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ส่วนที่ 1
คําแถลงประกอบงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของ

เทศบาลเมืองระนอง
อําเภอเมือง จังหวัดระนอง
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3
คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ท่านประธานสภาเทศบาลเมืองระนอง และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองระนอง
บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริห ารเทศบาลเมืองระนอง จะได้เสนอร่างเทศบัญ ญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองระนองจึงขอแถลง
ให้ท่า นประธานและสมาชิกทุก ท่า น ได้ท ราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดําเนินงานใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
ปัจ จุบั น เทศบาลมีย อดเงิ น สะสมไว้ที่ กองทุ น ส่ งเสริ มกิ จ การเทศบาล ก.ส.ท. จํ า นวน
8,118,036.36 บาท พร้อมกันนี้เทศบาลมีภาระที่จะต้องส่งชําระหนี้เงินกู้ และมีรายจ่ายตามข้อผูกพัน ดังนี้
1.1 เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค
- เพื่อก่อสร้างตลาดสดเทศบาลเมืองระนอง เป็นเงิน 14,825,159 บาท ตามสัญญาเลขที่
3/2544 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2544 เสียดอกเบี้ยร้อยละ 6.40 ต่อปี โดยมีระยะปลอดหนี้เงินต้น 3 ปี
กําหนดส่งใช้ภายใน 15 ปี โดยจะต้องชําระดอกเบี้ยพร้อมเงินต้นทุกงวด 6 เดือน รวม 29 งวด คงชําระอีก 9
งวด เป็นเงินต้นคงค้างทั้งสิ้น 5,305,159.00 บาท ปีนี้จะต้องชําระเงินต้นและดอกเบี้ยงวดที่ 21 และงวดที่ 22
รวมทั้งสิ้นจํานวน 1,510,646.67 บาท
1.2 เงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
- เพื่อก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาลหลังใหม่ เป็นเงิน 13,764,528.76 บาท ตามสัญญา
เลขที่ 2207/138/2549 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549 โดยเสียดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 3 ต่อปี กําหนดส่งคืนภายใน
10 ปี คงชําระอีก 5 งวด เป็นเงินต้นคงค้างทั้งสิ้น 7,170,032.99 ปีนี้เป็นปีที่ 6 ที่ต้องส่งชําระเงินต้นและ
ดอกเบี้ย จํานวน 1,510,894.71 บาท
2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปัจจุบัน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เทศบาลมีรายรับทั้งสิ้น 178,750,332.47 บาท แยกเป็นรายรับ
ที่ต้องนําไปตั้งงบประมาณ 106,166,696.59 บาท รายรับที่ไม่ต้องนําไปตั้งงบประมาณ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
72,583,635.88 บาท และมีรายจ่าย 169,183,117.56 บาท แยกเป็นจ่ายจากรายรับ 96,599,481.68 บาท
จ่ายจากรายรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 72,583,635.88 บาท รวมรายรับสูงกว่ารายจ่าย 9,567,214.91 บาท
นอกจากนี้ยังมีรายจ่ายจากการจ่ายขาดเงินสะสมอีก 1,386,654.67 บาท
ในระยะหกเดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เทศบาลมีรายรับ 111,999,834.91 บาท
ซึ่งสูงกว่าในระยะเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เป็นเงิน 20,773,860.96 บาท สําหรับรายจ่าย
หกเดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เทศบาลมีรายจ่าย 81,958,501.52 บาท สูงกว่าระยะเวลาเดียวกัน
ของปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เป็นเงิน 10,431,553.81 บาท
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2.1 รายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เทศบาลเมืองระนองได้ประมาณการรายรับ
รวมทัง้ สิ้น
152,600,500.00 บาท โดยจําแนกเป็น
รายรับ
ก. รายได้จัดเก็บ
1. หมวดภาษีอากร
1.1 ภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน
1.2 ภาษีบํารุงท้องที่
1.3 ภาษีป้าย
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
2.1 ค่าธรรมเนียมเกีย่ วกับใบอนุญาตการขายสุรา
2.2 ค่าธรรมเนียมเกีย่ วกับใบอนุญาตการพนัน
2.3 ค่าธรรมเนียมเกีย่ วกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์
2.4 ค่าธรรมเนียมเกีย่ วกับการควบคุมอาคาร
2.5 ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
2.6 ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล
2.7 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหาร
2.8 ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพื่อการโฆษณา
2.9 ค่าธรรมเนียมเกีย่ วกับทะเบียนราษฎร
2.10 ค่าธรรมเนียมเกีย่ วกับบัตรประจําตัวประชาชน
2.11 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์
2.12 ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจัดระเบียบจอดยานยนต์
2.13 ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก
2.14 ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย
2.15 ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
2.16 ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร
2.17 ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน
2.18 ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข
2.19 ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและเทศบัญญัติ
2.20 ค่าปรับการผิดสัญญา
2.21 ค่าปรับอื่น ๆ
2.22 ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกลู หรือมูลฝอย
2.23 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเ่ ป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
2.24 ค่าใบอนุญาตจัดตัง้ สถานที่จําหน่ายอาหาร หรือสถานที่
สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตรม.
2.25 ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีห่ รือทางสาธารณะ
2.26 ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน
2.27 ค่าใบอนุญาตเกีย่ วกับการควบคุมอาคาร
2.28 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครือ่ งขยายเสียง
2.29 ค่าใบอนุญาตอืน่ ๆ

รับจริง
ประมาณการ
ประมาณการ หมาย
เหตุ
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
17,874,309.96 18,000,000.00 19,090,500.00
6,995,577.78 6,749,000.00 7,049,000.00
5,318,325.03 5,200,000.00 5,400,000.00
247,022.75
249,000.00
249,000.00
1,430,230.00 1,300,000.00 1,400,000.00
2,304,665.60 2,029,000.00 2,214,500.00
10,262.60
9,000.00
9,000.00
0.00
3,000.00
3,000.00
18,000.00
18,000.00
18,000.00
70,556.00
15,000.00
15,000.00
1,226,681.00 1,500,000.00 1,500,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
0.00
15,000.00
15,000.00
88,100.00

2,500.00

20,000.00

139,890.00
223,660.00
8,160.00
14,100.00
232,600.00
0.00
500.00

30,000.00
40,000.00
0.00
500.00
200,000.00
500.00
500.00

30,000.00
200,000.00
8,000.00
500.00
200,000.00
500.00
500.00

8,860.00
27,550.00
0.00
0.00
116,256.00
0.00
0.00
65,150.00

10,000.00
24,000.00
2,000.00
500.00
20,000.00
500.00
5,000.00
60,000.00

10,000.00
24,000.00
2,000.00
500.00
20,000.00
500.00
5,000.00
60,000.00

31,400.00

26,000.00

26,000.00

10,400.00
0.00
2,220.00
5,320.00
0.00

14,000.00
2,000.00
1,500.00
4,500.00
20,000.00

14,000.00
2,000.00
1,500.00
4,500.00
20,000.00
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รายรับ
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
3.1 ค่าเช่าทีด่ ิน
3.2 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่
3.3 ดอกเบี้ย
3.4 เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ
3.5 ค่าตอบแทนตามกฎหมายกําหนด
4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
4.1 เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
5.1 เงินทีม่ ีผู้อทุ ศิ ให้
5.2 ค่าขายแบบแปลน
5.3 ค่าเขียนแบบแปลน
5.4 ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร
5.5 รายได้เบ็ดเตล็ดอืน่ ๆ
6. หมวดรายได้จากทุน
6.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ข. รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.
1. หมวดภาษีจัดสรร
1.1 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กําหนดแผน ฯ
1.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9
1.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
1.4 ภาษีสุรา
1.5 ภาษีสรรพสามิต
1.6 ค่าภาคหลวงแร่
1.7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
1.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายทีด่ ิน
ค. รายได้ที่รฐั บาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
1.1 เงินอุดหนุนทัว่ ไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
และภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา
รวมรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน
รวมรายได้ทั้งหมด

รับจริง
ประมาณการ
ประมาณการ หมาย
เหตุ
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
5,817,219.35 5,568,000.00 5,568,000.00
586,661.00
500,000.00
500,000.00
4,811,917.96 4,656,000.00 4,656,000.00
263,062.39
360,000.00
360,000.00
0.00
2,000.00
2,000.00
155,578.00
50,000.00
50,000.00
891,226.38 1,350,000.00 1,950,000.00
891,226.38 1,350,000.00 1,950,000.00
1,865,620.85 2,303,000.00 2,308,000.00
0.00
500.00
500.00
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
500.00
500.00
10,630.00
2,000.00
2,000.00
1,849,990.85 2,300,000.00 2,300,000.00
0.00
1,000.00
1,000.00
0.00
1,000.00
1,000.00
56,298,643.63 58,235,000.00 57,910,000.00
56,298,643.63 58,235,000.00 57,910,000.00
38,093,588.77 41,724,000.00 40,000,000.00
4,772,619.75 4,390,000.00 5,000,000.00
112,219.90
60,000.00
100,000.00
2,526,968.82 2,327,000.00 2,500,000.00
6,089,181.52 6,304,000.00 6,000,000.00
180,586.45
106,000.00
70,000.00
138,415.42
116,000.00
140,000.00
4,385,063.00 3,208,000.00 4,100,000.00
31,993,743.00 32,000,000.00 75,600,000.00
31,993,743.00 32,000,000.00 75,600,000.00
31,993,743.00 32,000,000.00 75,600,000.00
74,172,953.59 76,235,000.00 77,000,500.00
106,166,696.59 108,235,000.00 152,600,500.00
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2.2 รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
ด้าน / แผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานสังคมสงเคราะห์
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ด้านการเศรษฐกิจ
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ด้านการดําเนินงานอืน่
- แผนงานงบกลาง
รวม
2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย
หมวด
1. รายจ่ายงบกลาง
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว
4. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค
6. หมวดเงินอุดหนุน
7. หมวดรายจ่ายอืน่
8. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
รวม

จ่ายจริง

งบประมาณ

งบประมาณ

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

20,407,423.98
4,259,308.89

25,001,430.00
4,446,780.00

26,883,650.00
4,950,000.00

18,772,196.03
4,161,399.38
60,000.00
33,405,361.80
1,669,650.28
2,628,391.75

23,661,600.00
3,966,510.00
5,000.00
31,374,870.00
5,797,220.00
2,530,640.00

62,270,010.00
3,840,560.00
5,000.00
37,245,620.00
5,135,940.00
2,901,680.00

348,180.00

405,460.00

405,620.00

หมายเหตุ

10,887,569.57 11,032,580.00
8,781,900.00
96,599,481.68 108,222,090.00 152,419,980.00
จ่ายจริง

งบประมาณ

งบประมาณ

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

10,887,569.57 11,032,580.00
8,781,900.00
22,608,463.66 23,756,070.00 65,010,070.00
10,405,811.69 10,260,480.00 13,075,440.00
41,580,065.03 45,863,780.00 48,633,990.00
1,590,118.47
1,935,980.00
1,675,980.00
5,611,740.00
6,821,400.00
6,448,600.00
0.00
0.00
0.00
3,915,713.26
8,551,800.00
8,794,000.00
96,599,481.68 108,222,090.00 152,419,980.00

หมายเหตุ
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2.4 รายการเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม รายจ่ายทีไ่ ม่นําไปตั้งงบประมาณ
ปี 2553
ปี 2554
จ่ายจาก
รายการ
เป็นเงิน/บาท เป็นเงิน/บาท
1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หรือ - ค่าทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง (ไทยเข้มแข็ง)
8,425,000.00 8,288,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวตั ถุประสงค์ - ด้านการศึกษา
54,357,122.66 58,341,295.88
- ด้านสังคมสงเคราะห์
4,699,500.00 5,736,000.00
- ถ่ายโอนบุคลากร
202,500.00 218,340.00
2. จ่ายขาดเงินสะสม
- งบดําเนินการ เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน 3,225,461.51 1,386,654.67
70,909,584.17 73,970,290.55
รวม
2.5 รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประมาณการทัง้ สิ้น
22,203,000 บาท
รับจริง
ประมาณการ ประมาณการ
รายรับ
หมายเหตุ
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ดอกเบีย้ รับจํานํา
5,894,871.75 8,400,000.00 14,000,000.00
ดอกเบีย้ เงินฝากธนาคาร
12.65
3,000.00
3,000.00
กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์หลุด
694,598.00 1,000,000.00 1,700,000.00
รายรับเบ็ดเตล็ด
0.00
0.00
0.00
รายรับหมวดอืน่ (กําไรสุทธิ)
2,970,754.61 4,500,000.00 6,500,000.00
รวม
9,560,237.01 13,903,000.00 22,203,000.00
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประมาณการทัง้ สิ้น
19,196,100 บาท
จ่ายจริง
ประมาณการ ประมาณการ
หมวด
หมายเหตุ
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
1. รายจ่ายงบกลาง
2,530,083.69 4,820,000.00 10,102,000.00
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา 951,600.00 1,290,000.00 1,300,000.00
3.หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ 571,143.09 984,000.00 1,085,000.00
4.หมวดค่าสาธารณูปโภค
51,183.67 100,000.00 112,000.00
5.หมวดค่าครุภัณฑ์ทดี่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง 113,100.00 110,000.00
48,000.00
6.หมวดรายจ่ายอืน่
- จ่ายจากรายได้
35,500.00 42,500.00 49,100.00
- จ่ายจากกําไรสุทธิ
2,970,754.61 4,500,000.00 6,500,000.00
รวม
7,223,365.06 11,846,500.00 19,196,100.00
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองระนอง
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รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จําเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กร
ในปีงบประมาณ 2556
ก. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล
เงินเดือนและเงินเพิ่มอืน่ ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน ตั้งจ่ายรวม
15,711,570 บาท แยกเป็น
1.เงินเดือน (ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิน่ )
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น
14,221,500
2.เงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น
564,000
(ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิน่ )
3. เงินเพิ่มอืน่ ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น
926,070
เงินค่าจ้าง ตั้งจ่ายรวม
16,595,520 บาท
1. เงินค่าจ้างประจํา
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น
4,074,120
2. เงินเพิ่มอืน่ ๆ ที่จ่ายควบกับเงินค่าจ้างประจํา
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น
93,960
3. เงินค่าจ้างชั่วคราว
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น
8,350,320
4. เงินเพิ่มอืน่ ๆ ที่จ่ายควบกับเงินค่าจ้างชั่วคราว
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น
4,077,120
ประโยชน์ตอบแทนอืน่ ตั้งจ่ายรวม
5,664,270 บาท
1. เงินสวัสดิการเกีย่ วกับการศึกษาบุตร
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น
376,000
2. เงินสวัสดิการเกีย่ วกับการรักษาพยาบาล
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น
825,000
3. เงินค่าเช่าบ้าน
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น
268,800
4. เงินเกีย่ วกับศพข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิน่ และลูกจ้าง
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น
20,000
5. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญของข้าราชการ/พนักงาน
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น
458,040
ส่วนท้องถิน่ ที่มใิ ช่ตําแหน่งครู (ชคบ.)
6. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น
1,307,550
7. เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน่
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น
1,540,000
8. เงินตอบแทนตามโครงการเกษียณอายุกอ่ นกําหนด
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น
568,880
ของพนักงานเทศบาล
9. เงินประโยชน์ตอบแทนอืน่ สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน่
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น
300,000
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
หมายเหตุ : คิดเป็นร้อยละ

