00 1,377,100 30.42 % 1,796,000

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) 0.00 0.00 22,708.00 73,500 3.4 % 76,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ 0.00 0.00 9,000.00 0 0 % 0

รวมงบกลาง 15,495,202.19 16,650,512.62 17,454,398.24 19,242,090 77,084,300

รวมงบกลาง 15,495,202.19 16,650,512.62 17,454,398.24 19,242,090 77,084,300

รวมงบกลาง 15,495,202.19 16,650,512.62 17,454,398.24 19,242,090 77,084,300

รวมแผนงานงบกลาง 15,495,202.19 16,650,512.62 17,454,398.24 19,242,090 77,084,300

รวมทุกแผนงาน 513,058,064.85 556,320,332.69 604,294,536.15 618,000,000 691,960,000
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

ส านักปลัดเทศบาล

จ านวน 135,157,200 บาท



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครระยอง
อําเภอ เมืองระยอง   จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 77,084,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 77,084,300 บาท
งบกลาง รวม 77,084,300 บาท
งบกลาง รวม 77,084,300 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 3,862,000 บาท
-โดยคํานวณตังจ่ายร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้างตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนที
สุด ที มท 0809.5/ว 9 ลงวันที 22 มกราคม 2557 และหนังสือด่วนที
สุด ที มท 0809.5/ว81 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 43,954,800 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพให้ผู้สูงอายุ ตามอัตราทีกําหนดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2552 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 125)

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 7,075,200 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเบียความพิการ ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพตามอัตราที
กําหนดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
 (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 125)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 750,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพให้ผู้ป่วยเอดส์ทียากไร้หรือถูกทอด
ทิง ขาดผู้อุปการะดูแลและไม่สามารถประกอบอาชีพเลียงตนเองได้ คน
ละ 500 บาทต่อเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548
 ข้อ 16 และ 17 และหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว 531 ลงวันที 12
 กุมภาพันธ์ 2550
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 125)
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สํารองจ่าย จํานวน 8,000,000 บาท
-เพือใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนในพืนทีกรณีทีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 ข้อ 19 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0313.4/ว 667 ลงวันที 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3456 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 3215 ลงวันที 6 มิถุนายน 2559 โดยให้ตังงบประมาณให้
เพียงพอต่อการเผชิญเหตุ สาธารณภัยตลอดปี กรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัย
เกิดขึนหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนรวม

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 2,788,700 บาท
1.)ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 664,000 บาท 
-โดยคํานวณตังจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 1/6 ของรายรับจริง
ประจําปีทีผ่านมา ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุก
ประเภท ทังนี ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมืนบาท ซึงในปีงบประมาณ 2558
 เทศบาลมีรายรับทัวไปไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุด
หนุนทุกประเภท จํานวน 398,235,481.73 บาท คํานวณไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 1/6 เป็นเงิน 663,725.80 บาท ตังไว้ 664,000 บาท ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 2999 ลงวันที 3
 กรกฎาคม 2555 เรือง ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินเกียวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555 
2.)เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือ
พืนที จํานวน 1,765,800 บาท 
-เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือ
พืนที โดยเทศบาลจ่ายสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของค่าบริการสาธารณ
สุขทีได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามประกาศคณะ
กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพือ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ดําเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที พ.ศ.2557 ลงวัน
ที 19 กุมภาพันธ์ 2557 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0891.3/ว 1263 ลงวันที 30 พฤษภาคม 2557
3.)เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนคร
ระยอง จํานวน 313,900 บาท 
-เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการชุมชน โดยประชาชนออม 1
 ส่วน รัฐบาลสมทบ 1 ส่วน และเทศบาลสมทบ 1 ส่วน ตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว 2502 ลงวันที 20
 สิงหาคม 2553
4) เงินทุนสําหรับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  จํานวน 45,000 บาท 
-เพือจ่ายเป็นทุนการศึกษาสําหรับผู้ดูแลเด็กในการศึกษาต่อระดับปริญญา
ตรี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0808.2/ว 4072  ลงวัน
ที  15  กรกฎาคม 2559          

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้างถึงแก่ความตายระหว่างรับราชการ
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 7,610,600 บาท
-โดยคํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ประจําปีตามงบประมาณ
ทัวไปประจําปี 2560 (ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศ
ให้ และเงินอุดหนุนทุกประเภท) รายได้ตัง
ไว้ 380,530,000 บาท ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2500 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.5/ว 1264 ลงวันที 30 พฤษภาคม 2557

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 1,071,000 บาท
-โดยตังจ่ายตามทีต้องจ่ายจริง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
ช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ฉบับที 16 พ.ศ
.2558

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 1,796,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินบําเหน็จลูกจ้างประจําทีจะพ้นหรือมีสิทธิได้รับบําเหน็จ
ปกติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 691 ลงวันที 4
 มีนาคม 2541 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0808.5/ว 896 ลงวันที 29 มีนาคม 2556 เป็นของ งานบริหารทัวไป
เกียวกับการรักษาความสงบภายใน จํานวน 1 อัตรา งานบริหารทัวไป
เกียวกับสาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา งานไฟฟ้าถนน จํานวน 1 อัตรา งาน
สวนสาธารณะ จํานวน 1 อัตรา
         

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) จํานวน 76,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.)ครูถ่าย
โอน โดยได้รับจัดสรรเพือสมทบในอัตราร้อยละ 5 ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ.2539 และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน รายการเงินอุดหนุนสําหรับการ
จัดการศึกษาภาคบังคับ
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครระยอง
อําเภอ เมืองระยอง   จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 38,525,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 38,525,800 บาท
งบบุคลากร รวม 23,984,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 9,990,500 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 2,132,300 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที 2) พ.ศ
. 2557

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 480,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของนายกเทศมนตรี และรอง
นายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที 2) พ.ศ
. 2557

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 480,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี และรองนายก
เทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที 2) พ.ศ
. 2557

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 1,099,680 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และรอง
นายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที 2) พ.ศ
. 2557
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,798,520 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่าง
อืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศ
บาล พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 13,993,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 11,024,300 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 32 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 404,000 บาท
- เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของผู้บริหาร จํานวน 374,400 บาท 
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ปลัดเทศบาล รองปลัด
เทศบาล หัวหน้าสํานักฯ ในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งทีได้
รับ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 1739 ลงวันที 28 ตุลาคม 2547 เรือง ซักซ้อมการตังงบประมาณราย
จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
- เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานเทศบาล จํานวน 29,600 บาท 
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงาน ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0803/ว 760 ลงวันที 9
 เมษายน 2558 เรือง กําหนดวิธีปฏิบัติเกียวกับการเบิกจ่ายเงินเพิมการ
ครองชีพของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชัวคราว พนักงาน
ราชการฯ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการ
ครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับ
ที 6) พ.ศ. 2558

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 446,400 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของปลัดเทศบาล จํานวน 1 อัตรา รอง
ปลัดเทศบาล จํานวน 2 อัตรา หัวหน้าสํานักฯ จํานวน 1 อัตรา และหัวหน้า
ฝ่ายฯ จํานวน 3 อัตรา 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 582,100 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจําพร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจํา จํานวน 3 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,426,800 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานในสํานักปลัด
เทศบาล จํานวน 9 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 110,300 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้าง ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0803/ว 760 ลงวัน
ที 9 เมษายน 2558 เรือง กําหนดวิธีปฏิบัติเกียวกับการเบิกจ่ายเงินเพิม
การครองชีพของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชัวคราว พนักงาน
ราชการฯ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการ
ครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับ
ที 6) พ.ศ. 2558
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งบดําเนินงาน รวม 12,690,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,542,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,060,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนการตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลของ
พนักงานเทศบาลสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามหนังสือจังหวัด
ระยอง ที มท 0864.1/140 ลงวันที 18 มิถุนายน 2547 จํานวน 30,000
 บาท 
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกพนักงาน
เทศบาล จํานวน 30,000 บาท
(3) ค่าประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน
เป็นกรณีพิเศษฯ จํานวน 1,000,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถินเป็นกรณีพิเศษฯ (เงินรางวัลประจําปี) ให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ได้แก่ ข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถินและลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างและพนักงานจ้างทัวไป ทัง
นี ให้รวมถึงข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้างทีได้รับเงินเดือน ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากงบประมาณเงิน
อุดหนุนของรัฐบาลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที 29 กันยายน 2557

ค่าเบียประชุม จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมกรรมการของสภาเทศบาล
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 294,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 168,400 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของนายกเทศมนตรี พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างประจําทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 8,617,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 6,097,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจ้างบุคคลภายนอกทําการอย่างใดอย่าง
หนึงให้กับเทศบาล เช่น ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิง
ปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตัง
ไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าเช่าอาคารสถานที ค่าเบีย
ประกัน ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ แยกเป็น ค่าจ้างเหมาทํา
ความสะอาด จํานวน 3,507,000 บาท ค่าเบียประกันภัยรถยนต์ และ
อืนๆ จํานวน 970,000 บาท ค่าจ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัย จํานวน 1,260,000 บาท ค่าจ้างเหมาเช่าเครืองถ่าย
เอกสาร จํานวน 360,000 บาท 
(รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงิน
งบประมาณทีตังไว้)
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 970,000 บาท
1.ค่ารับรอง จํานวน 900,000 บาท 
-เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายอืน ซึงจําเป็นต้องจ่ายเพือต้อนรับบุคคล
คณะบุคคลทีไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยียมชมหรือ ทัศนศึกษาดู
งาน และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงร่วมต้อนรับคณะบุคคลหรือไปดําเนิน
กิจการอืนใด    อันเป็นประโยชน์ของท้องถิน อาทิ ชาวต่างประเทศหรือผู้
เชียวชาญทีไปช่วยปฏิบัติงานให้ท้องถิน (โดยคํานวณตังจ่ายไม่เกินร้อย
ละ 1 ของรายได้จริง ในปีงบประมาณทีล่วงมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินทีมีผู้อุทิศให้ ตามหนังสือ
กระทรวง มหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที 28
 กรกฎาคม 2548 รายรับจริงปี 2558 จํานวน 628,377,860.73
 บาท คํานวณได้ 6,283,778.61 บาท ขอตังเพียง 900,000 บาท) 
2.ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาและประชุมคณะกรรมการ
ชุมชน จํานวน 65,000 บาท 
-เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรอง ค่าอาหาร เครืองดืมต่างๆ เครืองใช้ในการ
เลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการทีได้รับแต่งตัง
ตามกฎหมายตามระเบียบหนังสือสังการของกระทรวงฯ หรือการประชุม
ระหว่างองค์กรฯ กับองค์กรฯ หรือองค์กรฯ กับรัฐวิสาหกิจเอกชน ให้รวม
ถึงผู้เข้าร่วมประชุมและเจ้าหน้าทีเข้าร่วมประชุม
3.ค่าใช้จ่ายในงานวันรพีและงานวันเทศบาล จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลา ค่าพานพุ่ม และค่าดอกไม้ในการประกอบพิธี
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 900,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักรของคณะผู้บริหาร เลขา ทีปรึกษา สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างทีได้รับคําสังให้
เดินทางไปราชการ ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่า ทีพัก ค่าลงทะเบียน ค่า
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่า
ธรรมเนียมผ่านทาง ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ
- โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ โดยจ่าย
เป็น ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด –
 ปิดงาน ค่าธงชาติ/ธงประดับ พระบรมสาทิสลักษณ์ ค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบพิธี ทางศาสนา/พิธีการ ค่าจ้าง/ค่าสนับสนุนชุดการ
แสดง/ดนตรี ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าจัดทําเอกสาร/สือ
ประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดกิจกรรม ค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 126)
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-โครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพิมศักยภาพเจ้าหน้าทีท้องถินเทศบาลนคร
ระยอง

จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาและเพิมศักยภาพเจ้าหน้าที
ท้องถินเทศบาลนครระยอง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานทีฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม ค่า
วัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงตีพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่า
เช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึก
อบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่ากระเป๋าเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
เช่าทีพัก ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 128)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินอืน ฯลฯ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 2,040,800 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 480,800 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป แฟ้ม แบบพิมพ์ นําดืม สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือ
จ้างพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร เครืองคํานวณเลข กุญแจ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สปอตไลท์ หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ โคมไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง เข่ง ผ้าปูที
นอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนํา จานรอง หม้อไฟฟ้า ถัง
แก๊ส กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ นํามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย เหล็ก
เส้น กระเบือง สังกะสี ท่อต่างๆ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยาง
นอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน นํามันเบรก หัวเทียน เบาะรถ
ยนต์ หม้อนํารถยนต์ กระจกมองข้างรถยนต์ ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 400,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ ภาพยนตร์ วีดีโอ เทป แผ่นซีดี รูปภาพทีได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย แผ่นป้าย/สปอตประชาสัมพันธ์ ผ้าไวนิล กระดาษ
โปสเตอร์ สี ป้ายจัดนิทรรศการ เอกสารแผ่นพับและวัสดุโฆษณาอืน ๆ
 ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 250,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึก กระดาษต่อเนือง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมน
บอร์ด เมาส์ ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 800,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ ซึงไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใดประเภท
หนึง และเพือจ่ายเป็นค่าวัสดุในการซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรทีชํารุด
บริเวณทาง แยกต่างๆ และงานทาสีตีเส้นจราจร

ค่าสาธารณูปโภค รวม 490,000 บาท
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 120,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของสํานักงานเทศบาล อาคารคลินิกชุมชนอบอุ่น
และศาลาประชาคมให้แก่สํานักงานประปา

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 140,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสํานักงานเทศบาลทีใช้ติดต่อกับส่วนราชการ
และเอกชนทีเกียวข้อง รวมทังค่าโทรศัพท์ทางไกลและค่าโทรศัพท์เคลือน
ทีทีใช้ติดต่อราชการ

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 230,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมส่งเงินธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าลงทะเบียนหนังสือราชการ ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 1,821,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,821,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
- ค่าเครืองกดบัตรคิวอัตโนมัติ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองกดบัตรคิวอัตโนมัติแบบหน้าจอสัมผัสพร้อม
ติดตัง จํานวน 1 เครือง ประกอบด้วย
1.เครืองพิมพ์บัตรคิวแบบจอสัมผัส (Touch Screen) มีคุณลักษณะพืน
ฐานดังนี
  -หน้าจอระบบสัมผัส (Touch Screen)
   -รองรับได้ 16 ประเภทบริการ
  -สามารถรองรับการกดได้ 50 ล้านครัง/1 Point
  -สามารถออกแบบสีและลายได้ตามลักษณะองค์กร
  -เครีองพิมพ์ทําจากวัสดุ PVC  อย่างดี คงทน
2.กล่องควบคุมการทํางาน (Main Controller)  มีคุณลักษณะพืนฐานดัง
นี
  -ทํางานด้วยชิพไมโครคอนโทรลเลอร์
  -ใช้ควบคุมการทํางานของป้ายแสดงผล
  -ใช้ควบคุมการทํางานแป้นกดเรียกคิวและส่งสัญญาณไปยังลําโพงขยาย
เสียง
  -รองรับการโอนถ่ายข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์
3.ปุ่มกดเรียกคิวรุ่น 23 ฟังก์ชัน มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
  -สามารถแสดงผลหมายเลขคิว ,  จํานวนผู้รอรับบริการ
  -จอแสดงผลแบบ LCD DISPLAY หรือดีกว่า
  -สามารถเก็บคิวไว้เรียกซํา หรือโอนคิวไปยังแผนกอืนได้
  -ปุ่มกดเรียกทําจากปุ่มยางนูน
4.ป้ายแสดงผลรวม (Main Display) มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
  -หมายเลขคิว 4 หลัก ช่องบริการ 1 หลัก
  -แสดงผลด้วย LED 7-Segment  ขนาด 4 นิว
  -จะแสดงผลเป็นไฟกระพริบ
  -สามารถติดชือ / โลโก้ / สัญลักษณ์องค์กรได้
5.ระบบเสียงและลําโพงแบบติดเพดาน
สําหรับใช้ทีงานบริการส่วนหน้าอาคารสํานักงาน
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 133)

- ค่าเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 13,000 
บีทียู พร้อมติดตัง

จํานวน 23,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด
ไม่น้อยกว่า 13,000 บีทียู มีระบบฟอกอากาศและได้รับฉลากประหยัด
ไฟฟ้าเบอร์ 5 พร้อมติดตัง จํานวน 1 เครือง สําหรับติดตังทีอาคารสํานัก
งาน
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 133)
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- ค่าเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 
บีทียู พร้อมติดตัง

จํานวน 66,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด
ไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู มีระบบฟอกอากาศและได้รับฉลากประหยัด
ไฟฟ้าเบอร์ 5 พร้อมติดตัง จํานวน 2 เครือง สําหรับติดตังทีอาคารสํานัก
งาน
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 133)

- ค่าเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 
บีทียู พร้อมติดตัง

จํานวน 132,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด
ไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู มีระบบฟอกอากาศและได้รับฉลากประหยัด
ไฟฟ้าเบอร์ 5 พร้อมติดตัง จํานวน 3 เครือง สําหรับติดตังทีอาคารสํานัก
งาน
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 133)

- ค่าเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 44,000 
บีทียู พร้อมติดตัง

จํานวน 52,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด
ไม่น้อยกว่า 44,000 บีทียู มีระบบฟอกอากาศ พร้อมติดตัง จํานวน 1
 เครือง สําหรับติดตังทีอาคารสํานักงาน
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 133)

- ค่าเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 48,000 
บีทียู พร้อมติดตัง

จํานวน 168,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด
ไม่น้อยกว่า 48,000 บีทียู มีระบบฟอกอากาศ พร้อมติดตัง จํานวน 3
 เครือง สําหรับติดตังทีอาคารสํานักงาน
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 133)

- ค่าเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 
12,000 บีทียู พร้อมติดตัง

จํานวน 18,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด
ไม่น้อยกว่า 12,000 บีทียู มีระบบฟอกอากาศและได้รับฉลากประหยัด
ไฟฟ้าเบอร์ 5 พร้อมติดตัง จํานวน 1 เครือง สําหรับติดตังทีอาคารสํานัก
งาน
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 133)
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- ค่าพัดลมโคจร ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิว จํานวน 2,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมโคจรติดเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิว เดิน
ระบบไฟฟ้าพร้อมติดตังใช้งาน จํานวน 1 เครือง สําหรับติดตังภายในห้อง
นําอาคารสํานักงาน
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 133)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
- ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 2,400 ซี
ซี ขับเคลือน 2 ล้อ

จํานวน 787,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ตํากว่า 2,400 ซีซี ขับเคลือน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จํานวน 1 คัน มี
คุณลักษณะพืนฐานดังนี 
-ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู
-เป็นกระบะสําเร็จรูป พร้อมติดตังเครืองปรับอากาศ
สําหรับใช้ในงานบริหารทัวไป สํานักปลัดเทศบาล
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 133)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- ค่าเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 
นิว)

จํานวน 304,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) จํานวน 19 เครือง 
แต่ละเครืองมีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด
Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิว จํานวน 1 หน่วย
สําหรับใช้ทีสํานักปลัดเทศบาล
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ปี 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 133)
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- ค่าเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 7,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
จํานวน 1 เครือง 
มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ FAX ภายในเครืองเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
หรือ 1200x4,800 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
สําหรับใช้ทีสํานักปลัดเทศบาล
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ปี 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 133)

- ค่าเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 60,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 19
 เครือง 
แต่ละเครืองมีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
สําหรับใช้ทีสํานักปลัดเทศบาล
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ปี 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 133)

งบรายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 30,000 บาท
-ค่าจ้างสถาบัน หรือผู้เชียวชาญสํารวจความพึงพอ
ใจ จํานวน 30,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างสถาบันหรือผู้เชียวชาญ
สํารวจความพึงพอใจ ในการให้บริการของพนักงานและเจ้าหน้าทีของ
เทศบาลนครระยอง
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครระยอง
อําเภอ เมืองระยอง   จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 12,014,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 12,014,000 บาท
งบบุคลากร รวม 8,781,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 8,781,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,744,600 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 12 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 72,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงาน ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0803/ว 760 ลงวัน
ที 9 เมษายน 2558 เรือง กําหนดวิธีปฏิบัติเกียวกับการเบิกจ่ายเงินเพิม
การครองชีพของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชัวคราว พนักงาน
ราชการฯ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการ
ครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับ
ที 6) พ.ศ. 2558

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 964,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจําพร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจํา จํานวน 4 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 4,540,800 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานในสํานักปลัด
เทศบาล จํานวน 35 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 460,100 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้าง ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0803/ว 760 ลงวัน
ที 9 เมษายน 2558 เรือง กําหนดวิธีปฏิบัติเกียวกับการเบิกจ่ายเงินเพิม
การครองชีพของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชัวคราว พนักงาน
ราชการฯ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการ
ครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับ
ที 6) พ.ศ. 2558

งบดําเนินงาน รวม 2,892,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 76,100 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 36,100 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของคณะผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างประจําทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
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ค่าใช้สอย รวม 1,250,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจ้างบุคคลภายนอกทําการอย่างใดอย่าง
หนึงให้กับเทศบาล เช่น ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิง
ปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตัง
ไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าเช่าอาคารสถานที ค่าเบีย
ประกัน ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ เครืองเขียน
และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงตีพิมพ์ ค่าใช้จ่ายใน
การติดต่อสือสาร ค่าจัดทําเอกสาร/สือประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุเชือเพลิงและ
หล่อลืน ค่าแก๊สหุงต้ม ค่าอัดผงเคมีดับเพลิง ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่า
สมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 129)

-โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ใน
เขตเทศบาลนครระยอง

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) ในเขตเทศบาลนครระยอง โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงตีพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าจัด
ทําเอกสาร/สือประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
เกียวข้อง
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 76)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 800,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินอืน ฯลฯ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 1,555,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป แฟ้ม แบบพิมพ์ นําดืม สิงพิมพ์ทีได้จากการซือ หรือ
จ้างพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร เครืองคํานวณเลข กุญแจ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สปอตไลท์ หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ โคมไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง เข่ง ผ้าปู ที
นอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนํา จานรอง หม้อไฟฟ้า ถัง
แก๊ส กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 7,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ นํามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย เหล็ก
เส้น กระเบือง สังกะสี ท่อต่างๆ ฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 250,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยาง
นอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน นํามันเบรก หัวเทียน เบาะรถ
ยนต์ หม้อนํารถยนต์ กระจกมองข้างรถยนต์ ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 600,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ ภาพยนตร์ วีดีโอ เทป แผ่นซีดี รูปภาพ ทีได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย แผ่นป้าย/สปอตประชาสัมพันธ์ ผ้าไวนิล กระดาษ
โปสเตอร์ สี ป้ายจัดนิทรรศการ เอกสารแผ่นพับและวัสดุโฆษณาอืนๆ ฯลฯ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 245,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เสือ กางเกง รองเท้า ถุง
มือ ถุงเท้า เข็มขัด หมวก ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึก กระดาษต่อเนือง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมน
บอร์ด เมาส์ ฯลฯ

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 300,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง เช่น อุปกรณ์ในการดับไฟ สาร
เคมีทีใช้ในการดับไฟ ฯลฯ

วัสดุสํารวจ จํานวน 3,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํารวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครืองมือแกะ
สลัก เครืองมือดึงสายโทรศัพท์และอืนๆ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 11,400 บาท
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 11,400 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรคมนาคมของอาคารงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งบลงทุน รวม 340,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 340,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
- ค่าเครืองสูบนํา แบบหอยโข่ง เครืองยนต์เบนซิน ขนาด 5 แรงม้า จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสูบนําแบบหอยโข่ง เครืองยนต์เบนซิน ขนาด
ไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า สูบนําได้ 1,100 ลิตรต่อนาที จํานวน 4 เครือง
แต่ละเครืองมีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
-เป็นเครืองสูบนําแบบหอยโข่ง ใช้เครืองยนต์เบนซิน
-ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิว (75 มิลลิเมตร)
-สูบนําได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณทีกําหนด
-ส่งนําได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต
-อุปกรณ์ประกอบของเครืองสูบนําและของเครืองยนต์ต้องมีครบชุด พร้อม
ทีจะใช้งานได้ 
สําหรับใช้ทีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 133)
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ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
- ค่าพัดลมระบายควันพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 280,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมระบายควันพร้อมท่อลม จํานวน 1 ชุด
มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
-พัดลมระบายควัน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 18 นิว
-อัตราหมุนของใบพัด 3,600 รอบ/นาที สามารถสร้างปริมาณลมเพือ
ระบายควันไม่น้อยกว่า 18,000 ลูกบาศก์ฟุต/นาที (30,000 ลูกบาศก์
เมตร/ชัวโมง)
-ท่อลมทําด้วยวัสดุทนความร้อนและสารกัดกร่อน ขนาดความยาวไม่น้อย
กว่า 5 เมตร จํานวน 2 ท่อน
สําหรับใช้ทีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 133)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครระยอง
อําเภอ เมืองระยอง   จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 7,533,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ รวม 7,533,100 บาท
งบบุคลากร รวม 4,797,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,797,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 294,300 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 2 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงาน ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0803/ว 760 ลงวัน
ที 9 เมษายน 2558 เรือง กําหนดวิธีปฏิบัติเกียวกับการเบิกจ่ายเงินเพิม
การครองชีพของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชัวคราว พนักงาน
ราชการฯ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการ
ครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับ
ที 6) พ.ศ. 2558

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 4,002,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานในสํานักปลัด
เทศบาล จํานวน 35 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 477,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้าง ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0803/ว 760 ลงวัน
ที 9 เมษายน 2558 เรือง กําหนดวิธีปฏิบัติเกียวกับการเบิกจ่ายเงินเพิม
การครองชีพของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชัวคราว พนักงาน
ราชการฯ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการ
ครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับ
ที 6) พ.ศ. 2558

งบดําเนินงาน รวม 2,407,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 972,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 72,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินรางวัลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีตํารวจที
มาช่วยเหลือเทศบาลในการตรวจปราบปราม ผู้ละเมิดกฎหมายและ
เทศบัญญัติฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 900,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ
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ค่าใช้สอย รวม 1,010,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจ้างบุคคลภายนอกทําการอย่างใดอย่าง
หนึงให้กับเทศบาล เช่น ค่าเย็บหรือ เข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิง
ปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตัง
ไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าเช่าอาคารสถานที ค่าเบีย
ประกัน ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 1,000,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินอืน ฯลฯ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 425,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป แฟ้ม แบบพิมพ์ นําดืม สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือ
จ้างพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร เครืองคํานวณเลข กุญแจฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สปอตไลท์ หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ โคมไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง เข่ง ผ้าปูที
นอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนํา จานรอง หม้อไฟฟ้า ถัง
แก๊ส กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ นํามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย เหล็ก
เส้น กระเบือง สังกะสี ท่อต่างๆ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยาง
นอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน นํามันเบรก หัวเทียน เบาะรถ
ยนต์ หม้อนํารถยนต์ กระจกมองข้างรถยนต์ ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เสือ กางเกง รองเท้า ถุง
มือ ถุงเท้า เข็มขัด หมวก ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึก กระดาษต่อเนือง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมน
บอร์ด เมาส์ ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 328,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 328,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
- ค่าเก้าอีสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงานบุนวม มีล้อ และพนักพิง จํานวน 2
 ตัว สําหรับใช้ทีงานเทศกิจ
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 134)

- ค่าตู้เก็บเอกสาร 2 บาน จํานวน 13,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร 2 บาน จํานวน 2
 หลัง                      สําหรับใช้ทีงานเทศกิจ
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 134)

- ค่าโต๊ะทํางาน จํานวน 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน ขนาด กว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 120
 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร ทําจากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดเกรดเอ ปิดผิว
ด้วยเมลามีน TOP โต๊ะหนา 25 มิลลิเมตร พร้อมกุญแจล็อค จํานวน 2
 ตัว สําหรับใช้ทีงานเทศกิจ
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 134)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
- ค่ารถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ตํากว่า 150 ซีซี พร้อมติดตังอุปกรณ์ไฟ
สัญญาณ

จํานวน 190,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ตํากว่า 150 ซีซี พร้อมติด
ตังอุปกรณ์ไฟสัญญาณและเสียง จํานวน 2
 คัน                                            แต่ละคันมีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
-แบบเครืองยนต์เบนซิน 4 จังหวะ
-ระบบเกียร์อัตโนมัติ
-ระบบจ่ายนํามันเชือเพลิงแบบหัวฉีด
-ติดตังไฟสัญญาณฉุกเฉิน หน้า/หลัง ไฟ LED ขนาด 3 วัตต์  ปรับจังหวะ
ได้ สัญญาณเสียงไซเรนไม่ตํากว่า 30 วัตต์ ปรับเสียงได้
-ราคาทีกําหนดรวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน
สําหรับใช้ทีงานเทศกิจ
เป็นครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึงกําหนด
ราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 134)
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
- ค่าเครืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ขนาดกําลังส่ง 5
 วัตต์ ประกอบด้วย ตัวเครือง แท่นชาร์ท แบตเตอรี เสายาง และเหล็ก
พับ จํานวน 9 เครือง สําหรับใช้ทีงานเทศกิจ
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 134)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- ค่าเครืองพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จํานวน 5,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) พร้อมถัง
ใส่หมึก จํานวน 1 เครือง
มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- รวมแทงค์ 1 ชุด 
สําหรับใช้ทีงานเทศกิจ
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ปี 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 134)
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