34.24

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

37,971,360 บาท

ของรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556

(การคํานวณไม่รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองระนอง)
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ข. รายจ่ายที่ใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
จํานวนเงิน ปรากฏใน หน่วยงาน
ลําดับ
หมายเหตุ
ชื่อโครงการ
แผนงาน ที่รับผิดชอบ
ที่
(บาท)
1 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่สิ่งก่อสร้าง บริเวณสํานักงาน
1,100,000 บริหารงานทัว่ ไป สํานักปลัด
เทศบาลเมืองระนอง
2 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
400,000 บริหารงานทัว่ ไป สํานักปลัด
3 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ สํานักปลัด
- จัดซือ้ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมจอรับภาพ
28,000 บริหารงานทัว่ ไป สํานักปลัด
- จัดซือ้ เครื่องบันทึกเสียงห้องประชุมสภา
15,000 บริหารงานทัว่ ไป สํานักปลัด
- จัดซือ้ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
6,000 บริหารงานทัว่ ไป สํานักปลัด
- ติดตั้งถังเก็บน้ํา พร้อมปั้มน้ําอัตโนมัติ
50,000 บริหารงานทัว่ ไป สํานักปลัด
- จัดซือ้ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และเครื่องสํารอง
33,500 บริหารงานทัว่ ไป สํานักปลัด
- เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องสํารองกระแสไฟฟ้า และ
38,500 การรักษา สํานักปลัด
ความสงบ
เครื่องพิมพ์
ภายใน
4 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เปลี่ยนระบบเครื่องยนต์รถดับเพลิง จากเครื่องยนต์เบนซิน
250,000 การรักษา สํานักปลัด
ความสงบ
เป็นเครื่องยนต์ดีเซล
ภายใน
5 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
กองวิชาการและแผนงาน
- จัดซือ้ เครื่องปรับอากาศ
14,000 บริหารงานทัว่ ไป กองวิชาการฯ
- จัดซือ้ ไฟแวบ (แฟลช)
13,500 บริหารงานทัว่ ไป กองวิชาการฯ
- จัดซือ้ เครื่องสํารองกระแสไฟฟ้า (UPS)
2,500 บริหารงานทัว่ ไป กองวิชาการฯ
6 โครงการจัดซือ้ ปั๊มน้ําสําหรับใช้กบั น้ําแร่ร้อน
100,000 บริหารงานทัว่ ไป กองคลัง
7 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ กองคลัง
- จัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ เครื่องสํารอง
47,500 บริหารงานทัว่ ไป กองคลัง
กระแสไฟฟ้า จํานวน 1 ชุด และเครื่องพิมพ์ จํานวน 2 เครื่อง

8 โครงการปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้า และไฟฟ้าส่องสว่าง
โรงยิมเนเซียม
9 โครงการก่อสร้างปรับปรุงภายในสนามฟุตบอลเทศบาลเมือง
ระนอง

98,000 การศาสนา กองการศึกษา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
182,000 การศาสนา กองการศึกษา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
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ลําดับ
ชื่อโครงการ
ที่
10 โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์ เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้
กองการศึกษา
- จัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ และเครื่อง
สํารองกระแสไฟฟ้า

จํานวนเงิน
(บาท)

37,500

11 โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์ เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ แก่
สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม
280,000
- จัดซื้อเครือ่ งไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมโต๊ะ และเครือ่ ง
สํารองกระแสไฟฟ้า จํานวน 13 ชุด และเครือ่ งพิมพ์ จํานวน 1
เครือ่ ง ดหาครุภณ
12 โครงการจั
ั ฑ์ อุปกรณ์ เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ แก่
สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์
- จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบจานดาวเทียม จํานวน 6 ชุด พร้อม
200,000
โทรทัศน์ จํานวน 12 เครือ่ ง
- จัดซื้อโต๊ะ พร้อมเก้าอี้ จํานวน 12 ชุด
66,000
- จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ จํานวน 12 ตัว
30,000
13 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยชลระอุ ถนนชลระอุ 1,030,000
(ซอยบริรกั ษ์รีสอร์ท)
14 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ เครือ่ งจักรกล
ในกระบวนการจัดการมูลฝอย และการรักษาความสะอาด
- จัดซื้อเครือ่ งตัดหญ้าแบบสะพาย
9,500
15 โครงการก่อสร้างถนนทางเข้าตลาดระนองธานี
1,800,000
16 โครงการก่อสร้างถนนซอยวัดพม่า
819,000
17 โครงการก่อสร้างถนนซอยลมโชย จากบ้านเลขที่ 50/39 ถึง 1,286,500
บ้านเลขที่ 50/43
18 โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์ เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ กองช่าง
- จัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ เครื่องสํารอง
70,000
กระแสไฟฟ้า จํานวน 1 ชุด และเครื่องพิมพ์ จํานวน 2 เครื่อง

19 โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์ เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้
กองสวัสดิการสังคม
- จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

ปรากฏใน หน่วยงาน
หมายเหตุ
แผนงาน ทีร่ บั ผิดชอบ

การศึกษา กองการศึกษา

การศึกษา กองการศึกษา

การศึกษา กองการศึกษา
การศึกษา กองการศึกษา
การศึกษา กองการศึกษา
เคหะและ สาธารณสุขฯ
ชุมชน

เคหะและ
เคหะและ
เคหะและ
เคหะและ

สาธารณสุขฯ

เคหะและ
ชุมชน

กองช่าง

787,000 สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน

รวม

8,794,000

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

กองสวัสดิการฯ
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ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของ
เทศบาลเมืองระนอง
อําเภอเมือง จังหวัดระนอง

12
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2556
ของเทศบาลเมืองระนอง
อําเภอเมือง จังหวัดระนอง
หลักการ
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ยอดรวม 171,616,080 บาท

แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ยอดรวม 152,419,980 บาท

ก. ด้านบริหารทั่วไป
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ยอดรวม
ยอดรวม

26,883,650 บาท
4,950,000 บาท

ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม
1. แผนงานการศึกษา
2. แผนงานสาธารณสุข
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์
4. แผนงานเคหะและชุมชน
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม

62,270,010
3,840,560
5,000
37,245,620
5,135,940
2,901,680

ค. ด้านการเศรษฐกิจ
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยอดรวม

405,620 บาท

ง. ด้านการดําเนินงานอื่น
1. แผนงานงบกลาง

ยอดรวม

8,781,900 บาท

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

ยอดรวม 19,196,100 บาท

ก. ด้านการเศรษฐกิจ
1. แผนงานการพาณิชย์
2. แผนงานงบกลาง

ยอดรวม
ยอดรวม

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

9,094,100 บาท
10,102,000 บาท
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เหตุผล
เพื่ อ ใช้ ใ นการดํ า เนิ น งานตามนโยบายของคณะผู้ บ ริ ห าร ที่ ไ ด้ ว างแผนไว้ ต าม
แผนพัฒนาท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อสมาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบต่อไป
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ประกาศเทศบาลเมืองระนอง
เรื่องให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
--------------------------โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 อาศัยอํานาจ
ตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขึ้นไว้ โดย
ความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองระนอง และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้ตั้งจ่ายเป็นจํานวน รวมทั้งสิ้น
171,616,080 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ด้านบริหารทั่วไป
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ยอดรวม
26,883,650 บาท
4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ยอดรวม
4,950,000 บาท
ด้านบริการชุมชนและสังคม
4.3 แผนงานการศึกษา
ยอดรวม
62,270,010 บาท
4.4 แผนงานสาธารณสุข
ยอดรวม
3,840,560 บาท
5,000 บาท
4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ยอดรวม
4.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ยอดรวม
37,245,620 บาท
4.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ยอดรวม
5,135,940 บาท
4.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ยอดรวม
2,901,680 บาท
ด้านการเศรษฐกิจ
4.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ยอดรวม
405,620 บาท
/ ด้านการดําเนินงานอื่น ...
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ด้านการดําเนินงานอื่น
4.10 แผนงานงบกลาง
ยอดรวม
8,781,900 บาท
ทั้งนี้ตามรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 4
ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ด้านการเศรษฐกิจ
5.1 แผนงานการพาณิชย์
ยอดรวม
9,094,100 บาท
5.2 แผนงานงบกลาง
ยอดรวม
10,102,000 บาท
ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีเมืองระนอง ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้
รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล
ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองระนอง มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่

เดือน

(ลงนาม)
(นายสมบุญ ติกวัฒนานนท์)
นายกเทศมนตรีเมืองระนอง

เห็นชอบ
(ลงนาม)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

พ.ศ. 2555
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ส่วนที่ 3
รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของ
เทศบาลเมืองระนอง
อําเภอเมือง จังหวัดระนอง
----------------------------

 ประมาณการรายรับ
 รายจ่ายตามแผนงาน
 รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน
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ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองระนอง
อําเภอเมือง จังหวัดระนอง

ก. รายได้จัดเก็บ รวม 19,090,500 บาท แยกเป็น
1. หมวดภาษีอากร รวม 7,049,000 บาท แยกเป็น
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 5,400,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีทผี่ ่านมา ตามจํานวนผูอ้ ยู่ในข่ายชําระภาษี
1.2 ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 249,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ตามจํานวนผู้อยู่ในข่ายชําระภาษี
1.3 ภาษีป้าย จํานวน 1,400,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ตามจํานวนผู้อยู่ในข่ายชําระภาษี
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 2,214,500 บาท แยกเป็น
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 9,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 3,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
2.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์ จํานวน 18,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
2.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 15,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
2.5 ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน 1,500,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
2.6 ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 5,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
2.7 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือ
สะสมอาหาร จํานวน 15,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
2.8 ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา
จํานวน 20,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
2.9 ค่าธรรมเนียมเกีย่ วกับการทะเบียนราษฎร จํานวน 30,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
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2.10 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 200,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
2.10 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 8,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
2.12 ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์ จํานวน 500 บาท
คําชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
2.13 ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 200,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
2.14 ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 500 บาท
คําชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
2.15 ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง จํานวน 500 บาท
คําชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
2.16 ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
2.17 ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 24,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
2.18 ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข จํานวน 2,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
2.19 ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและเทศบัญญัติ จํานวน 500 บาท
คําชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
2.20 ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 20,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
2.21 ค่าปรับอื่น ๆ จํานวน 500 บาท
คําชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
2.22 ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
2.23 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
จํานวน 60,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
2.24 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร หรือ
พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร จํานวน 26,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
2.25 ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 14,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
2.26 ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน จํานวน 2,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
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2.27 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,500 บาท
คําชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
2.28 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 4,500 บาท
คําชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
2.29 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 20,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 5,568,000 บาท แยกเป็น
3.1 ค่าเช่าที่ดิน จํานวน 500,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
3.2 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ จํานวน 4,656,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
3.3 ค่าดอกเบี้ย รวมจํานวน 360,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
3.4 เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ จํานวน 2,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
3.5 ค่าตอบแทนตามกฎหมายกําหนด จํานวน 50,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 1,950,000 บาท ดังนี้
4.1 เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ จํานวน 1,950,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการตามระเบียบเกี่ยวกับสถานธนานุบาล จากเงินบูรณะท้องถิ่น
ร้อยละ 30 ของกําไรสุทธิของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองระนอง
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 2,308,000 บาท ดังนี้
5.1 เงินที่มีผู้อุทิศให้ จํานวน 500 บาท
คําชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
5.2 ค่าขายแบบแปลน จํานวน 5,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
5.3 ค่าเขียนแบบแปลน จํานวน 500 บาท
คําชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
5.4 ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 2,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
5.5 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 2,300,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
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6. หมวดรายได้จากทุน รวม 1,000 บาท ดังนี้
6.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 1,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
ข. รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท. รวม 57,910,000 บาท แยกเป็น
1. หมวดภาษีจัดสรร รวม 57,910,000 บาท แยกเป็น
1.1 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กําหนดแผน ฯ จํานวน 40,000,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
1.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 จํานวน 5,000,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
1.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 100,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
1.4 ภาษีสุรา จํานวน 2,500,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
1.5 ภาษีสรรพสามิต จํานวน 6,000,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
1.6 ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 70,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
1.7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 140,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
1.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
จํานวน 4,100,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
ค. รายได้ทรี่ ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 75,600,000 บาท แยกเป็น
1. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 75,600,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา
จํานวน 75,600,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการรายรับตามแนวโน้มที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล
ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รัฐบาลจะจัดสรรเงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนการจัดการศึกษา (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจํา) เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป
--------------------------------------------------------------------
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองระนอง
อําเภอเมือง จังหวัดระนอง
---------------------------รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริหารกิจการทั่วไปของเทศบาลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพื่อให้การดําเนินการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
3. เพื่อให้การบริหารงานด้านการจัดเก็บสถิติ ข้อมูล ตลอดจนวางแผนพัฒนาเทศบาลเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้การบริหารงานในด้านกิจการสภาเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5. เพื่อให้งานด้านกฎหมายและการจัดทํานิติกรรมต่างๆ ของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
งานที่ทํา
1. การบริหารงานทั่วไป
2. การบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากร
3. การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ และประมวลผลข้อมูลทั่วไปขององค์กร
4. กิจการทะเบียน
5. การประชาสัมพันธ์
6. การร้องทุกข์ ร้องเรียน การประสานงาน
7. กิจการสภา การเลือกตั้ง
8. การจัดทําประกาศ คําสั่งต่าง ๆ
9. การจัดเก็บ วิเคราะห์ ข้อมูลสถิติ การจัดทําแผนงาน
10. การจัดทํานิติกรรมต่าง ๆ
11. การพัสดุ
12. การเบิกจ่ายเงิน การตรวจสอบบัญชี สถิติการเงินและการคลัง
13. การพัฒนาและจัดเก็บรายได้การทรัพย์สิน

24
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักปลัดเทศบาล
2. กองวิชาการและแผนงาน
3. กองคลัง
4. หน่วยงานตรวจสอบภายใน

งบประมาณรวม
งบประมาณรวม
งบประมาณรวม
งบประมาณรวม

19,458,740
2,279,660
5,145,250
-

บาท
บาท
บาท
บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองระนอง
อําเภอเมือง จังหวัดระนอง
---------------------------รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเทศบาล
2. เพื่อบริหารจัดการด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
3. จัดหาครุภัณฑ์
งานที่ทํา
1.
2.
3.
4.

บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายในเทศบาล
ปฏิบัติตามแผนงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ดําเนินงานตามแผนงานป้องกันและระงับอัคคีภัย
ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักปลัดเทศบาล

งบประมาณรวม

4,950,000

บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองระนอง
อําเภอเมือง จังหวัดระนอง
---------------------------รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา (00210)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การดําเนินงานด้านการบริหารบุคคลและการบริหารงานการศึกษา บรรลุตาม
เป้าหมายที่วางไว้
2. เพื่อให้การดําเนินงานด้านการเรียนการสอน ของโรงเรียนเทศบาลในสังกัด เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ควบคุมมาตรฐานการศึกษา
4. ส่งเสริมและเผยแพร่งานด้านวิชาการโรงเรียนในสังกัด
5. สนับสนุนส่งเสริมการศึกษานิเทศการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
6. ปรับปรุงพัฒนาวิชาการของโรงเรียนในสังกัด
7. ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน
งานที่ทํา
1. การบริหารงานบุคคล
2. การบริหารงานธุรการด้านการเรียนการสอน
3. การบริหารงานด้านการเรียนการสอน
4. การให้บริการและจัดสวัสดิการ
5. จัดบริการด้านการเรียนการสอน
6. จัดกิจกรรมนักเรียนในหลักสูตร
7. จัดกิจกรรมนักเรียนนอกหลักสูตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. กองการศึกษา

งบประมาณรวม

62,270,010

บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองระนอง
อําเภอเมือง จังหวัดระนอง
---------------------------รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข (00220)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บริการด้านสาธารณสุขต่างๆ ในเขตเทศบาลเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย
2. เพื่อจัดการด้านการส่งเสริมสุขภาพประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
3. เพื่อวิจัย วางแผน และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมงานด้านการสาธารณสุข
งานที่ทํา
1. จัดให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
2. จัดโครงการด้านการให้ความรู้ด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ
3. เก็บข้อมูล วางแผน วิจัยด้านสาธารณสุข
4. บริหารงานบุคคลของผู้ที่ดําเนินงานด้านนี้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบประมาณรวม

3,840,560

บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองระนอง
อําเภอเมือง จังหวัดระนอง
---------------------------รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ต่างๆ ในเขตเทศบาลเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย
2. เพื่อจัดให้มีการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ
3. เพื่อวิจัย วางแผน และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์
งานที่ทํา
1. จัดให้มีสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
2. จัดให้มีสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
3. เก็บข้อมูล วางแผน วิจัยด้านสังคมสงเคราะห์
4. บริหารงานบุคคลของผู้ที่ดําเนินงานด้านนี้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. กองสวัสดิการสังคม

งบประมาณรวม

5,000

บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556
เทศบาลเมืองระนอง
อําเภอเมือง จังหวัดระนอง
---------------------------รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวางแผนด้านการบริการสาธารณะในเขตเทศบาล
2. เพื่อดําเนินการรักษาความสะอาด ถนน ลําน้ําในชุมชนให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ
3. เพื่อให้บริการสาธารณะแก่ชุมชน
4. เพื่อให้การดําเนินงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
งานที่ทํา
1.
2.
3.
4.

การจัดให้มีแสงสว่าง ถนนหนทาง คูคลอง สถานที่สาธารณะ
การจัดการด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน
การจัดให้มีและบํารุงรักษาสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น และสวนสุขภาพ
การจัดให้มีระบบเก็บขยะมูลฝอยและกําจัดสิ่งปฏิกูล รักษาความสะอาด และบํารุงรักษาคูคลอง
ระบายน้ํา
5. เก็บข้อมูล วางแผน วิจัยด้านการบริการสาธารณะของชุมชน
6. บริหารงานบุคคลของผู้ที่ดําเนินงานด้านนี้
7. งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. กองช่าง
งบประมาณรวม
2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบประมาณรวม

14,613,480
22,632,140

บาท
บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองระนอง
อําเภอเมือง จังหวัดระนอง
---------------------------รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดําเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
งานที่ทํา
1.
2.
3.
4.
5.

การพัฒนาชุมชนด้านต่าง ๆ เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม การศึกษา อนามัยฯ
การฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้
การจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน การจัดระเบียบชุมชน
การประสานนําบริการตลอดจนความช่วยเหลือสู่ชุมชน
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. กองสวัสดิการสังคม

งบประมาณรวม

5,135,940

บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองระนอง
อําเภอเมือง จังหวัดระนอง
---------------------------รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทํานุบํารุง และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในเขตเทศบาล
2. ส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีต่าง ๆ
งานที่ทํา
1. จัดกิจกรรมทางศาสนาในวันสําคัญต่าง ๆ
2. ส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้าน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1.กองการศึกษา

งบประมาณรวม

2,901,680

บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองระนอง
อําเภอเมือง จังหวัดระนอง
---------------------------รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การดําเนินงานเกี่ยวกับการออกแบบ เขียนแบบ ออกรายการก่อสร้าง ควบคุมการ
ก่อสร้างการควบคุมอาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การดําเนินงานเกี่ยวกับงานบํารุงรักษา งานซ่อมเครื่องจักรกล การควบคุมการใช้
เครื่องจักรกลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ มีอายุการใช้งานนาน และเสียค่าบํารุงรักษาน้อย
งานที่ทํา
1. การบริหารงานบุคคล
2. งานออกแบบ เขียนแบบ เขียนรายการก่อสร้าง
3. งานควบคุมอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และพระราชบัญญัติผังเมือง
4. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
5. งานบํารุงรักษา และซ่อมเครื่องจักรกล
6. งานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร
7. การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อนํามาใช้ในการปฏิบัติงาน
8. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1.กองช่าง

งบประมาณรวม

405,620

บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองระนอง
อําเภอเมือง จังหวัดระนอง
---------------------------รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง (00410)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริหารงานที่ไม่ใช้ภารกิจใดโดยเฉพาะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. เพื่อให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ เอกชน และองค์กรอื่นใดเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว้
3. เพื่อให้การบริหารงานตามข้อผูกพันกับด้วยงานอื่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
งานที่ทํา
1. บริหารงานเกี่ยวกับการชําระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย
2. บริหารงานตามข้อผูกพันที่มีตามกฎหมาย หรือผูกพันกับบุคคลภายนอก
3. ตั้งเงินสํารองจ่ายไว้ใช้จ่ายในกิจการที่ไม่สามารถคาดการได้ล่วงหน้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักปลัดเทศบาล

งบประมาณรวม

8,781,900

บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองระนอง
อําเภอเมือง จังหวัดระนอง
รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน สํานักปลัดเทศบาล
*************************************
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 33,190,640 บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายงบกลาง ตั้งไว้ 8,781,900 บาท แยกเป็น
1.1 ประเภทค่าชําระหนี้เงินกู้ และดอกเบี้ย ตั้งไว้ 3,021,560 บาท เพื่อจ่ายเป็น
1.1.1 ค่าชําระหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ก่อสร้างตลาดสดเทศบาลเมืองระนอง
ตั้งไว้ 1,510,650 บาท
เพื่อชําระหนี้เงินกู้จากกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ตามสัญญาเลขที่ 3/2544 ลงวันที่ 3
พฤษภาคม 2544 แยกเป็นเงินต้น 1,190,000 บาท ดอกเบี้ย 320,646.67 บาท รวมทั้งสิ้น 1,510,646.67
บาท จึงตั้งไว้ 1,510,650 บาท แยกเป็น เงินต้น 1,190,000 บาท ดอกเบี้ย 320,650 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง (00411)
1.1.2 ค่าชําระหนี้เงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ก่อสร้างอาคารสํานักงาน
เทศบาลหลังใหม่ ตั้งไว้ 1,510,910 บาท
เพื่อชําระหนี้เงินกู้จาก ก.ส.ท. ตามสัญญาเลขที่ 2207/138/2549 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549
แยกเป็นเงินต้นที่ต้องเสียดอกเบี้ย 789,025.12 บาท เงินต้นที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย 596,198.35 บาท ดอกเบี้ย
125,671.24 บาท รวมทั้งสิ้น 1,510,894.71 บาท จึงตั้งไว้ 1,510,910 บาท แยกเป็น เงินต้น 1,385,230
บาท ดอกเบีย้ 125,680 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง (00411)
1.2 ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 1,307,550 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม และตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด ระนอง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้า ง
หมวด 5 ข้อ 33 ได้กําหนดให้เทศบาลเป็นผู้ชําระค่าเบี้ยประกันสังคมแทนพนักงานจ้าง แยกเป็น ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ 1,242,750 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 64,800 บาท ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
(00411)
1.3 ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ตั้งไว้ 72,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง (00411)
1.4 ประเภทเงินสํารองจ่าย ตั้งไว้ 200,000 บาท
เพื่ อ ให้ มี เ งิ น สํ า รองจ่ า ยเพื่ อ ใช้ จ่ า ย ในกรณี จํ า เป็น ได้ ต ามความเหมาะสม ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19 และให้คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติให้ใช้เงินสํารองจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง
งานงบกลาง (00411)
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1.5 ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้ 1,593,870 บาท เพื่อจ่ายเป็น
1.5.1 ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตั้งไว้ 123,870 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า บํารุงแก่ส มาคมสัน นิบ าตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน
2538 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 2787 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 โดย
ตั้งจ่ายไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงิน
สะสม และเงิ น อุ ด หนุ น ทุ ก ประเภท ซึ่ ง ในปี ง บประมาณ พ.ศ.2554 เทศบาลมี ร ายรั บ จริ ง ดั ง กล่ า ว
74,172,953.59 บาท = 74,172,953.59 x 1/6% (0.00167) = 123,868.83 บาท จึงตั้งจ่ายไว้ 123,870 บาท
ตั้งจ่ายเงินจากรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง (00411)
1.5.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ตั้งไว้ 400,000 บาท
เพื่อจัดหาอุปกรณ์ในสิ่งที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ประเภท
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 200,000 บาท และจ่ายจากเงินรายได้ประเภทภาษีที่ได้รับ
จัดสรร จํานวน 200,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4
ตุลาคม 2539 ซึ่งกําหนดให้ตั้งจ่ายจากรายได้ประเภทค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบกก่อนทั้งจํานวน
ตาม พ.ร.บ. จราจรบางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 146 หากมีความจําเป็น ให้ตั้งจ่ายจากรายได้ประเภทอื่นได้อีก
ตามความเหมาะสมและประหยัด ตามรายการดังนี้
- ค่าทาสีตีเส้นจราจร แผงกั้น จัดทําป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร อุปกรณ์สัญญาณไฟ
จราจร หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการสัญจร และอื่น ๆ ที่มีลักษณะเกี่ยวกับการจัดการจราจร ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง (00411)
1.5.3 เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตั้งไว้ 350,000 บาท
เพื่อจ่า ยเป็น เงิน สมทบระบบหลักประกั น สุขภาพในระดับ ท้ องถิ่น หรื อพื้น ที่ ไม่น้อยกว่ า
อัตราส่วนที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กําหนด เพื่อดําเนินการระบบหลักประกันสุขภาพ
ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน โรคให้แก่ป ระชาชนในเขตเทศบาลเมืองระนอง ตั้งจ่า ยจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง (00411)
1.5.4 ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 720,000 บาท
เพื่อจ่ า ยเป็ น ทุน การศึก ษา ค่ า เล่ า เรีย น ค่า ธรรมเนีย มการศึกษา ค่า หนังสือ และอุ ป กรณ์
การศึกษาให้แก่ ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างในสังกัด
เทศบาลเมืองระนอง สําหรับพัฒนาองค์ความรู้ของผู้รับทุนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง (00411)
1.6 ประเภทเงินช่วยพิเศษ (เงินช่วยเหลือค่าทําศพ) ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าทําศพพนักงาน และลูกจ้าง ซึ่งเสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติงานราชการ ฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง (00411)
1.7 ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตั้งไว้ 1,540,000 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยหักเงินงบประมาณรายได้
ประจําปี สมทบในอัตราร้อยละ 2 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
บํา เหน็จ บํา นาญข้ า ราชการส่ ว นท้ องถิ่ น พ.ศ. 2500 ซึ่ง ใช้บั งคับ ตั้งแต่วัน ที่ 1 ตุล าคม 2542 เป็น ต้ น ไป
เทศบาลคํานวณประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ไม่รวมเงินกู้
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เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงิน อุดหนุนทั่วไป จํานวนทั้งสิ้น 77,000,000 บาท = 77,000,000 x 2 % =
1,540,000 บาท จึงตั้งจ่ายไว้ 1,540,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
(00411)
1.8 ประเภทเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มิใช่ตําแหน่งครู (ช.ค.บ.) ตั้งไว้
458,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพผู้รับบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มิใช่ตําแหน่งครู ตามจํานวน
ที่จะต้องจ่ายจริงให้แก่พนักงานเทศบาลผู้รับบํานาญ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินช่วยค่าครองชีพ
ผู้รับบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง (00411)
1.9 ประเภทเงิ น ค่ า ตอบแทนตามโครงการเกษีย ณอายุ ก่ อ นกํ า หนดของพนั ก งานเทศบาล ตั้ ง ไว้
568,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงิน ค่า ตอบแทนแก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับค่า ตอบแทนตามโครงการ
เกษียณอายุก่อนกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง (00411)
2. รายจ่ายประจํา ตั้งไว้ 22,487,740 บาท แยกเป็น
2.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา ตั้งไว้ 11,323,440 บาท แยกเป็น
เงินเดือน ตั้งไว้ 10,424,100 บาท แยกเป็น
2.1.1 ประเภทเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ตั้งไว้ 4,260,000 บาท
- เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น เดื อ น ค่ า ตอบแทน และประโยชน์ ต อบแทนอย่ า งอื่ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิ ก สภาเทศบาล เลขานุ ก าร
นายกเทศมนตรี ที่ป รึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ า ยค่า เบี้ย ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554
แบ่งเป็น เงินเดือนนายก/รองนายก 954,000 บาท เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 312,000
บาท เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 312,000 บาท เงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี 306,000 บาท เงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภาเทศบาล
2,376,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)
2.1.2 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 5,628,480 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 4,234,080 บาท (00111) แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน งานบริห ารทั่ว ไปเกี่ ย วกับ การรัก ษาความสงบภายใน 905,820 บาท (00121) งานเทศกิ จ
488,580 บาท (00122)
2.1.3 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 334,020 บาท แยกเป็น
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 71,520 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)
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- เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ตั้งไว้ 36,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ให้แก่พนักงาน
เทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกํา หนดอัต รา
เงินเดือนและจํานวนเงินที่ปรับเพิ่ม สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่า
คุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ได้รับ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)
- เงินตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) ตั้งไว้ 24,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทน
พิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) ให้แก่พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป 16,440 บาท (00111) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 8,460 บาท
(00122)
- ค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจําตําแหน่ง
ตั้งไว้ 201,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นราย
เดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป (00111)
2.1.4 ประเภทเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร ตั้งไว้ 201,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)
ค่าจ้างประจํา ตั้งไว้ 899,340 บาท แยกเป็น
2.1.5 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจํา ตั้งไว้ 882,300 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 319,380 บาท (00111) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 562,920 บาท (00121)
2.1.6 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา ตั้งไว้ 17,040 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)
2.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 2,637,600 บาท แยกเป็น
2.2.1 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,840,320 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 636,720 บาท (00111) แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 833,880 บาท (00121) และงานเทศกิจ
369,720 บาท (00122)
2.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 797,280 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 236,400 บาท (0111) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน
บริห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การรั กษาความสงบภายใน 381,480 บาท (00121) งานเทศกิ จ 179,400 บาท
(00122)
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2.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 6,921,700 บาท แยกเป็น
ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 974,200 บาท แยกเป็น
2.3.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งไว้ 344,200 บาท เพื่อจ่ายเป็น
- เงินรางวัล ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลแก่กรรมการในการสอบคัดเลือก
พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร งานทั่วไปงานบริหารทัว่ ไป (00111)
- เงินรางวัลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตํารวจ ตั้งไว้ 19,200 บาท สําหรับจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่
ตํารวจที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือเทศบาลในการตรวจตราและปราบปรามผู้ละเมิดเทศบัญญัติของเทศบาล ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ (00122)
- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่ า ตอบแทนแก่ ผู้ ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น กรรมการตรวจการจ้ า งและผู้ ค วบคุ ม งานก่ อ สร้ า ง ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 โดยถือหลักเกณฑ์
อัตราค่าตอบแทนตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808/ว4231 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2546 ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงิน รางวัลประจํา ปี) ให้แก่พนักงานและพนักงานจ้า งผู้ที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบีย บ ฯ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)
2.3.2 ประเภทค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล ตั้งไว้ 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยเงินเดือน
ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการ
จ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป (00111)
2.3.3 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 175,000 บาท
- เพื่อจ่ายให้พนักงานและลูกจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาหรือปฏิบัติงานพิเศษตามคําสั่ง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 65,000 บาท (00111) แผนงาน
การรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 40,000 บาท (00121) งานเทศกิจ
70,000 บาท (00122)
2.3.4 ประเภท ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)
2.3.5 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 130,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา ตาม
ระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 100,000 บาท (00111)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 20,000 บาท (00121)
งานเทศกิจ 10,000 บาท (00122)
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2.3.6 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจํา
ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 160,000 บาท
(00111) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 30,000 บาท
(00121) งานเทศกิจ 10,000 บาท (00122)
ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 5,048,500 บาท แยกเป็น
2.3.7 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 233,500 บาท เพื่อจ่ายเป็น
- ค่ารับวารสาร 8,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารและหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 5,000 บาท (00111) แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 3,000 บาท (00121)
- ค่าระวางบรรทุก 500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าระวางบรรทุกสิ่งของตามความจําเป็น ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)
- ค่ า ธรรมเนี ย ม 5,000 บาท เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่า ธรรมเนี ย มต่ า ง ๆ เช่ น ค่ า ธรรมเนี ย มศาล
ค่าธรรมเนียมในการรังวัด ค่าลงทะเบียนประชุมใหญ่สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)
- ค่าเบี้ยประกัน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)
- ค่าจ้างเหมาบริการ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทําสิ่งของตามความ
จําเป็น เช่น ค่าทําความสะอาดสํานักงาน ค่าจัดทําวีดีทัศน์ สื่อประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)
โดยสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้
2.3.8 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 150,000 บาท แยกเป็น
- ค่ารับรอง ตั้งไว้ 140,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
เป็นค่า อาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่า พิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่า ยที่เกี่ย วเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้ง
ค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วม
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ทั้งนี้ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม
2548 กําหนดให้ตั้งงบประมาณค่ารับรองในการต้อนรับบุคลหรือคณะบุคคลได้ไม่เกินปีละ 1 % ของรายได้จริง
ของปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้
อุทิศให้ ซึ่งในปีงบประมาณ 2553 เทศบาลมีรายได้จริงดังกล่าว 106,166,696.59 = 106,166,696.59 X 1 % =
1,061,666.97 แต่ตั้งไว้เพียง 140,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป (00111)
- ค่าเลี้ยงรับรอง ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น
หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน เป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยง
รับรอง และค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วม
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ประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)
2.3.9 ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว้ 4,465,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 330,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และอื่น ๆ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 300,000 บาท (00111) แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 20,000 บาท (00121) งาน
เทศกิจ 20,000 บาท (00122)
- ค่ า พวงมาลัย ช่ อดอกไม้ กระเช้ า ดอกไม้ และพวงมาลา 10,000 บาท เพื่ อ จ่า ยเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สําหรับใช้เพื่อในงานพิธีต่าง ๆ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)
- ค่าใช้จ่ายโครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาล 400,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของเทศบาลเมืองระนอง ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด (กรณีครบวาระ
ยุบสภา และกรณีแทนตําแหน่งที่ว่าง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป (00111)
- ค่ า ใช้ จ่ า ยโครงการอบรมพั ฒ นาประสิ ทธิ ภ าพบุ คลากร 200,000 บาท เพื่อ จ่ า ยเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา ตลอดจนทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เป็นค่าวิทยากร อาหาร ที่พัก ค่าพาหนะ ค่าจัดทําเอกสาร ของขวัญ ของรางวัล
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)
- ค่าใช้จ่ายโครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจ้างสถาบันหรือหน่วยงานภายนอก ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจต่อผู้รับบริการของเทศบาลเมืองระนอง
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)
- ค่าใช้จ่ายโครงการวันเทศบาล 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวัน
เทศบาล เช่น ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าอาหาร ของขวัญ ของรางวัล ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
อบรมการปฏิบัติธรรม และรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรในสังกัด เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการจัดอบรมวิปัสสนากรรมฐาน การจัดกิจกรรมและการรณรงค์รูปแบบต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)
- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 80,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา ตลอดจนทัศนศึกษาดูงาน แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นค่า
วิทยากร อาหาร ที่พัก พาหนะ ของขวัญ ของรางวัล ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)
- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมยุวอาสาสมัครป้องกันภัย 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม สัมมนาให้แก่ยุวอาสาสมัครป้องกันภัย เพื่อเป็นค่าวิทยากร อาหาร ของขวัญ ของรางวัล ค่าเบี้ย
เลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย (00123)
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- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและบริหารจัดการพระราชวังรัตนรังสรรค์ 50,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง บํารุงรักษาสิ่งก่อสร้าง อุปกรณ์ เครื่องเรือน ของใช้ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ตลอดจน
จัดทําหรือปรับปรุงสื่อจัดแสดง สื่อประชาสัมพันธ์ และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน
พระราชวัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)
- ค่าใช้จ่ายโครงการถนนคนเดิน Walking Street 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน เป็นค่าดําเนินการเกี่ยวกับพิธีการ กิจกรรมนันทนาการ ค่าจ้างจัดการแสดง
ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการแสดง ของขวัญ ของรางวัล ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันสถาปนาเมืองระนอง 550,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานวันสถาปนาเมืองระนอง เป็นค่า ดําเนินการเกี่ย วกับ พิธีการ กิจกรรมนันทนาการ นิทรรศการ
ค่าจ้างจัดการแสดง ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ ของรางวัล ค่าจัดทําเอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์ ตลอดจน
รายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานย้อนอดีตตรุษจีนเมืองระนองมหัศจรรย์ถนนเรืองราษฎร์ 150,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีของ
ท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)
- ค่า ใช้จ่า ยโครงการพัฒ นาศัก ยภาพด้า นการท่องเที่ย ว 140,000 บาท เพื่อจ่ า ยเป็น ค่ า
ดําเนินการอบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์ ประชุมสัมมนาเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว จัดนิทรรศการเคลื่อนที่
จัดทําสื่อประชาสัมพัน ธ์การท่องเที่ย ว และกิจกรรมนันทนาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ค่าวิทยากร อาหาร
เครื่องดื่ม ที่พัก พาหนะ จัดทําเอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์ ของขวัญ ของรางวัล ค่าตอบแทนการ
แสดง การจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป (00111)
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและบริหารจัดการสวนสาธารณะรักษะวาริน 20,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําแร่ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการยกระดับคุณภาพมาตรฐานแหล่งน้ําแร่
การศึกษารูปแบบการจัดหารายได้และผลกระทบสิ่งแวดล้อม การจัดตั้งเครือข่ายและจัดประชุมอบรมสัมมนา
การมีส่วนร่วมของชุมชน การจัดกิจกรรมนันทนาการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานย้อนอดีตเสด็จประพาสเมืองระนอง 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่า ใช้จ่ายในการจัด งานย้อนอดีต เสด็จ ประพาสเมืองระนอง เป็นค่า ดํา เนิน การเกี่ย วกับ พิธีการ กิจ กรรม
นันทนาการ นิทรรศการ ค่าจ้างจัดการแสดง ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ ของรางวัล ค่าตอบแทน
วิทยากรหรือพิธีกร ค่า ที่พัก ค่า พาหนะ ค่า จัดทํา เอกสาร สื่อประชาสัมพัน ธ์ ตลอดจนค่า ใช้จ่า ยอื่น ที่
เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)
- ค่าใช้จ่ายโครงการสงกรานต์หรรษาท่าเมือง 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมถนนคนเดิน เป็นค่าดําเนินการเกี่ยวกับพิธีการ กิจกรรมนันทนาการ ค่าจ้างจัดการแสดง ค่าอาหาร
เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการแสดง ของขวัญ ของรางวัล ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)
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- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งท้ายปีเก่า รื่นเริงปีใหม่ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมเฉลิมฉลองนับถอยหลังปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เป็นค่าดําเนินการเกี่ยวกับพิธีการ กิจกรรมนันทนาการ
ค่าจ้างจัดการแสดง แสง เสียง ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการแสดง ของขวัญ ของรางวัล ตลอดจน
รายจ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)
- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมแก่ประชาชน 30,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวที และกิจกรรมการเรียนรู้ด้านประชาธิปไตยแก่เยาวชนและประชาชน เช่น ค่า
วิทยากร อาหาร เครื่องดื่ม จัดทําเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน การจัดทําสื่อการเรียนรู้ และกิจกรรมการให้รางวัลยกย่องชมเชย เช่น
ค่าวิทยากร อาหาร เครื่องดื่ม ที่พัก พาหนะ จัดทําเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ ของขวัญ ของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทํางาน 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ทําความสะอาดอาคารสํานักงานครั้งใหญ่ และดําเนินกิจกรรม 5 ส ต่อเนื่อง เช่น
ค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)
- ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองระนอง 1,000,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญในเขตเทศบาล ในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว การจัดคณะเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว การถ่ายทําสารคดี การ
ถ่ายทําสปอร์ตโฆษณา การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว การจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมออกแสดง
เผยแพร่แนะนําแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป (00111)
- ค่าใช้จ่ายโครงการทําดีถวายพ่อ ร่วมพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ยั่งยืน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสํานึก ในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่ง แวดล้อ ม ตลอดจนจัด เวทีการเรีย นรู้ ประชุม อบรม ศึกษาดูง าน และ
สนับสนุนการดําเนินงานของชุมชนและเครือข่ายอาสาสมัครในการดําเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)
2.3.10 ประเภทรายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 200,000 บาท แยกเป็น
- ค่ า บํ า รุง รั ก ษาหรื อ ซ่ อมแซมครุ ภั ณ ฑ์ 130,000 บาท เพื่อ จ่ า ยเป็ น ค่ า บํา รุ ง รั กษาหรื อ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสียหาย ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
60,000 บาท (00111) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน 50,000 บาท (00121) งานเทศกิจ 20,000 บาท (00122)
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป (00111)
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ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 899,000 บาท แยกเป็น
2.3.11 ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งไว้ 180,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของแบบพิมพ์ต่าง ๆ เช่น กระดาษ หมึกโรเนียว แฟ้ม ตรายาง แบบ
พิมพ์ต่าง ๆ สมุดทะเบียนบ้าน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป 150,000 บาท (00111) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน 20,000 บาท (00121) งานเทศกิจ 10,000 บาท (00122)
2.3.12 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 14,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 10,000 บาท (00111) แผนงาน
การรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 4,000 บาท (00121)
2.3.13 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ เช่น แปรง น้ํายาขัดพื้น ผงซักฟอก ไม้กวาด สบู่ น้ํามันก๊าด
และอื่น ๆ ตามความจําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
7,000 บาท (00111) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน 5,000 บาท (00121)
2.3.14 ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง หรือซ่อมแซม เช่น ไม้ อิฐ ปูนซีเมนต์
เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 20,000 บาท (00111)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 5,000 บาท (00121)
2.3.15 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของที่ใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก
ยางใน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 20,000 บาท
(00111) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 30,000
บาท (00121) งานเทศกิจ 30,000 บาท (00122)
2.3.16 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 400,000 บาท
- เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง และหล่ อ ลื่ น ต่ า ง ๆ สํ า หรั บ ใช้ กั บ รถยนต์
รถจักรยานยนต์ และอุปกรณ์เครื่องมือ ที่ต้องใช้น้ํามันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 80,000 บาท (00111) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 250,000 บาท (00121) งานเทศกิจ 70,000 บาท (00122)
2.3.17 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของในการโฆษณาเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ เช่น เทปบันทึกเสียง แผ่นป้าย
ฟิล์ม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)
2.3.18 ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกาย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเครื่องแต่งกาย อปพร.
เช่น เสื้อคลุมดับเพลิง หมวกดับเพลิง รองเท้าดับเพลิง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)
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2.3.19 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 153,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล กระดาษ
ต่อเนื่อง ตลับ ผงหมึก อุป กรณ์เ พิ่มเติมต่าง ๆ ตั้งจ่า ยจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริห ารงานทั่ว ไป
งานบริหารทั่วไป 150,000 บาท (00111) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 3,000 บาท (00122)
2.3.20 ประเภทวัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ ในการดับเพลิงและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
เช่น สายยางดับเพลิง ท่อดูดน้ํา น้ํายาเคมีดับเพลิง โฟม เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)
2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 605,000 บาท แยกเป็น
2.4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เช่น ค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะที่
เกินสิทธิ ค่ากระแสไฟฟ้าพระราชวังรัตนรังสรรค์ (จําลอง) และค่ากระแสไฟฟ้าป้อมยามสายตรวจจราจรสี่แยก
ตลาดแขก เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)
2.4.2 ประเภท ค่าน้ําประปา ตั้งไว้ 320,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาที่ใช้ในสํานักงานเทศบาล อาคารศูนย์ป้องกันฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 300,000 บาท (00111) แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 20,000 บาท (00121)
2.4.3 ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 55,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 50,000 บาท (00111) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 5,000 บาท (00121)
2.4.4 ประเภทค่าไปรษณีย์ ตั้งไว้ 70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร เป็นต้น ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)
2.4.5 ประเภทค่าบริการด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
(Internet) และค่าสื่อสารอื่น ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)
2.5 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ รวม 1,000,000 บาท
2.5.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ ตั้งไว้ 1,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่จังหวัดระนองในการดําเนินโครงการจัดงานเทศกาลเที่ยวระนอง
ท่องอันดามัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)
ทั้งนี้ จะดําเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด
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3. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 1,921,000 บาท แยกเป็น
3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 1,921,000 บาท แยกเป็น
ค่าครุภัณฑ์ ตัง้ ไว้ 771,000 บาท แยกเป็น
3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน ตั้งไว้ 6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 0.90x0.45x1.80 เมตร (กว้างxลึกxสูง)
จํานวน 1 ตู้
ตั้ง จ่ า ยตามราคาท้ อ งถิ่ น เนื่อ งจากเป็ น ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ม่ มี กํ า หนดไว้ ใ นบั ญ ชี ร าคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)
(นํามาจากแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองระนอง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร
แนวทางการพัฒนาอาคารสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และระบบการให้บริการประชาชนให้มปี ระสิทธิภาพ
โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ สํานักปลัด)