กองวิชาการและแผนงาน

จ านวน 11,169,100 บาท



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครระยอง
อําเภอ เมืองระยอง   จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 11,169,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 11,169,100 บาท
งบบุคลากร รวม 6,375,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,375,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,795,700 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 16 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 88,500 บาท
- เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของผู้บริหาร จํานวน 67,200 บาท 
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ผู้อํานวยการกองฯ ในอัตรา
เท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งทีได้รับตามหนังสือกรมฯ ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว1739 ลงวันที 28 ตุลาคม 2547 เรือง ซักซ้อมการตังงบ
ประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานเทศบาล จํานวน 21,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงาน ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0803/ว 760 ลงวันที 9
 เมษายน 2558 เรือง กําหนดวิธีปฏิบัติเกียวกับการเบิกจ่ายเงินเพิมการ
ครองชีพของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชัวคราว พนักงาน
ราชการฯ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการ
ครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับ
ที 6) พ.ศ. 2558

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 121,200 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการ
กองฯ จํานวน 1 อัตรา และหัวหน้าฝ่ายฯ จํานวน 3 อัตรา 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,319,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผน
งาน จํานวน 8 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 51,300 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้าง ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0803/ว 760 ลงวัน
ที 9 เมษายน 2558 เรือง กําหนดวิธีปฏิบัติเกียวกับการเบิกจ่ายเงินเพิม
การครองชีพของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชัวคราว พนักงาน
ราชการฯ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการ
ครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับ
ที 6) พ.ศ. 2558

งบดําเนินงาน รวม 4,074,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 204,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 142,800 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 42,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจําทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ

ค่าใช้สอย รวม 2,332,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 2,090,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจ้างบุคคลภายนอกทําการอย่างใดอย่าง
หนึงให้กับเทศบาล ได้แก่
     1.ค่าจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ จํานวน 700,000 บาท
     2.ค่าเช่าระบบโครงข่ายเสียงตามสายเอกชนฯ จํานวน 600,000 บาท
     3.ค่าเช่าช่องรายการโทรทัศน์ฯ จํานวน 480,000 บาท
     4.ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี จํานวน 200,000 บาท  
    และจ้างเหมาบริการอืนๆ จํานวน 110,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ทีได้รับคํา
สังให้เดินทางไปราชการ ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลง
ทะเบียน ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าธรรมเนียมผ่านทาง ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ
-โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลนคร
ระยอง

จํานวน 112,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชาคมท้องถิน เพือจัดทําแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาลนครระยอง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุ เครืองเขียนและ
อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงตีพิมพ์ ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ในการสัมมนา ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 122)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินอืน ฯลฯ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 1,157,800 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 690,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป แฟ้ม แบบพิมพ์ นําดืม สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือ
จ้างพิมพ์ เครืองคํานวณเลข กุญแจ ฯลฯ เป็นเงิน 90,000 บาท และค่า
ดําเนินการจัดทําวารสารประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน 510,000 บาท ค่า
เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี เป็นเงิน 80,000 บาท และจัด
ทําคู่มือบริการประชาชน เป็นเงิน 10,000 บาท (ค่าวัสดุสํานัก
งาน สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงินงบประมาณทีตังไว้)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 25,800 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ โคมไฟฟ้า ลําโพง ชินส่วน
อะไหล่วิทยุหรือเครืองขยายเสียง ฯลฯ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 2,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง เข่ง ผ้าปูที
นอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนํา จานรอง หม้อไฟฟ้า ถัง
แก๊ส กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยาง
นอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน นํามันเบรก หัวเทียน เบาะรถ
ยนต์ หม้อนํารถยนต์ กระจกมองข้างรถยนต์ ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 300,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ ภาพยนตร์ วีดีโอ เทป แผ่นซีดี รูปภาพทีได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย แผ่นป้าย/สปอตประชาสัมพันธ์ ผ้าไวนิล กระดาษ
โปสเตอร์ สี ป้ายจัดนิทรรศการ เอกสารแผ่นพับและวัสดุโฆษณาอืน ๆ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึก กระดาษต่อเนือง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมน
บอร์ด เมาส์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 380,000 บาท
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 380,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรคมนาคมระบบ Internet ของเทศบาลนคร
ระยอง และค่าบริการส่งข้อความงานประชาสัมพันธ์
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งบลงทุน รวม 718,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 718,800 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- ค่าเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 2 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิว)

จํานวน 29,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 2
 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) จํานวน 1 เครือง มีคุณลักษณะพืนฐาน
ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread)
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จํานวน 1
 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics
Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีมี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จํานวน
1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5
นิว จํานวน 1 หน่วย
สําหรับใช้ในงานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ปี 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 136)
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- ค่าเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 
นิว)

จํานวน 16,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) จํานวน 1 เครือง มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด
Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิว จํานวน 1 หน่วย
สําหรับใช้ในงานบริการส่วนหน้า
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ปี 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 136)
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- ค่าเครืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที 1 จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที 1 จํานวน 1
 เครือง 
มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 6 แกนหลัก (6 core) หรือดี
กว่า สําหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.0 GHz จํานวนไม่น้อยกว่า
1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มี
หน่วยความจําแบบ Cache
Memory ไม่น้อยกว่า 15 MB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB
- สนับสนุนการทํางาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SCSI หรือ SAS 
หรือ SATA ทีมีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า
7,200 รอบต่อนาที หรือ ชนิด Solid State Drives หรือดีกว่า และมี
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 140 GB
จํานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
- มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิว จํานวน 1
 หน่วย
- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จํานวน 2
 หน่วย
สําหรับใช้ในงานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ปี 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 136)

- ค่าโปรแกรมป้องกันเครือข่าย (Friewall) จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโปรแกรมป้องกันการบุกรุกระบบเครือ
ข่าย (Firewall) จํานวน 1 ชุด
ต้องสามารถรองรับฟังก์ชันการทํางาน VPN - IPSec and SSL, SSL-
encrypted Traffic Inspection, Antivirus / Antispyware, Antisp
am, Intrusion Prevention System (IPS), Data Loss Preventio
n (DLP) และ Web Filtering ได้เป็นอย่างน้อย และต้องได้รับสิทธิใน
การเข้าถึงและตรวจสอบฐานข้อมูลประเภท
ต่างๆ ของ web site (Web Categories) โดยอัตโนมัติผ่านระบบอิน
เทอร์เน็ตได้ทุกวัน ตลอด 24 ชัวโมง
สําหรับใช้ในงานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี 2559 จึงกําหนดราคาตามราคาท้องตลาด
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 136)
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- ค่าโปรแกรมป้องกันและตรวจจับไวรัสคอมพิวเตอร์ จํานวน 190,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโปรแกรมป้องกันและตรวจจับไวรัส
คอมพิวเตอร์(Anti-Virus) จํานวน 250 ผู้ใช้งาน สามารถใช้งานร่วม
กับ Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 หรือดี
กว่า มีฟังก์ชันการทํางาน ดัง
นี 
File protection, Mail Protection, Instant messaging protectio
n, Internet protection ได้เป็นอย่างน้อย สําหรับใช้ในงานสถิติข้อมูล
และสารสนเทศ 
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปี 2559 จึงกําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 136)

- ค่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Swith) ขนาด 24 ช่อง แบบที 1 จํานวน 39,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24
 ช่อง แบบที 1 จํานวน 6 เครือง แต่ละเครืองมีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
- มีลักษณะการทํางานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 24 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานช่องเชือมต่อระบบเครือข่ายทุก
ช่อง
สําหรับใช้ในงานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ปี 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 136)

- ค่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Swith) ขนาด 24 ช่อง จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24
 ช่อง จํานวน 1 เครือง มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
- มีลักษณะการทํางานไม่น้อยกว่า Layer 3 ของ OSI Model
- สามารถค้นหาเส้นทางเครือข่ายโดยใช้โปรโตคอล
 (Routing Protocol) RIPv2, OSPF ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 24 ช่อง
- มีช่องสําหรับรองรับการเชือมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface) แบบ 1000Base-X (SFP)
จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานช่องเชือมต่อระบบเครือข่ายทุก
ช่อง
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 16,000 Mac Address
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้
- สามารถส่งข้อมูล Log File แบบ Syslog ได้เป็นอย่างน้อย
สําหรับใช้ในงานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ปี 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 136)
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- ค่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที 1 จํานวน 34,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) 
แบบที 1 จํานวน 6 เครือง แต่ละเครืองมีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IEEE 802.11b, g และ n ได้เป็นอย่าง
น้อย
- สามารถทํางานทีคลืนความถี 2.4 GHz หรือดีกว่า
- สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WEP, WPA และ WPA2 ได้
เป็นอย่างน้อย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถทํางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af (Power over Ethernet) หรือดีกว่า
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้
สําหรับใช้ในงานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ปี 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 136)
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

ส านักการคลัง

จ านวน 19,236,700 บาท



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครระยอง
อําเภอ เมืองระยอง   จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 19,236,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารงานคลัง รวม 19,236,700 บาท
งบบุคลากร รวม 16,249,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 16,249,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 11,954,300 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 43 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 308,500 บาท
-เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของผู้บริหาร จํานวน 210,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน รายเดือนให้แก่ผู้อํานวยการ
สํานักฯ จํานวน 1 อัตรา และผู้อํานวยการส่วนฯ จํานวน 3 อัตรา ในอัตรา
เท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งทีได้รับตามหนังสือกรม ฯ ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว1739 ลงวันที 28 ตุลาคม 2547 เรือง ซักซ้อมการตังงบ
ประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
-เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานเทศบาล จํานวน 98,500 บาท 
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงาน ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0803/ว 760 ลงวันที 9
 เมษายน 2558 เรือง กําหนดวิธีปฏิบัติเกียวกับการเบิกจ่ายเงินเพิมการ
ครองชีพของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชัวคราว พนักงาน
ราชการฯ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการ
ครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับ
ที 6) พ.ศ. 2558

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 282,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการ
สํานักฯ จํานวน 1 อัตรา ผู้อํานวยการส่วนฯ จํานวน 3 อัตรา และหัวหน้า
ฝ่ายฯ จํานวน 4 อัตรา 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3,525,900 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานของสํานักการ
คลัง จํานวน 23 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 178,400 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้าง ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0803/ว 760 ลงวัน
ที 9 เมษายน 2558 เรือง กําหนดวิธีปฏิบัติเกียวกับการเบิกจ่ายเงินเพิม
การครองชีพของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชัวคราว พนักงาน
ราชการฯ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการ
ครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับ
ที 6) พ.ศ. 2558
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งบดําเนินงาน รวม 2,780,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 927,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการจัดหาพัสดุ ตามหนังสือ ที มท
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 351,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 279,600 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 147,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจํา ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 566,800 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 180,200 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจ้างบุคคลภายนอกทําการอย่างใดอย่าง
หนึงให้กับเทศบาล เช่น ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตัง
ประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ค่าธรรมเนียมรับส่งข้อมูล ค่าธรรมเนียมการออก
ใบเสร็จรับเงิน ค่าธรรมเนียมและค่า ลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบียประกัน ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 166,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างทีได้รับคําสังให้เดิน
ทางไปราชการ ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน ค่าวัสดุ
เชือเพลิงและหล่อลืน ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าธรรมเนียม
ผ่านทาง ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ
- โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่า
วัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงตี
พิมพ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 141)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินอืน ฯลฯ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 1,255,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 470,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป แฟ้ม แบบพิมพ์ นําดืม 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 8,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ โคมไฟฟ้า ฯลฯ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 7,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง เข่ง ผ้าปูที
นอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนํา จานรอง หม้อไฟฟ้า ถัง
แก๊ส กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยาง
นอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน นํามันเบรก หัวเทียน เบาะรถ
ยนต์ หม้อนํารถยนต์ กระจกมองข้างรถยนต์ ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ ภาพยนตร์ วีดีโอ เทป แผ่นซีดี รูปภาพทีได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย แผ่นป้าย/สปอตประชาสัมพันธ์ ผ้าไวนิล กระดาษ
โปสเตอร์ สี ป้ายจัดนิทรรศการ เอกสาร แผ่นพับ และวัสดุโฆษณา
อืนๆ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 550,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึก กระดาษต่อเนือง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมน
บอร์ด เมาส์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,600 บาท
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,600 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรคมนาคมระบบ Internet ของสํานักการคลัง
งบลงทุน รวม 207,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 207,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
- ค่าเก้าอีสํานักงาน จํานวน 12,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีบุนวม มีล้อ และพนักพิง จํานวน 5 ตัว สําหรับ
ใช้ทีสํานักการคลัง
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 131)

- ค่าตู้เก็บเอกสาร 2 บาน จํานวน 19,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร 2 บาน จํานวน 3 หลัง สําหรับใช้ที
สํานักการคลัง
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 131 )
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
- ค่ารถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถจักรยานยนต์ ขนาดเครืองยนต์ไม่น้อยกว่า 110 ซี
ซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จํานวน 2 คัน พร้อมจดทะเบียน
สําหรับใช้ทีสํานักการคลัง
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 131)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
- ค่ากล้องถ่ายภาพนิงดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล จํานวน 28,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อย
กว่า 14 ล้านพิเซล จํานวน 4 กล้อง
แต่ละกล้องมีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
-เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
-ความละเอียดทีกําหนดเป็นความละเอียดทีเซ็นเซอร์
ภาพ (Image Sensor)
-มีระบบแฟลชในตัว
-สามารถถอดเปลียนสือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมือข้อมูลเต็มหรือเมือ
ต้องการเปลียน
-สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครืองคอมพิวเตอร์ได้
-มีกระเป๋าบรรจุกล้อง 
สําหรับใช้ทีสํานักการคลัง
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 131)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- ค่าเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครือง มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีหน่วยประมวลผล
ด้านกราฟิก (Graphics
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) 
และ Bluetooth
สําหรับใช้ทีสํานักการคลัง
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ปี 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 131)
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- ค่าเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 9,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา จํานวน 1 เครือง
มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
สําหรับใช้ทีสํานักการคลัง
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ปี 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 131)

- ค่าเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network แบบที 1 จํานวน 32,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดํา แบบ Network แบบที 1 จํานวน 2 เครือง 
แต่ละเครืองมีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
สําหรับใช้ทีสํานักการคลัง
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ปี 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 131)
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

กองการศึกษา

จ านวน 272,100,800 บาท



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครระยอง
อําเภอ เมืองระยอง   จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 5,529,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 5,529,800 บาท
งบบุคลากร รวม 4,607,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,607,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,272,700 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลฯ พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 11 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 109,800 บาท
-ค่าตอบแทนรายเดือนผู้อํานวยการกองการศึกษา จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ผู้อํานวยการกองฯ ในอัตรา
เท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งทีได้รับ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที 28
 ตุลาคม 2547 เรือง ซักซ้อมการตังงบประมาณรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
-ค่าครองชีพชัวคราวพนักงานเทศบาล จํานวน 42,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงาน ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0803/ว 760 ลงวันที 9
 เมษายน 2558 เรือง กําหนดวิธีปฏิบัติเกียวกับการเบิกจ่ายเงินเพิมการ
ครองชีพของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชัวคราว พนักงาน
ราชการฯ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการ
ครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับ
ที 6) พ.ศ. 2558

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกอง จํานวน 1 อัตรา
เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าเงินวิทยฐานะของศึกษานิเทศก์ จํานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 998,300 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างของกองการศึกษา จํานวน 7 อัตรา
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 81,600 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้าง ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0803/ว 760 ลงวัน
ที 9 เมษายน 2558 เรือง กําหนดวิธีปฏิบัติเกียวกับการเบิกจ่ายเงินเพิม
การครองชีพของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชัวคราว พนักงาน
ราชการฯ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการ
ครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับ
ที 6) พ.ศ. 2558
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งบดําเนินงาน รวม 858,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 241,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 70,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน เป็นค่าตอบแทนรายชัวโมง สําหรับโรงเรียน
และค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการจัดหาพัสดุ ตามหนังสือ ที มท
 0808.3/ว 4231 ลงวันที 9 ธันวาคม 2546

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 114,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 42,800 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจํา ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 194,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจ้างบุคคลภายนอกทําการอย่างใดอย่าง
หนึงให้กับเทศบาล เช่น ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิง
ปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่าเครืองคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการดูแลคอมพิวเตอร์ของห้องสมุด ค่าติดตัง
ไฟฟ้า-ประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าเบียประกันภัย ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียนต่าง ๆ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างทีได้รับคําสังให้เดิน
ทางไปราชการ ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน ค่าวัสดุ
เชือเพลิงและหล่อลืน ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าธรรมเนียม
ผ่านทาง ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินอืน ฯลฯ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 414,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 189,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป แฟ้ม แบบพิมพ์ นําดืม สิงพิมพ์ ทีได้จากการซือหรือ
จ้างพิมพ์ เครืองคํานวณเลข กุญแจ ค่าหนังสือพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ โคมไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง เข่ง ผ้าปูที
นอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนํา จานรอง หม้อไฟฟ้า ถัง
แก๊ส กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง ฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยาง
นอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน นํามันเบรก หัวเทียน เบาะรถ
ยนต์ หม้อนํารถยนต์ กระจกมองข้างรถยนต์ ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ ภาพยนตร์ วีดีโอ เทป แผ่นซีดี รูปภาพทีได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย แผ่นป้าย/สปอตประชาสัมพันธ์ ผ้าไวนิล กระดาษ
โปสเตอร์ สี ป้ายจัดนิทรรศการ เอกสารแผ่นพับและวัสดุโฆษณาอืนๆ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึก กระดาษต่อเนือง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมน
บอร์ด เมาส์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 8,400 บาท
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 8,400 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรคมนาคมระบบ Internet ของกองการศึกษา
งบลงทุน รวม 64,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 64,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- ค่าเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 
นิว)

จํานวน 48,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) จํานวน 3 เครือง แต่ละเครืองมีคุณลักษณะพืนฐาน
ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด
Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิว จํานวน 1 หน่วย
สําหรับใช้ในงานบริหารทัวไป
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ปี 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 136)
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- ค่าเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครือง มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีหน่วยประมวลผล
ด้านกราฟิก (Graphics
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) 
และ Bluetooth
สําหรับใช้ในงานบริหารทัวไป
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ปี 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 136)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครระยอง
อําเภอ เมืองระยอง   จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 223,037,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 223,037,400 บาท
งบบุคลากร รวม 127,600,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 127,600,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 97,301,600 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานครูเทศบาลฯ และศุนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 244 อัตรา 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 5,194,800 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ผู้บริหารและพนักงานครูใน
อัตราเท่ากับอัตรา เงินวิทยฐานะทีได้รับ

เงินวิทยฐานะ จํานวน 9,184,800 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของครูและผู้บริหารสถาน
ศึกษา จํานวน 164 อัตรา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 615,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจําของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
พร้อม ทังเงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา จํานวน 3 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 14,085,900 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างของโรงเรียนสังกัด
เทศบาล จํานวน 103 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 1,217,700 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้าง ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0803/ว 760 ลงวัน
ที 9 เมษายน 2558 เรือง กําหนดวิธีปฏิบัติเกียวกับการเบิกจ่ายเงินเพิม
การครองชีพของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชัวคราว พนักงาน
ราชการฯ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการ
ครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับ
ที 6) พ.ศ. 2558

งบดําเนินงาน รวม 69,725,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 248,700 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 83,700 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน เป็นค่าตอบแทนรายชัวโมง สําหรับโรงเรียน
และค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการจัดหาพัสดุ ตามหนังสือ ที มท
 0808.3/ว 4231 ลงวันที 9 ธันวาคม 2546 และจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้
กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ค่า
ตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงาน ค่าตอบแทนผู้ทรง คุณวุฒิ ในการ
ตรวจและประเมินความชํานาญการหรือความเชียวชาญพิเศษ และผลงาน
วิชาการของพนักงานครูเทศบาล ค่าตอบแทนกรรมการดําเนินการคัด
เลือก
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 165,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานครูผู้ดูแลเด็ก ทีมี
สิทธิได้รับตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 47,776,900 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจ้างบุคคลภายนอกทําการอย่างใดอย่าง
หนึงให้กับเทศบาล เช่น ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก        ค่าตัก
สิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่าเครืองคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการดูแลคอมพิวเตอร์ของห้องสมุด ค่าติดตัง
ไฟฟ้า-ประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าเบียประกันภัย ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียนต่างๆ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
ของครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีได้รับคําสังให้เดินทางไป
ราชการ เป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน ค่าวัสดุเชือ
เพลิงและหล่อลืน ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าธรรมเนียมผ่าน
ทาง ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินฯลฯ
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 47,723,900 บาท
เพือจ่ายให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยองและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 47,723,900 บาท แยกเป็น
1. ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 24,432,800 บาท
เพือสนับสนุนให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง 
ทัง 5 โรงเรียน แยกเป็น
- โรงเรียนเทศบาลวัดปากนํา จํานวน 2,916,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง จํานวน 1,404,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จํานวน 7,680,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จํานวน 3,356,000 บาท
- โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จํานวน 6,456,000 บาท 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 ศูนย์ แยกเป็น
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ จํานวน 1,680,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าประดู่ จํานวน 582,400 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จํานวน 358,400 บาท
2. ค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 100,000 บาท
เพือสนับสนุนให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง 
ทัง 5 โรงเรียน แยกเป็น
- โรงเรียนเทศบาลวัดปากนํา จํานวน 20,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง จํานวน 20,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จํานวน 20,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จํานวน 20,000 บาท
- โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จํานวน 20,000 บาท
3. ค่าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จํานวน 84,000 บาท 
เพือสนับสนุนให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง 
ทัง 5 โรงเรียน แยกเป็น
- โรงเรียนเทศบาลวัดปากนํา จํานวน 16,800 บาท
- โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง จํานวน 16,800 บาท
- โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จํานวน 16,800 บาท
- โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จํานวน 16,800 บาท
- โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จํานวน 16,800 บาท
4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน จํานวน 500,000 บาท
เพือสนับสนุนให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง 
ทัง 5 โรงเรียน แยกเป็น
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- โรงเรียนเทศบาลวัดปากนํา จํานวน 100,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง จํานวน 100,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จํานวน 100,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จํานวน 100,000 บาท
- โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จํานวน 100,000 บาท
5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน จํานวน 250,000
 บาท เพือสนับสนุนให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง ทัง 5
 โรงเรียน แยกเป็น
- โรงเรียนเทศบาลวัดปากนํา จํานวน 50,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง จํานวน 50,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จํานวน 50,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จํานวน 50,000 บาท
- โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จํานวน 50,000 บาท
6. ค่าพัฒนาครู จํานวน 822,000 บาท 
เพือสนับสนุนให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง ทัง 5
 โรงเรียน แยกเป็น
- โรงเรียนเทศบาลวัดปากนํา จํานวน 123,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง จํานวน 63,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จํานวน 264,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จํานวน 138,000 บาท
- โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จํานวน 234,000 บาท
7. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิน (SBMLD) จํานวน 1,000,000 บาท 
7.1 เพือสนับสนุนให้กับโรงเรียนใหม่ทีสมัครเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาการ จัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน จํานวน 750,000 บาท
7.2 เพือสนับสนุนให้กับโรงเรียนดีเด่นทีได้รับการคัดเลือกตามโครงการ
พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน จํานวน 250,000 บาท 
(จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับพิจารณาคัดเลือกและจัดสรรงบประมาณ
จากกรมฯ) 
8. โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น จํานวน 100,000 บาท
8.1 เพือสนับสนุนให้กับโรงเรียนทีได้รับการคัดเลือกตามโครงการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น จํานวน 50,000 บาท
8.2 เพือสนับสนุนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีได้รับการคัดเลือกตาม
โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น จํานวน 50,000 บาท
(จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับพิจารณาคัดเลือกและจัดสรรงบประมาณ
จากกรมฯ)
9. โครงการสถานศึกษาดีเด่นในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษา จํานวน 100,000 บาท
เพือสนับสนุนให้กับโรงเรียนทีได้รับการคัดเลือกตามโครงการสถานศึกษา
ดีเด่นในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา (จะเบิกจ่ายต่อเมือได้
รับพิจารณาคัดเลือกและจัดสรรงบประมาณจากกรมฯ)
10. โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา จํานวน 50,000
 บาท
เพือสนับสนุนให้กับโรงเรียนทีได้รับการคัดเลือกตามโครงการส่งเสริม
กิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา (จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับพิจารณาคัด
เลือกและจัดสรรงบประมาณจากกรมฯ)
11. โครงการจัดทําศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน 50,000
 บาท
เพือสนับสนุนให้กับโรงเรียนทีได้รับการคัดเลือกตามโครงการจัดทําศูนย์
การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย (จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับพิจารณาคัดเลือก
และจัดสรรงบประมาณจากกรมฯ)
12. เงินค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน จํานวน 120,000 บาท 
เพือสนับสนุนให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง ทัง 5
 โรงเรียน ในอัตรารายละ 1,000 บาท
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13. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)จํานวน 10,863,100 บาท 
เพือสนับสนุนให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง 
ทัง 5 โรงเรียน แยกเป็น
- โรงเรียนเทศบาลวัดปากนํา จํานวน 1,345,500 บาท
- โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง จํานวน 645,100 บาท
- โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จํานวน 3,568,800 บาท
- โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จํานวน 1,558,100 บาท
- โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จํานวน 2,950,000 บาท
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 ศูนย์ แยกเป็น
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ จํานวน 510,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าประดู่ จํานวน 176,800 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จํานวน 108,800 บาท
14. ค่าหนังสือเรียน จํานวน 2,983,900 บาท 
เพือสนับสนุนให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง 
ทัง 5 โรงเรียน แยกเป็น
- โรงเรียนเทศบาลวัดปากนํา จํานวน 396,800 บาท
- โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง จํานวน 185,200 บาท
- โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จํานวน 1,121,600 บาท
- โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จํานวน 482,800 บาท
- โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จํานวน 797,500 บาท
15. ค่าเครืองอุปกรณ์การเรียน จํานวน 1,848,300 บาท 
เพือสนับสนุนให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง 
ทัง 5 โรงเรียน แยกเป็น
- โรงเรียนเทศบาลวัดปากนํา จํานวน 246,700 บาท
- โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง จํานวน 116,200 บาท
- โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จํานวน 673,600 บาท
- โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จํานวน 293,100 บาท
- โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จํานวน 518,700 บาท
16. ค่าเครืองแบบนักเรียน จํานวน 1,875,400 บาท 
เพือสนับสนุนให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง 
ทัง 5 โรงเรียน แยกเป็น
- โรงเรียนเทศบาลวัดปากนํา จํานวน 250,600 บาท
- โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง จํานวน 119,900 บาท
- โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จํานวน 667,500 บาท
- โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จํานวน 291,300 บาท
- โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จํานวน 546,100 บาท
17. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จํานวน 2,544,400 บาท 
เพือสนับสนุนให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง 
ทัง 5 โรงเรียน แยกเป็น
- โรงเรียนเทศบาลวัดปากนํา จํานวน 340,100 บาท
- โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง จํานวน 163,100 บาท
- โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จํานวน 901,800 บาท
- โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จํานวน 393,800 บาท
- โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จํานวน 745,600 บาท

ค่าวัสดุ รวม 21,078,200 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 49,100 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป แฟ้ม แบบพิมพ์ นําดืม สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือ
จ้างพิมพ์ เครืองคํานวณเลข กุญแจ วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนชัน
อนุบาล วัสดุประจําห้องเรียน ค่าหนังสือประจําห้องสมุดโรงเรียน ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ของเล่นบล็อคตัวต่อ ค่าโต๊ะญีปุ่น ค่าเครืองเคลือบบัตรและค่าจัด
ทําเอกสาร คู่มือครู ค่าถ่ายเอกสาร และเครืองชังนําหนักขนาดเล็ก ฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ โคมไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง เข่ง ผ้าปูที
นอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนํา จานรอง หม้อไฟฟ้า ถัง
แก๊ส กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง ฯลฯ

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 20,979,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม(นม) 
1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) 
จํานวน 9,563,800 บาท 
2. โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง ทัง 5 โรงเรียน 
จํานวน 10,449,500บาท 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครระยอง
ทัง 3 ศูนย์ จํานวน 965,800 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 621,500 บาท
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 611,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลนครระยอง

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง
งบลงทุน รวม 5,747,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,862,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
- ค่าเก้าอีบุนวม จํานวน 85,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีบุนวม จํานวน 170 ตัว สําหรับใช้ทีโรงเรียน
เทศบาลบ้านปากคลอง จํานวน 50 ตัว และทีโรงเรียนสาธิตเทศบาลนคร
ระยอง จํานวน 120 ตัว
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 95 และ 96)