3.1.2 ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเปลี่ยนระบบเครื่องยนต์รถดับเพลิง จํานวน 1 คัน โดยปรับเปลี่ยนระบบ
เครื่องยนต์จากเครื่องยนต์เบนซิน เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 6 สูบ 145 แรงม้า พร้อมเกียร์ และ
อุปกรณ์มาตรฐานที่จําเป็น
ตั้ง จ่ า ยตามราคาท้ อ งถิ่ น เนื่อ งจากเป็ น ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ม่ มี กํ า หนดไว้ ใ นบั ญ ชี ร าคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ตั้งจ่า ยจากเงิน อุด หนุน ทั่วไป ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริห ารทั่ว ไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบ (00121)
(นํามาจากแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองระนอง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

3.1.3 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องบันทึกเสียงห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองระนอง จํานวน 1 เครื่อง
ตั้ง จ่ า ยตามราคาท้ อ งถิ่ น เนื่อ งจากเป็ น ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ม่ มี กํ า หนดไว้ ใ นบั ญ ชี ร าคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)
(นํามาจากแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองระนอง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร
แนวทางการพัฒนาอาคารสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และระบบการให้บริการประชาชนให้มปี ระสิทธิภาพ
โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ สํานักปลัด)

3.1.4 ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 28,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมจอรับภาพชนิดขาตั้ง รายละเอียดไม่น้อย
กว่าที่กําหนด ดังนี้
(1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ANSI Lumens
จํานวน 1 เครื่อง (วงเงิน 22,000 บาท อยู่ในวงเงินที่กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) คุณสมบัติไม่น้อย
กว่าที่กําหนด ดังนี้
(1.1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์
และวิดีโอ
(1.2) ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
(1.3) ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True
(1.4) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่าง
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(2) จอรับภาพชนิดขาตั้ง ขนาดทแยงมุมไม่น้อยกว่า 80 นิ้ว จํานวน 1 จอ (วงเงิน 6,000 บาท
ตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)
(นํามาจากแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองระนอง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร
แนวทางการพัฒนาอาคารสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และระบบการให้บริการประชาชนให้มปี ระสิทธิภาพ
โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ สํานักปลัด)

3.1.5 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 472,000 บาท แยกเป็น
(1) ค่าติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อเชื่อมโยงสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบ LAN ของอาคารสํานักงานเทศบาล
หลังใหม่ อาคารสํานักงานเทศบาลหลังเก่า และอาคารสํานักงานเทศบาลด้านหลังอาคารสํานักงานเทศบาลหลังเก่า
แบบ Ethernet LAN และ Wireless LAN จํานวน 1 ระบบ รายละเอียดตามที่เทศบาลเมืองระนองกําหนด
ตั้ง จ่ า ยตามราคาท้ อ งถิ่ น เนื่อ งจากเป็ น ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ม่ มี กํ า หนดไว้ ใ นบั ญ ชี ร าคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)
(นํามาจากแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองระนอง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร
แนวทางการพัฒนาอาคารสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และระบบการให้บริการประชาชนให้มปี ระสิทธิภาพ
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

(2) ค่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องสํารองกระแสไฟฟ้า ตั้งไว้ 33,500 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องสํารองกระแสไฟฟ้า จํานวน 1 ชุด มีรายละเอียดไม่น้อยกว่าที่
กําหนด ดังนี้
(2.1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่กําหนด ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีความเร็วของหน่วยความจํา หรือมี HTT
ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจําขนาดไม่
น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
1.5 TB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
(2.2) เครื่องสํารองกระแสไฟฟ้า (UPS) ขนาด 750 VA จํานวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติไม่น้อย
กว่าที่กําหนด ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 750 VA
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
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ตั้ง จ่ า ยตามราคาท้ อ งถิ่ น เนื่อ งจากเป็ น ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ม่ มี กํ า หนดไว้ ใ นบั ญ ชี ร าคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111)
(นํามาจากแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองระนอง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร
แนวทางการพัฒนาอาคารสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และระบบการให้บริการประชาชนให้มปี ระสิทธิภาพ
โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ สํานักปลัด)

(3) ค่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องสํารองกระแสไฟฟ้า และเครื่องพิมพ์ ตั้งไว้
38,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องสํารองกระแสไฟฟ้า และเครื่องพิมพ์
จํานวน 1 ชุด มีรายละเอียดไม่น้อยกว่าที่กําหนด ดังนี้
(3.1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่กําหนด ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีความเร็วของหน่วยความจํา หรือมี HTT
ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจําขนาดไม่
น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
1.5 TB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
(3.2) เครื่องสํารองกระแสไฟฟ้า (UPS) ขนาด 750 VA จํานวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติไม่น้อย
กว่าที่กําหนด ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 750 VA
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(3.3) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติไม่น้อย
กว่าที่กําหนด ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- มี Interface อย่างน้อย 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า
- มีหน่วยความจํา 2 MB
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อย
กว่า 150 แผ่น
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ตั้ง จ่ า ยตามราคาท้ อ งถิ่ น เนื่อ งจากเป็ น ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ม่ มี กํ า หนดไว้ ใ นบั ญ ชี ร าคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบ (00121)
(นํามาจากแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองระนอง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร
แนวทางการพัฒนาอาคารสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และระบบการให้บริการประชาชนให้มปี ระสิทธิภาพ
โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ สํานักปลัด)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 1,150,000 บาท แยกเป็น
3.1.6 ค่าพัฒนาอาคารสถานที่สิ่งก่อสร้างบริเวณสํานักงานเทศบาลเมืองระนอง ตั้งไว้
1,100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาอาคารสถานที่สิ่งก่อสร้างบริเวณสํานักงานเทศบาลเมืองระนอง โดย
ดําเนินการไม่น้อยกว่าที่กําหนด ดังนี้
(1) อาคารสํานักงานหลังเก่า
(1.1) เปลี่ยนหลังคาเดิมเป็น Meter Sheet แบบมีฉนวนกันความร้อนใต้แผ่น รวมพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร
(1.2) ปรับปรุงห้องประชุมสภาเดิม โดยการทาสีภายใน รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 135 ตาราง
เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู จํานวน 3 เครื่อง
(1.3) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (ห้องศึกษานิเทศก์) ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 บีทียู
จํานวน 1 เครื่อง
(2) อาคารสํานักงาน ด้านหลังอาคารสํานักงานหลังเก่า
(2.1) เปลี่ยนหลังคาเดิมเป็น Meter Sheet แบบมีฉนวนกันความร้อนใต้แผ่น รวมพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1,120 ตารางเมตร
(3) อาคารสํานักงานหลังใหม่
(3.1) ซ่อมแซมหลังคาในส่วนที่ชํารุด
(3.2) รื้อผนังเบาห้องสํานักปลัดเดิม และกั้นห้องชั้นล่างด้วยผนังอลูมิเนียม
รายระเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองระนองกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทัว่ ไป (00111)
(นํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลเมืองระนองสามปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร
แนวทางการพัฒนา พัฒนาอาคารสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และระบบการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้างบริเวณสํานักงานเทศบาลเมืองระนอง)

3.1.7 ค่าติดตั้งถังเก็บน้ําพร้อมปั๊มน้ําอัตโนมัติ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งถัง
เก็บน้ําพร้อมปั๊มน้ําอัตโนมัติ ถังเก็บน้ําสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร พร้อมปั๊มน้ําไฟฟ้าอัตโนมัติ
ขนาดท่อไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว ส่งสูงแนวดิ่งไม่น้อยกว่า 15.00 เมตร จํานวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามที่เทศบาล
เมืองระนองกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
(00111)
(นํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลเมืองระนองสามปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร
แนวทางการพัฒนา พัฒนาอาคารสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และระบบการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ
โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ สํานักปลัด)