- ค่าเก้าอีสํานักงาน จํานวน 165,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงานบุนวม มีล้อ และพนักพิง จํานวน 66
 ตัว 
สําหรับใช้ทีโรงเรียนเทศบาลวัดปากนํา จํานวน 20 ตัว 
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จํานวน 10 ตัว
โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จํานวน 24 ตัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ จํานวน 9 ตัว
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จํานวน 3 ตัว 
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 94,95,97 และ 98)
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- ค่าเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 
บีทียู พร้อมติดตัง

จํานวน 462,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด
ไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู มีระบบฟอกอากาศและได้รับฉลากประหยัด
ไฟฟ้าเบอร์ 5 พร้อมติดตัง จํานวน 14 เครือง สําหรับติดตังทีโรงเรียน
สาธิตเทศบาลนครระยอง
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 96)

- ค่าเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 
บีทียู พร้อมติดตัง

จํานวน 264,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด
ไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู มีระบบฟอกอากาศและได้รับฉลากประหยัด
ไฟฟ้าเบอร์ 5 พร้อมติดตัง จํานวน 6 เครือง สําหรับติดตังทีโรงเรียน
เทศบาลวัดโขดทิมทาราม จํานวน 5 เครือง และทีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
เนินพระ จํานวน 1 เครือง
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 95 และ 97)

- ค่าตู้เก็บอุปกรณ์ จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บอุปกรณ์ระดับอนุบาล แบบ 4 ชัน  ชันละ 5
 ช่อง  จํานวน 6 หลัง สําหรับใช้ทีโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 95)

- ค่าตู้เก็บเอกสาร 15 ลินชัก จํานวน 22,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร 15 ลินชัก  จํานวน 5 หลัง 
สําหรับใช้ทีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 97)

- ค่าตู้นิรภัย จํานวน 27,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้นิรภัยขนาดใหญ่ 2 กุญแจ 1 รหัส แบบประตู
เดียว จํานวน 1 ตู้ ประกอบด้วย
-ลินชักพร้อมกุญแจล็อค
-มีชันวางของปรับสูง-ตําได้
-กุญแจชนิดพิเศษแบบฝังลูกปืนสามารถใช้ได้ทังสองด้าน
สําหรับใช้ทีโรงเรียนเทศบาลวัดปากนํา
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 94)
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- ค่าตู้ล็อคเกอร์แบบติดผนัง จํานวน 14,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้ล็อคเกอร์แบบติดผนัง ขนาดไม่น้อย
กว่า 90x34x190 เซนติเมตร จํานวน 5 หลัง สําหรับใช้ทีศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 98)

- ค่าโต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะสําหรับวางคอมพิวเตอร์ จํานวน 4
 ตัว             สําหรับใช้ทีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 97)

- ค่าโต๊ะทํางาน จํานวน 49,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 14 ตัว สําหรับใช้ทีโรงเรียน
เทศบาลวัดโขดทิมทาราม จํานวน 10 ตัว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนิน
พระ จํานวน  4 ตัว
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 95 และ 97)

- ค่าโต๊ะอเนกประสงค์ จํานวน 154,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะอเนกประสงค์โฟเมก้าดังนี
  -ขนาด 45x120x75 เซนติเมตร จํานวน 40 ตัว เป็นเงิน 35,200
 บาท สําหรับใช้ทีโรงเรียนเทศบาลวัดปากนํา
  -ขนาด 60x180x75 เซนติเมตร จํานวน 64 ตัว เป็นเงิน 80,000
 บาท สําหรับใช้ทีโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จํานวน 40
 ตัว และโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จํานวน 24 ตัว
  -ขนาด 60x180x45 เซนติเมตร จํานวน 24 ตัว เป็นเงิน 28,800
 บาท สําหรับใช้ทีโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
  -ขนาด 75x75x35 เซนติเมตร จํานวน 16 ตัว เป็นเงิน 10,400
 บาท สําหรับใช้ทีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าประดู่
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 94,95,96 และ 98)
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- ค่าพัดลมโคจร ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว จํานวน 508,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมโคจร ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว พร้อมติดตัง
และเดินสายไฟ จํานวน 144 ตัว เป็นเงิน 360,000 บาท สําหรับใช้ที
โรงเรียนเทศบาลวัดปากนํา จํานวน 100 ตัว และทีโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่ม
มหาชัยชุมพล จํานวน 44 ตัว 
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมโคจร ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว พร้อมติด
ตัง จํานวน 74 ตัว เป็นเงิน 148,000 บาท สําหรับใช้ทีโรงเรียนเทศบาล
วัดโขดทิมทาราม จํานวน 20 ตัว โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุม
พล จํานวน 4 ตัว และทีโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จํานวน 50
 ตัว เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 94,95 และ 96)

- ค่าพัดลมอุตสาหกรรมตังพืน ขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิว จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมอุตสาหกรรมตังพืน ขนาดไม่น้อยกว่า 24
 นิว จํานวน 12 ตัว สําหรับใช้ทีโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง จํานวน 5
 ตัว โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จํานวน 5 ตัว และทีศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดเนินพระ จํานวน 2 ตัว
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 95,96 และ 97)

ครุภัณฑ์การศึกษา
- ค่าโต๊ะเก้าอีนักเรียน จํานวน 555,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะเก้าอีนักเรียน จํานวน 300 ชุด
สําหรับใช้ทีโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จํานวน 240 ชุด และที
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จํานวน 60 ชุด
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 95 และ 96)

- ค่าโต๊ะอาหารสแตนเลสพร้อมม้านัง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะอาหารสแตนเลสพร้อมม้านัง จํานวน 10 ชุด แต่
ละชุดประกอบด้วยโต๊ะ 1 ตัว และเก้าอี 2 ตัว
  -โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 70x200x70 เซนติเมตร
  -ม้านังขนาดไม่น้อยกว่า 30x200x40 เซนติเมตร
สําหรับใช้ทีโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 95)
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
- ค่าเครืองฉายภาพ 3 มิติ จํานวน 216,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองฉายภาพ 3 มิติ จํานวน  9 เครือง
แต่ละเครืองมีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
-เป็นเครืองถ่ายทอดสัญญาณภาพจากวัตถุ 3 มิติ ฟิล์มสไลด์ แผ่น
ใส หนังสือ ฯลฯ
-อุปกรณ์สร้างสัญญาณแบบ CCD หรือ CMOS  ขนาดไม่ตํากว่า 1/3
 นิว
-สามารถใช้งานร่วมกับโทรทัศน์ วีดีโอ โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
-ให้ความละเอียด (Resolution) ไม่ตํากว่า 850,000 Pixels
-มีระบบการซูมภาพไม่น้อยกว่า  16 x (2 x Optical , 8 x Digital)
-มีไฟส่องสว่างด้านบนเป็นแบบแขนไฟชนิด LED 2 ข้าง 
-มีช่องต่อสัญญาณ  Input/Output  อย่างน้อย RGBx2 S-
Videox1 Videox1 USB และ  RS-232
สําหรับใช้ทีโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จํานวน 7 เครือง โรงเรียน
เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จํานวน 1 เครือง และทีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ป่าประดู่ จํานวน 1 เครือง
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 95 และ 98)

- ค่าเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 
ANSI Lumens

จํานวน 264,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่
น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens พร้อมติดตัง จํานวน 8 เครือง สําหรับ
ใช้ทีโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จํานวน 7 เครือง และทีโรงเรียน
เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จํานวน 1 เครือง
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 95)

- ค่าจอรับภาพ แบบมือดึง ขนาดไม่น้อยกว่า 70 นิว จํานวน 8,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจอรับภาพแบบมือดึง ขนาดไม่น้อยกว่า 70
 นิว พร้อมขาตัง จํานวน 1 ชุด สําหรับใช้ทีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าประดู่
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 98)

- ค่าโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิว จํานวน 238,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรทัศน์  แอล อี ดี (LED) ขนาด 40 นิว ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 1,920x1,080 พิกเซล พร้อมติดตัง จํานวน 14
 เครือง สําหรับใช้ในโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 96)

วันทีพิมพ์ : 8/9/2559  10:08:51 หน้า : 9/13



- จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม 120 นิว จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจอรับภาพ ชนิดมอร์เตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม
ไม่น้อยกว่า 120 นิว พร้อมติดตัง จํานวน 7 ชุด           
แต่ละชุดมีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
-ขนาด 120 นิว หรือ 72x96 นิว หรือ 84x84 นิว หรือ 89x92
 นิว หรือ 6x8 ฟุต หรือ 7x7 ฟุต
-จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอ ขึน ลง หยุด ด้วยสวิตซ์ หรือรีโมท
คอนโทรล  ใช้ไฟฟ้า  AC 220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์
สําหรับใช้ทีโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 95)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
- ค่าตู้กดนําดืม แบบตังพืน จํานวน 13,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตู้กดนําดืม แบบตังพืน ตัวตู้ทําจากพลาสติก ABS 1
 ก๊อก จํานวน 2 เครือง สําหรับใช้ทีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 97)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- ค่าเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 
นิว)

จํานวน 192,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) จํานวน 12 เครือง  แต่ละเครืองมีคุณลักษณะพืน
ฐานดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 100 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว จํานวน 1 หน่วย
สําหรับใช้ทีโรงเรียนเทศบาลวัดปากนํา จํานวน 5 เครือง และทีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดเนินพระ จํานวน 7 เครือง
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ปี 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 94 และ 97)
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- ค่าเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 32,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 2 เครือง แต่ละเครืองมีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 6 แกน หรือ
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) 
และ Bluetooth
สําหรับใช้ทีโรงเรียนเทศบาลวัดปากนํา 
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ปี 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 94)
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- ค่าเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จํานวน 51,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
สี จํานวน 3 เครือง แต่ละเครืองมีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
สําหรับใช้ทีโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จํานวน 2 เครือง และที
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จํานวน 1 เครือง
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ปี 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 95 และ 98)

- ค่าเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 198,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 62
 เครือง
แต่ละเครืองมีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
สําหรับใช้ทีโรงเรียนเทศบาลวัดปากนํา จํานวน 55 เครือง และทีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ จํานวน 7 เครือง
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ปี 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 94 และ 97)
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,885,000 บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
- ค่าปูกระเบืองและทาสีราวบันไดอาคารเรียน 1 (ชันที 1 – 3) โรงเรียน
เทศบาลบ้านปากคลอง

จํานวน 141,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปูกระเบืองพืนอาคารเรียน พืนทีไม่น้อยกว่า 269 ตาราง
เมตร และทาสีนํามันราวบันได
ตามแบบแปลนของเทศบาล
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562
) หน้า 92)

- ค่าปูกระเบืองอาคารเรียน 2 – 3 (ชันที 2 – 3) รวมถึงระเบียงและบันไดชัน
ที 1 – 3 โรงเรียนเทศบาลวัดปากนํา

จํานวน 744,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปูกระเบืองพืนอาคารเรียน ระเบียงและบันได พืนทีไม่น้อย
กว่า 1,522 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาล
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562
) หน้า 92)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
- ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียนของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 85)

งบเงินอุดหนุน รวม 19,964,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 19,964,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 19,964,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขันพืนฐาน (สพฐ
.) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลง
วันที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แยกเป็น 
1. โรงเรียนวัดเนินพระ จํานวน 3,972,000 บาท 
2. โรงเรียนวัดเกาะกลอย จํานวน 932,000 บาท 
3. โรงเรียนอนุบาลระยอง จํานวน 15,060,000 บาท 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562
) หน้า 86)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครระยอง
อําเภอ เมืองระยอง   จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 20,016,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานการศึกษา
งานระดับมัธยมศึกษา รวม 20,016,800 บาท
งบบุคลากร รวม 11,997,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 11,997,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 9,216,100 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานครูเทศบาลฯพร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 29 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 201,600 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ผู้บริหารและพนักงานครูใน
อัตราเท่ากับอัตราเงินวิทยฐานะทีได้รับ

เงินวิทยฐานะ จํานวน 537,600 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของครูและผู้บริหารสถาน
ศึกษา จํานวน 12 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,934,300 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างของโรงเรียนสังกัด
เทศบาล จํานวน 12 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้าง ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0803/ว 760 ลงวัน
ที 9 เมษายน 2558 เรือง กําหนดวิธีปฏิบัติเกียวกับการเบิกจ่ายเงินเพิม
การครองชีพของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชัวคราว พนักงาน
ราชการฯ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการ
ครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับ
ที 6) พ.ศ. 2558

งบดําเนินงาน รวม 6,291,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 9,900 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 9,900 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน เป็นค่าตอบแทนรายชัวโมงสําหรับโรงเรียน
และค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการจัดหาพัสดุ ตามหนังสือ       ที มท
 0808.3/ว 4231 ลงวันที 9 ธันวาคม 2546 และจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้
กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ค่า
ตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงาน ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการ
ตรวจและประเมินความชํานาญการหรือความเชียวชาญพิเศษ และผลงาน
วิชาการของพนักงานครูเทศบาล ค่าตอบแทนกรรมการดําเนินการคัด
เลือก
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ค่าใช้สอย รวม 6,186,500 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 6,186,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา แยกเป็น
1.) เงินค่าอาหารกลางวัน จํานวน 400,000 บาท
2.) เงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาเพือจ่ายให้กับโรงเรียนนครระยอง
วิทยาคม (วัดโขดใต้)จํานวน  5,786,500  บาท เป็นค่า
1. ค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท
2. ค่าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จํานวน 16,800 บาท
3. ค่าพัฒนาครู จํานวน 81,000 บาท
4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน จํานวน 100,000 บาท
5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน จํานวน 50,000
บาท
6. เงินค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน จํานวน 96,000 บาท
7. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 3,079,200 บาท
8. ค่าหนังสือเรียน จํานวน 801,600 บาท
9. ค่าเครืองอุปกรณ์การเรียน จํานวน 370,400 บาท
10. ค่าเครืองแบบนักเรียน จํานวน 398,400 บาท
11. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จํานวน 773,100 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 94,800 บาท
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 94,800 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของโรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต้)
งบลงทุน รวม 1,728,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,528,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
- ค่าเก้าอีสํานักงาน จํานวน 22,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงานบุนวม มีล้อ และพนักพิง จํานวน 9
 ตัว สําหรับใช้ทีโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 96)

- ค่าเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 
บีทียู พร้อมติดตัง

จํานวน 528,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด
ไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู มีระบบฟอกอากาศและได้รับฉลากประหยัด
ไฟฟ้าเบอร์ 5 พร้อมติดตัง จํานวน 12 เครือง สําหรับติดตังทีโรงเรียน
นครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)  
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 96)
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- ค่าตู้เก็บเอกสาร 2 บาน จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร 2 บาน จํานวน 12
 หลัง                   สําหรับใช้ทีโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 96)

- ค่าโต๊ะทํางาน จํานวน 31,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 9 ตัว สําหรับใช้ทีโรงเรียนนคร
ระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) 
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 96)

- ค่าถังนําแบบไฟเบอร์กลาส จํานวน 28,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังเก็บนําไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 3,000 ลิตร พร้อมติดตังปัมนําขนาด 300 วัตต์ เดินระบบพร้อมใช้
งาน จํานวน 1 ชุด สําหรับติดตังทีโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขด
ใต้)
เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึงกําหนดราคา
ตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 96)

ครุภัณฑ์การศึกษา
- ค่าโต๊ะเก้าอีนักเรียน จํานวน 185,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะพร้อมเก้าอีนักเรียน จํานวน 100 ชุด  สําหรับใช้
ทีโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 96)

- ค่าโต๊ะอาหารพร้อมม้านัง จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะอาหารพร้อมม้านัง จํานวน 20 ชุด แต่ละชุด
ประกอบด้วย โต๊ะ 1 ตัว และม้านัง 2 ตัว 
-หน้าโต๊ะและม้านังทําจากโฟเมก้าขาว 
-โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 75x180x75 เซนติเมตร
-ม้านัง ขนาดไม่น้อยกว่า 30x180x45 เซนติเมตร
สําหรับติดตังทีโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 96)
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
- ค่าโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิว จํานวน 425,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรทัศน์ LED ขนาด 40 นิว ระดับความละเอียดจอ
ภาพ 1,920x1,080 พิกเซล จํานวน 25 เครือง สําหรับใช้ทีโรงเรียนนคร
ระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)  
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 96)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
- ค่าติดตังผ้าม่านหน้าต่างห้องเรียน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าติดตังผ้าม่านหน้าต่าง อาคารเรียน จํานวน 12 ห้อง
เรียน รวม 72 ชุด แยกเป็น
  -ขนาดไม่น้อยกว่า 3.65x2.10 เมตร จํานวน 24 ชุด
  -ขนาดไม่น้อยกว่า 3.65x0.70 เมตร จํานวน 24 ชุด
  -ขนาดไม่น้อยกว่า 3.65x1.40 เมตร จํานวน 24 ชุด
สําหรับติดตังทีโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 96)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
- ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียนของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
ตามแบบแปลนของเทศบาล
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562
) หน้า 85)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครระยอง
อําเภอ เมืองระยอง   จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 8,271,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานการศึกษา
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 8,271,000 บาท
งบบุคลากร รวม 180,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 180,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 180,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส จํานวน 1 อัตรา
งบดําเนินงาน รวม 8,091,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผล
งาน ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจและประเมินความชํานาญการ
หรือความเชียวชาญพิเศษและผลงานวิชาการของพนักงานครูเทศบาล ค่า
ตอบแทนกรรมการดําเนินการคัดเลือก

ค่าใช้สอย รวม 8,066,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 176,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
ของครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส ทีได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ เป็น
ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน  ค่าวัสดุเชือเพลิงและ
หล่อลืน ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าธรรมเนียมผ่านทาง ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ
- โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีฝึกอบรม ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด - ปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงตี
พิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึก
อบรม ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน ค่ากระเป๋าเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง 
(จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากกรมฯ)
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2560 – 2562
) หน้า 85)
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- โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคคลากรทางการศึกษา จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคคลากรทาง
การศึกษา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าพิมพ์และเขียน
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงตีพิมพ์ ค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นในการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่ากระเป๋าเอกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการสํารวจเส้นทาง ค่าเบียเลียง ค่าเช่าที
พัก ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562
) หน้า 98)

-โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อย
โอกาส เป็นค่าชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าวัสดุฝึกอาชีพ ค่ายาน
พาหนะ ค่าอาหารกลางวันในการจัดกิจกรรมนอกพืนทีและเครืองดืม ค่า
ธรรมเนียมเข้าชมสถานที ค่ากระเป๋าเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม/ร่วมกิจกรรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าของทีระลึก ค่าจัดทํา
เอกสาร/สือประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถาน
ที ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดกิจกรรม ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการจัด
กิจกรรม ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน/กิจกรรมส่งเสริมการ
ศึกษา และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562
) หน้า 87)

-โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครระยอง

จํานวน 6,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง เป็นค่าตอบแทน
ครูชาวต่างชาติจํานวนไม่น้อยกว่า 11 คน เพือทําการสอนภาษาต่าง
ประเทศ  ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง ประกอบด้วย
  - มีครูต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ 6 โรงเรียน โรงเรียนเทศบาลวัด
ปากนํา โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทา
ราม โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนคร
ระยอง โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต้) มีชัวโมงการสอนไม่น้อย
กว่า 22 ชัวโมง/1 สัปดาห์ และไม่น้อยกว่า 20 สัปดาห์
  - มีครูต่างประเทศสอนภาษาจีน โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขด
ใต้) มีชัวโมงการสอนไม่น้อยกว่า 22 ชัวโมง/1 สัปดาห์ และไม่น้อย
กว่า 20 สัปดาห์
  - จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสือ ใน 3 รายวิชา คือ วิชา
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนคร
ระยอง มีชัวโมงการสอนไม่น้อยกว่า 22 ชัวโมง/1 สัปดาห์ และจ่ายเป็นค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายของนักเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครระยอง ค่าแบบทดสอบ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
โครงการ/ทําเอกสาร รายงานผล และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562
) หน้า 86)
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-โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จํานวน 800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่าง
เทศบาลนครระยองกับหน่วยงานทางการศึกษา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียว
กับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิดงาน ค่าวัสดุ
เครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงตีพิมพ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึก
อบรม ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน ค่ากระเป๋าเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าทีพัก ค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ค่าจัดทําเอกสาร/สือประชา
สัมพันธ์ ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2560 – 2562
) หน้า 85)

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการศึกษา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุทีใช้ในการศึกษา เช่น สือการเรียนการ
สอน หนังสือ วารสาร ตํารา เอกสารทางวิชาการ เครืองเขียนสําหรับนัก
เรียน วัสดุพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่เด็กด้อยโอกาสในเขตเมือง
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครระยอง
อําเภอ เมืองระยอง   จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 7,787,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 7,787,600 บาท
งบบุคลากร รวม 3,357,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,357,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,522,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลฯ พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 7 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,748,600 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างของกองการศึกษา จํานวน 10 อัตรา
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 87,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้าง ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0803/ว 760 ลงวัน
ที 9 เมษายน 2558 เรือง กําหนดวิธีปฏิบัติเกียวกับการเบิกจ่ายเงินเพิม
การครองชีพของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชัวคราว พนักงาน
ราชการฯ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการ
ครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับ
ที 6) พ.ศ. 2558

งบดําเนินงาน รวม 4,270,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 486,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 450,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างทีมีสิทธิ ได้รับตามระเบียบฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย รวม 821,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 471,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจ้างบุคคลภายนอกทําการอย่างใดอย่าง
หนึงให้กับเทศบาล เช่น ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิง
ปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่าเครืองคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการดูแลคอมพิวเตอร์ของห้องสมุด ค่าติดตัง
ไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าเบียประกันภัย ค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนต่างๆ
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
-โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เป็น
ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่าวัสดุเครืองเขียนและ
อุปกรณ์ ค่าพิมพ์และเขียนใบเกียรติบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิงตีพิมพ์ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที/กรรมการตัดสิน ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าจัดทําเอกสาร/สือประชาสัมพันธ์ ค่าของทีระลึก ค่าโล่
หรือถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัล เงินทุนการศึกษา ค่าจ้าง/ค่าสนับสนุน
ชุดการแสดง/ดนตรีหรือร่วมกิจกรรม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
กิจกรรม ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
เกียวข้อง
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562
) หน้า 87)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินอืน ฯลฯ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 1,132,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 900,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป แฟ้ม แบบพิมพ์ นําดืม สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือ
จ้างพิมพ์ เครืองคํานวณเลข กุญแจ ค่าหนังสือ ค่าหนังสือพิมพ์ วารสาร
ประจําห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง ค่าวัสดุอุปกรณ์ของเล่น บ
ล็อคตัวต่อ ค่าโต๊ะญีปุ่น ค่าเครืองเคลือบบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ โคมไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 42,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง เข่ง ผ้าปูที
นอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนํา จานรอง หม้อไฟฟ้า ถัง
แก๊ส กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 70,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบ
บันทึก เสียงหรือภาพ ภาพยนตร์ วีดีโอ เทป แผ่นซีดี รูปภาพทีได้จากการ
ล้าง อัดขยาย แผ่นป้าย/สปอตประชาสัมพันธ์ ผ้าไวนิล กระดาษ
โปสเตอร์ สี ป้ายจัดนิทรรศการ เอกสารแผ่นพับและวัสดุโฆษณาอืนๆ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึก กระดาษต่อเนือง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมน
บอร์ด เมาส์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,831,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,600,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของอาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชนเทศบาลนคร
ระยอง

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 96,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของอาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชนเทศบาล
นครระยอง
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 13,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของห้องสมุดและศูนย์เยาวชนเทศบาลนครระยอง
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 122,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบริการด้านโทรคมนาคมระบบ Internet ของห้องสมุด
และศูนย์เยาวชนเทศบาลนครระยอง

งบลงทุน รวม 160,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 160,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
- ค่าเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 
บีทียู พร้อมติดตัง

จํานวน 132,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด
ไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู มีระบบฟอกอากาศและได้รับฉลากประหยัด
ไฟฟ้าเบอร์ 5 พร้อมติดตัง จํานวน 4 เครือง สําหรับติดตังทีอาคารห้อง
สมุดและศูนย์เยาวชน
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 136)

- ค่าถังนําแบบไฟเบอร์กลาส จํานวน 28,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังเก็บนําไฟเบอร์กลาส พร้อมติดตังปัมนํา ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร พร้อมติดตังปัมนําขนาด 300 วัตต์ เดิน
ระบบพร้อมใช้งาน จํานวน 1 ชุด สําหรับติดตังทีอาคารห้องสมุดและศูนย์
เยาวชน
เป็นครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึงกําหนด
ราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 136)

วันทีพิมพ์ : 8/9/2559  10:19:22 หน้า : 3/3



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครระยอง
อําเภอ เมืองระยอง   จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 3,888,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 3,888,200 บาท
งบบุคลากร รวม 608,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 608,100 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 608,100 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างของกองการศึกษา จํานวน 3 อัตรา
งบดําเนินงาน รวม 2,980,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 74,100 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 74,100 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ

ค่าใช้สอย รวม 2,826,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจ้างบุคคลภายนอกทําการอย่างใดอย่าง
หนึงให้กับเทศบาล เช่น ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิง
ปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่าเครืองคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการดูแลคอมพิวเตอร์ของงานกีฬา ค่าติดตัง
ไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าเบียประกันภัย ค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนต่างๆ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ทีได้รับคําสังให้เดินทาง
ไปราชการ ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน ค่าวัสดุเชือ
เพลิงและหล่อลืน ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าธรรมเนียมผ่าน
ทาง ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ
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- โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 108,000 บาท
1.กิจกรรมรณรงค์เพือป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 90,000
 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพือป้องกันยาเสพติด ในสถาน
ศึกษา ค่าใช้จ่ายในการอบรมนักเรียน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
ใช้และการตกแต่งสถานทีฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดการฝึก
อบรม ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าพิมพ์และเขียนใบประกาศนีย
บัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงตีพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
สือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการ
ฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่ากระเป๋าเอกสารสําหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าเช่าทีพัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง 
2.กิจกรรมพัฒนาครูแกนนํา จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูแกนนํา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียว
กับการใช้และการตกแต่งสถานทีฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดการ
ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนีย
บัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงตีพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
สือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการ
ฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่ากระเป๋าเอกสารสําหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าเช่าทีพัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562
) หน้า 85)

-โครงการกิจกรรมเก็บตัวและจัดส่งนักกีฬา-กรีฑา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถินแห่งประเทศไทย

จํานวน 1,400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมเก็บตัวและจัดส่งนัก
กีฬา-กรีฑา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกและรอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพักและ
ค่าพาหนะนักกีฬา/ผู้ควบคุม/ผู้ฝึกสอน/เจ้าหน้าทีทีเกียวข้องในการเก็บตัว
ก่อนการแข่งขันและในการแข่งขัน ค่าอุปกรณ์การกีฬา ค่าชุดนักกีฬา/ผู้
ควบคุมทีม ค่าเสือทีมเพือการรณรงค์ หรือประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนเจ้า
หน้าทีในการควบคุมและผู้ฝึกสอน หรือเจ้าหน้าทีอืนทีจําเป็น ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562
) หน้า 82)
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-โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด
งาน ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัล ค่าพิมพ์และเขียน
ประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ใน
การจัดงาน ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าของที
ระลึก ค่ายานพาหนะ ค่าตอบแทนทีมผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าจ้าง/ค่าตอบ
แทนชุดการแสดง/ดนตรี ค่าจัดทําเอกสาร/สือประชาสัมพันธ์ ค่า
วัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงตีพิมพ์ ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อ
ลืน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
เกียวข้อง
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562
) หน้า 84)

-โครงการแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพ เทศบาลนครระยอง จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพ เทศบาล
นครระยอง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถาน
ที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดงาน ค่าใช้จ่ายเกียวกับค่าอุปกรณ์ในการแข่ง
ขัน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน/เจ้าหน้าทีประจําสนาม ค่าโล่หรือถ้วย
รางวัล เงินหรือของรางวัล ค่าพิมพ์และเขียนใบประกาศเกียรติบัตร ค่า
วัสดุเครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงตี
พิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าของทีระลึก ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่าง และเครืองดืม ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนชุดการแสดง/ดนตรี ค่าเช่าอุปกรณ์
ในการจัดกิจกรรม ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการจัดกิจกรรม ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจัดทําเอกสาร/สือประชาสัมพันธ์ และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562
) หน้า 83)

-โครงการประกวดดนตรีเพือเยาวชน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประกวดดนตรีเพือเยาวชน โดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – 
ปิดงาน ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัล ค่าพิมพ์และเขียน
ประกาศนียบัตร ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที/กรรมการตัดสิน ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสือสาร ค่าเช่าสถานที ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดงาน ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่ายานพาหนะ ค่าจัดทําเอกสาร/สือ
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิงตีพิมพ์ ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562
) หน้า 83)