*************************************
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองระนอง
อําเภอเมือง จังหวัดระนอง
รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน กองวิชาการและแผนงาน
*************************************
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 2,279,660 บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจํา ตั้งไว้ รวม 2,249,660 บาท แยกเป็น
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา ตั้งไว้ รวม 613,740 บาท แยกเป็น
เงินเดือน ตั้งไว้ 613,740 บาท แยกเป็น
1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 557,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)
1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 56,040 บาท แยกเป็น
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,040 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่พนักงาน
เทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (0012)
- เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ตั้งไว้ 12,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ให้แก่พนักงาน
เทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกํา หนดอัต รา
เงินเดือนและจํานวนเงินที่ปรับเพิ่ม สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่า
คุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ได้รับ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)
- ค่า เงิน เพิ่มสํา หรับ ตํา แหน่งที่ มีเ หตุพิเ ศษ 42,000 บาท เพื่อจ่า ยเป็น เงิน เพิ่มสํา หรั บ
ตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ (00112)
1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 549,120 บาท แยกเป็น
1.2.1 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 392,040 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)
1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 157,080 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)
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1.3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 1,066,800 บาท แยกเป็น
ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 208,800 บาท แยกเป็น
1.3.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งไว้ 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)
1.3.2 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 60,000 บาท
- เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาหรือปฏิบัติงานพิเศษตามคําสั่ง ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)
1.3.3 ประเภท ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 28,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)
1.3.4 ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าศึกษาบุตรของพนักงาน ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)
1.3.5 ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 85,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)
ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 692,000 บาท แยกเป็น
1.3.6 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 477,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
- ค่ารับวารสาร 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือ ระเบียบกฎหมายต่าง
ๆ ในการปฏิบัติงานในกองวิชาการ ฯ
- ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปก
หนังสือ ฯลฯ
- ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆเช่นค่าธรรมเนียมศาล ฯลฯ
- ค่าเบี้ยประกัน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถราชการ
- ค่าจ้างเหมาบริการ 450,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทําการอย่างใด
อย่างหนึ่ง เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจัดพิมพ์วารสาร เอกสารเผยแพร่ ค่าจัดทําคัทเอาท์ประกาศต่าง ๆ
แผ่นประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
(00112) โดยสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้
1.3.7 ประเภทรายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว้ 205,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการชดใช้
ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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- ค่า ใช้ จ่า ยโครงการเวทีป ระชาคมเมือง 85,000 บาท เพื่อจ่า ยเป็น ค่า ใช้จ่า ยในการ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หรือการจัดเวทีประชาคมเมือง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน
องค์การต่าง ๆ ในการวางแผนพัฒนาเทศบาล เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าอาหาร
ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ค่าใช้จ่ายโครงการทบทวนและจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการทบทวนและจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองระนอง ทั้งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา
สามปี และแผนพัฒนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ค่าใช้จ่ายโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่นของเทศบาล เช่น ค่า วัส ดุ อุป กรณ์
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสารเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือ
ร่วมดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ค่าใช้จ่ายในการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนการดําเนินการ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินการ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสารเข้าปก
หนังสือ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่พนักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
(00112)
1.3.8 ประเภท รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสียหาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ (00112)
ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 166,000 บาท แยกเป็น
1.3.9 ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งไว้ 60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ กระดาษโรเนียว กระดาษ
ไข แบบพิ ม พ์ ต รายาง ปากกา ดิ น สอ หมึ ก พิ ม พ์ สํ า เนา ฯลฯ ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)
1.3.10 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหาวัสดุ อุปกรณ์ ทางด้านไฟฟ้า วิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟ ไมโครโฟน
หลอดไฟ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)
1.3.11 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 4,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวตลอดจนเครื่องใช้และอุปกรณ์อื่นๆ วัสดุสิ่งของ
ต่าง ๆ ได้แก่ แก้วน้ํา น้ํายา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ (00112)
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1.3.12 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของที่ใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก
ยางใน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)
1.3.13 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 60,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง และหล่ อ ลื่ น ต่ า ง ๆ สํ า หรั บ ใช้ กั บ รถยนต์
รถจักรยานยนต์ และอุปกรณ์เครื่องมือ ที่ต้องใช้น้ํามันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)
1.3.14 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 15,000 บาท
- เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ วั ส ดุ ใ นการโฆษณาและเผยแพร่ กิ จ กรรมของเทศบาล เช่ น เทป
บันทึกเสียง ฟิล์ม แผ่นป้าย ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป รูปสีหรือขาวดํา ที่ได้จากการอัดล้าง สี พู่กัน แปรงทาสี ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)
1.3.15 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ ได้แก่ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล กระดาษ
ต่อเนื่อง หมึกพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)
1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ รวม 20,000 บาท แยกเป็น
1.4.1 ประเภท ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 9,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)
1.4.2 ประเภทค่าบริการด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 10,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
(Internet) และค่าสื่อสารอื่น ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 30,000 บาท แยกเป็น
2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 30,000 บาท แยกเป็น
ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 30,000 บาท แยกเป็น
2.1.1 ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน ตั้งไว้ 14,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง จํานวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติ ขนาดไม่น้อยกว่า
8,500 บีทียู
ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากต้องการคุณสมบัติขนาดไม่น้อยกว่า 8,500 บีทียู เพื่อใช้
ติดตั้งเพิ่มเติมจากเครื่องปรับอากาศที่มีอยู่เดิมในห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเป็นคุณสมบัตินอกเหนือบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ (ขนาดต่ํา กว่า บั ญ ชีร าคามาตรฐานครุภัณฑ์) ตั้งจ่า ยจากเงิน อุด หนุน ทั่ว ไป ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)
(นํามาจากแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองระนอง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนาอาคารสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครือ่ งใช้ และระบบการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ กองวิชาการและแผนงาน)

62
2.1.2 ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 13,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟแวบ (แฟลช) จํานวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่กําหนด ดังนี้ สําหรับ
ใช้กับกล้องถ่ายภาพดิจิตอล ระบบ d-slr สามารถปรับมุมขึ้นลงและหมุนซ้ายขวาได้ ใช้กับแบตเตอรี่ขนาด AA
จํานวน 4 ก้อน
ตั้ง จ่ า ยตามราคาท้ อ งถิ่ น เนื่อ งจากเป็ น ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ม่ มี กํ า หนดไว้ ใ นบั ญ ชี ร าคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
(00112)
(นํามาจากแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองระนอง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนาอาคารสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และระบบการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ กองวิชาการและแผนงาน)

2.1.3 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสํารองกระแสไฟฟ้า (UPS) ขนาด 750 VA จํานวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติ
ไม่น้อยกว่าที่กําหนด ดังนี้ มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 750 VA และสามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15
นาที
ตั้ง จ่ า ยตามราคาท้ อ งถิ่ น เนื่อ งจากเป็ น ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ม่ มี กํ า หนดไว้ ใ นบั ญ ชี ร าคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
(00112)
(นํามาจากแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองระนอง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนาอาคารสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และระบบการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ กองวิชาการและแผนงาน)

*************************************
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองระนอง
อําเภอเมือง จังหวัดระนอง
รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน กองคลัง
*************************************
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 5,145,250 บาท แยกเป็น
1. รายจ่ายประจํา ตั้งไว้ รวม 4,997,750 บาท แยกเป็น
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา ตั้งไว้ 3,336,450 บาท แยกเป็น
เงินเดือน ตั้งไว้ 2,770,650 บาท แยกเป็น
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 2,565,00 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113)
1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 138,450 บาท แยกเป็น
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 35,550 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงาน
เทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113)
- เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ตั้งไว้ 14,580 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ให้แก่พนักงานเทศบาล
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและ
จํานวนเงินที่ปรับเพิ่ม สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ได้รับ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง (00113)
- เงินค่าตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) 21,120 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษ (กรณี
เงินเดือนเต็มขั้น) ให้แก่พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง (00113)
- ค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจําตําแหน่ง 67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับเงินประจําตําแหน่งตาม
กฎหมาย ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงิน
ประจําตําแหน่งที่ได้รับ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113)
1.1.3 ประเภทเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร ตั้งไว้ 67,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113)

ค่าจ้างประจํา ตั้งไว้ 565,800 บาท แยกเป็น
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1.1.4 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจํา ตั้งไว้ 558,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจํา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113)
1.1.5 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา ตั้งไว้ 7,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) ให้แก่ลูกจ้างประจํา ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113)
1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 885,600 บาท แยกเป็น
1.2.1 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 683,880 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113)
1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 201,720 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนั ก งานเทศบาล เรื่ อ งกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ ก ารให้ พ นั ก งานเทศบาล
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113)
1.3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 602,700 บาท แยกเป็น
ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 345,200 บาท แยกเป็น
1.3.1 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 40,000 บาท
- เพื่ อ จ่ า ยให้ แ ก่ พ นั ก งานที่ ป ฏิ บั ติ ง านนอกเวลาราชการหรื อ ปฏิ บั ติ ง านพิ เ ศษตามคํ า สั่ ง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113)
1.3.2 ประเภท ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 55,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113)
1.3.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจําและข้าราชการบํานาญ
ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113)
1.3.4 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา และข้าราชการบํานาญพร้อม
ครอบครั ว ตามระเบี ย บ ฯ ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป
งานบริหารงานคลัง (00113)
ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 102,500 บาท แยกเป็น
1.3.5 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 22,500 บาท เพื่อจ่ายเป็น
- ค่ารับวารสาร 500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร หนังสือคู่มือ ระเบียบต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงานของกองคลัง
- ค่าเบี้ยประกัน 19,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยของตลาดสดเทศบาลเมืองระนอง
- ค่าจ้างเหมาบริการ 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําการอย่างหนึ่งอย่างใดของ
หน่วยงานที่มีความจําเป็นต้องจ้างเหมา
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ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113)
โดยสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้
1.3.6 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และอื่น ๆ
- ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําแผ่น
พับประชาสัมพันธ์การชําระภาษี จํานวน 2,000 ฉบับ จัดทําประกาศการยื่นแบบชําระภาษี จํานวน 2,000
ฉบับ และจัดทํารางวัลและของชําร่วยเพื่อมอบให้แก่ผู้ชําระภาษีภายในกําหนดเวลา
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาความสามารถในการจัดเก็บภาษีของพนักงานท้องถิ่น 10,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอบรมเพิ่มพูนความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้
- ค่า ใช้จ่า ยโครงการสํา รวจข้อมูล และปรับปรุงแผนที่ภ าษีและทะเบีย นทรัพย์สิน ให้เ ป็น
ปัจจุบัน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสํารวจข้อมูลทรัพย์สินที่เกิดขึ้นใหม่ และมีการเปลี่ยนแปลงในการ
ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113)
1.3.7ประเภทรายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสียหาย
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113)
ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 155,000 บาท แยกเป็น
1.3.8 ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งไว้ 80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของแบบพิมพ์ ต่าง ๆ เช่น กระดาษโรเนียว กระดาษไข แบบพิมพ์
ตรายาง ใบเสร็จต่างๆ ปากกา ดินสอ และอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง (00113)
1.3.9 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น ถ่านไฟฉาย อุปกรณ์ไฟฟ้า และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113)
1.3.10 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของต่าง ๆ ได้แก่ แก้วน้ํา น้ํายาทําความสะอาด ฯลฯ ตัง้ จ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113)
1.3.11 ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง หรือซ่อมแซม เช่น ไม้ อิฐ ปูนซีเมนต์
เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113)
1.3.12 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 1,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของที่ใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก
ยางใน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113)
1.3.13 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สําหรับใช้กับรถจักรยานยนต์ และ
อุปกรณ์เครื่องมือ ที่ต้องใช้น้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113)
1.3.14 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เทป แผ่นฟิล์ม แผ่นป้าย รูปถ่ายที่ได้จากการอัดล้าง ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113)
1.3.15 ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานของกองคลัง
เช่ น เสื้อ ฟอร์ ม รองเท้ า บู๊ต ถุง มื อ ผ้ า ปิ ด ปากปิ ด จมู ก ฯลฯ ตั้ ง จ่า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113)
1.3.16 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่า จัด ซื้อวัส ดุที่ใช้กับคอมพิว เตอร์ ได้แก่ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล กระดาษ
ต่อเนื่อง หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113)
1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ รวม 173,000 บาท แยกเป็น
1.4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อใช้ในการดําเนินกิจการกระจาย
น้ําแร่ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113)
1.4.2 ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใช้บ ริการ เช่น ค่า เช่า เครื่อง ค่าเช่า เลขหมายโทรศัพท์ ค่า บํา รุงรักษาสาย ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113)
1.4.3 ประเภทค่าบริการด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 98,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
(Internet) และค่าสื่อสารอื่น ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113)

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 147,500 บาท แยกเป็น
2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 147,500 บาท แยกเป็น
ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 147,500 บาท แยกเป็น
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2.1.1 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 47,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ และเครื่องสํารองกระแสไฟฟ้า
(UPS) จํานวน 1 ชุด และค่าเครื่องพิมพ์ จํานวน 2 เครื่อง มีรายละเอียดไม่น้อยกว่าที่กําหนด ดังนี้
(1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่กําหนด ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีความเร็วของหน่วยความจํา หรือมี HTT
ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อย
กว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1.5 TB
จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18
นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
(2) เครื่องสํารองกระแสไฟฟ้า (UPS) ขนาด 750 VA จํานวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่า
ที่กําหนด ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 750 VA
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(3) โต๊ ะสํ า หรั บ วางเครื่ อ งไมโครคอมพิ ว เตอร์ และเครื่ อ งพิ มพ์ พร้ อ มเก้ า อี้ ทํ า งานสํ า หรั บ
ผู้ปฏิบัติงาน มีล้อเลื่อน ที่ท้าวแขน และพนักพิง จํานวน 1 ชุด
(4) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ ขาวดํา จํานวน 2 เครื่อง แต่ละเครื่องมีคุณสมบัติ
ไม่น้อยกว่าที่กําหนด ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- มี Interface อย่างน้อย 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า
- มีหน่วยความจํา 2 MB
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อย
กว่า 150 แผ่น
ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113)
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(นํามาจากแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองระนอง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร
แนวทางการพัฒนาอาคารสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และระบบการให้บริการประชาชนให้มปี ระสิทธิภาพ
โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ กองคลัง)

2.1.2 ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสูบน้ํา (ปั๊มน้ํา) สําหรับใช้กับน้ําร้อน พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน จํานวน 1
เครื่อง มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่กําหนด ดังนี้ สามารถใช้กับน้ําร้อนได้ ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว สามารถส่ง
น้ําได้ไม่น้อยกว่า 15 เมตร
ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากต้องการคุณสมบัติเครื่องสูบน้ําสําหรับใช้กับน้ําร้อน เพื่อใช้
กับระบบจําหน่ายน้ําแร่ร้อนของเทศบาล ซึ่งเป็นคุณสมบัตินอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113)
(นํามาจากแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองระนอง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร
แนวทางการพัฒนาการจัดเก็บรายได้และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ อย่างทั่วถึง เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ
โครงการจัดซื้อปั๊มน้ําสําหรับใช้กับน้ําแร่ร้อน)

*************************************
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองระนอง
อําเภอเมือง จังหวัดระนอง
รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน กองการศึกษา
*************************************
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 65,171,690 บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจํา ตั้งไว้ รวม 64,278,190 บาท แยกเป็น
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา ตั้งไว้ 42,624,520 บาท แยกเป็น
เงินเดือน ตั้งไว้ 42,135,200 บาท แยกเป็น
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 34,835,520 บาท แยกเป็น
- เงินเดือนพนักงานเทศบาล 1,356,480 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 597,960 บาท (00211) งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ 566,580 บาท (00214) แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 191,940 บาท (00261)
- เงินเดือนพนักงานครู 33,479,040 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานครูเทศบาลพร้อม
ทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ปฐมศึกษา (00212)
1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 7,113,680 บาท แยกเป็น
- เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ 7,620 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน เพิ่มตามคุณวุฒิ ให้แก่พนักงานเทศบาล ตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวน
เงินที่ปรับเพิ่ม สํา หรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับ รองว่า คุณวุฒินั้น เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ได้รับ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00261)
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- เงินค่าตอบแทนพิเศษ พนักงานเทศบาล (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงินตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) ให้แก่พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
- ค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจําตําแหน่ง
186,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับเงินประจํา
ตําแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน
เท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 67,200 บาท (00211) งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ 118,800 บาท (00214)
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานครู 1,192,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวให้แก่พนักงานครูเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา (00212)
- เงินค่าตอบแทนพิเศษ พนักงานครู (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) 308,660 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) ให้แก่พนักงานครู ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
- เงินค่าวิทยฐานะ พนักงานครู 3,855,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะ ให้แ ก่
พนัก งานครู ตั ้ง จ่า ยจากเงิน อุด หนุน ทั่ว ไป ปรากฏในแผนงานการศึก ษา งานระดับ ก่อนวัยเรีย นและ
ประถมศึกษา (00212)
- ค่าตอบแทนรายเดือน พนักงานครู 1,545,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน
ให้แก่พนักงานครู ที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินวิทยฐานะ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
1.1.3 ประเภทเงินประจําตําแหน่ง ตั้งไว้ 186,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 67,200 บาท (00211) งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ
118,800 บาท (00214)
1.2 ค่าจ้างประจํา ตั้งไว้ 489,320 บาท แยกเป็น
1.2.1 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจํา ตั้งไว้ 470,520 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจําพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา ตั้ง จ่า ยจากเงิน อุด หนุน ทั่ว ไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา ตั้งไว้ 18,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) ให้แก่ลูกจ้างประจํา ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
1.3 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 1,467,360 บาท แยกเป็น
1.3.1 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,099,200 บาท แยกเป็น
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เทศบาล 647,280 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 84,600 บาท (00211) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 324,240 บาท (00212) แผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 174,360 บาท
(00261) งานกีฬาและนันทนาการ 64,080 บาท (00262)
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- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สถานศึกษา 451,920 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของสถานศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
1.3.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 368,160 บาท แยกเป็น
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง เทศบาล 172,080 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลเรื่องกําหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
23,400 บาท (00211) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 54,000 บาท (00212) แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 50,760 บาท (00261) งาน
กีฬาและนันทนาการ 43,920 บาท (00262)
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง สถานศึกษา 196,080 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของสถานศึกษา ตั้งจ่า ยจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
1.4 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 14,894,590 บาท แยกเป็น
ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 92,550 บาท แยกเป็น
1.4.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งไว้ 63,550 บาท แยกเป็น
- ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
- ค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงาน 53,550 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจ
ประเมิน ผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีห รือเลื่อนวิทยฐานะ และค่าใช้จ่า ยในการ
ดําเนินการประเมินผลงานด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตั้งจ่า ยจากเงิน อุด หนุน ทั่ว ไป ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
1.4.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 2,000 บาท
- เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาหรือปฏิบัติงานพิเศษตามคําสั่ง ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,000 บาท (00211) งาน
การศึกษาไม่กําหนดระดับ 1,000 บาท (00214)
1.4.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 7,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่าย
จากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริห ารทั่ว ไปเกี่ย วกับการศึกษา 2,000 บาท (00211)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
5,000 บาท (00261)
1.4.4 ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 10,000 บาท (00211)
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งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ 5,000 บาท (00214) และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 5,000 บาท (00261)
ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 8,240,000 บาท แยกเป็น
1.4.5 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 330,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าจ้างเหมาบริการ 330,000 บาท เพื่อจ่ายให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใดของ
หน่วยงาน ซึ่งมีความจําเป็นต้องจ้างเหมาบริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานแผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
1.4.6 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว้ 7,893,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 75,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และอื่น ๆ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 40,000 บาท (00211)
งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ 20,000 บาท (00214) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 15,000 บาท (00261)
- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเทคนิคการช่วยเหลือนักเรียน 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรม
พนักงานครูเทศบาลในกลุ่มการศึกษาที่ 4 ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องิ่นมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมงานวันเด็ก
แห่ ง ชาติ ตั้ งจ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวั ฒ นธรรมและนั น ทนาการ งานกีฬ าและ
นันทนาการ (00262)
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีทาง
ศาสนา ตักบาตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันสงกรานต์ 140,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีทาง
ศาสนา และประเพณีรดน้ําดําหัว ขอพรผูส้ ูงอายุ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)
- ค่าใช้จ่ายโครงการบวงสรวง สมโภช ศาลหลักเมือง 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดพิธีทางศาสนาพุทธ และศาสนาพราหมณ์ เพื่อบวงสรวงสมโภชศาลหลักเมืองระนอง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 20,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตกแต่ง สมโภชเทียนพรรษา อันเชิญไปถวายวัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันลอยกระทง 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธี
ทางศาสนา มหรสพ ประกวดกระทง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)
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- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีถือศีลกินผัก 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การสนับสนุนและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในการส่งเสริมประเพณีถือศีลกินผัก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาวัน
สําคัญสากลโลก 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดพิธีทางศาสนา จัดขบวนแห่ผ้าไปประกอบพิธีห่มพระเจดีย์ดาธุ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
(00263)
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช
250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีทางศาสนา ทําบุญตักบาตร กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ถวายสัตย์ปฏิญ าณ และจุดเทีย นชัย ถวายราชสดุดี ตั้งจ่า ยจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี 20,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีทางศาสนา ทําบุญตักบาตร กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายสัตย์
ปฏิญาณ และจุดเทียนชัยถวายราชสดุดี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลเมืองระนองคัพ 180,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดเทศบาล การแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ประเภทต่าง ๆ
โดยใช้ข้อความ “เทศบาลคัพ” ต่อท้ายกีฬานั้น ๆ เช่น บาสเกตบอลเทศบาลแชมเปี้ยนคัพ ฟุตบอล ฯ เป็นต้น ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ (00262)
- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 350,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การส่งนักเรียน เยาวชน ประชาชน และพนักงานเทศบาลในสังกัด เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. และ
กีฬาต่าง ๆ ที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ (00262)
- ค่าใช้จ่ายโครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดฯ ระดับโรงเรียน , ระดับเทศบาล, ระดับ
กลุ่มการศึกษา และระดับประเทศ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กําหนด
ระดับ (00214)
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดนิทรรศการทางการศึกษา 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
นิทรรศการเผยแพร่ผลงานการจัดการศึกษาของเทศบาลเมืองระนอง รวมทั้งการจัดการคัดเลือกผลงานนักเรียน
พนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา เข้าประกวดแข่งขันทางวิชาการในระดับจังหวัด ระดับเขต และ
ระดับประเทศ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ (00214)
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด เป็นตัวแทนส่งไปแข่งขันระดับประเทศที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจัดขึ้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ (00214)
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อสื่อ/อุปกรณ์/หนังสือฝึกทักษะและเสริมประสบการณ์การเรียนของเด็กปฐมวัย ฯลฯ ตามที่กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นกําหนด ให้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
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กรมส่งเสริม ฯ ตั้งจ่า ยจากเงิน อุด หนุน ทั่ว ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ ก่อนวัย เรีย นและ
ประถมศึกษา (00212)
- ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 5,805,000 บาท เพื่อ
จ่ายสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํา
เงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ.2551 แยกเป็น
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด 4,355,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองระนอง (โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทา
ราม 2,966,600 บาท และโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ 1,388,400 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
(2) ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา ตั้งไว้ 1,450,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาการจัด
การศึกษาให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองระนอง (โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม 850,000 บาท และ
โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ 600,000 บาท) ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์การศึกษา ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดโรงเรียน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสําหรับเป็นฐาน
ในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒ นาศักยภาพนักเรียนในด้านภาษาต่า งประเทศระดับ ชั้น อนุบ าล ค่าใช้จ่า ยในการพัฒ นาระบบเครือข่า ย
การศึกษาสื่อสารเรียนรู้ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
1.4.7 ประเภทรายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 17,000 บาท แยกเป็น
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ที่ชํา รุด เสีย หาย ตั้งจ่า ยจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริห ารทั่ว ไปเกี่ย วกับ
การศึกษา 5,000 บาท (00211) งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ 2,000 บาท (00214) แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3,000 บาท (00261)
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 7,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ (00262)
ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 6,562,040 บาท แยกเป็น
1.4.8 ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งไว้ 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสงิ่ ของต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน ได้แก่กระดาษโรเนียว กระดาษไข
แบบพิมพ์ ตรายาง ใบเสร็จต่างๆ ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 35,000 บาท (00211) งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ 7,000 บาท (00214)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
3,000 บาท (00261) งานกีฬาและนันทนาการ 5,000 บาท (00262)
1.4.9 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 8,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ซึ่งจําเป็นใช้ในหน่วยงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ 1,000 บาท (00214) และแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 7,000 บาท (00262)
1.4.10 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 6,416,040 บาท แยกเป็น
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 6,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวตลอดจน
เครื่องใช้และอุปกรณ์อื่น ๆ วัสดุสิ่งของต่าง ๆ ได้แก่ แก้วน้ํา น้ํายา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 3,000 บาท (00211) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 3,000 บาท (00262)
- ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 3,569,020 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา (00212)
- ค่ า ใช้จ่า ยโครงการสนั บ สนุน อาหารเสริม (นม) โรงเรีย นสังกัด เทศบาลเมืองระนอง
2,841,020 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองระนอง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
1.4.11 ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง หรือซ่อมแซม เช่น ไม้ อิฐ ปูนซีเมนต์
เป็ น ต้ น ตั้ ง จ่า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวั ฒ นธรรมและนั น ทนาการ งานกีฬ าและ
นันทนาการ (00262)
1.4.12 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของที่ใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก
ยางใน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
1.4.13 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง และหล่ อ ลื่ น ต่ า ง ๆ สํ า หรั บ ใช้ กั บ รถยนต์
รถจักรยานยนต์ และอุปกรณ์เครื่องมือ ที่ต้องใช้น้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
1.4.14 ประเภทวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ (00262)
1.4.15 ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 7,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดทําการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ได้แก่
กระดาษโปสเตอร์ ฟิล์ม ม้วนเทป ม้วนวีดีโอ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,000 บาท (00211) งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ 2,000 บาท (00214)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
3,000 บาท (00261)
1.4.16 ประเภทวัสดุกีฬา ตั้งไว้ 5,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา ชนิดต่าง ๆ เพื่อใช้สําหรับเล่นกีฬา และแข่งขันกีฬาประเภท
ต่าง ๆ ของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬา
และนันทนาการ (00262)
1.4.17 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ในงานนี้ ได้แก่ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
กระดาษต่อ เนื่ อ ง หัว พิ ม พ์ ห รือ แถบพิ ม พ์ สํ า หรั บ เครื่ อ งพิ มพ์ ค อมพิ ว เตอร์ ฯลฯ ตั้ งจ่ า ยจากเงิ น รายได้
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 30,000 บาท (00211) งานการศึกษาไม่
กําหนดระดับ 5,000 บาท (00214) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
5,000 บาท (00262)
1.4.18 ประเภทวัสดุการศึกษา ตัง้ ไว้ 3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ประกอบการเรียนการสอน ได้แก่ หนังสือเข้า
ห้องสมุดโรงเรียน หุ่นสื่อการเรียนการสอนทําด้วยพลาสติก แบบจําลองภูมิประเทศ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ (00214)
1.5 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 113,120 บาท แยกเป็น
1.5.1 ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารอัฒจันทร์สนามกีฬาเทศบาลเมืองระนอง ให้แก่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬา
และนันทนาการ (00262)
1.5.2 ประเภทค่าน้ําประปา ตั้งไว้ 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาของอาคารฝึกกีฬาอเนกประสงค์ ให้กับการประปาส่วนภูมิภาค ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ (00262)
1.5.3 ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 9,000 บาท (00211) งานการศึกษาไม่กําหนด
ระดับ 6,000 บาท (00214)
1.5.4 ประเภทค่าบริการด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 28,120 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
(Internet) และค่าสื่อสารอื่น ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 14,060 บาท
(00211) งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ 14,060 บาท (00214)
1.6 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 5,178,600 บาท แยกเป็น
1.6.1 ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ตั้งไว้ 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจัดชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย
เทิดไท้องค์ราชัน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุม
ลูกเสือท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน เพื่อส่งลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
1.6.2 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ ตั้งไว้ 5,128,600 บาท แยกเป็น
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- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 5,098,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียน
สัง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ตั้ งจ่ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
- ค่าใช้จ่ายโครงการอุดหนุนงบประมาณสนับสนุนการจัดงานเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณให้กับสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง ในการดําเนิน
โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา และสมโภชพระเจดีย์ดาธุ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
(00263) ทั้งนี้ จะดําเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด
1.6.3 ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าใช้จ่ายโครงการอุดหนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการของชมรมกีฬาลีลาศจังหวัด
ระนอง เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้แก่ชมรมกีฬาลีลาศจังหวัดระนอง ในการดําเนินโครงการอบรมและส่งเสริม
กิจกรรมเข้าจังหวะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬา
และนันทนาการ (00262)
2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 893,500 บาท แยกเป็น
2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 893,500 บาท แยกเป็น
ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 613,500 บาท แยกเป็น
2.1.1 ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน ตั้งไว้ 96,000 บาท แยกเป็น
(1) ค่าโต๊ะทํางาน พร้อมเก้าอี้ทํางาน ตั้งไว้ 66,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทํางาน พร้อม
เก้าอี้ทํางาน จํานวน 12 ชุด มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่กําหนด ดังนี้
- โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต
- เก้าอี้ทํางาน มีล้อเลื่อน มีท้าวแขน มีพนักพิง
ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
(นํามาจากแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองระนอง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แนวทางการพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพด้านการศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ
โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ แก่สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์)