วันทีพิมพ์ : 8/9/2559  10:23:37 หน้า : 3/5



-โครงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง-ลูกกรุง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง-ลูก
กรุง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด – ปิดงาน ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัล ค่าพิมพ์
และ
เขียนประกาศนียบัตร ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที/กรรมการตัดสิน ค่าใช้จ่ายใน
การติดต่อสือสาร ค่าเช่าสถานที ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดงาน ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่ายานพาหนะ ค่าจัดทําเอกสาร/
สือประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
พิมพ์เอกสารและสิงตีพิมพ์ ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562
) หน้า 84)

-โครงการวันสัปดาห์เยาวชนแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันสัปดาห์เยาวชนแห่งชาติ โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด
งาน ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนีย
บัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงตีพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
สือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดกิจกรรม ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นใน
การจัดกิจกรรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจัดทํา
เอกสาร/สือประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าทีพัก ค่ายาน
พาหนะและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562
) หน้า 85)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินอืน ฯลฯ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป แฟ้ม แบบพิมพ์ นําดืม สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือ
จ้างพิมพ์ เครืองคํานวณเลข กุญแจ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ โคมไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง เข่ง ผ้าปูที
นอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนํา จานรอง หม้อไฟฟ้า ถัง
แก๊ส กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง ฯลฯ

วัสดุกีฬา จํานวน 35,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ห่วงยาง ลูกฟุตบอล เชือกกระโดด ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึก กระดาษต่อเนือง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมน
บอร์ด เมาส์ ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรคมนาคมระบบ Internet ของงานกีฬาและ
นันทนาการ

งบลงทุน รวม 300,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 300,000 บาท
ครุภัณฑ์อืน
- ค่าเครืองออกกําลังกาย จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจักรยานไฟฟ้า จํานวน 10
 เครือง                             แต่ละเครืองมีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
-หน้าจอระบบ LED ขนาดใหญ่
-วัดชีพจรระบบ มือจับด้านข้าง และ Polar wireless receiver
-มี 
Manual, Intervals, Weight Loss, Constant Watts, Target HR-
5 total
-บอกค่า อัตราการเต้นของหัวใจ ระยะทาง ระดับการเล่น
-ปรับหนัก – เบา ได้ไม่น้อกว่า 16 ระดับ
-ขับเคลือนด้วยสายพานแบบเงียบ
-ปรับระยะของเบาะนังได้ตามต้องการ
-รองรับนําหนักได้สูงสุด 140 กิโลกรัม หรือ 300 ปอนด์
สําหรับติดตังทีห้องฟิตเนส อาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 136)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครระยอง
อําเภอ เมืองระยอง   จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 3,570,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 3,570,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,570,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 3,570,000 บาท
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 820,000 บาท

1. วันสําคัญของชาติ จํานวน 670,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีการวันสําคัญของชาติ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิดงาน ค่าธง
ชาติ/ธงประดับ พระบรมสาทิสลักษณ์ ค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีทาง
ศาสนา/พิธีการ ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนชุดการแสดง/ดนตรี ค่าตอบแทนการ
จัดนิทรรศการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าจัดทําเอกสาร/สือ
ประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดกิจกรรม ค่าเบียเลียง และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง 
2. วันสําคัญทางศาสนา จํานวน 150,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีการวันสําคัญทางศาสนา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิดงาน ค่าธง
ชาติ/ธงประดับ ค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีทางศาสนา/พิธีการ ค่าจ้าง/ค่า
ตอบแทนชุดการแสดง/ดนตรี ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าจัดทําเอกสาร/สือประชาสัมพันธ์ ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดกิจกรรม ค่าเบียเลียง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้อง

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และงานห่มผ้าองค์พระเจดีกลางนํา

จํานวน 650,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราช
ทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและงานห่มผ้าองค์
พระเจดีย์กลางนํา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิดงาน ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงินหรือของ
รางวัล ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที/กรรมการตัดสิน ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือ
สาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าของทีระลึก ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ ค่าตอบแทนทีมผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนชุดการแสดง/ดนตรี ค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบพิธีทางศาสนา ค่าจัดทําเอกสาร/สือประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ เครือง
เขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงตีพิมพ์ ค่าเสือทีม
เพือการรณรงค์หรือประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ค่าเบีย
เลียง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2560 – 2562
) หน้า 80)
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- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และงานก่อพระเจดีย์ทราย จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และงานก่อ
พระเจดีย์ทราย โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถาน
ที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิดงาน ค่าพิมพ์และเขียนใบประกาศนียบัตร ค่า
ตอบแทนเจ้าหน้าที/กรรมการตัดสิน ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าเช่า
ทีพัก ค่ายานพาหนะ  ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนชุดการแสดง/ดนตรี ค่าจ้างเหมา
ตกแต่งรถร่วมขบวนแห่ ค่าใช้จ่ายทีจําเป็นในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบพิธีทางศาสนา ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัล ค่าจัดทํา
เอกสาร/สือประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงตีพิมพ์ ค่าเสือทีมเพือการรณรงค์หรือ
ประชาสัมพันธ์ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ค่าเบีย
เลียง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 81)

- โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิด – ปิดงาน ค่าพิมพ์และเขียนใบประกาศนียบัตร ค่าตอบแทนเจ้า
หน้าที/กรรมการตัดสิน ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ในการจัดงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าเช่าทีพัก ค่า
ยานพาหนะ ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนชุดการแสดง/ดนตรี ค่าใช้จ่ายทีจําเป็นใน
การจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีทางศาสนา ค่าโล่หรือถ้วย
รางวัล เงินหรือของรางวัล ค่าจัดทําเอกสาร/สือประชาสัมพันธ์ ค่า
วัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงตี
พิมพ์ ค่าเสือทีมเพือการรณรงค์หรือประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุเชือเพลิงและ
หล่อลืน ค่าเบียเลียง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
 (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 – 2562
) หน้า 81)

- โครงการภูมิบุรี ศรีระยอง จํานวน 900,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการภูมิบุรีศรีระยอง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิดงาน ค่า
พิมพ์และเขียนใบประกาศนียบัตร ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที/กรรมการ
ตัดสิน ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าเช่าทีพัก ค่ายานพาหนะ ค่า
ตอบแทนการจัดนิทรรศการ/ค่าตอบแทนการจัดกิจกรรม ค่าจ้าง/ค่าตอบ
แทนชุดการแสดง/ดนตรี ค่าใช้จ่ายทีจําเป็นในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบพิธีทางศาสนา ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัล ค่าจัดทํา
เอกสาร/สือประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงตีพิมพ์ ค่าเสือทีมเพือการรณรงค์หรือ
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ค่าเบียเลียง และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง
 (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2560 – 2562
) หน้า 80)
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

ส านักการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม

จ านวน 78,770,000 บาท



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครระยอง
อําเภอ เมืองระยอง   จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 7,706,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 7,706,300 บาท
งบบุคลากร รวม 6,683,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,683,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,485,900 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 12 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 204,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ผู้อํานวยการกองฯ ในอัตรา
เท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งทีได้รับตามหนังสือกรมฯ ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1739 ลงวันที 28 ตุลาคม 2547 เรือง ซักซ้อมการตังงบ
ประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 270,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการสํานักการสาธารณ
สุขฯ จํานวน 1 อัตรา ผู้อํานวยการส่วนฯ จํานวน 3 อัตรา และหัวหน้า
ฝ่ายฯ จํานวน 4 อัตรา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 605,800 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําพร้อมทังเงินปรับปรุงเงินค่าจ้าง
ประจํา จํานวน 3 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 990,400 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานของสํานักการสาธารณ
สุขฯ จํานวน 7 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 127,800 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้าง ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0803/ว 760 ลงวัน
ที 9 เมษายน 2558 เรือง กําหนดวิธีปฏิบัติเกียวกับการเบิกจ่ายเงินเพิม
การครองชีพของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชัวคราว พนักงาน
ราชการฯ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการ
ครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับ
ที 6) พ.ศ. 2558

งบดําเนินงาน รวม 940,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 180,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 96,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจํา ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
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ค่าใช้สอย รวม 236,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 3,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ จ้างบุคคลภายนอกทําการอย่างใดอย่าง
หนึงให้กับเทศบาล เช่น ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าจ้างลอก
ท่อระบายนํา ระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างโฆษณาและเผย
แพร่ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต ติด
ตังระบบ Lan ค่าเบียประกัน ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 133,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างทีได้รับคําสังให้เดิน
ทางไปราชการ ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน ค่าวัสดุ
เชือเพลิงและหล่อลืน ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าธรรมเนียม
ผ่านทาง ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินอืน ฯลฯ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 524,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป แฟ้ม แบบพิมพ์ นําดืม สิงพิมพ์ ทีได้จากการซือหรือ
จ้างพิมพ์ เครืองคํานวณเลข กุญแจ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ โคมไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 2,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง เข่ง ผ้าปูที
นอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนํา จานรอง หม้อไฟฟ้า ถัง
แก๊ส กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง นํายาล้างจาน ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยาง
นอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน นํามันเบรก หัวเทียน เบาะรถ
ยนต์ หม้อนํารถยนต์ กระจกมองข้างรถยนต์ ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 220,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึก กระดาษต่อเนือง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมน
บอร์ด เมาส์ ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 82,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 82,400 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- ค่าเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 
นิว)

จํานวน 32,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิว)  จํานวน 2 เครือง แต่ละเครืองมีคุณลักษณะพืน
ฐานดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด
Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิว จํานวน 1 หน่วย
สําหรับใช้ในงานบริหารทัวไป สํานักการสาธารณสุขและสิงแวดล้อม
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ปี 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 132)

- ค่าเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
สี แบบ Network จํานวน 1 เครือง มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
สําหรับใช้ในงานบริหารทัวไป สํานักการสาธารณสุขและสิงแวดล้อม
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ปี 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 132)
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- ค่าเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 38,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 12
 เครืองแต่ละเครืองมีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
สําหรับใช้ในงานบริหารทัวไป สํานักการสาธารณสุขและสิงแวดล้อม
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ปี 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 132)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครระยอง
อําเภอ เมืองระยอง   จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 12,088,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 12,088,700 บาท
งบบุคลากร รวม 8,432,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 8,432,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,042,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 18 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 194,400 บาท
-ค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงาน จํานวน 134,400 บาท 
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงาน (แพทย์และพยาบาล
ระดับ 8 วช.)จํานวน 2 อัตรา ตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 677 ลงวันที 27 เมษายน 2547 
-ค่าตอบแทนพิเศษสําหรับตําแหน่งแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และ
พยาบาลวิชาชีพทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณ
สุข จํานวน 60,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมสําหรับตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 5 อัตรา ตามประกาศ
กําหนดหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของข้า
ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถินตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดระยอง เรือง กําหนดตําแหน่งและเงินเพิมสําหรับตําแหน่ง
ทีมีเหตุพิเศษของพนักงานเทศบาล ลงวันที 24 มีนาคม 2553

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 260,400 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมวิชาชีพเฉพาะตําแหน่ง พยาบาล
วิชาชีพ ระดับ 7 และระดับ 8 จํานวน 5 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,747,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานของสํานักการสาธารณ
สุขฯ จํานวน 20 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 187,800 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้าง ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0803/ว 760 ลงวัน
ที 9 เมษายน 2558 เรือง กําหนดวิธีปฏิบัติเกียวกับการเบิกจ่ายเงินเพิม
การครองชีพของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชัวคราว พนักงาน
ราชการฯ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการ
ครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับ
ที 6) พ.ศ. 2558
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งบดําเนินงาน รวม 2,595,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 438,100 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 108,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเบียเลียงเหมาจ่ายสําหรับ
แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพ ฯลฯ ทีปฏิบัติงานใน
หน่วยบริการของเทศบาล ตามประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรือง หลักเกณฑ์ทัว
ไปเกียวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีทีปฏิบัติงานให้กับ
หน่วยงานบริการในสังกัดเทศบาล พ.ศ.2552 ลงวัน
ที 24 มีนาคม 2553 และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขการจ่ายเงินค่า
ตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายค่าตอบ
แทนเจ้าหน้าทีทีปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณ
สุข พ.ศ.2544 (ฉบับที 8)พ.ศ.2556 ลงวันที 5 เมษายน 2556  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 215,100 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 96,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 19,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจํา ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 1,274,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 676,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ จ้างบุคคลภายนอกทําการอย่างใดอย่าง
หนึงให้กับเทศบาล เช่น ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าจ้างลอก
ท่อระบายนํา ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างโฆษณาและเผย
แพร่ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต ติด
ตังระบบ Lan ค่าเบียประกัน ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ และ
ค่าตรวจวัดคุณภาพสิงแวดล้อม แยกเป็น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย
บริเวณศูนย์สิงแวดล้อม พระเจดีย์กลางนํา/หอชมวิว จํานวน 655,000
 บาท ค่าจ้างเหมาตรวจสอบความเทียงตรงของเครืองมือแพทย์ และค่าจ้าง
เหมาอืนๆ จํานวน 21,000 บาท (รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ สามารถ
ถัวจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงินงบประมาณทีตังไว้)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างทีได้รับคําสังให้เดิน
ทางไปราชการ ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน ค่าวัสดุ
เชือเพลิงและหล่อลืน ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าธรรมเนียม
ผ่านทาง ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ
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- โครงการสร้างเสริมศักยภาพและศึกษาดูงาน อสม. จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน อสม. โดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการ ใช้และการตกแต่งสถานทีฝึกอบรม ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าพิมพ์และ
เขียนประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงตีพิมพ์ ค่า
หนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรม ค่า
ของสมนาคุณในการดูงาน ค่ากระเป๋าหรือหนังสือทีใช้บรรจุเอกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ค่ายานพาหนะ ค่าจัดทํา
เอกสาร /สือประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที ค่าใช้จ่ายในการ
สํารวจเส้นทาง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็นในการฝึกอบรม
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 124)

-โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัคร 3R รักษ์โลก จํานวน 31,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการหรือกิจกรรมในการสร้างจิตสํานึกหรือ
รณรงค์ทีเกียวข้องกับการลด และคัดแยกขยะก่อนทิงในครัวเรือน สถาน
ประกอบการ หน่วยงานต่างๆ ตลาดและโรงเรียน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เกียวกับการใช้และตกแต่งสถานทีฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการ
ฝึกอบรม ค่าวัสดุ ค่าเครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าพิมพ์และเขียนใบ
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงตีพิมพ์ ค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นในการจัดฝึกอบรม ค่ากระเป๋าเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าจัดทําเอกสาร/สือประชาสัมพันธ์ ค่าเสือทีมเพือการรณรงค์หรือ
ประชาสัมพันธ์ ค่าอุปกรณ์คัดแยกขยะ ค่าของขวัญ/ของรางวัล ค่าโล่
รางวัลหรือเงินรางวัล ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่า
ใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 78)

-โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลนครระยอง จํานวน 378,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประชุมประจําเดือนของ อสม.และ
จัดกิจกรรมประชุม และ
นําเสนอผลงาน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับใช้ และการตกแต่งสถานที
ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครืองเขียนและ
อุปกรณ์ ค่าพิมพ์และเขียนใบประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิงตีพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายใน
การติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดฝึกอบรม ค่าของ
สมนาคุณในการดูงาน ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับ
การอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
เบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ค่ายานพาหนะ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตัดสิน ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัล ค่าจัดทํา
เอกสาร/สือประชาสัมพันธ์ ค่าของทีระลึก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที ค่า
ใช้จ่ายในการสํารวจเส้นทาง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นในการฝึกอบรม
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 127)

วันทีพิมพ์ : 8/9/2559  10:34:15 หน้า : 3/6



ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 48,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินอืน ฯลฯ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 846,600 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 55,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป แฟ้ม แบบพิมพ์ นําดืม สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือ
จ้างพิมพ์ เครืองคํานวณเลข กุญแจ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ โคมไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง เข่ง ผ้าปูที
นอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนํา จานรอง หม้อไฟฟ้า ถัง
แก๊ส กระติก นําร้อน กระติกนําแข็ง นํายาล้างจาน ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 120,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 420,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ยาและ
เวชภัณฑ์ ทีไม่ใช่ยา วัคซีน เข็มฉีดยา ไซริง แอลกอฮอล์ หลอดแก้ว โซดา
ไฟ ผงปูนคลอรีน ค่าวัสดุหรือนํายาเคมีสําหรับตรวจวัดคุณภาพสิงแวด
ล้อม หน้ากากอนามัย ทรายกําจัดลูกนํา สารเคมีพ่นกําจัดยุง ยาทากัน
ยุง สเปรย์กระป๋องกําจัดยุง

วัสดุการเกษตร จํานวน 25,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย สารเคมีป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว์ กากนําตาล ปุ๋ย พันธุ์พืช ปุ๋ย
นํา จุลินทรีย์ ดิน กระถาง อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ถุงเพาะพันธุ์
ไม้ จอบ มีดขอ พลัว แพพืชนําและไม้ปักนํา หน้ากากกันสารเคมี ไส้กรอง
กันสารเคมี

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 188,600 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ ภาพยนตร์ วีดีโอ เทป แผ่นซีดี รูปภาพทีได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย แผ่นป้าย/สปอตประชาสัมพันธ์ ผ้าไวนิล กระดาษ
โปสเตอร์ สี ป้ายจัดนิทรรศการ เอกสารแผ่นพับและวัสดุโฆษณาอืนๆ ฯลฯ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เสือ กางเกง รองเท้า ถุง
มือ ถุงเท้า เข็มขัด หมวก เครืองแต่งกายชุดพ่นสารเคมี ทีปิดจมูก ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 37,100 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์สิงแวดล้อมศึกษา
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 25,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของศูนย์สิงแวดล้อมศึกษา
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 9,600 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรคมนาคมระบบ Internet ของศูนย์สิงแวดล้อม
ศึกษา
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งบลงทุน รวม 843,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 843,300 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
- ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 2,400 ซี
ซี ขับเคลือน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ พร้อมติดตังหลังคาไฟเบอร์กลาสและ
เบาะรองนัง

จํานวน 826,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ตํากว่า 2,400 ซีซี ขับเคลือน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ พร้อมติดตัง
หลังคาไฟเบอร์กลาสและเบาะรองนัง จํานวน 1 คัน มีคุณลักษณะพืนฐาน
ดังนี 
-ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู
-เป็นกระบะสําเร็จรูป พร้อมติดตังเครืองปรับอากาศ
-พร้อมติดตังหลังคาไฟเบอร์กลาส และเบาะรองนังหุ้มด้วยหนังเทียม พีวี
ซี สามารถพับเก็บได้
สําหรับใช้ในงานฟืนฟูสุขภาพครอบครัว
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 132)

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
- ค่าเครืองวัดความดันโลหิตแบบกระเป๋า จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองวัดความดันโลหิตแบบกระเป๋า สามารถวัด
ความดันโลหิตได้ตังแต่ 0-300 มิลลิเมตรปรอท พร้อมกระเป๋า
บรรจุ จํานวน 2 เครือง สําหรับใช้ในงานฟืนฟูสุขภาพครอบครัว
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 132 )

- ค่าเครืองวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล จํานวน 13,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล จํานวน 2
 เครือง   แต่ละเครืองมีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
-เครืองวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล สามารถวัดความดันกึงอัตโนมัติและ
แบบอัตโนมัติ
-จอภาพแสดงผล เป็นตัวเลข 7 segment LCD สามารถมองเห็นค่า
ความดันโลหิต , ชีพจร และเวลาทีวัดได้ชัดเจน
-มีโปรแกรมตรวจจับอัตราการเต้นของหัวใจหรือชีพจรทีไม่ปกติ
-สามารถวัดค่าความดันบน SYS 60-250 มิลลิเมตรปรอท
-สามารถวัดค่าความดันล่าง DIA 40-200 มิลลิเมตรปรอท
-สามารถวัดค่าอัตราการเต้นของหัวใจ 40-200 ครัง/นาที
-สามารถวัดค่าได้แม่นยําสูงโดยมีค่าความคลาดเคลีอนของค่าความดัน
โลหิตไม่เกิน + 3mmHg หรือ + 2 และค่าชีพจรไม่เกิน + 5%
สําหรับใช้ในงานฟืนฟูสุขภาพครอบครัว
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 132 )
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- ค่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จํานวน 2,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16
 ช่อง จํานวน 1 เครือง
มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
- มีลักษณะการทํางานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 16 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานช่องเชือมต่อระบบเครือข่ายทุก
ช่อง
สําหรับใช้ในงานทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ปี 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 132)

งบเงินอุดหนุน รวม 217,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 217,500 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 217,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อ
สม.)ในชุมชน ๆ ละ 7,500 บาท จํานวน 29 ชุมชน เพือเป็นค่าสนับสนุน
การดําเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตพืนที
ชุมชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2560 – 2562
) หน้า 127)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครระยอง
อําเภอ เมืองระยอง   จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 53,874,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 53,874,200 บาท
งบบุคลากร รวม 14,169,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 14,169,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 649,700 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 2 อัตรา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,648,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินค่าจ้าง
ประจํา จํานวน 7 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 10,668,400 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานของสํานักการสาธารณ
สุขฯ จํานวน 90 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 1,203,600 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้าง ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0803/ว 760 ลงวัน
ที 9 เมษายน 2558 เรือง กําหนดวิธีปฏิบัติเกียวกับการเบิกจ่ายเงินเพิม
การครองชีพของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชัวคราว พนักงาน
ราชการฯ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการ
ครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับ
ที 6) พ.ศ. 2558

งบดําเนินงาน รวม 39,187,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 640,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 640,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ

ค่าใช้สอย รวม 36,852,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 36,252,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ จ้างบุคคลภายนอกทําการอย่างใดอย่าง
หนึงให้กับเทศบาล เช่น ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าจ้างลอก
ท่อระบายนํา ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างโฆษณาและเผย
แพร่ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต ติด
ตังระบบ Lan ค่าเบียประกัน ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ แยก
เป็น ค่าจ้างเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน 35,962,000 บาท ค่าจ้างกําจัด
ขยะติดเชือ จํานวน 280,000 บาท และค่าจ้างเหมา
อืนๆ จํานวน 10,000 บาท(รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ สามารถถัวจ่าย
ได้ทุกรายการภายในวงเงินงบประมาณทีตังไว้)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 600,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินอืน ฯลฯ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 1,695,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ โคมไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 300,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง เข่ง ผ้าปูที
นอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนํา จานรอง หม้อ
ไฟฟ้า           ถังแก๊ส กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง นํายาล้างจาน นํายา
ล้างห้องนํา นํายาถูพืน ถุงขยะ ถังรองรับขยะอินทรีย์ ถุงตาข่ายสําหรับรอง
รับขยะถุงพลาสติก ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ นํามันทา
ไม้ ทินนอร์  สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย เหล็ก
เส้น กระเบือง สังกะสี ท่อต่างๆ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 520,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยาง
นอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน นํามันเบรก หัวเทียน เบาะรถ
ยนต์ หม้อนํารถยนต์ กระจกมองข้างรถยนต์ ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 700,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย สารเคมีป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว์ กากนําตาล ปุ๋ย พันธุ์พืช ปุ๋ยนํา
จุลินทรีย์ ดิน กระถาง อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ถุงเพาะพันธุ์
ไม้ จอบ มีดขอ พลัว ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบ
บันทึก เสียงหรือภาพ ภาพยนตร์ วีดีโอ เทป แผ่นซีดี รูปภาพทีได้จากการ
ล้างอัด ขยาย แผ่นป้าย/สปอตประชาสัมพันธ์ ผ้าไวนิล กระดาษ
โปสเตอร์     สี ป้ายจัดนิทรรศการ เอกสารแผ่นพับและวัสดุโฆษณา
อืนๆ ฯลฯ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 120,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เสือ กางเกง รองเท้า ถุง
มือ ถุงเท้า เข็มขัด หมวก เครืองแต่งกายชุดพ่นสารเคมี ทีปิดจมูก ฯลฯ

งบลงทุน รวม 517,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 517,500 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
- ค่ารถเข็น จํานวน 17,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถเข็น 2 ล้อ ล้อขนาด 10 นิว โครงเข็นทําจากแป็ป
ท่อประปา (เคลือบกาววาไนค์) พร้อมพ่นสี จํานวน 5 คัน สําหรับใช้ใน
งานรักษาความสะอาด
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 132 )
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติ
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครระยอง
อําเภอ เมืองระยอง   จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 630,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 
แยกเป็น 

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด รวม 630,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 630,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 630,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 600,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ตลาดสดเทศบาล ตลาดเทศบันเทิง
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่านําประปา ตลาดสดเทศบาล ตลาดสดเทศบันเทิง
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครระยอง
อําเภอ เมืองระยอง   จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 4,470,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานการพาณิชย์
งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 4,470,800 บาท
งบบุคลากร รวม 767,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 767,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 227,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 504,800 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานของสํานักการสาธารณ
สุขฯ จํานวน 4 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้าง ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว.1259 ลง
วันที 14 พฤษภาคม 2555 เรือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต
. เรือง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถินได้รับเงินเพิมการครองชีพ
ชัวคราว และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0803/ว
 699 ลงวันที 31 มีนาคม 2558 เรือง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจํา
ของส่วนราชการ (ฉบับที 6) พ.ศ. 2558 

งบดําเนินงาน รวม 1,170,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 14,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 14,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ

ค่าใช้สอย รวม 197,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคจากสัตว์สู่คน จํานวน 187,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุขบ้า โดยจ่าย
เป็นค่าวัคซีน ยาคุมกําเนิด เวชภัณฑ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าเบียเลียง ค่ายานพาหนะ ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ค่าจัดทําเอกสาร/สือประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
เกียวข้อง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 102)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินอืน ฯลฯ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 609,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป แฟ้ม แบบพิมพ์ นําดืม สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือ
จ้างพิมพ์ เครืองคํานวณเลข กุญแจ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ โคมไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 60,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง เข่ง ผ้าปูที
นอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนํา จานรอง หม้อไฟฟ้า ถัง
แก๊ส กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง นํายาล้างจาน นํายาล้างห้องนํา นํายาถู
พืน ถุงขยะ ถังรองรับขยะอินทรีย์ ถุงตาข่ายสําหรับรองรับขยะถุง
พลาสติก ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ นํามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย เหล็ก
เส้น กระเบือง สังกะสี ท่อต่างๆ ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 400,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ยาและ
เวชภัณฑ์ ทีไม่ใช่ยา วัคซีน เข็มฉีดยา ไซริง แอลกอฮอล์ หลอดแก้วโซดา
ไฟ ผงปูนคลอรีน ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย สารเคมีป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว์ กากนําตาล ปุ๋ย พันธุ์พืช ปุ๋ยนํา
จุลินทรีย์ ดิน กระถาง อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ถุงเพาะพันธุ์
ไม้ จอบ มีดขอ พลัว ฯลฯ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 4,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เสือ กางเกง รองเท้า ถุง
มือ ถุงเท้า เข็มขัด หมวก  ทีปิดจมูก ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 350,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของโรงฆ่าสัตว์
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 150,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของโรงฆ่าสัตว์
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งบลงทุน รวม 2,533,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 70,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
- ค่าเก้าอีสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงานบุนวม มีล้อ และพนักพิง จํานวน 2
 ตัว สําหรับใช้ในงานโรงฆ่าสัตว์
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 132)

- ค่าเคาน์เตอร์ให้บริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเคาน์เตอร์ให้บริการ ขนาดไม่น้อย
กว่า 75x180x100 เซนติเมตร ทําจากไม้อัดเคลือบเมลามีน จํานวน 1
 ตัว  หรับให้บริการในงานโรงฆ่าสัตว์ 
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 132)

- ค่าชันวางเอกสาร 4 ชัน จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชันวางเอกสาร 4 ชัน จํานวน 2 อัน สําหรับใช้ในงาน
โรงฆ่าสัตว์
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 132)

- ค่าม้านังยาว จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือม้านังยาว ทําด้วยไม้ขนาด 120x40x45
 เซนติเมตร จํานวน 2 ตัว สําหรับใช้ในงานโรงฆ่าสัตว์
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 132)

ครุภัณฑ์การเกษตร
- ค่าเครืองสูบนําแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบนําได้ 450 ลิตรต่อนาที จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสูบนํา สูบนําได้ 450 ลิตรต่อนาที จํานวน 1
 เครืองมีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
-เป็นเครืองสูบนําแบบหอยโข่ง ใช้มอร์เตอร์ไฟฟ้า
-ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิว (50 มิลลิเมตร)
-สูบนําได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณทีกําหนด
-ส่งนําได้ไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต
-อุปกรณ์ประกอบของเครืองสูบนําและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบ
ชุด พร้อมทีจะใช้งานได้ สําหรับใช้ในงานโรงฆ่าสัตว์
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 132)
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
- ค่าเครืองสํารองไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ หลอด LED 
ชนิด 2 ดวง ขนาดไม่น้อยกว่า 3 วัตต์ สํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 10
 ชัวโมง จํานวน 1 เครือง สําหรับใช้ในงานโรงฆ่าสัตว์
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 132)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
- ค่าตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต จํานวน 19,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เย็น ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 13 คิวบิกฟุต เป็นรุ่น
ทีได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย จํานวน 1 ตู้ สําหรับใช้ในงานโรงฆ่าสัตว์
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 132)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,463,000 บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฆ่าสัตว์ จํานวน 673,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฆ่าสัตว์  โดยทําการรือถอน
หลังคากระเบืองลอนคู่เดิม ซ่อมแซมโครงหลังคา ทาสีและเปลียนหลังคา
เป็นเมทัลชีท  พืนทีไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร  พร้อมก่อสร้างราง
ระบายนํา ความยาวประมาณ 50 เมตร และซ่อมแซมเสา คสล
. จํานวน 18 ต้น พร้อมทังงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
ตามแบบแปลนของเทศบาล
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562
) หน้า 130)

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
- ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมระบบระบายนําพร้อมก่อสร้างระบบ
บําบัดนําเสียโรงฆ่าสัตว์

จํานวน 1,790,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. หนา 0.20 เมตร กว้าง
เฉลีย 4.50เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 220 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีไม่น้อย
กว่า 990 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายนํา คสล. ขนาด 0.30
 เมตร  ยาวประมาณ 210 เมตร และก่อสร้างระบบบําบัดนําเสีย
ตามแบบแปลนของเทศบาล
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562
) หน้า 131)
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

กองการแพทย์

จ านวน 33,759,200 บาท



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครระยอง
อําเภอ เมืองระยอง   จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 33,759,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานสาธารณสุข
งานโรงพยาบาล รวม 33,759,200 บาท
งบบุคลากร รวม 14,594,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 14,594,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 8,548,300 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 28 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 733,300 บาท
-เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงาน จํานวน 201,600 บาท 
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงาน(แพทย์และพยาบาล
ระดับ 8 วช.)จํานวน 3 อัตรา ตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 677 ลงวันที 27 เมษายน 2547 
-เงินเพิมสําหรับตําแหน่งแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพ
ทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข จํานวน 510,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการ
สาธารณสุข จํานวน 17 อัตรา ตามประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และเงือนไข
เกียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระยอง เรือง กําหนด
ตําแหน่งและเงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของพนักงาน
เทศบาล ลงวันที 24 มีนาคม 2553 
-เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานเทศบาล จํานวน 21,700 บาท 
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงาน ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0803/ว 760 ลงวันที 9
 เมษายน 2558 เรือง กําหนดวิธีปฏิบัติเกียวกับการเบิกจ่ายเงินเพิมการ
ครองชีพของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชัวคราว พนักงาน
ราชการฯ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการ
ครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับ
ที 6) พ.ศ. 2558

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 345,600 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมวิชาชีพเฉพาะประจําตําแหน่งนายแพทย์ชํานาญ
การพิเศษ จํานวน 1 อัตรา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พิเศษ จํานวน 2 อัตรา และพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ จํานวน 3 อัตรา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 242,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําพร้อมทังเงินปรับปรุงเงินค่าจ้าง
ประจํา จํานวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 4,165,800 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานของกองการ
แพทย์ จํานวน 33 อัตรา
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 559,700 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้าง ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0803/ว 760 ลงวัน
ที 9 เมษายน 2558 เรือง กําหนดวิธีปฏิบัติเกียวกับการเบิกจ่ายเงินเพิม
การครองชีพของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชัวคราว พนักงาน
ราชการฯ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการ
ครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับ
ที 6) พ.ศ. 2558

งบดําเนินงาน รวม 18,002,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 8,961,100 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 8,280,800 บาท
-ค่าตอบแทนเงินเพิมพิเศษสําหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรทีปฏิบัติ
งาน ในหน่วยบริการของเทศบาลโดยไม่ทําเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือ
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชนนอกเวลาราชการ จํานวน 360,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินเพิมพิเศษสําหรับแพทย์ ทันตแพทย์และ
เภสัชกร ทีไม่ปฏิบัติเวชส่วนตัว ตามประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรือง หลัก
เกณฑ์ทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีทีปฏิบัติ
งานให้กับหน่วยงานบริการในสังกัดเทศบาล พ.ศ. 2552 ลงวันที 24
 มีนาคม 2553 และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการจ่ายเงินค่าตอบ
แทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน
เจ้าหน้าทีทีปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ
.ศ. 2544 ลงวันที 25 ตุลาคม 2544
-ค่าตอบแทนเบียเลียงเหมาจ่ายสําหรับแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และ
พยาบาลวิชาชีพ ฯลฯ จํานวน 880,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินเพิมพิเศษสําหรับ
แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพ ฯลฯ ทีปฏิบัติงานใน
หน่วยบริการของเทศบาล ตามประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรือง หลักเกณฑ์ทัว
ไปเกียวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีทีปฏิบัติงานให้กับ
หน่วยงานบริการในสังกัดเทศบาล พ.ศ.2552 ลงวันที 24 มีนาคม 2553
 และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อ
บังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีทีปฏิบัติ
งานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 (ฉบับ
ที 8)พ.ศ.2556 ลงวันที 5 เมษายน 2556
-ค่าตอบแทนสําหรับแพทย์ ทันตแพทย์(นอกสังกัดเทศบาล)ทีปฏิบัติงานใน
หน่วยบริการของเทศบาล จํานวน 5,360,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสําหรับแพทย์ ทันตแพทย์ ทีปฏิบัติงานในหน่วย
บริการของเทศบาล ตามมติ ก.ท.จ.ระยอง ครังที 12/2553 ลงวันที 14
 ธันวาคม 2553 และครังที 3/2556 ลงวันที 26 มีนาคม 2556
-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ
และในวันหยุดราชการ (แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ และ
เภสัชกร) จํานวน 1,680,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลา
ราชการและในวันหยุดราชการสําหรับแพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์และ
เภสัชกร ตามมติ ก.ท.จ.ระยอง ครังที 12/2553 ลงวันที 14
 ธันวาคม 2553 และครังที 3/2556 ลงวันที 26 มีนาคม 2556 ประกอบ
กับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อ
บังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีที
ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544
 (ฉบับที 5) พ.ศ. 2552 ลงวันที 1 มกราคม 2552
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 336,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 318,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 26,300 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจํา ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 3,366,800 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 2,679,800 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ จ้างบุคคลภายนอกทําการอย่างใดอย่าง
หนึงให้กับเทศบาล แยกเป็น ค่าจ้างเหมาดูแลระบบข้อมูลผู้ป่วย
จํานวน 28,800 บาท ค่าตรวจวิเคราะห์ผลในห้องปฏิบัติ
การ จํานวน1,560,000 บาท ค่าตรวจสอบรังสีและประเมินค่า
รังสี จํานวน 6,000 บาท ค่าจ้างเหมาบริการห้อง
เอ็กซเรย์ จํานวน 80,000 บาท ค่าจ้างเหมาบริการห้องเอ็กซเรย์งานทันต
กรรม จํานวน 35,000 บาท ค่าตรวจเช็คความเทียงตรงของเครืองมือ
แพทย์ จํานวน 50,000 บาท ค่าจ้างดูแลระบบโปรแกรม HOSxp 
จํานวน 300,000 บาท  ค่าเช่าศูนย์ฯเนินพระ จํานวน 360,000 บาท ค่า
ตรวจเช็คลิฟท์ จํานวน 38,000 บาท ค่าตรวจเช็คเครือง generator 
จํานวน 20,000 บาท และค่าจ้างเหมาอืนๆ จํานวน 202,000 บาท (ราย
จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงินงบ
ประมาณทีตังไว้)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 167,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างทีได้รับคําสังให้เดิน
ทางไปราชการ ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน ค่าวัสดุ
เชือเพลิงและหล่อลืน ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าธรรมเนียม
ผ่านทาง ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ
-โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมูล โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานทีฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม ค่า
วัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงตีพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่า
เช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึก
อบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่ากระเป๋าเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
เช่าทีพัก ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 116)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 400,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินอืน ฯลฯ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 5,484,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 343,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป แฟ้ม แบบพิมพ์ นําดืม สิงพิมพ์ทีได้จากการซือ
หรือ จ้างพิมพ์ เครืองคํานวณเลข กุญแจ ใบสังยาออกหน่วยแพทย์เคลือน
ที ใบรับรองแพทย์ OPD การ์ด บัตรประจําตัวผู้ป่วย สติกเกอร์ฉลาก
ยา สติกเกอร์หน่วยจ่ายกลาง ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 24,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า ฟิวส์ สวิตซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ โคมไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 272,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง เข่ง ผ้าปูที
นอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนํา จานรอง หม้อไฟฟ้า ถัง
แก๊ส กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง นํายาล้างจาน นํายาล้างห้องนํา นํายาถู
พืน ถุงขยะ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 25,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ นํามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย เหล็ก
เส้น กระเบือง สังกะสี ท่อต่างๆ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 160,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยาง
นอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน นํามันเบรก หัวเทียน เบาะรถ
ยนต์ หม้อนํารถยนต์ กระจกมองข้างรถยนต์ ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 4,300,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ยาและ
เวชภัณฑ์ ทีไม่ใช่ยา วัคซีน เข็มฉีดยา ไซริง แอลกอฮอล์ หลอดแก้ว โซดา
ไฟ ผงปูนคลอรีน ค่าวัสดุหรือนํายาเคมีสําหรับตรวจวัดคุณภาพสิงแวด
ล้อม ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย สารเคมีป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว์ กากนําตาล ปุ๋ย พันธุ์พืช ปุ๋ย
นํา จุลินทรีย์ ดิน กระถาง อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ถุงเพาะพันธุ์
ไม้ จอบ มีดขอ พลัว แพพืชนําและไม้ปักนํา ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ ภาพยนตร์ วีดีโอ เทป แผ่นซีดี รูปภาพทีได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย แผ่นป้าย/สปอตประชาสัมพันธ์ ผ้าไวนิล กระดาษ
โปสเตอร์ สี ป้ายจัดนิทรรศการ เอกสารแผ่นพับและวัสดุโฆษณาอืน ๆ
 ฯลฯ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 35,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เสือ กางเกง รองเท้า ถุง
มือ ถุงเท้า เข็มขัด หมวก ทีปิดจมูก เสือคลุมแพทย์ ทันตแพทย์ เสือผ้าผู้
ป่วย ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 220,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึก กระดาษต่อเนือง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมน
บอร์ด เมาส์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 190,600 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 36,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดเทศบาลนคร
ระยอง

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 60,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดเทศบาลนคร
ระยอง

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 25,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดเทศบาลนคร
ระยอง

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 69,600 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรคมนาคมระบบ Internet ของศูนย์บริการ
สาธารณสุขสังกัดเทศบาลนครระยอง

งบลงทุน รวม 1,162,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,162,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
- ค่าเก้าอีตรวจโรคสําหรับผู้ป่วย จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีตรวจโรคสําหรับผู้ป่วย เก้าอีบุนวม ขาตัวซี
ชุบ      โครเมียม แบบไม่มีทีพักแขน จํานวน 6 ตัว สําหรับใช้ทีคลินิก
ชุมชนอบอุ่น
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 114)

- ค่าเก้าอีตรวจโรคสําหรับผู้ป่วย มีทีพักแขน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีตรวจโรคสําหรับผู้ป่วย เก้าอีบุนวม แบบมีทีพัก
แขน ขาตัวซีชุบโครเมียม จํานวน 6 ตัว สําหรับใช้ทีคลินิกชุมชนอบอุ่น
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 115)
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- ค่าเครืองซีลซอง จํานวน 28,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองซีลซอง จํานวน 1 เครือง มีคุณลักษณะพืนฐาน
ดังนี
-สามารถซีลปิดซองกระดาษกับพลาสติก และพลาสติกกับพลาสติกได้ทัง
ชนิดเรียบ และซ้อนขอบ ด้วยระบบความร้อน
-มีใบมีดสําหรับตัดซองกระดาษกับพลาสติกติดตังมาพร้อมกับตัวเครือง
-สามารถปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับชนิดของวัสดุ
-แถบความร้อนกว้างไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร
สําหรับใช้ทีคลินิกชุมชนอบอุ่น
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 115)

- ค่าเครืองทําลายเอกสาร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองทําลายเอกสาร แบบทําลายครังละ 10
 แผ่น จํานวน 1 เครือง สําหรับใช้ทีคลินิกชุมชนอบอุ่น
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 113)

- ค่าเครืองโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา  ส่งเอกสาร
ได้ครังละ 20 แผ่น จํานวน 2 เครือง 
สําหรับใช้ทีคลินิกชุมชนอบอุ่น
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 113 และ 115)

- ค่าเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 44,000 
บีทียู พร้อมติดตัง

จํานวน 104,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด
ไม่น้อยกว่า 44,000 บีทียู มีระบบฟอกอากาศ พร้อมติดตัง จํานวน 2
 เครือง สําหรับติดตังทีศูนย์บริการสาธารณสุขปากนํา
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 116)

- ค่าเครืองพิมพ์ดีดไฟฟ้า จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ดีดไฟฟ้า เป็นระบบ 2 ภาษา ชนิดไม่มี
หน่วยความจํา เนือทีการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 11 นิว จํานวน 1
 เครือง                สําหรับใช้ทีคลินิกชุมชนอบอุ่น
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 113)
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- ค่าเครืองฟอกอากาศ แบบเคลือนที จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองฟอกอากาศ แบบเคลือนที  ใช้กับขนาดพืนทีไม่
ตํากว่า 48 ตารางเมตร ระบบไอนําอัตโนมัติและระบบพลา
สม่าคลัสเตอร์ ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ จํานวน 2 เครือง   สําหรับใช้ที
คลินิกชุมชนอบอุ่น
เป็นครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึงกําหนด
ราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 114)

- ค่าเครืองสแกนลายนิวมือ จํานวน 19,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสแกนลายนิวมือ พร้อมติดตัง จํานวน 2
 เครือง 
แต่ละเครืองมีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
-รองรับลายนิวมือ 3,000 ลายนิวมือ
-สามารถบันทึกข้อมูลได้ 100,000 รายการ
-หน้าจอ LCD
-สามารถเชือมต่อได้หลายรูปแบบ
สําหรับใช้ทีคลินิกชุมชนอบอุ่น
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 115)

- ค่าชันเก็บแฟ้ม จํานวน 8,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชันเก็บแฟ้ม ขนาดไม่น้อยกว่า 90x30x175
 เซนติเมตร จํานวน 2 หลัง สําหรับใช้ทีคลินิกชุมชนอบอุ่น
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 113)

- ค่าตู้เก็บเอกสาร 15 ลินชัก จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร 15 ลินชัก จํานวน 2 หลัง สําหรับใช้ที
คลินิกชุมชนอบอุ่น
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 113)

- ค่าตู้เก็บเอกสาร 4 ลินชัก จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร 4 ลินชัก จํานวน 2 หลัง  สําหรับใช้ที
คลินิกชุมชนอบอุ่น
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 113)
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- ค่าตู้เก็บเอกสาร 6 ลินชัก จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร 6 ลินชัก ขนาดไม่น้อย
กว่า 80x40x200 เซนติเมตร จํานวน 1 ตู้ สําหรับใช้ทีคลินิกชุมชนอบอุ่น
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 115)

- ค่าตู้เก็บเอกสารบานเลือนกระจก จํานวน 13,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารบานเลือนกระจก ทรงสูง ขนาด 4
 ฟุต จํานวน 2 หลัง สําหรับใช้ทีคลินิกชุมชนอบอุ่น
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 114 )

- ค่าตู้เก็บเอกสารบานเลือนทึบ จํานวน 51,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารบานเลือนทึบ ทรงสูง ขนาด 4
 ฟุต จํานวน 6 หลัง สําหรับใช้ทีคลินิกชุมชนอบอุ่น
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 113)

- ค่าตู้ล็อคเกอร์ 3 ประตู จํานวน 5,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้ล็อคเกอร์  3 ประตู ขนาดไม่น้อยกว่า 90x45x180
 เซนติเมตร จํานวน 1 ตู้ สําหรับใช้ทีคลินิกชุมชนอบอุ่น
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 114)

- ค่าโต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะสําหรับวางคอมพิวเตอร์ จํานวน 4 ตัว สําหรับใช้
ทีคลินิกชุมชนอบอุ่น
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 113 และ 115)

- ค่าโต๊ะทํางาน จํานวน 3,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัว สําหรับใช้ทีคลินิกชุมชน
อบอุ่น
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 115)
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- ค่าโต๊ะเหล็กเสริมข้าง จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะเหล็กเสริมข้าง ขนาดไม่น้อยกว่า 40x60x65
 เซนติเมตร มีล้อเลือนได้ สําหรับใช้ทีคลินิกชุมชนอบอุ่น
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 115)

- ค่าโทรศัพท์ไร้สาย จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรศัพท์ไร้สาย จํานวน 2 เครือง สําหรับใช้ทีคลินิก
ชุมชนอบอุ่น
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 113)

- ค่าพัดลมตังพืน ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมตังพืน ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว จํานวน 2
 ตัว  สําหรับใช้ทีคลินิกชุมชนอบอุ่น
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 114)

- โต๊ะหินอ่อน จํานวน 9,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะหินอ่อน ประกอบด้วยโต๊ะ 1 ตัว พร้อมเก้าอี 4
 ตัว จํานวน 2 ชุด สําหรับใช้ทีคลินิกชุมชนอบอุ่น
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 114)

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
- ค่าเครืองขูดหินปูน จํานวน 98,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองขูดหินปูน จํานวน 2 เครือง 
แต่ละเครืองมีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
-ใช้ระบบไฟฟ้า 110-230  ความถีในการสัน 27 ถึง 32 กิโลเฮิทซ์
-เป็นเครืองอัลตร้าโซนิก ระบบเพียโซอิเลคตริก
-ทีจับสามารถใส่และถอดออกจากข้อต่อสายได้โดยไม่ต้องใช้เครือง
มือ สามารถฆ่าเชือด้วยความร้อน แกนโลหะภายในด้านจับทําด้วยโลหะไร้
สนิม
-มีมาตราวัดบอกระดับการใช้งาน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับเกลาราก
ฟัน  ระดับรักษาคลองรากฟัน และระดับขูดหินนําลาย
-ท่อต่อนําเข้าเครืองให้นําทีเข้าไปในระบบเครืองและออกมาทีปลายหัวขูด
มีคุณภาพสูง ใช้กับแหล่งจ่ายนําทีมีแรงดันตังแต่ 1 ถึง 5 กิโลกรัม ต่อ
ตารางเซนติเมตร (15 ถึง 73 ปอนด์ต่อตารางนิว)
สําหรับใช้ทีคลินิกชุมชนอบอุ่น
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 115)
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- ค่าเครืองวัดความดันโลหิต อัตโนมัติ พร้อมวัดอัตราการเต้นของหัวใจ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ พร้อมวัดอัตราการ
เต้นของหัวใจ จํานวน 2 เครือง แต่ละเครืองมีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
-เป็นเครืองวัดความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจแบบอัตโนมัติ
โดยสามารถแสดงค่า Systolic Diastolic  และ Pulse Rate ได้พร้อม
กัน
-ตัวเครืองสามารถเคลือนย้ายได้สะดวก ขาตังเป็นชนิดมีล้อ
-หน้าจอแสดงผลเป็นชนิด Digital Display สามารถมองเห็นตัวเลขได้
ชัดเจน
-มีผ้าพันแขนสําหรับผู้ใหญ่ คนอ้วน และเด็ก
สําหรับใช้ทีคลินิกชุมชนอบอุ่น
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 114)

- ค่าเครืองวัดความอิมตัวของออกซิเจนในเลือดพร้อมวัดอัตราการเต้นของ
หัวใจ

จํานวน 65,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองวัดความอิมตัวของออกซิเจนในเลือดพร้อมวัด
อัตราการเต้นของหัวใจ จํานวน 1 เครือง มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
-ช่วงของการวัด SpO2 ได้ตังแต่ 1-100%
-เป็นเครืองวัดความอิมตัวของออกซิเจนในเลือด พร้อมวัดอัตราการเต้น
ของหัวใจแบบใช้ได้กับผู้ใหญ่ และเด็กโตหรือเด็กเล็กได้ในเครืองเดียวกัน
-สามารถวัดค่าได้เทียงตรง ในขณะทีเด็กมีการเคลือนไหว เกร็ง หรือขยับ
นิว
-สามารถวัดค่าเทียงตรงได้ดี ในขณะทีผู้ป่วยมีสภาวะการไหลเวียนของ
เลือดตํา ช็อค หยุดหายใจ (Low Perfusion)
-เป็นเครืองทีมีเซนเซอร์ทีใช้จับสัญญาณ แยกออกจากตัวเครืองโดยแยก
เป็นของผู้ใหญ่และเด็ก
-หน้าจอแสดงผลเป็นแบบ LED ขนาดใหญ่ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน มี
ช่องไฟหน้าจอบอกภาวะปริมาณของแบตเตอรีภายในเครือง
-สามารถใช้กับถ่านแบตเตอรีได้
สําหรับใช้ทีคลินิกชุมชนอบอุ่น
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 114)

- ค่าเครืองส่องตรวจตาหู จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองส่องตรวจ ตา หู หลอดไฟสําหรับตรวจเป็น
แบบฮาโลเจน 3.5 โวลล์ ชนิดไฟ LED ให้ความสว่างสีขาว ด้ามจับใช้กับ
แบตเตอรีชนิดชาร์ทได้พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
-ชุดตรวจหู เลนซ์กระจก กําลังขยาย 3 เท่า
-ชุดตรวจตา ปรับได้ตังแต่ -35 ถึง +40
สําหรับใช้ทีคลินิกชุมชนอบอุ่น
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 114)
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
- ค่าตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เย็น ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 9 คิวบิกฟุต เป็นรุ่นที
ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย จํานวน 2 ตู้ สําหรับใช้ทีคลินิกชุมชนอบอุ่น
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 114 และ 115)

ครุภัณฑ์โรงงาน
- ค่าเครืองเจีย ขนาด 4 นิว จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเจีย ขนาด 4 นิว ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด
ไม่น้อยกว่า 720 วัตต์ ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 11,000
 รอบ/นาที จํานวน 1 เครือง สําหรับใช้ทีคลินิกชุมชนอบอุ่น
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 114)

- ค่าสว่านไฟฟ้า จํานวน 8,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสว่านไฟฟ้า กําลังไฟ 800 วัตต์ ความเร็วรอบ 0-
900 รอบ/นาที อัตราการกระแทกได้ 0-4,000 ครัง/นาที จํานวน 1
 เครือง สําหรับใช้ทีคลินิกชุมชนอบอุ่น
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 113)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- ค่าเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 
นิว)

จํานวน 160,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) จํานวน 10 เครือง  แต่ละเครืองมีคุณลักษณะพืน
ฐานดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด
Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิว จํานวน 1 หน่วย
สําหรับใช้ทีคลินิกชุมชนอบอุ่น จํานวน 8 เครือง ศูนย์บริการสาธารณสุข
เนินพระ จํานวน 1 เครือง และศูนย์บริการสาธารณสุขปากนํา จํานวน 1
 เครือง
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ปี 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 113,114,115 และ 116)
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- ค่าเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครือง มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีหน่วยประมวลผล
ด้านกราฟิก (Graphics
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) 
และ Bluetooth
สําหรับใช้ทีคลินิกชุมชนอบอุ่น
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ปี 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 113)
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- ค่าเครืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที 1 จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที 1 จํานวน 1 เครือง
มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 6 แกนหลัก (6 core) หรือดี
กว่า สําหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.0 GHz จํานวนไม่น้อยกว่า
1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มี
หน่วยความจําแบบ Cache
Memory ไม่น้อยกว่า 15 MB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB
- สนับสนุนการทํางาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SCSI หรือ SAS 
หรือ SATA ทีมีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า
7,200 รอบต่อนาที หรือ ชนิด Solid State Drives หรือดีกว่า และมี
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 140 GB
จํานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
- มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิว จํานวน 1
 หน่วย
- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จํานวน 2
 หน่วย
สําหรับใช้ทีคลินิกชุมชนอบอุ่น
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ปี 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 113)
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- ค่าเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 39,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
จํานวน 5 เครือง
แต่ละเครืองมีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ FAX ภายในเครืองเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
หรือ 1200x4,800 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
สําหรับใช้คลินิกชุมชนอบอุ่น จํานวน 3 เครือง ศูนย์บริการสาธารณสุข
เนินพระ 1 เครือง และศูนย์บริการสาธารณสุขปากนํา จํานวน 1 เครือง
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ปี 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 113,114,115 และ 116)

- ค่าเครืองพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สัน จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่
สัน จํานวน 1 เครือง มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
- มีจํานวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็ม
- มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 80 คอลัมน์ (Column)
- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่าง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิว ได้ไม่น้อยกว่า 400
 ตัวอักษรต่อวินาที
- มีความเร็วขณะพิมพ์ตัวอักษรแบบละเอียดขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิว ได้
ไม่น้อยกว่า 100 ตัวอักษรต่อวินาที
- มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อย
กว่า 360x360 dpi
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีหน่วยความจําแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB
สําหรับใช้ทีคลินิกชุมชนอบอุ่น
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ปี 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 115)
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- ค่าเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 13,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18
 หน้า/นาที) จํานวน 4 เครือง แต่ละเครืองมีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
สําหรับใช้ทีคลินิกชุมชนอบอุ่น
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ปี 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 114)

- ค่าเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) จํานวน 7,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30
 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครือง มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
สําหรับใช้ทีคลินิกชุมชนอบอุ่น
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ปี 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 115)

- ค่าเครืองสแกนเนอร์ สําหรับงานเอกสารทัวไป จํานวน 3,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารทัว
ไป จํานวน 1 เครือง มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,800x4,800 dpi
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
สําหรับใช้คลินิกชุมชนอบอุ่น
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ปี 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 114)
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- ค่าเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 35,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 11
 เครืองแต่ละเครืองมีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
สําหรับใช้ทีคลินิกชุมชนอบอุ่น จํานวน 9 เครือง ศูนย์บริการสาธารณสุข
เนินพระ จํานวน 1 เครือง และศูนย์บริการสาธารณสุขปากนํา จํานวน 1
 เครือง
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ปี 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 113,114,115 และ 116)
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ของ

กองช่าง

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

จ านวน 132,756,600 บาท



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครระยอง
อําเภอ เมืองระยอง   จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 4,826,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 4,826,500 บาท
งบบุคลากร รวม 3,182,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,182,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,347,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 7 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 88,500 บาท
-ค่าตอบแทนรายเดือนผู้อํานวยการกองช่าง จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ผู้อํานวยการกองฯ ในอัตรา
เท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งทีได้รับตามหนังสือกรมฯ ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว1739 ลงวันที 28 ตุลาคม 2547 เรือง ซักซ้อมการตังงบ
ประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานเทศบาล จํานวน 21,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงาน ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0803/ว 760 ลงวันที 9
 เมษายน 2558 เรือง กําหนดวิธีปฏิบัติเกียวกับการเบิกจ่ายเงินเพิมการ
ครองชีพของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชัวคราว พนักงาน
ราชการฯ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการ
ครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับ
ที 6) พ.ศ. 2558

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 121,200 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการ
กองฯ จํานวน 1 อัตรา และหัวหน้าฝ่ายฯ จํานวน 3 อัตรา 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 246,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินค่าจ้าง
ประจํา จํานวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 368,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานของกองช่าง จํานวน 2 อัตรา
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,200 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้าง ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0803/ว 760 ลงวัน
ที 9 เมษายน 2558 เรือง กําหนดวิธีปฏิบัติเกียวกับการเบิกจ่ายเงินเพิม
การครองชีพของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชัวคราว พนักงาน
ราชการฯ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการ
ครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับ
ที 6) พ.ศ. 2558
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งบดําเนินงาน รวม 1,344,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 144,200 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 114,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,200 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจําทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 2,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจ้างบุคคลภายนอกทําการอย่างใดอย่าง
หนึงให้กับเทศบาล เช่น ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิง
ปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตัง
ไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าเบียประกัน ค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างในการรังวัดทีดิน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างทีได้รับคําสังให้เดิน
ทางไปราชการ ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน ค่าวัสดุ
เชือเพลิงและหล่อลืน ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าธรรมเนียม
ผ่านทาง ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินอืน ฯลฯ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 1,110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 900,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป แฟ้ม แบบพิมพ์ นําดืม สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือ
จ้างพิมพ์ เครืองคํานวณเลข กุญแจฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ ภาพยนตร์ วีดีโอ เทป แผ่นซีดี รูปภาพทีได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย แผ่นป้าย/สปอตประชาสัมพันธ์ ผ้าไวนิล กระดาษ
โปสเตอร์ สี ป้ายจัดนิทรรศการ เอกสารแผ่นพับและวัสดุโฆษณาอืน ๆ
 ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 200,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึก กระดาษต่อเนือง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมน
บอร์ด เมาส์ ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 299,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 299,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
- ค่าตู้เก็บเอกสารบานเลือนกระจก จํานวน 10,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารบานเลือนกระจก ขนาด 5
 ฟุต จํานวน 2 หลัง สําหรับใช้ในงานบริหารทัวไป
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 135)

- ค่าตู้เก็บเอกสารบานเลือนทึบ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารบานเลือนทึบ ขนาด 5 ฟุต จํานวน 2
 หลัง สําหรับใช้ในงานบริหารทัวไป
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 135)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- ค่าเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 2 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิว)

จํานวน 87,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 2
 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) จํานวน 3 เครือง แต่ละเครืองมี
คุณลักษณะพืนฐานดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread)
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จํานวน 1
 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics
Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีมี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จํานวน
1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5
นิว จํานวน 1 หน่วย
สําหรับใช้ในงานบริหารทัวไป
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ปี 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 135)
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- ค่าเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 
นิว)

จํานวน 128,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) จํานวน 8 เครือง แต่ละเครืองมีคุณลักษณะพืนฐาน
ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด
Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิว จํานวน 1 หน่วย
สําหรับใช้ในงานบริหารทัวไป
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ปี 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 135)

- ค่าเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 64,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 20
 เครือง
แต่ละเครืองมีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
สําหรับใช้ในงานบริหารทัวไป
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ปี 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 135)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครระยอง
อําเภอ เมืองระยอง   จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 73,997,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน รวม 73,997,800 บาท
งบบุคลากร รวม 7,852,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,852,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,944,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 11 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 106,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงาน ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0803/ว 760 ลงวัน
ที 9 เมษายน 2558 เรือง กําหนดวิธีปฏิบัติเกียวกับการเบิกจ่ายเงินเพิม
การครองชีพของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชัวคราว พนักงาน
ราชการฯ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการ
ครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับ
ที 6) พ.ศ. 2558

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,030,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินค่าจ้าง
ประจํา จํานวน 4 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 4,373,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานของกอง
ช่าง จํานวน 37 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 398,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้าง ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0803/ว 760 ลงวัน
ที 9 เมษายน 2558 เรือง กําหนดวิธีปฏิบัติเกียวกับการเบิกจ่ายเงินเพิม
การครองชีพของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชัวคราว พนักงาน
ราชการฯ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการ
ครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับ
ที 6) พ.ศ. 2558

งบดําเนินงาน รวม 9,198,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 68,300 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 48,300 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจําทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ
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ค่าใช้สอย รวม 3,700,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 3,300,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจ้างบุคคลภายนอกทําการอย่างใดอย่าง
หนึงให้กับเทศบาล เช่น ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิง
ปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตัง
ไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าเบียประกัน ค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างในการรังวัดทีดิน ค่าขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้าและติดตังหม้อแปลงไฟฟ้าสาธารณะ ค่าตรวจพิจารณาสิง
ล่วงลําลํานํา ค่าขยายเขตประปา ค่าติดตังมาตรวัดนําประปา และอืนๆ เป็น
เงิน 900,000 บาท และค่าจ้างเอกชนดําเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะในเขตเทศบาลนครระยอง เป็นเงิน 2,400,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 400,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินอืน ฯลฯ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 5,130,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ โคมไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 2,300,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ นํามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย เหล็ก
เส้น กระเบือง สังกะสี ท่อต่างๆ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 200,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยาง
นอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน นํามันเบรก หัวเทียน เบาะรถ
ยนต์ หม้อนํารถยนต์ กระจกมองข้างรถยนต์ ฯลฯ  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 600,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เสือ กางเกง รองเท้า ถุง
มือ ถุงเท้า เข็มขัด หมวก เครืองแต่งกายชุดพ่นสารเคมี ทีปิดจมูก ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 300,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของเครืองปัมนําทีใช้ในการระบายนําแก้ไขปัญหา
นําท่วมขัง บริเวณถนนจันทอุดม ถนนชายทุ่ง ถนนหลังวัดป่าประดู่ และ
ภายในหมู่บ้านไพบูลย์นิมิตรสุข โดยจ่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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งบลงทุน รวม 56,947,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 56,947,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
- ค่าก่อสร้างถนนคสล.ซอยพ่อปู่ แม่ย่า จํานวน 2,991,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร  กว้างเฉลีย 5
 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 718 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีไม่น้อยกว่า 3,590
 ตารางเมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาล
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562
) หน้า 68)

- ค่าก่อสร้างถนนคสล.ซอยแยกถนนริมนํา จํานวน 328,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลีย 5
 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 104 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีไม่น้อยกว่า 520
 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาล
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562
) หน้า 67)
  

- ค่าก่อสร้างถนนคสล.ซอยแยกถนนเลียบชายฝัง จํานวน 162,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 5
 เมตร  ยาว 50 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีไม่น้อยกว่า 250 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาล
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562
) หน้า 68)

- ค่าก่อสร้างถนนคสล.ซอยแยกถนนหน้าวัดตรีรัตนาราม จํานวน 205,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลีย 5
 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 66 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีไม่น้อยกว่า 330
 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาล
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562
) หน้า 67)

- ค่าก่อสร้างถนนคสล.ถนนทางไผ่ 4/3 จํานวน 697,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร  กว้างเฉลีย 5
  เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า 216 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีไม่น้อย
กว่า 1,080 ตารางเมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาล
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562
) หน้า 70)
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- ค่าก่อสร้างถนนคสล.พร้อมระบบระบายนําซอยแยกถนนอดุลย์ธรรม
ประภาส (ข้างร้านก๋วยเตียวแกงส้ม)

จํานวน 823,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร  กว้างเฉลีย 5
 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 97 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีไม่น้อยกว่า 485
 ตารางเมตร  พร้อมระบบระบายนํา คสล. กว้าง 0.30 เมตร จํานวน 2
 ข้าง ความยาวข้างละ 96 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 192 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาล
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562
) หน้า 69)

- ค่าก่อสร้างถนนคสล.พร้อมระบบระบายนําถนนบางจากซอย 13/5 จํานวน 716,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร  กว้างเฉลีย 4.50
 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 89 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีไม่น้อยกว่า 400
 ตารางเมตร  พร้อมรางระบายนํา คสล. กว้าง 0.30 เมตร จํานวน 2
 ข้าง ความยาวข้างละ 89 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 178 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาล
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562
) หน้า 68)

- ค่าก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายนําซอยเกาะพรวด 4/1 (ซอยศิริคช) จํานวน 1,313,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร  กว้างเฉลีย 4
 เมตร  ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 160 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีไม่น้อย
กว่า 640 ตารางเมตร  และก่อสร้างรางระบายนํา คสล. ขนาดกว้าง 0.30
 เมตร จํานวน 2 ข้าง ความยาวข้างละ 160 เมตร  ความยาวรวมไม่น้อย
กว่า  320 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาล
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562
) หน้า 69)

- ค่าก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายนําซอยนครระยอง 5/2  (ข้างนคร
เฟอร์นิเจอร์) ช่วงที 2

จํานวน 1,341,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร  กว้างเฉลีย 1
 เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า 220 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีไม่น้อย
กว่า 220 ตารางเมตร  และก่อสร้างรางระบายนํา คสล. ขนาดกว้าง 0.30
 เมตร จํานวน 2 ข้าง ความยาวข้างละ  220 เมตร  ความยาวรวมไม่น้อย
กว่า  440 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาล
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562
) หน้า 69)

- ค่าก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายนําซอยแยกถนนเทศวานิช  ฝังทิศตะวัน
ออก

จํานวน 155,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร  กว้างเฉลีย 1 - 3
 เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า 39 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีไม่น้อย
กว่า 44.50 ตารางเมตร  และก่อสร้างรางระบายนํา คสล. ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร จํานวน 1 ข้าง ความยาวไม่น้อยกว่า  39 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาล
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562
) หน้า 70)
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- ค่าก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายนําซอยสมุทรเจดีย์ 1/1 จํานวน 397,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร  กว้าง 4.50 - 5
 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 48 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีไม่น้อยกว่า 230
 ตารางเมตร  พร้อมรางระบายนํา คสล. กว้าง 0.30 เมตร จํานวน 2
 ข้าง ความยาวข้างละ 48 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 96 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาล
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562
) หน้า 68)

- ค่าก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายนําถนนบางจาก ซอย 11/1 จํานวน 797,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร  กว้างเฉลีย 4 - 5
 เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า 131 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีไม่น้อย
กว่า 612 ตารางเมตร  พร้อมก่อสร้างท่อระบายนํา คสล. ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร  จํานวน 1 ข้าง  ความยาวไม่น้อยกว่า  131 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาล
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562
) หน้า 71)

- ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายนํา ถนนริมนําช่วงสะพานดําถึง
สํานักงานชลประทานจังหวัดระยอง

จํานวน 8,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายนํา โดยทําการ
ช่วงที 1  ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 6 เมตร  ยาว
ไม่น้อยกว่า 600 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีไม่น้อยกว่า 3,600 ตาราง
เมตร พร้อมก่อสร้างท่อระบายนํา คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1
 เมตร จํานวน 1 ข้าง ความยาวประมาณ  640  เมตร
ช่วงที 2  ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หนาเฉลีย 5
 เซนติเมตร  กว้างเฉลีย 6 - 7 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 740 เมตร หรือคิด
เป็นพืนทีไม่น้อยกว่า 5,100  ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาล
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562
) หน้า 67)

- ค่าก่อสร้างป้ายชือถนน/ซอย ภายในเขตเทศบาลนครระยอง จํานวน 3,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายชือถนน/ซอย ภายในเขตเทศบาลนคร
ระยอง จํานวน 200 ป้าย
ตามแบบแปลนของเทศบาล
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562
) หน้า 70)

- ค่าก่อสร้างระบบระบายนําถนนนครระยอง 60 จํานวน 271,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล. ขนาดกว้าง 0.30
 เมตร จํานวน 1 ข้าง ความยาวไม่น้อยกว่า 78 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาล
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562
) หน้า 70)
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- ค่าก่อสร้างระบบระบายนําถนนอํานวยสุข จํานวน 452,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล. ขนาดกว้าง 0.30
 เมตร จํานวน 1 ข้าง ความยาวไม่น้อยกว่า  142 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาล
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562
) หน้า 69)

- ค่าก่อสร้างสะพานเฉลิมชัย จํานวน 35,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพาน คสล. ผิวจราจร กว้าง 10 เมตร  สะพาน
ยาว 150  เมตร พร้อมทางเท้ากว้างข้างละ 1.50 เมตร จํานวน 2 ข้าง
ตามแบบแปลนของเทศบาล
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562
) หน้า 71)

- ค่าปรับปรุงท่อระบายนําบริเวณซอยแยกถนนก้นปึก (บ้านเป็ด) จํานวน 99,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร  กว้างเฉลีย 2.50
 เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า 17 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีไม่น้อย
กว่า 42.50 ตารางเมตร  พร้อมก่อสร้างท่อระบายนํา คสล. ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร จํานวน 1 ข้าง  ความยาวไม่น้อยกว่า  17 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาล
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562
) หน้า 70)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
- ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงถนนและไฟฟ้าสาธารณะ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือซ่อมแซม ปรับปรุงหรือบํารุงรักษา
ถนน สะพาน ทางเท้า และไฟฟ้าสาธารณะ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 – 2562
) หน้า 73)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครระยอง
อําเภอ เมืองระยอง   จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 12,596,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานสวนสาธารณะ รวม 12,596,000 บาท
งบบุคลากร รวม 8,480,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 8,480,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 270,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 1 อัตรา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 220,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินค่าจ้าง
ประจํา จํานวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 7,226,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานของกอง
ช่าง จํานวน 64 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 764,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้าง ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0803/ว 760 ลงวัน
ที 9 เมษายน 2558 เรือง กําหนดวิธีปฏิบัติเกียวกับการเบิกจ่ายเงินเพิม
การครองชีพของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชัวคราว พนักงาน
ราชการฯ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการ
ครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับ
ที 6) พ.ศ. 2558

งบดําเนินงาน รวม 3,802,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 452,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 2,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจ้างบุคคลภายนอกทําการอย่างใดอย่าง
หนึงให้กับเทศบาล เช่น ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิง
ปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตัง
ไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าเบียประกัน ค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนต่างๆ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 450,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินอืน ฯลฯ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 2,720,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง เข่ง ผ้าปู ที
นอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนํา จานรอง หม้อไฟฟ้า ถัง
แก๊ส กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 350,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ นํามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย เหล็ก
เส้น กระเบือง สังกะสี ท่อต่างๆ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 400,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยาง
นอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน นํามันเบรก หัวเทียน เบาะรถ
ยนต์ หม้อนํารถยนต์ กระจกมองข้างรถยนต์ ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 850,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 1,000,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย สารเคมีป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว์ กากนําตาล ปุ๋ย ปุ๋ยนําจุลินทรีย์ ดิน กระถาง พันธุ์
พืช อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ถุงเพาะพันธุ์ไม้ จอบ มีด
ขอ พลัว ถังฉีดยา หน้ากากป้องกันพิษ กรรไกรตัดหญ้า ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ เช่น มิเตอร์นํา -ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรง
กันสวะ หัวเชือมแก๊ส หัววาล์วปิด-เปิดแก๊ส ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 480,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 280,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสวนสาธารณะให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 200,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่านําประปาในสวนสาธารณะให้กับสํานักงานประปา
งบลงทุน รวม 313,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 213,500 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
- ค่าเครืองพ่นยาแบบสะพายหลัง พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพ่นยาแบบสะพายหลัง พร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 2 เครือง แต่ละเครืองมีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
-เครืองยนต์เบนซิน 4 จังหวะ 
-ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 35.8 ซีซี
-กําลังเครืองยนต์ 1.5 แรงม้า หรือไม่เกิน 7,000 รอบ/นาที
-ความจุถัง บรรจุได้ไม่น้อยกว่า 25 ลิตร
สําหรับใช้ในงานสวนสาธารณะ
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 135)
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- ค่าเครืองสูบนําแบบหอยโข่ง เครืองยนต์เบนซิน สูบนําได้ 450 ลิตรต่อนาที จํานวน 19,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสูบนําแบบหอยโข่ง เครืองยนต์เบนซิน สูบนํา
ได้  450 ลิตรต่อนาที จํานวน 2 เครือง  แต่ละเครืองมีคุณลักษณะพืนฐาน
ดังนี
-เป็นเครืองสูบนําแบบหอยโข่ง ใช้เครืองยนต์เบนซิน 
-ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิว (50 มิลลิเมตร)
-สูบนําได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณทีกําหนด
-ส่งนําได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต 
-อุปกรณ์ประกอบของเครืองสูบนําและของเครืองยนต์ต้องมีครบชุด พร้อม
ทีจะใช้งานได้
สําหรับใช้ในงานสวนสาธารณะ
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 135)

- ค่าปัมนําแบบหอยโข่ง ขนาด 1 นิว 1 แรงม้า จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือปัมหอยโข่ง ขนาด 1 นิว 1 แรงม้า พร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 3 ตัว สําหรับใช้ในงานสวนสาธารณะ
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 135)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
- ค่าเครืองตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิว จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิว จํานวน 3
 เครือง    แต่ละเครืองมีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
-เป็นเครืองตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เครืองยนต์ แบบมือถือ
-เป็นเครืองยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ
-ความจุกระบอกสูบขนาดไม่น้อยกว่า 21 ซีซี
-เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.80 แรงม้า
-ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิว
-ใบมีดตัดสามารถใช้ได้ 2 ด้าน
สําหรับใช้ในงานสวนสาธารณะ
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 135)

- ค่าเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 47,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 5
 เครือง               แต่ละเครืองมีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
-เป็นเครืองตัดหญ้าแบบสะพาย
-เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า
-ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
-พร้อมใบมีด
สําหรับใช้ในงานสวนสาธารณะ
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 135)
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ครุภัณฑ์โรงงาน
- ค่าเครืองปัมลม จํานวน 66,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปัมลม ระบบสายสะพาย จํานวน 1
 เครือง            มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
-มอเตอร์ 3 แรงม้า
-ขนาดลูกสูบ 80 มิลลิเมตร
-ช่วงชักลูกซูบ 60 มิลลิเมตร
-จํานวนลูกสูบ 2 ลูกสูบ
-แรงดันสูงสุด 10 bar/142 PSI
-แรงอัดลม 500 ลิตร/นาที (17.68 CFM)
-ความจุไม่น้อยกว่า 160 ลิตร
สําหรับใช้ในงานสวนสาธารณะ
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 135)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
- ค่าปรับปรุงสนามและสิงปลูกสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมสนามและสิงปลูกสร้างใน
สวนสาธารณะ
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 73)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครระยอง
อําเภอ เมืองระยอง   จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 40,992,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบําบัดนําเสีย รวม 40,992,300 บาท
งบบุคลากร รวม 6,238,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,238,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 857,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 1 อัตรา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,555,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินค่าจ้าง
ประจํา จํานวน 7 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 7,200 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่ลูกจ้างประจํา ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0803/ว 760 ลงวัน
ที 9 เมษายน 2558 เรือง กําหนดวิธีปฏิบัติเกียวกับการเบิกจ่ายเงินเพิม
การครองชีพของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชัวคราว พนักงาน
ราชการฯ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการ
ครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับ
ที 6) พ.ศ. 2558

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3,519,600 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานของกอง
ช่าง จํานวน 28 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 300,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้าง ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0803/ว 760 ลงวัน
ที 9 เมษายน 2558 เรือง กําหนดวิธีปฏิบัติเกียวกับการเบิกจ่ายเงินเพิม
การครองชีพของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชัวคราว พนักงาน
ราชการฯ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการ
ครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับ
ที 6) พ.ศ. 2558

งบดําเนินงาน รวม 14,187,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 583,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 500,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 47,600 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจําทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
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ค่าใช้สอย รวม 10,288,600 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 9,288,600 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจ้างบุคคลภายนอกทําการอย่างใดอย่าง
หนึงให้กับเทศบาล เช่น ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิง
ปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตัง
ไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าเบียประกัน ค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เป็นค่ากําจัดขยะมูล
ฝอยฯ จํานวน 7,800,000 บาท  ค่าจ้างขุดรือบ่อขยะและค่าจ้างเหมา
อืน ๆ จํานวน 1,488,600 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 1,000,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินอืน ฯลฯ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 2,975,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 25,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง เข่ง ผ้าปู ที
นอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนํา จานรอง หม้อไฟฟ้า ถัง
แก๊ส กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 1,000,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ นํามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย เหล็ก
เส้น กระเบือง สังกะสี ท่อต่างๆ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 600,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยาง
นอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน นํามันเบรก หัวเทียน เบาะรถ
ยนต์ หม้อนํารถยนต์ กระจกมองข้างรถยนต์ ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 600,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามัน ดีเซล นํามัน
เบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 500,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สารนาโน
ชีวภาพ ยาและเวชภัณฑ์ทีไม่ใช่ยา ผงปูนคลอรีน ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย สารเคมีป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว์ กากนําตาล ปุ๋ย ปุ๋ยนําจุลินทรีย์ ดิน กระถาง พันธุ์
พืช อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ถุงเพาะพันธุ์ไม้ จอบ มีด
ขอ พลัว ถังฉีดยา หน้ากากป้องกันพิษ กรรไกรตัดหญ้า ฯลฯ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เสือ กางเกง รองเท้า ถุง
มือ ถุงเท้า เข็มขัด หมวก เครืองแต่งกายชุดพ่นสารเคมี ทีปิดจมูก ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 340,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 280,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของระบบบําบัดนําเสียให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 60,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของระบบบําบัดนําเสียให้กับสํานักงานประปา
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งบลงทุน รวม 20,566,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,566,300 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
- ค่ารถดูดสิงโสโครกและฉีดล้างท่อระบายนํา จํานวน 18,900,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถดูดสิงโสโครกและฉีดล้างท่อระบายนํา ระบบ
สุญญากาศแบบใบพัดอลูมินัม (Centrifugal Compressor) ตัวรถ
ชนิด 10 ล้อ เครืองยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 300 แรงม้า ถังสิงโสโครก
ทําด้วยเหล็กทนแรงดึงสูงขนาดไม่น้อยกว่า 11 ลูกบาศก์หลา ประกอบเป็น
ชุดเดียวกับถังนําสแตนเลสทรงกระบอก ขนาด 4,000 ลิตร ปัมนําแรงดัน
สูงแบบลูกสูบเดียว ระบบดับเบิลแอคติง ทํางานด้วยระบบไฮดรอลิคแรง
ดันไม่น้อยกว่า 8 นิว หมุนทํางานได้ 320 องศา จํานวน 1 คัน
สําหรับใช้ในงานบําบัดนําเสีย
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 135)

ครุภัณฑ์การเกษตร
- ค่ารถฟาร์มแทร็คเตอร์ ชนิดขับเคลือน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 แรง
ม้า

จํานวน 1,650,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถฟาร์มแทร็คเตอร์ ชนิดขับเคลือน 4 ล้อ ระบบ
เครืองยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยนํา มีกําลังไม่น้อย
กว่า 100 แรงม้า มีความเร็วรอบไม่เกิน 2,200 รอบ/นาที ระบบส่งกําลังมี
เกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 12 เกียร์ และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า 4
 เกียร์ ระบบพวงมาลัยเป็นแบบเพาเวอร์หรือไฮโดรสแตติค ระบบเบรก
แบบจานแช่ในนํามัน และระบบไฮดรอลิกแขนยกเครืองมือแบบ 3
 จุด จํานวน 1 คัน สําหรับใช้ในงานบําบัดนําเสีย
เป็นครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึงกําหนด
ราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 135)

ครุภัณฑ์โรงงาน
- ค่าเครืองตัดไฟเบอร์ 14 นิว จํานวน 7,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดไฟเบอร์ กําลังไฟฟ้า 2,000 วัตต์ ความเร็ว
รอบ 3,500 รอบ/นาที ขนาดใบ 355 มิลลิเมตร (14 นิว)  นําหนักรวม
การ์ดล่าง 17 กิโลกรัม  จํานวน 1 เครือง สําหรับใช้ทีงานบําบัดนําเสีย
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 135)
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- ค่าตู้เชือมไฟฟ้า จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เชือมไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์ แรงดันไฟฟ้า
ขนาดไร้ภาระ 60 โวลท์ ช่วงกระแสไฟฟ้าในการเชือม 10-250
 แอมป์ ขนาดลวดเชือม 1.6-3.2 มิลลิเมตร จํานวน 2 เครือง สําหรับใช้ที
งานบําบัดนําเสีย
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 135)

วันทีพิมพ์ : 8/9/2559  11:07:52 หน้า : 4/4



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครระยอง
อําเภอ เมืองระยอง   จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 344,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 
แยกเป็น 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 344,000 บาท
งบบุคลากร รวม 344,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 344,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 344,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 1 อัตรา
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

กองสวัสดกิารสังคม

จ านวน 9,010,400 บาท



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครระยอง
อําเภอ เมืองระยอง   จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 9,010,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 9,010,400 บาท
งบบุคลากร รวม 5,174,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,174,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,062,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 9 อัตรา 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ผู้อํานวยการกองฯ ในอัตรา
เท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งทีได้รับ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1739 ลงวัน
ที 28 ตุลาคม 2547 เรือง ซักซ้อมการตังงบประมาณรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการ
กองฯ จํานวน 1 อัตรา และหัวหน้าฝ่ายฯ จํานวน 2 อัตรา 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,924,700 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานของกองสวัสดิการ
สังคม จํานวน 9 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 17,300 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้าง ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0803/ว 760 ลงวัน
ที 9 เมษายน 2558 เรือง กําหนดวิธีปฏิบัติเกียวกับการเบิกจ่ายเงินเพิม
การครองชีพของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชัวคราว พนักงาน
ราชการฯ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการ
ครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับ
ที 6) พ.ศ. 2558

งบดําเนินงาน รวม 1,246,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 94,200 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 22,200 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจําทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
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ค่าใช้สอย รวม 995,400 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 8,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจ้างบุคคลภายนอกทําการอย่างใดอย่าง
หนึงให้กับเทศบาล เช่น ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิง
ปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตัง
ไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าเบียประกัน ค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างทีได้รับคําสังให้เดิน
ทางไปราชการ ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน ค่าวัสดุ
เชือเพลิงและหล่อลืน ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าธรรมเนียม
ผ่านทาง ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ
- โครงการผู้สูงวัย สานสัมพันธ์ ร่วมใจกันสามัคคี ในเขตเทศบาลนครระยอง จํานวน 112,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการผู้สูงวัย สานสัมพันธ์ ร่วมใจ
กันสามัคคี โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิด–ปิดงาน ค่าอุปกรณ์การกีฬา ค่านักกีฬาและเจ้าหน้าทีผู้ควบคุม ค่า
โล่หรือถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัล ค่าสนับสนุนทีมแข่งขัน ค่าเช่าและ
ค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์ในการแข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน/เจ้าหน้าทีประจําสนาม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการจัดงาน ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสนับสนุนทีมผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่า
จ้าง/ค่าสนับสนุนชุดการแสดง/ดนตรี ค่าจัดทําเอกสาร/สือประชา
สัมพันธ์ ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิงตีพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562
) หน้า 123)

- โครงการฝึกอาชีพเพิมรายได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 65,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอาชีพให้กับชุมชนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์เพือใช้ในการ
สาธิต ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีฝึกอบรม ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าพิมพ์และ
เขียนประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงตีพิมพ์ ค่าใช้
จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายอืน
ทีจําเป็นในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที
พัก ค่ายานพาหนะ ค่าจัดทําเอกสาร/สือประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562
) หน้า 99)

- โครงการเลือกตังประธานชุมชนและส่งเสริมประชาธิปไตยระดับชุมชน จํานวน 54,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการเลือกตังประธานชุมชนและส่งเสริมให้
ความรู้ประชาธิปไตยระดับชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าจัดทําเอกสาร/สือประชา
สัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงตีพิมพ์ ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562
) หน้า125)
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-โครงการแข่งขันกีฬาพืนบ้านชุมชนสัมพันธ์ จํานวน 149,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ในเขต
เทศบาลนครระยอง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการตกแต่งสถานที ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิด–ปิดงาน ค่าอุปกรณ์การกีฬา ค่าชุดนักกีฬาและเจ้า
หน้าที ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัล ค่าสนับสนุนทีมแข่งขัน ค่า
เช่าและค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์ในการแข่งขัน ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน/เจ้าหน้าทีประจําสนาม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการจัด
งาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสนับสนุนทีมผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ค่าจ้าง/ค่าสนับสนุน ชุดการแสดง/ดนตรี ค่าจัดทําเอกสาร/สือ
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิงตีพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562
) หน้า 123)

-โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการทบทวนทําแผนชุมชนในเขตเทศบาล
นครระยอง

จํานวน 176,100 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดทํา
แผนชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง โดยการจัดประชุมเสนอแนว
ทาง/โครงการ/ปัญหา การจัดประชาคมและการจัดทําแผนชุมชน ค่าส่ง
เสริมกิจกรรมของชุมชนและกลุ่มต่างๆ โดยให้ชุมชนจัดกิจกรรมสาธารณ
ประโยชน์หรือการประชุมให้ความรู้ตามความคิดริเริมของชุมชน
ต่างๆ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิงตีพิมพ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการประชุม ค่าใช้จ่ายอืนที
จําเป็นในการประชุม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าจัดทําเอกสาร/สือประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562
) หน้า 122)

-โครงการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่กลุ่มสตรีชุมชนเทศบาลนครระยอง จํานวน 47,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่กลุ่มสตรี
ชุมชนเทศบาลนครระยอง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562
) หน้า 126)

-โครงการหนึงปณิธานความดี ปีมหามงคลปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 
2560

จํานวน 89,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหนึงปณิธานความดี ปีมหามงคลปลูก
ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 2560 ในการดําเนินการส่งเสริมให้ประชาชน
ร่วมมือกันปลูกต้นไม้เพิมพืนทีสีเขียว โดยจ่ายเป็นค่าพันธุ์ไม้ ค่าปุ๋ย ค่า
จ้างขุดหลุมเตรียมปลูก ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก (เช่น บัวรดนํา เสียม
มือ จอบ เชือก ฯลฯ) ค่านําดืม ค่าจัดทําเอกสาร/สือประชาสัมพันธ์ และค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562
) หน้า 77)

วันทีพิมพ์ : 8/9/2559  11:12:53 หน้า : 3/6



-โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพือพัฒนาชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครระยอง จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ดูงาน การจัดงาน/กิจกรรม ด้านการ
พัฒนาผู้สูงอายุ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพือเสริมสร้างความ
รัก ความสามัคคี และการทํางานร่วมกันให้แก่ผู้บริหารเทศบาล คณะ
กรรมการชมรม  และสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาล เพือจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิด – ปิด การฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์การฝึกอบรม ค่า
เช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่า
กระเป๋าเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าเช่าทีพัก ค่า
เช่า/ตกแต่งสถานที ค่าของขวัญ/ของรางวัล/ของทีระลึก ค่าจ้างเหมา
เอกชนในการดําเนินการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562
) หน้า 124)

-โครงการอบรมสัมมนาด้านการพัฒนาชุมชน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน การจัด
งาน/กิจกรรม ด้านการพัฒนาชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง เพือเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และการทํางานร่วมกันให้แก่ผู้
บริหารเทศบาล ผู้นําชุมชน คณะกรรมการชุมชน และประชาชนในเขต
เทศบาล เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีฝึก
อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด การฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครืองเขียนและ
อุปกรณ์การฝึกอบรม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าของ
สมนาคุณในการดูงาน ค่ากระเป๋าเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562
) หน้า 123)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินอืน ฯลฯ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 157,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป แฟ้ม แบบพิมพ์ นําดืม สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือ
จ้างพิมพ์ เครืองคํานวณเลข กุญแจ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 2,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยาง
นอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน นํามันเบรก หัวเทียน เบาะรถ
ยนต์ หม้อนํารถยนต์ กระจกมองข้างรถยนต์ ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 25,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ ภาพยนตร์ วีดีโอ เทป แผ่นซีดี รูปภาพทีได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย แผ่นป้าย/สปอตประชาสัมพันธ์ ผ้าไวนิล กระดาษ
โปสเตอร์ สี ป้ายจัดนิทรรศการ เอกสารแผ่นพับและวัสดุโฆษณาอืนๆ ฯลฯ

วันทีพิมพ์ : 8/9/2559  11:12:53 หน้า : 4/6



วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึก กระดาษต่อเนือง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมน
บอร์ด เมาส์ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 889,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 889,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
- ค่าเก้าอีสํานักงาน จํานวน 12,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงานบุนวม มีล้อ และพนักพิง จํานวน 5
 ตัว สําหรับใช้ทีกองสวัสดิการสังคม
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 134)

- ค่าโต๊ะทํางาน จํานวน 3,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัว สําหรับใช้ทีกองสวัสดิการ
สังคม
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 134)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
- ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 2,400 ซี
ซี ขับเคลือน 2 ล้อ

จํานวน 787,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ตํากว่า 2,400 ซีซี ขับเคลือน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จํานวน 1
 คัน              มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี 
-ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู
-เป็นกระบะสําเร็จรูป พร้อมติดตังเครืองปรับอากาศ
สําหรับใช้ทีกองสวัสดิการสังคม
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 134)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- ค่าเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 
นิว)

จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน(จอขนาดไม่
น้อยกว่า18.5 นิว)จํานวน 5 เครือง แต่ละเครืองมีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 100 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า18.5 นิว จํานวน 1 หน่วย
สําหรับใช้ทีกองสวัสดิการสังคม
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ปี 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 134)

- ค่าเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 6,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2
 เครือง สําหรับใช้ทีกองสวัสดิการสังคม แต่ละเครืองมีคุณลักษณะพืนฐาน
ดังนี
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ปี 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 134)

งบเงินอุดหนุน รวม 1,700,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,700,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพือเอาชนะยาเสพติดจังหวัด
ระยอง (สตส.จ.ระยอง)ในการจัดทําโครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดด้วยพลังแผ่นดิน ท้องถินและชุมชน จังหวัด
ระยอง ประจําปี 2559 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2 /ว 3616 ลงวันที 24
 มิถุนายน 2559 (จะดําเนินการอุดหนุนให้กับศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพือเอา
ชนะยาเสพติดจังหวัดระยองต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรม
การอํานวยการกระจายอํานาจระดับจังหวัดแล้ว) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562
) หน้า 126)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 504,800 2,356,700 1,924,700 26,155,000 7,903,200 17,198,500 8,542,800

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา 7,200

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 67,200 195,000 1,131,700 5,506,200 96,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 36,000 87,000 17,300 2,678,800 875,300 1,407,300 937,100

เงินเดือนพนักงาน 227,000 344,000 1,522,000 3,062,000 6,068,200 18,076,700 109,790,400 3,038,900

เงินวิทยฐานะ 9,764,400

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 4,699,000 847,800 615,500 964,000

เงินประจําตําแหน่ง 103,200 121,200 876,000 103,200

รวม 767,800 344,000 3,965,700 5,174,400 39,924,400 29,710,700 144,385,500 13,578,800

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 480,000 480,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 5,798,520 5,798,520

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

1,099,680 1,099,680

เงินเดือนนายก/รองนายก 2,132,300 2,132,300

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 480,000 480,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 6,271,700 70,857,400

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา 7,200

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 801,000 7,797,100

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 340,000 6,378,800

เงินเดือนพนักงาน 27,774,300 169,903,500

เงินวิทยฐานะ 9,764,400

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 582,100 7,708,400

เงินประจําตําแหน่ง 849,600 2,053,200

รวม 46,609,200 284,460,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 22,200 126,100 141,300 207,800 36,100 357,400

ค่าเบียประชุม 20,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

8,388,800 178,600 72,000 1,210,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000 72,000 150,000 498,000 114,000 716,400

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 14,000 524,100 1,310,000 551,100 15,000 940,000 371,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 476,000 8,000 48,844,600 3,358,800 35,000 110,000 8,367,200

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 820,000 970,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 3,000 24,000 48,000 320,200 308,000 1,146,600

- โครงการแข่งขันเรือ
ยาวประเพณีชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 
และงานห่มผ้าองค์พระ
เจดีกลางนํา

650,000

- โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์และ
งานก่อพระเจดีย์ทราย

400,000

- โครงการจัดงานสืบ
สานประเพณีลอย
กระทง

800,000

- โครงการจัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดีเด่น 50,000

- โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ
และสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์

100,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 890,900

ค่าเบียประชุม 20,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

9,849,400

ค่าเช่าบ้าน 1,586,400

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 3,725,200

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 61,199,600

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 1,790,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 1,849,800

- โครงการแข่งขันเรือ
ยาวประเพณีชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 
และงานห่มผ้าองค์พระ
เจดีกลางนํา

650,000

- โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์และ
งานก่อพระเจดีย์ทราย

400,000

- โครงการจัดงานสืบ
สานประเพณีลอย
กระทง

800,000

- โครงการจัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดีเด่น 50,000

- โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ
และสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการปรับปรุง
ฐานข้อมูลแผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

150,000

- โครงการผู้สูงวัย สาน
สัมพันธ์ ร่วมใจกัน
สามัคคี ในเขตเทศบาล
นครระยอง

112,300

- โครงการฝึกซ้อม
แผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

150,000

- โครงการฝึกอาชีพ
เพิมรายได้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

65,000

- โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคคลากรทางการ
ศึกษา

1,000,000

- โครงการภูมิบุรี ศรี
ระยอง 900,000

- โครงการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

108,000

- โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุม
โรคจากสัตว์สู่คน

187,000

- โครงการเลือกตัง
ประธานชุมชนและส่ง
เสริมประชาธิปไตย
ระดับชุมชน

54,000

- โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา

53,910,400

- โครงการสร้างเสริม
ศักยภาพและศึกษาดู
งาน อสม.

120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการปรับปรุง
ฐานข้อมูลแผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

150,000

- โครงการผู้สูงวัย สาน
สัมพันธ์ ร่วมใจกัน
สามัคคี ในเขตเทศบาล
นครระยอง

112,300

- โครงการฝึกซ้อม
แผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

150,000

- โครงการฝึกอาชีพ
เพิมรายได้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

65,000

- โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคคลากรทางการ
ศึกษา

1,000,000

- โครงการภูมิบุรี ศรี
ระยอง 900,000

- โครงการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

108,000

- โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุม
โรคจากสัตว์สู่คน

187,000

- โครงการเลือกตัง
ประธานชุมชนและส่ง
เสริมประชาธิปไตย
ระดับชุมชน

54,000

- โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา

53,910,400

- โครงการสร้างเสริม
ศักยภาพและศึกษาดู
งาน อสม.

120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

-โครงการกิจกรรมเก็บ
ตัวและจัดส่งนัก
กีฬา-กรีฑา เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬานัก
เรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินแห่ง
ประเทศไทย

1,400,000

-โครงการกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ 500,000

-โครงการแข่งขันกีฬา
พืนบ้านชุมชนสัมพันธ์ 149,100

-โครงการแข่งขันกีฬา
ส่งเสริมสุขภาพ 
เทศบาลนครระยอง

350,000

-โครงการจัดการศึกษา
แก่เด็กด้อยโอกาส 40,000

-โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน 200,000

-โครงการประกวด
ดนตรีเพือเยาวชน 200,000

-โครงการประกวดร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง-ลูกกรุง 200,000

-โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการในการ
ทบทวนทําแผนชุมชน
ในเขตเทศบาลนคร
ระยอง

176,100

-โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการอาสาสมัคร 
3R รักษ์โลก

31,800

-โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) ในเขต
เทศบาลนครระยอง

200,000

-โครงการฝึกอบรม
พัฒนาและเพิม
ศักยภาพเจ้าหน้าทีท้อง
ถินเทศบาลนครระยอง

250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

-โครงการกิจกรรมเก็บ
ตัวและจัดส่งนัก
กีฬา-กรีฑา เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬานัก
เรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินแห่ง
ประเทศไทย

1,400,000

-โครงการกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ 500,000

-โครงการแข่งขันกีฬา
พืนบ้านชุมชนสัมพันธ์ 149,100

-โครงการแข่งขันกีฬา
ส่งเสริมสุขภาพ 
เทศบาลนครระยอง

350,000

-โครงการจัดการศึกษา
แก่เด็กด้อยโอกาส 40,000

-โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน 200,000

-โครงการประกวด
ดนตรีเพือเยาวชน 200,000

-โครงการประกวดร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง-ลูกกรุง 200,000

-โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการในการ
ทบทวนทําแผนชุมชน
ในเขตเทศบาลนคร
ระยอง

176,100

-โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการอาสาสมัคร 
3R รักษ์โลก

31,800

-โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) ในเขต
เทศบาลนครระยอง

200,000

-โครงการฝึกอบรม
พัฒนาและเพิม
ศักยภาพเจ้าหน้าทีท้อง
ถินเทศบาลนครระยอง

250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

-โครงการพัฒนาความ
รู้และทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครระยอง

6,000,000

-โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 800,000

-โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และฐานข้อมูล

120,000

-โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขเทศบาล
นครระยอง

378,000

-โครงการพัฒนาองค์
ความรู้ให้แก่กลุ่มสตรี
ชุมชนเทศบาลนคร
ระยอง

47,400

-โครงการวันสัปดาห์
เยาวชนแห่งชาติ 50,000

-โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปีของ
เทศบาลนครระยอง

112,000

-โครงการหนึงปณิธาน
ความดี ปีมหามงคล
ปลูกป่าชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ 2560

89,500

-โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพือพัฒนา
ชมรมผู้สูงอายุเทศบาล
นครระยอง

120,000

-โครงการอบรม
สัมมนาด้านการพัฒนา
ชุมชน

120,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 160,000 30,000 2,490,000 548,000 80,000 1,800,000 420,000

ค่าวัสดุ
วัสดุเครืองแต่งกาย 4,000 300,000 55,000 345,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,000 1,720,000 210,000 10,000 300,000 70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

-โครงการพัฒนาความ
รู้และทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครระยอง

6,000,000

-โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 800,000

-โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และฐานข้อมูล

120,000

-โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขเทศบาล
นครระยอง

378,000

-โครงการพัฒนาองค์
ความรู้ให้แก่กลุ่มสตรี
ชุมชนเทศบาลนคร
ระยอง

47,400

-โครงการวันสัปดาห์
เยาวชนแห่งชาติ 50,000

-โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปีของ
เทศบาลนครระยอง

112,000

-โครงการหนึงปณิธาน
ความดี ปีมหามงคล
ปลูกป่าชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ 2560

89,500

-โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพือพัฒนา
ชมรมผู้สูงอายุเทศบาล
นครระยอง

120,000

-โครงการอบรม
สัมมนาด้านการพัฒนา
ชุมชน

120,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 5,538,000

ค่าวัสดุ
วัสดุเครืองแต่งกาย 704,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,312,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 110,000 70,000 200,000 440,000 100,000 50,000 900,000

วัสดุสํารวจ 3,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 25,000 2,005,000 29,000 25,000 50,000 38,800

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 400,000 25,000 2,750,000 370,000 100,000 800,000 470,000

วัสดุกีฬา 35,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 300,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 60,000 47,000 425,000 289,000 35,000 35,000 49,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 100,000 500,000 4,720,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 20,979,100

วัสดุการเกษตร 5,000 1,120,000 30,000

วัสดุก่อสร้าง 20,000 3,670,000 25,000 17,000 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 70,000 10,000 20,000 238,600 5,000 10,000 465,000

วัสดุสํานักงาน 10,000 915,000 50,000 900,000 448,000 238,100 70,000 1,640,800

วัสดุอืน 20,000 800,000

วัสดุการศึกษา 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 132,000 79,200 8,400 11,400 410,600

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 180,000 96,000 260,000 85,000 706,300 120,000

ค่าไฟฟ้า 800,000 1,600,000 860,000 38,500

ค่าบริการไปรษณีย์ 230,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 13,000 25,000 10,000 140,000

รวม 1,800,000 10,820,100 1,246,600 67,718,700 21,538,300 84,965,700 5,299,500 19,544,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,870,000

วัสดุสํารวจ 3,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,182,800

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 4,915,000

วัสดุกีฬา 35,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 300,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 940,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 5,320,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 20,979,100

วัสดุการเกษตร 1,155,000

วัสดุก่อสร้าง 3,752,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 818,600

วัสดุสํานักงาน 4,271,900

วัสดุอืน 820,000

วัสดุการศึกษา 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 641,600

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 1,447,300

ค่าไฟฟ้า 3,298,500

ค่าบริการไปรษณีย์ 230,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 188,000

รวม 212,933,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

- ค่าเก้าอีตรวจโรค
สําหรับผู้ป่วย 15,000

- ค่าเก้าอีตรวจโรค
สําหรับผู้ป่วย มีทีพัก
แขน

15,000

- ค่าเก้าอีบุนวม 85,000

- ค่าเก้าอีสํานักงาน 5,000 12,500 187,500 5,000 12,500

- ค่าเครืองกดบัตรคิว
อัตโนมัติ 200,000

- ค่าเครืองซีลซอง 28,000

- ค่าเครืองทําลาย
เอกสาร 20,000

- ค่าเครืองโทรสาร
แบบใช้กระดาษ
ธรรมดา

36,000

- ค่าเครืองปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน ชนิด
แขวน ขนาดไม่น้อย
กว่า 13,000 บีทียู 
พร้อมติดตัง

23,000

- ค่าเครืองปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน ชนิด
แขวน ขนาดไม่น้อย
กว่า 24,000 บีทียู 
พร้อมติดตัง

132,000 462,000 66,000

- ค่าเครืองปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน ชนิด
แขวน ขนาดไม่น้อย
กว่า 36,000 บีทียู 
พร้อมติดตัง

792,000 132,000

- ค่าเครืองปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน ชนิด
แขวน ขนาดไม่น้อย
กว่า 44,000 บีทียู 
พร้อมติดตัง

104,000 52,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

- ค่าเก้าอีตรวจโรค
สําหรับผู้ป่วย 15,000

- ค่าเก้าอีตรวจโรค
สําหรับผู้ป่วย มีทีพัก
แขน

15,000

- ค่าเก้าอีบุนวม 85,000

- ค่าเก้าอีสํานักงาน 222,500

- ค่าเครืองกดบัตรคิว
อัตโนมัติ 200,000

- ค่าเครืองซีลซอง 28,000

- ค่าเครืองทําลาย
เอกสาร 20,000

- ค่าเครืองโทรสาร
แบบใช้กระดาษ
ธรรมดา

36,000

- ค่าเครืองปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน ชนิด
แขวน ขนาดไม่น้อย
กว่า 13,000 บีทียู 
พร้อมติดตัง

23,000

- ค่าเครืองปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน ชนิด
แขวน ขนาดไม่น้อย
กว่า 24,000 บีทียู 
พร้อมติดตัง

660,000

- ค่าเครืองปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน ชนิด
แขวน ขนาดไม่น้อย
กว่า 36,000 บีทียู 
พร้อมติดตัง

924,000

- ค่าเครืองปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน ชนิด
แขวน ขนาดไม่น้อย
กว่า 44,000 บีทียู 
พร้อมติดตัง

156,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

- ค่าเครืองปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน ชนิด
แขวน ขนาดไม่น้อย
กว่า 48,000 บีทียู 
พร้อมติดตัง

168,000

- ค่าเครืองปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน ชนิดติด
ผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 
12,000 บีทียู พร้อม
ติดตัง

18,000

- ค่าเครืองพิมพ์ดีด
ไฟฟ้า 22,000

- ค่าเครืองฟอกอากาศ 
แบบเคลือนที 50,000

- ค่าเครืองสแกนลาย
นิวมือ 19,800

- ค่าเคาน์เตอร์ให้
บริการ 20,000

- ค่าชันเก็บแฟ้ม 8,400

- ค่าชันวางเอกสาร 4 
ชัน 6,000

- ค่าตู้เก็บอุปกรณ์ 108,000

- ค่าตู้เก็บเอกสาร 15 
ลินชัก 8,000 22,500

- ค่าตู้เก็บเอกสาร 2 
บาน 78,000 13,000 19,500

- ค่าตู้เก็บเอกสาร 4 
ลินชัก 8,000

- ค่าตู้เก็บเอกสาร 6 
ลินชัก 4,000

- ค่าตู้เก็บเอกสารบาน
เลือนกระจก 10,400 13,000

- ค่าตู้เก็บเอกสารบาน
เลือนทึบ 10,000 51,600

- ค่าตู้นิรภัย 27,000

- ค่าตู้ล็อคเกอร์ 3 
ประตู 5,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

- ค่าเครืองปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน ชนิด
แขวน ขนาดไม่น้อย
กว่า 48,000 บีทียู 
พร้อมติดตัง

168,000

- ค่าเครืองปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน ชนิดติด
ผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 
12,000 บีทียู พร้อม
ติดตัง

18,000

- ค่าเครืองพิมพ์ดีด
ไฟฟ้า 22,000

- ค่าเครืองฟอกอากาศ 
แบบเคลือนที 50,000

- ค่าเครืองสแกนลาย
นิวมือ 19,800

- ค่าเคาน์เตอร์ให้
บริการ 20,000

- ค่าชันเก็บแฟ้ม 8,400

- ค่าชันวางเอกสาร 4 
ชัน 6,000

- ค่าตู้เก็บอุปกรณ์ 108,000

- ค่าตู้เก็บเอกสาร 15 
ลินชัก 30,500

- ค่าตู้เก็บเอกสาร 2 
บาน 110,500

- ค่าตู้เก็บเอกสาร 4 
ลินชัก 8,000

- ค่าตู้เก็บเอกสาร 6 
ลินชัก 4,000

- ค่าตู้เก็บเอกสารบาน
เลือนกระจก 23,400

- ค่าตู้เก็บเอกสารบาน
เลือนทึบ 61,600

- ค่าตู้นิรภัย 27,000

- ค่าตู้ล็อคเกอร์ 3 
ประตู 5,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

- ค่าตู้ล็อคเกอร์แบบติด
ผนัง 14,000

- ค่าโต๊ะคอมพิวเตอร์ 10,000 10,000

- ค่าโต๊ะทํางาน 3,500 3,500 80,500 7,000

- ค่าโต๊ะเหล็กเสริมข้าง 3,000

- ค่าโต๊ะอเนกประสงค์ 154,400

- ค่าถังนําแบบไฟเบอร์
กลาส 28,000 28,000

- ค่าโทรศัพท์ไร้สาย 4,000

- ค่าพัดลมโคจร ขนาด
ไม่น้อยกว่า 16 นิว 2,500

- ค่าพัดลมโคจร ขนาด
ไม่น้อยกว่า 18 นิว 508,000

- ค่าพัดลมตังพืน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 18 
นิว

3,000

- ค่าพัดลม
อุตสาหกรรมตังพืน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 24 
นิว

42,000

- ค่าม้านังยาว 6,000

- โต๊ะหินอ่อน 9,400

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- ค่าเครือง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที 
2 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิว)

87,000 29,000

- ค่าเครือง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 
18.5 นิว)

80,000 128,000 192,000 240,000 320,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

- ค่าตู้ล็อคเกอร์แบบติด
ผนัง 14,000

- ค่าโต๊ะคอมพิวเตอร์ 20,000

- ค่าโต๊ะทํางาน 94,500

- ค่าโต๊ะเหล็กเสริมข้าง 3,000

- ค่าโต๊ะอเนกประสงค์ 154,400

- ค่าถังนําแบบไฟเบอร์
กลาส 56,000

- ค่าโทรศัพท์ไร้สาย 4,000

- ค่าพัดลมโคจร ขนาด
ไม่น้อยกว่า 16 นิว 2,500

- ค่าพัดลมโคจร ขนาด
ไม่น้อยกว่า 18 นิว 508,000

- ค่าพัดลมตังพืน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 18 
นิว

3,000

- ค่าพัดลม
อุตสาหกรรมตังพืน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 24 
นิว

42,000

- ค่าม้านังยาว 6,000

- โต๊ะหินอ่อน 9,400

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- ค่าเครือง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที 
2 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิว)

116,000

- ค่าเครือง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 
18.5 นิว)

960,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

- ค่าเครือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานสํานักงาน

16,000 48,000 16,000

- ค่าเครือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
แบบที 1

130,000 130,000

- ค่าเครืองพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา

9,600

- ค่าเครืองพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี

51,000

- ค่าเครืองพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet)

39,500 7,900

- ค่าเครืองพิมพ์ แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet 
Printer)

5,800

- ค่าเครืองพิมพ์ชนิด 
Dot Matrix Printer 
แบบแคร่สัน

22,000

- ค่าเครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา (18 หน้า/นาที)

13,200

- ค่าเครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา (30 หน้า/นาที)

7,900

- ค่าเครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา แบบ 
Network แบบที 1

32,000

- ค่าเครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี 
แบบ Network

12,000

- ค่าเครืองสแกนเนอร์ 
สําหรับงานเอกสารทัว
ไป

3,100

- ค่าเครืองสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA 6,400 64,000 73,600 198,400 60,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

- ค่าเครือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานสํานักงาน

80,000

- ค่าเครือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
แบบที 1

260,000

- ค่าเครืองพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา

9,600

- ค่าเครืองพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี

51,000

- ค่าเครืองพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet)

47,400

- ค่าเครืองพิมพ์ แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet 
Printer)

5,800

- ค่าเครืองพิมพ์ชนิด 
Dot Matrix Printer 
แบบแคร่สัน

22,000

- ค่าเครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา (18 หน้า/นาที)

13,200

- ค่าเครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา (30 หน้า/นาที)

7,900

- ค่าเครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา แบบ 
Network แบบที 1

32,000

- ค่าเครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี 
แบบ Network

12,000

- ค่าเครืองสแกนเนอร์ 
สําหรับงานเอกสารทัว
ไป

3,100

- ค่าเครืองสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA 403,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

- ค่าโปรแกรมป้องกัน
เครือข่าย (Friewall) 150,000

- ค่าโปรแกรมป้องกัน
และตรวจจับไวรัส
คอมพิวเตอร์

190,000

- ค่าอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L2 
Switch) ขนาด 16 
ช่อง

2,300

- ค่าอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L2 Swith) 
ขนาด 24 ช่อง แบบที 
1

39,000

- ค่าอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L3 Swith) 
ขนาด 24 ช่อง

130,000

- ค่าอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไร้สาย 
(Access Point) 
แบบที 1

34,800

ครุภัณฑ์การศึกษา

- ค่าโต๊ะเก้าอีนักเรียน 740,000

- ค่าโต๊ะอาหารพร้อม
ม้านัง 130,000

- ค่าโต๊ะอาหารสแตน
เลสพร้อมม้านัง 100,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

- ค่ารถเข็น 17,500

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

- ค่าเครืองตัดแต่งพุ่ม
ไม้ ขนาด 22 นิว 36,000

- ค่าเครืองตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง 47,500

- ค่าติดตังผ้าม่าน
หน้าต่างห้องเรียน 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

- ค่าโปรแกรมป้องกัน
เครือข่าย (Friewall) 150,000

- ค่าโปรแกรมป้องกัน
และตรวจจับไวรัส
คอมพิวเตอร์

190,000

- ค่าอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L2 
Switch) ขนาด 16 
ช่อง

2,300

- ค่าอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L2 Swith) 
ขนาด 24 ช่อง แบบที 
1

39,000

- ค่าอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L3 Swith) 
ขนาด 24 ช่อง

130,000

- ค่าอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไร้สาย 
(Access Point) 
แบบที 1

34,800

ครุภัณฑ์การศึกษา

- ค่าโต๊ะเก้าอีนักเรียน 740,000

- ค่าโต๊ะอาหารพร้อม
ม้านัง 130,000

- ค่าโต๊ะอาหารสแตน
เลสพร้อมม้านัง 100,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

- ค่ารถเข็น 17,500

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

- ค่าเครืองตัดแต่งพุ่ม
ไม้ ขนาด 22 นิว 36,000

- ค่าเครืองตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง 47,500

- ค่าติดตังผ้าม่าน
หน้าต่างห้องเรียน 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

- ค่าตู้กดนําดืม แบบตัง
พืน 13,000

- ค่าตู้เย็น ขนาด 13 
คิวบิกฟุต 19,000

- ค่าตู้เย็น ขนาด 9 คิว
บิกฟุต 30,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

- ค่าเครืองรับส่งวิทยุ 
ระบบ VHF/FM ชนิด
มือถือ 5 วัตต์

108,000

- ค่าเครืองสํารองไฟ
ฉุกเฉินอัตโนมัติ 3,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 500,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

- ค่าเครืองพ่นยาแบบ
สะพายหลัง พร้อม
อุปกรณ์

30,000

- ค่าเครืองสูบนํา แบบ
หอยโข่ง เครืองยนต์
เบนซิน ขนาด 5 แรง
ม้า

60,000

- ค่าเครืองสูบนําแบบ
หอยโข่ง เครืองยนต์
เบนซิน สูบนําได้ 450 
ลิตรต่อนาที

19,000

- ค่าเครืองสูบนําแบบ
หอยโข่ง มอเตอร์
ไฟฟ้า สูบนําได้ 450 
ลิตรต่อนาที

11,000

- ค่าปัมนําแบบหอย
โข่ง ขนาด 1 นิว 1 
แรงม้า

15,000

- ค่ารถฟาร์ม
แทร็คเตอร์ ชนิดขับ
เคลือน 4 ล้อ ขนาดไม่
น้อยกว่า 100 แรงม้า

1,650,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

- ค่าตู้กดนําดืม แบบตัง
พืน 13,000

- ค่าตู้เย็น ขนาด 13 
คิวบิกฟุต 19,000

- ค่าตู้เย็น ขนาด 9 คิว
บิกฟุต 30,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

- ค่าเครืองรับส่งวิทยุ 
ระบบ VHF/FM ชนิด
มือถือ 5 วัตต์

108,000

- ค่าเครืองสํารองไฟ
ฉุกเฉินอัตโนมัติ 3,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 500,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

- ค่าเครืองพ่นยาแบบ
สะพายหลัง พร้อม
อุปกรณ์

30,000

- ค่าเครืองสูบนํา แบบ
หอยโข่ง เครืองยนต์
เบนซิน ขนาด 5 แรง
ม้า

60,000

- ค่าเครืองสูบนําแบบ
หอยโข่ง เครืองยนต์
เบนซิน สูบนําได้ 450 
ลิตรต่อนาที

19,000

- ค่าเครืองสูบนําแบบ
หอยโข่ง มอเตอร์
ไฟฟ้า สูบนําได้ 450 
ลิตรต่อนาที

11,000

- ค่าปัมนําแบบหอย
โข่ง ขนาด 1 นิว 1 
แรงม้า

15,000

- ค่ารถฟาร์ม
แทร็คเตอร์ ชนิดขับ
เคลือน 4 ล้อ ขนาดไม่
น้อยกว่า 100 แรงม้า

1,650,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

- ค่าเครืองขูดหินปูน 98,000

- ค่าเครืองวัดความดัน
โลหิต อัตโนมัติ พร้อม
วัดอัตราการเต้นของ
หัวใจ

70,000

- ค่าเครืองวัดความดัน
โลหิตแบบกระเป๋า 2,000

- ค่าเครืองวัดความดัน
โลหิตแบบดิจิตอล 13,000

- ค่าเครืองวัดความอิม
ตัวของออกซิเจนใน
เลือดพร้อมวัดอัตรา
การเต้นของหัวใจ

65,000

- ค่าเครืองส่องตรวจตา
หู 20,000

ครุภัณฑ์อืน

- ค่าเครืองออกกําลัง
กาย 300,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

- ค่ารถจักรยานยนต์ 
ขนาด 110 ซีซี แบบ
เกียร์อัตโนมัติ

90,000

- ค่ารถจักรยานยนต์ 
ขนาดไม่ตํากว่า 150 
ซีซี พร้อมติดตัง
อุปกรณ์ไฟสัญญาณ

190,000

- ค่ารถดูดสิงโสโครก
และฉีดล้างท่อระบาย
นํา

18,900,000

- ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ตํากว่า 
2,400 ซีซี ขับเคลือน 
2 ล้อ

787,000 787,000

วันทีพิมพ์ : 8/9/2559  11:27:33 หน้า : 13/22



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

- ค่าเครืองขูดหินปูน 98,000

- ค่าเครืองวัดความดัน
โลหิต อัตโนมัติ พร้อม
วัดอัตราการเต้นของ
หัวใจ

70,000

- ค่าเครืองวัดความดัน
โลหิตแบบกระเป๋า 2,000

- ค่าเครืองวัดความดัน
โลหิตแบบดิจิตอล 13,000

- ค่าเครืองวัดความอิม
ตัวของออกซิเจนใน
เลือดพร้อมวัดอัตรา
การเต้นของหัวใจ

65,000

- ค่าเครืองส่องตรวจตา
หู 20,000

ครุภัณฑ์อืน

- ค่าเครืองออกกําลัง
กาย 300,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

- ค่ารถจักรยานยนต์ 
ขนาด 110 ซีซี แบบ
เกียร์อัตโนมัติ

90,000

- ค่ารถจักรยานยนต์ 
ขนาดไม่ตํากว่า 150 
ซีซี พร้อมติดตัง
อุปกรณ์ไฟสัญญาณ

190,000

- ค่ารถดูดสิงโสโครก
และฉีดล้างท่อระบาย
นํา

18,900,000

- ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ตํากว่า 
2,400 ซีซี ขับเคลือน 
2 ล้อ

1,574,000

วันทีพิมพ์ : 8/9/2559  11:27:33 หน้า : 14/22



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

- ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ตํากว่า 
2,400 ซีซี ขับเคลือน 
2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ 
พร้อมติดตังหลังคาไฟ
เบอร์กลาสและเบาะ
รองนัง

826,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

- ค่าเครืองเจีย ขนาด 4 
นิว 2,000

- ค่าเครืองตัดไฟเบอร์ 
14 นิว 7,300

- ค่าเครืองปัมลม 66,000

- ค่าตู้เชือมไฟฟ้า 9,000

- ค่าสว่านไฟฟ้า 8,600

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

- ค่ากล้องถ่ายภาพนิง
ดิจิตอล ความละเอียด
ไม่น้อยกว่า 14 ล้าน
พิกเซล

28,000

- ค่าเครืองฉายภาพ 3 
มิติ 216,000

- ค่าเครืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ระดับ 
XGA ขนาดไม่น้อย
กว่า 3,000 ANSI 
Lumens

264,000

- ค่าจอรับภาพ แบบมือ
ดึง ขนาดไม่น้อยกว่า 
70 นิว

8,500

- ค่าโทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV) ขนาด 40 
นิว

663,000

วันทีพิมพ์ : 8/9/2559  11:27:33 หน้า : 15/22



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

- ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ตํากว่า 
2,400 ซีซี ขับเคลือน 
2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ 
พร้อมติดตังหลังคาไฟ
เบอร์กลาสและเบาะ
รองนัง

826,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

- ค่าเครืองเจีย ขนาด 4 
นิว 2,000

- ค่าเครืองตัดไฟเบอร์ 
14 นิว 7,300

- ค่าเครืองปัมลม 66,000

- ค่าตู้เชือมไฟฟ้า 9,000

- ค่าสว่านไฟฟ้า 8,600

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

- ค่ากล้องถ่ายภาพนิง
ดิจิตอล ความละเอียด
ไม่น้อยกว่า 14 ล้าน
พิกเซล

28,000

- ค่าเครืองฉายภาพ 3 
มิติ 216,000

- ค่าเครืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ระดับ 
XGA ขนาดไม่น้อย
กว่า 3,000 ANSI 
Lumens

264,000

- ค่าจอรับภาพ แบบมือ
ดึง ขนาดไม่น้อยกว่า 
70 นิว

8,500

- ค่าโทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV) ขนาด 40 
นิว

663,000

วันทีพิมพ์ : 8/9/2559  11:27:33 หน้า : 16/22



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

- จอรับภาพ ชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด
เส้นทะแยงมุม 120 
นิว

84,000

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

- ค่าพัดลมระบายควัน
พร้อมอุปกรณ์ 280,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

- ค่าก่อสร้างถนนคสล
.ซอยพ่อปู่ แม่ย่า 2,991,000

- ค่าก่อสร้างถนนคสล
.ซอยแยกถนนริมนํา 328,000

- ค่าก่อสร้างถนนคสล
.ซอยแยกถนนเลียบ
ชายฝัง

162,000

- ค่าก่อสร้างถนนคสล
.ซอยแยกถนนหน้าวัด
ตรีรัตนาราม

205,000

- ค่าก่อสร้างถนนคสล
.ถนนทางไผ่ 4/3 697,000

- ค่าก่อสร้างถนนคสล
.พร้อมระบบระบายนํา
ซอยแยกถนนอดุลย์
ธรรมประภาส (ข้าง
ร้านก๋วยเตียวแกงส้ม)

823,000

- ค่าก่อสร้างถนนคสล
.พร้อมระบบระบายนํา
ถนนบางจากซอย 
13/5

716,000

- ค่าก่อสร้างถนน
พร้อมระบบระบายนํา
ซอยเกาะพรวด 4/1 
(ซอยศิริคช)

1,313,000

- ค่าก่อสร้างถนน
พร้อมระบบระบายนํา
ซอยนครระยอง 5/2  
(ข้างนครเฟอร์นิเจอร์) 
ช่วงที 2

1,341,000

วันทีพิมพ์ : 8/9/2559  11:27:33 หน้า : 17/22



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

- จอรับภาพ ชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด
เส้นทะแยงมุม 120 
นิว

84,000

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

- ค่าพัดลมระบายควัน
พร้อมอุปกรณ์ 280,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

- ค่าก่อสร้างถนนคสล
.ซอยพ่อปู่ แม่ย่า 2,991,000

- ค่าก่อสร้างถนนคสล
.ซอยแยกถนนริมนํา 328,000

- ค่าก่อสร้างถนนคสล
.ซอยแยกถนนเลียบ
ชายฝัง

162,000

- ค่าก่อสร้างถนนคสล
.ซอยแยกถนนหน้าวัด
ตรีรัตนาราม

205,000

- ค่าก่อสร้างถนนคสล
.ถนนทางไผ่ 4/3 697,000

- ค่าก่อสร้างถนนคสล
.พร้อมระบบระบายนํา
ซอยแยกถนนอดุลย์
ธรรมประภาส (ข้าง
ร้านก๋วยเตียวแกงส้ม)

823,000

- ค่าก่อสร้างถนนคสล
.พร้อมระบบระบายนํา
ถนนบางจากซอย 
13/5

716,000

- ค่าก่อสร้างถนน
พร้อมระบบระบายนํา
ซอยเกาะพรวด 4/1 
(ซอยศิริคช)

1,313,000

- ค่าก่อสร้างถนน
พร้อมระบบระบายนํา
ซอยนครระยอง 5/2  
(ข้างนครเฟอร์นิเจอร์) 
ช่วงที 2

1,341,000

วันทีพิมพ์ : 8/9/2559  11:27:33 หน้า : 18/22



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

- ค่าก่อสร้างถนน
พร้อมระบบระบายนํา
ซอยแยกถนนเทศวานิ
ช  ฝังทิศตะวันออก

155,000

- ค่าก่อสร้างถนน
พร้อมระบบระบายนํา
ซอยสมุทรเจดีย์ 1/1

397,000

- ค่าก่อสร้างถนน
พร้อมระบบระบายนํา
ถนนบางจาก ซอย 
11/1

797,000

- ค่าก่อสร้างปรับปรุง
ถนน คสล. พร้อม
ระบบระบายนําพร้อม
ก่อสร้างระบบบําบัดนํา
เสียโรงฆ่าสัตว์

1,790,000

- ค่าก่อสร้างปรับปรุง
ถนนพร้อมระบบ
ระบายนํา ถนนริมนํา
ช่วงสะพานดําถึงสํานัก
งานชลประทานจังหวัด
ระยอง

8,000,000

- ค่าก่อสร้างป้ายชือ
ถนน/ซอย ภายในเขต
เทศบาลนครระยอง

3,000,000

- ค่าก่อสร้างระบบ
ระบายนําถนนนคร
ระยอง 60

271,000

- ค่าก่อสร้างระบบ
ระบายนําถนนอํานวย
สุข

452,000

- ค่าก่อสร้างสะพาน
เฉลิมชัย 35,000,000

- ค่าปรับปรุงท่อระบาย
นําบริเวณซอยแยก
ถนนก้นปึก (บ้านเป็ด)

99,000

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลง
อาคารบ้านพัก

- ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารโรงฆ่าสัตว์ 673,000

วันทีพิมพ์ : 8/9/2559  11:27:33 หน้า : 19/22



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

- ค่าก่อสร้างถนน
พร้อมระบบระบายนํา
ซอยแยกถนนเทศวานิ
ช  ฝังทิศตะวันออก

155,000

- ค่าก่อสร้างถนน
พร้อมระบบระบายนํา
ซอยสมุทรเจดีย์ 1/1

397,000

- ค่าก่อสร้างถนน
พร้อมระบบระบายนํา
ถนนบางจาก ซอย 
11/1

797,000

- ค่าก่อสร้างปรับปรุง
ถนน คสล. พร้อม
ระบบระบายนําพร้อม
ก่อสร้างระบบบําบัดนํา
เสียโรงฆ่าสัตว์

1,790,000

- ค่าก่อสร้างปรับปรุง
ถนนพร้อมระบบ
ระบายนํา ถนนริมนํา
ช่วงสะพานดําถึงสํานัก
งานชลประทานจังหวัด
ระยอง

8,000,000

- ค่าก่อสร้างป้ายชือ
ถนน/ซอย ภายในเขต
เทศบาลนครระยอง

3,000,000

- ค่าก่อสร้างระบบ
ระบายนําถนนนคร
ระยอง 60

271,000

- ค่าก่อสร้างระบบ
ระบายนําถนนอํานวย
สุข

452,000

- ค่าก่อสร้างสะพาน
เฉลิมชัย 35,000,000

- ค่าปรับปรุงท่อระบาย
นําบริเวณซอยแยก
ถนนก้นปึก (บ้านเป็ด)

99,000

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลง
อาคารบ้านพัก

- ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารโรงฆ่าสัตว์ 673,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

- ค่าปูกระเบืองและ
ทาสีราวบันไดอาคาร
เรียน 1 (ชันที 1 – 3) 
โรงเรียนเทศบาลบ้าน
ปากคลอง

141,000

- ค่าปูกระเบืองอาคาร
เรียน 2 – 3 (ชันที 2 – 
3) รวมถึงระเบียงและ
บันไดชันที 1 – 3 
โรงเรียนเทศบาลวัด
ปากนํา

744,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

- ค่าซ่อมแซมอาคาร
เรียน 1,200,000

- ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงถนนและ
ไฟฟ้าสาธารณะ

200,000

- ค่าปรับปรุงสนามและ
สิงปลูกสร้าง 100,000

รวม 2,533,000 460,000 889,400 78,643,700 2,087,700 7,539,800 668,800 2,747,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

- ค่าปูกระเบืองและ
ทาสีราวบันไดอาคาร
เรียน 1 (ชันที 1 – 3) 
โรงเรียนเทศบาลบ้าน
ปากคลอง

141,000

- ค่าปูกระเบืองอาคาร
เรียน 2 – 3 (ชันที 2 – 
3) รวมถึงระเบียงและ
บันไดชันที 1 – 3 
โรงเรียนเทศบาลวัด
ปากนํา

744,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

- ค่าซ่อมแซมอาคาร
เรียน 1,200,000

- ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงถนนและ
ไฟฟ้าสาธารณะ

200,000

- ค่าปรับปรุงสนามและ
สิงปลูกสร้าง 100,000

รวม 95,570,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 217,500 217,500

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,700,000 19,964,000 21,664,000

รวม 1,700,000 217,500 19,964,000 21,881,500

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 30,000 30,000

รวม 30,000 30,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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ส่วนที 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งจังหวัดระยอง

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลนครระยอง

อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง



ประมาณการรายรับทังสิน 2,193,200 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 2,193,200 บาท
ค่าเช่าทรัพย์สินอืน ๆ จํานวน 432,000 บาท
โดยประมาณการรายได้ตามสัญญาเช่า 

ค่าบริการสถานีขนส่ง จํานวน 1,283,400 บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจะได้รับจริง 

ค่าบริการห้องสุขา จํานวน 360,000 บาท
โดยประมาณการรายได้ตามสัญญาเช่า 

ค่าบริการอืน ๆ จํานวน 52,800 บาท
- ค่าตอบแทนติดตังป้ายสถานีขนส่ง โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับ
ทีจะได้รับจริง 

ดอกเบีย จํานวน 15,000 บาท
- ดอกเบียเงินฝากธนาคาร โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจะได้
รับจริง 

รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 50,000 บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจะได้รับจริง 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานีขนส่งจังหวัดระยอง

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครระยอง

อําเภอ เมืองระยอง  จังหวัดระยอง
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ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน  2,193,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น
งบบุคลากร  เป็นเงิน 599,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 599,000 บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้าง จํานวน 552,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) พนักงานจ้างทีปฏิบัติงานในสถานีขน
ส่ง จํานวน 4 อัตรา 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 47,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้าง ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว.1259 ลง
วันที 14 พฤษภาคม 2555 เรือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. เรือง หลัก
เกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว และ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0803/ว 699 ลงวัน
ที 31 มีนาคม 2558 เรือง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
เพิมการครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วน
ราชการ (ฉบับที 6) พ.ศ. 2558

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 1,002,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 139,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จํานวน 109,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองแยกเป็น 
(1) ค่าตอบแทนเงินรางวัลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีตํารวจทีมาช่วยเหลือ
เทศบาลฯ ในการตรวจปราบปรามผู้ละเมิดกฎหมายและ
เทศบัญญัติฯ จํานวน 36,000 บาท 
(2) ค่าตอบแทนเงินรางวัลการปฏิบัติงานของสารวัตรทหารทีมาช่วยเหลือ
เทศบาลในการตรวจปราบปราม ผู้ละเมิดกฎหมายและเทศบัญญัติ ฯ
 จํานวน 72,000 บาท 
(3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการจัดซือหรือการ
จ้าง จํานวน 1,400 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานจ้างที
ได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ 

ค่าใช้สอย รวม 509,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 489,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าเย็บหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าดูแลและทํา
ความสะอาดสถานีขนส่ง ค่าเช่าอาคารสถานที ค่าเช่าเครืองคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ ค่าเบียประกัน ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการและอืน ๆ 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานีขนส่งจังหวัดระยอง

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครระยอง

อําเภอ เมืองระยอง   จังหวัดระยอง
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินอืน ฯลฯ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 93,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ใบเสร็จรับเงิน เครือง
เขียนแบบพิมพ์ แฟ้ม ค่าถ่ายเอกสารสิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้าง
พิมพ์ ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลัก
ไฟฟ้า และอืน ๆ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ นํามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี และอืน ๆ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี ป้ายไวนิล ฟิล์ม และอืน ๆ 

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืน ๆ ทีไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใดประเภท
หนึง 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 260,600 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 240,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของอาคารขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง ให้แก่สํานัก
งานไฟฟ้า 

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของอาคารขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง ให้แก่
สํานักงานประปา 

ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม จํานวน 12,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรคมนาคมของงานกิจการสถานีขนส่ง

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของอาคารขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง ทีใช้ติดต่อ
กับส่วนราชการและเอกชนทีเกียวข้อง 
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งบลงทุน  เป็นเงิน 49,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 49,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 49,000 บาท
- ค่าพัดลมติดผนัง  ขนาด 18 นิว  จํานวน 44,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมติดผนัง  จํานวน 11 ตัว  เดินระบบไฟพร้อมติด
ตังภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 134)
- ค่าเก้าอีสํานักงาน   จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน  จํานวน 2 ตัว  สําหรับใช้ในอาคาร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562
) หน้า 134)   

งบกลาง  เป็นเงิน 543,200 บาท
งบกลาง รวม 543,200 บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 400,000 บาท
เงินบูรณะท้องถิน   ตังไว้  400,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่
เทศบาลนครระยองเพือนําไปบูรณะหรือทํานุบํารุงท้องถิน  

สํารองจ่าย จํานวน 69,300 บาท
เพือจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นเร่งด่วนทีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วง
หน้า ซึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 ข้อ 19 โดยงบประมาณรายจ่ายจะ
กําหนดให้มีเงินสํารองจ่ายเพือกรณีทีจําเป็นได้ตามความเหมาะสม 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 30,000 บาท
โดยคํานวณตังจ่ายร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง สมทบตามอัตราที
กําหนดในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน(กบท.) จํานวน 43,900 บาท
โดยคํานวณตังจ่ายร้อยละ 2 ของรายได้ประจําปี ตามงบประมาณทัวไป
ประจําปี 2559 รายได้ตังไว้ 2,183,400 บาท ตามพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2500 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558
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ส่วนที 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลนคร
ระยอง

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลนครระยอง

อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง



ประมาณการรายรับทังสิน 52,001,500 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 28,501,500 บาท
กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุด รวม 2,500,000 บาท
กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์หลุด จํานวน 2,500,000 บาท
โดยคํานวณจากการจําหน่ายทรัพย์หลุดในปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์

ดอกเบียเงินฝากธนาคาร รวม 500 บาท
ดอกเบียเงินฝากธนาคาร จํานวน 500 บาท
โดยคํานวณจากดอกเบียเงินฝากธนาคารในปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์

ดอกเบียรับจํานํา รวม 26,000,000 บาท
ดอกเบียรับจํานํา จํานวน 26,000,000 บาท
โดยคํานวณจากดอกเบียรับจํานําในปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์

รายได้เบ็ดเตล็ด รวม 1,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 1,000 บาท
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ทีไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอืน ๆ 

รายได้อืน  เป็นเงิน 23,500,000 บาท
เงินทํานุบํารุงท้องถิน 30% จํานวน 7,050,000 บาท
ประมาณการจากกําไรสุทธิปี 2559

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50% จํานวน 11,750,000 บาท
ประมาณการจากกําไรสุทธิปี 2559

บําเหน็จรางวัล ร้อยละ 20% จํานวน 4,700,000 บาท
ประมาณการจากกําไรสุทธิปี 2559

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครระยอง

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครระยอง

อําเภอ เมืองระยอง  จังหวัดระยอง
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ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน  35,484,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น
งบบุคลากร  เป็นเงิน 3,009,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,009,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 114,000 บาท
เพือจ่ายให้กับผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล ทีมีสิทธิได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งตามหลักเกณฑ์ในระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการ
กําหนดอัตราเงินประจําตําแหน่งพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที 2) พ.ศ
. 2551 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 2,800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประจํา พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจํา จํานวน 9 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา จํานวน 75,000 บาท
เพือจ่ายให้พนักงานสถานธนานุบาลทีได้รับค่าจ้างประจําไม่เกินเดือน
ละ 15,000 บาท 

เงินอืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานสถานธนานุบาล ผู้ทีได้ปรับเงินค่า
จ้างแล้วแต่ยังไม่ถึงขันสูงของตําแหน่ง คงเหลือ
อยู่ 1.5 ขัน, 1 ขัน 0.5 ขัน หรือถึงขันสูงของตําแหน่งแล้ว ให้ได้รับเงินค่า
ตอบแทนเพิมตามอัตราทีกําหนด 

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 2,272,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,428,000 บาท
ค่าเบียเลียงจําหน่ายทรัพย์หลุด จํานวน 27,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเจ้าหน้าที และพนักงานผู้ดําเนินการจําหน่ายทรัพย์
หลุดจํานํา ในวันจําหน่ายทรัพย์หลุดจํานํา 

ค่าพาหนะเหมาจ่าย จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรี 

เงินรางวัลเจ้าหน้าที จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติหน้าทีผู้ตรวจการสถานธนานุบาลผู้
ปฏิบัติหน้าทีแทนผู้ตรวจการสถานธนานุบาลพนักงานเทศบาลทีปฏิบัติ
หน้าทีแทนพนักงานสถานธนานุบาลและเจ้าหน้าทีดําเนินการตรวจสอบ
ทรัพย์รับจํานํา 

เงินสมทบเงินสะสม จํานวน 280,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบให้กับพนักงานสถานธนานุบาล 10% ของค่าจ้าง
ประจํา 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานสถานธนานุบาลทีมี
สิทธิได้รับตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครระยอง

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครระยอง
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ค่าตอบแทนพิเศษ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายให้กับพนักงานสถานธนานุบาลทีได้รับเงินค่าจ้างถึงขันสูงของ
ตําแหน่งแล้ว  แต่ได้รับการพิจารณาให้เลือนขันค่าจ้าง 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายให้กับพนักงานสถานธนานุบาลทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบสํานัก
งาน จ.ส.ท. 

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงานสถานธนานุบาลทีมี
สิทธิได้รับตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.

ค่าอาหาร จํานวน 237,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าอาหารประจําวันในวันทําการของพนักงานสถานธนานุ
บาลทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. 

ค่าใช้สอย รวม 446,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน (03) รวม 110,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นค่าทีพัก ค่า
พาหนะ และค่าเบียเลียงของพนักงานสถานธนานุบาลทีได้รับคําสังให้เดิน
ทางไปราชการตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. 
โครงการวันทีระลึกการก่อตังสถานธนานุบาลของ อปท. จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันทีระลึกการก่อตังสถานธนานุ
บาล เช่น ปัจจัยถวายพระ ค่าพิธีการทางศาสนา ค่าอาหารและเครือง
ดืม และค่ากิจกรรมอืน ๆ 

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ รวม 106,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าจ้างเหมาทําสิงของสถานธนานุบาลและอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้าง 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการต่อใบอนุญาตตังสถานธนานุบาล 
ค่าเบียประกันอัคคีภัย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประกันอัคคีภัยอาคารสถานธนานุบาลและทรัพย์สินรับ
จํานําของสถานธนานุบาล 
ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ
และเชือมโยงเครือข่าย ตามหนังสือสํานักงานจ.ส.ท. ที มท 0801.5/ว
 511 ลงวันที 1 ตุลาคม 2546 
ค่าภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและทีดินของอาคารเลขที 007/2 – 6 ถนน
อํานวยสุขให้กับเทศบาลนครระยอง ปี พ.ศ. 2559 
ค่าสอบบัญชี จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและ
รับรองงบการเงินของสถานธนานุบาล ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท.กรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0801.5/ว 524 ลงวัน
ที 21 มีนาคม 2557 
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ รวม 10,000 บาท
ค่ารับรอง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร เครืองดืมและค่าใช้จ่ายอืน ซึงจําเป็นต้องจ่ายเพือ
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมาตรวจงานมาเยียมชม หรือมาใช้บริการที
สถานธนานุบาล ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีทีล่วงมา โดย
ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินทีมีผู้อุทิศให้ ตาม
หนังสือสํานักงาน จ.ส.ท.กรมการปกครอง ที มท 0304/ว 1530 ลงวัน
ที 28 พฤศจิกายน 2544 (รายรับจริง
ปี 2558 จํานวน 26,337,615.14 บาท คํานวณในอัตราร้อยละ 1 คํานวณ
ได้ 263,376.15 บาท แต่ขอตังเพียง 10,000 บาท) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 220,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมทรัพย์หลุด
จํานํา ตลอดจนค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินอืน ฯลฯ เพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ 
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิงก่อสร้างอืน ๆ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษาเกียวกับสิงก่อสร้าง

ค่าวัสดุ รวม 194,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานสําหรับใช้ในงานสถานธนานุ
บาล เช่น เครืองเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ ค่าหนังสือพิมพ์ นําดืมและค่าใช้จ่าย
ในการเก็บรักษาทรัพย์สินรับจํานํา เป็นต้น 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ในงานสถานธนานุ
บาล เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ สําหรับทําความ
สะอาด        สถานธนานุบาล 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เป็นอุปกรณ์ในการก่อสร้างต่าง ๆ
 เช่น ไม้ต่าง ๆ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทราย ท่อนํา เป็นต้น 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยาง
ใน สายไมล์ หัวเทียน ฯลฯ 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน นํามันเครือง ฯลฯ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าแผ่นป้ายกระดาษ
โปสเตอร์ พู่กัน สี และ ไวนิล เป็นต้น 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าหมึก แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี โปรแกรม
สําเร็จรูป ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 204,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 160,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสถานธนานุบาล
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ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในกิจการสถานธนานุบาล 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีใช้ในกิจการของสถานธนานุบาล 

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการส่งหนังสือ เอกสารและจ่ายเป็นค่าธนาณัติของสถาน
ธนานุบาล 

งบลงทุน  เป็นเงิน 9,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 9,600 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 9,600 บาท
ค่าเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 3 เครือง แต่ละเครืองมี
คุณลักษณะดังนี 
    -มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
    -สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
สําหรับใช้ในกิจการสถานธนานุบาล
เป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ประจําปี 2559 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562) 
หน้า 136)

งบรายจ่ายอืน  เป็นเงิน 23,643,500 บาท
รายจ่ายอืน รวม 23,643,500 บาท
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอํานวยการ จํานวน 143,500 บาท
เพือจ่ายให้กับสํานักงาน จ.ส.ท. ตามทีกําหนดให้ตังไว้ในแต่ละปี ตาม
หนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0801.5/ว 1337 ลงวันที 13  มิถุนายน  2559

เงินทํานุบํารุงท้องถิน 30% จํานวน 7,050,000 บาท
จ่ายจากกําไรสุทธิของปี 2559 จํานวน 30 % เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้
แก่เทศบาลนครระยองนําไปบูรณะหรือทํานุบํารุงท้องถิน ตามระเบียบสํานัก
งาน จ.ส.ท.ว่าด้วยการจัดสรรเงินกําไรสุทธิของสถานธนานุบาลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557 ลงวันที 29 มกราคม 2557 

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50% จํานวน 11,750,000 บาท
จ่ายจากกําไรสุทธิของปี 2559 จํานวน 50 % เพือโอนเข้าเป็นทุนดําเนิน
การของสถานธนานุบาล ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.ว่าด้วยการจัดสรร
เงินกําไรสุทธิของสถานธนานุบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2557 ลงวันที 29 มกราคม 2557 

บําเหน็จรางวัล 20% จํานวน 4,700,000 บาท
  จ่ายจากกําไรสุทธิของปี 2559 จํานวน 20 % เพือจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.ว่าด้วยการจัดสรรเงินกําไรสุทธิของสถาน
ธนานุบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557 ลงวัน
ที 29 มกราคม 2557 
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งบกลาง  เป็นเงิน 6,550,000 บาท
งบกลาง รวม 6,550,000 บาท
ค่าชําระดอกเบียเงินกู้ธนาคาร จํานวน 6,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดอกเบียเงินเบิกเกินบัญชีให้กับธนาคารออมสิน    ตาม
สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี  ลงวันที 28 มกราคม 2551 และบันทึกต่อท้าย
สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี  บันทึกแก้ไขเพิมเติมครังที 2 ลงวัน
ที 29 มิถุนายน 2555วงเงินเบิกเกินบัญชีทังสิน 140,000,000 บาท (หนึง
ร้อยสีสิบล้านบาทถ้วน) โดยใช้บัญชีเงินฝากประเภทประจํา 12 เดือน บัญชี
เลขที 03-2201-34-009877-3 จํานวนเงิน 50,000,000 บาท (ห้าสิบ
ล้านบาทถ้วน) คําประกัน 

เงินสํารองจ่าย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายในกรณีทีจําเป็นได้ตามความเหมาะสม (ซึงตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2541 ข้อ 19 กําหนดให้มีเงินสํารองจ่าย เพือกรณีจําเป็นได้ตามความ
เหมาะสม และการอนุมัติให้ใช้เงินสํารองจ่ายเป็นอํานาจของคณะผู้บริหาร
ท้องถิน) 

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล จํานวน 530,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงาน สถานธนานุ
บาล โดยนําส่งเงินให้สํานักงาน จ.ส.ท.ในอัตราไม่เกิน ร้อยละ 2 ของรายได้
ในปีทีล่วงมา ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.ว่าด้วยสวัสดิการหลังพ้นจาก
การเป็นพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2554 ซึงในปีงบประมาณ พ.ศ
. 2560 จ.ส.ท.กําหนดให้จ่ายสมทบเป็นเงิน 526,446 บาท ตามหนังสือ
สํานักงาน ที มท 0801.5/ว 1340  ลงวันที 16 มิถุนายน  2559

วันทีพิมพ์ : 8/9/2559  11:43:55 หน้า : 5/5


	ส่วนที่ 1
	คำแถลง
	คำแถลง งปม.(รายได้จัดเก็บ) หน้า 3
	คำแถลง งปม.(จ่ายจากงบประมาณ) หน้า 4
	คำแถลง ขนส่ง-ธนานุบาล
	ส่วนที่ 2
	บันทึกหลักการและเหตุผล หน้า 9
	รายจ่ายตามแผนงาน หน้า 10-20
	เทศบัญญัติ หน้า 21-22 (ผู้ว่าลงนาม)
	ประมาณการรายรับ 24-27
	รายละเอียดประมาณการรายรับ28-33
	ประมาณการรายจ่าย34-134
	สป.
	วิชาการ
	คลัง
	บริหารศึกษา
	ศึกษาไม่กำหนดระดับ