(2) ค่าโต๊ะอเนกประสงค์ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะอเนกประสงค์ จํานวน 12 ตัว
มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่กําหนด ดังนี้
- โต๊ะ ขนาดกว้าง 60 ซม. ยาว 180 ซม.
- ขาโต๊ะชนิดพับได้
- พื้นโต๊ะปูโฟเมก้า
ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
(นํามาจากแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองระนอง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
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แนวทางการพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพด้านการศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ
โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ แก่สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์)

2.1.2 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบจานดาวเทียม และเครื่องโทรทัศน์ มีรายละเอียดไม่
น้อยกว่าที่กําหนด ดังนี้
(1) ชุดจานรับสัญญาณดาวเทียม KU-BAND 1 ชุม 2 จุดรับชม จํานวน 6 ชุด (วงเงิน
68,000 บาท ตามราคาท้ อ งถิ่ น เนื่ อ งจากเป็ น ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ม่ มี กํ า หนดไว้ ใ นบั ญ ชี ร าคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ์ )
ประกอบด้วย
- ชุดจานพร้อมอุปกรณ์
- ตัวรับสัญญาณ ชนิด KU 11.3 2 output
- เครื่องรับสัญญาณ DTV จํานวน 2 เครื่อง
- สายนําสัญญาณ RG6 จํานวน 60 เมตร
- พร้อมติดตั้งสามารถใช้งานได้
(2) โทรทัศน์ ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 12 เครื่อง (วงเงิน 132,000 บาท หรือเครื่องละ 11,000 บาท
อยู่ในวงเงินที่กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) มีรายละเอียดที่ดีกว่าหรือไม่น้อยกว่า ดังนี้
- ความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล
- ชองต่อสัญญาณ HDMI x 2 , USB 2.0 x 1
- ใช้ไฟฟ้า AC 110-240 V , 50/60 Hz
- มีรีโมทควบคุมการทํางาน
- มีอุปกรณ์แขวนติดผนัง
รายละเอีย ดตามที่เ ทศบาลเมื องระนองกํา หนด ตั้ง จ่า ยตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็ น
ครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
(นํามาจากแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองระนอง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แนวทางการพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพด้านการศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ
โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ แก่สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์)

2.1.3 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 317,500 บาท แยกเป็น
(1) ค่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ และเครื่องสํารองกระแสไฟฟ้า (UPS) ตั้งไว้
37,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ และเครื่องสํารองกระแสไฟฟ้า
(UPS) จํานวน 1 ชุด มีรายละเอียดไม่น้อยกว่าที่กําหนด ดังนี้
(1.1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่กําหนด ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีความเร็วของหน่วยความจํา หรือมี HTT
ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อย
กว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1.5 TB
จํานวน 1 หน่วย
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- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18
นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
(1.2) เครื่องสํารองกระแสไฟฟ้า (UPS) ขนาด 750 VA จํานวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติไม่น้อย
กว่าที่กําหนด ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 750 VA
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(1.3) โต๊ะสําหรับวางเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ พร้อมเก้าอี้ทํางานสําหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน มีล้อเลื่อน ที่ท้าวแขน และพนักพิง จํานวน 1 ชุด
ตั้ง จ่ า ยตามราคาท้ อ งถิ่ น เนื่อ งจากเป็ น ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ม่ มี กํ า หนดไว้ ใ นบั ญ ชี ร าคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ (00214)
(นํามาจากแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองระนอง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร
แนวทางการพัฒนาอาคารสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และระบบการให้บริการประชาชนให้มปี ระสิทธิภาพ
โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ กองการศึกษา)

(2) ค่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมโต๊ะ เครื่องสํารองกระแสไฟฟ้า (UPS) และเครื่องพิมพ์
ตั้งไว้ 280,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมโต๊ะ และเครื่องสํารองกระแสไฟฟ้า
(UPS) จํานวน 13 ชุด และค่าเครื่องพิมพ์ จํานวน 1 เครื่อง มีรายละเอียดไม่น้อยกว่าที่กําหนด ดังนี้
(2.1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จํานวน 13 เครื่อง มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่กําหนด ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีแกนหลักไม่น้อยกว่า 2 Core 4 Threads มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory
ไม่น้อยกว่า 3 MB
- มีส่วนควบคุมการแสดงผลที่มีหน่วยความจําไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500
GB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 30 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LED มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 1,000:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18
นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
- มีแผงวงจรหลัก (Mainboard) ใช้ Chipset ตระกูล Intel H77 หรือคุณสมบัติที่ดีกว่า
- Case มีโครงสร้างแข็งแรงทนทานป้องกันการแผ่กระจายรังสีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า มีพัด
ลมขนาด 120 มม. 2 ตัว มีพอร์ตต่อพ่วงด้านหน้า
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- มีลําโพง Output Power 3W , Frequency Response 120Hz-18Khz , Power
Device USB Powered , Drivers Unit 2.25” , Impedance 40 , Audio in 3.5 MM
Jack , Power LED Indicator Blue
- มีแป้นพิมพ์ (Keyboad) มีหัวเชื่อมต่อแบบ PS/2 ปุ่มคีย์บอร์ดมีทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
- มี Mouse เป็นชนิด Optical Mouse ที่มีปุ่ม Scroll Wheel โดยใช้หัวเชื่อมต่อแบบ USB
(2.2) เครื่องสํารองกระแสไฟฟ้า (UPS) ขนาด 750 VA จํานวน 13 เครื่อง มีคุณสมบัติไม่น้อย
กว่าที่กําหนด ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 750 VA
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที มีเสียงเตือนเมื่อเข้าสู่สถานะสํารองไฟและ
แบตเตอรี่ต่ํา
- มีช่องเสียบไฟฟ้าที่ใช้ได้กับปลั๊กทุกชนิด
- ผ่านมาตรฐาน มอก.
(2.3) โต๊ะสําหรับวางเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จํานวน 13 เครื่อง มีคุณสมบัติไม่น้อยที่กําหนด
ดังนี้
- ขนาดไม่น้อยกว่า 80x60x70 ซม.
- โครงสร้างทําด้วยเหล็ก ชุบกันสนิม
- หน้าโต๊ะทําด้วยไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด
- ขาโต๊ะทั้งสี่มุมมีปุ่มปรับระดับได้
(2.4) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติไม่น้อยที่
กําหนด ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุด 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
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รายละเอียดตามที่เทศบาลเมืองระนองกําหนด ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์
ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
(นํามาจากแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองระนอง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แนวทางการพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพด้านการศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ
โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ แก่สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 280,000 บาท แยกเป็น
2.1.4 ค่าปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้าและไฟฟ้าส่องสว่างโรงยิมเนเซียม ตั้งไว้ 98,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้าและไฟฟ้าส่องสว่างโรงยิมเนเซียม โดยการเปลี่ยนสายเมน
ขนาด 4C 1x25 และติดตั้งตู้เมนไฟฟ้า 2 ชุด รายละเอียดตามที่เทศบาลเมืองระนองกําหนด ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ (00262)
(นํามาจากแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองระนอง ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้มสี ถานทีพ่ ักผ่อน ออกกําลังกาย และนันทนาการ ให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
ส่งเสริมกิจกรรมการเล่นกีฬา และนันทนาการของ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
โครงการปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้าและไฟฟ้าส่องสว่างโรงยิมเนเซียม)

2.1.5 ค่าก่อสร้างปรับปรุงภายในสนามฟุตบอลเทศบาลเมืองระนอง ตั้งไว้ 182,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงภายในสนามฟุตบอลเทศบาลเมืองระนอง โดยการเทพื้นคอนกรีต 1:2:4
หนา 0.10 ม. รอบขอบสนามฟุตบอลเทศบาลเมืองระนอง รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 390 ตารางเมตร รายระเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองระนองกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ (00262)
(นํามาจากแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองระนอง ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้มสี ถานที่พักผ่อน ออกกําลังกาย และนันทนาการ ให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
ส่งเสริมกิจกรรมการเล่นกีฬา และนันทนาการของ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
โครงการก่อสร้างปรับปรุงภายในสนามฟุตบอลเทศบาลเมืองระนอง)

*************************************
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองระนอง
อําเภอเมือง จังหวัดระนอง
รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
*************************************
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 26,472,700 บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจํา ตั้งไว้ รวม 25,433,200 บาท แยกเป็น
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา ตั้งไว้ 2,636,280 บาท แยกเป็น
เงินเดือน ตั้งไว้ 1,743,360 บาท แยกเป็น
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,651,680 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุ ข งานบริห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกับ สาธารณสุข จํ า นวน 346,560 บาท
(00221) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น จํานวน 579,240 บาท (00223) งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข จํานวน 725,880 บาท (00224)
1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 49,680 บาท แยกเป็น
- เงินตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) 31,680 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษ
(กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) ให้แก่พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข จํานวน 10,560 บาท (00221) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่น จํานวน 10,560 บาท (00223) งานศูนย์บริการสาธารณสุข 10,560 บาท (00224)
- ค่า เงิน เพิ่มสิท ธิสํา หรับ ตํา แหน่ง ที่มีเ หตุพิเ ศษ 18,000 บาท เพื่อ จ่า ยเป็น เงิ น เพิ่ม สิทธิสํ า หรั บ
ตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข (00224)
1.1.3 ประเภทเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร ตั้งไว้ 42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช.) ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 7 วช
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข (00224)
ค่าจ้างประจํา ตั้งไว้ 892,920 บาท แยกเป็น
1.1.4 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจํา ตั้งไว้ 871,680 บาท
- เพื่อ จ่ า ยเป็น ค่า จ้ า งประจํา พร้ อ มทั้ งเงิ น ปรั บ ปรุ งค่ า จ้ า งประจํ า ตั้ งจ่ า ยจากเงิน รายได้
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)
1.1.5 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา ตั้งไว้ 21,240 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) ให้แก่ลูกจ้างประจํา ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ รวม 3,186,720 บาท แยกเป็น
1.2.1 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 2,068,560 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)
1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,118,160 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเรื่องกําหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)
1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ รวม 19,007,400 บาท แยกเป็น
ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 387,000 บาท แยกเป็น
1.3.1 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 153,000 บาท
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- เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาหรือปฏิบัติงานพิเศษตามคําสั่ง ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 500 บาท (00221) งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 2,000 บาท (00223) งานศูนย์บริการสาธารณสุข 500 บาท
(00224) แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 150,000 บาท (00244)
1.3.2 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 54,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 8,000 บาท (00221)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 11,000 บาท (00223) งานศูนย์บริการสาธารณสุข 20,000
บาท (00224) แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 15,000 บาท (00244)
1.3.3 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 180,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข จํานวน 40,000 บาท
(00221) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น จํานวน 10,000 บาท (00223) งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข จํานวน 100,000 บาท (00224) และแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล จํานวน 30,000 บาท (00244)
ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 16,781,400 บาท แยกเป็น
1.3.4 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 16,072,800 บาท เพื่อจ่ายเป็น
- ค่ารับวารสาร 2,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารและหนังสือพิมพ์ต่างๆ หนังสือคู่มือ
ระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข (00221)
- ค่าระวางบรรทุก 300 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าระวางบรรทุกสิ่งของตามความจําเป็น ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)
- ค่าเช่าที่ดิน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินของโรงฆ่าสัตว์ ค่าประกันสัญญาและ
อื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
(00223)
- ค่าจ้างเหมาบริการ 16,050,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทําการ
อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างขุดลอกคูระบายน้ํา ค่าจ้างขุดลอกคลอง ค่าจ้างฝังกลบ
ขยะ ค่าจ้างดูแลทําความสะอาดถนนและสถานที่ต่าง ๆ ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างพนักงาน
ฆ่าสัตว์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 9,350,000 บาท ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น 650,000 บาท (00223) แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
8,700,000 บาท (00244) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 6,700,000 บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)
โดยสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้
1.3.5 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ตัง้ ไว้ 349,600 บาท เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจาก
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เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 10,000 บาท (00221) งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 10,000 บาท (00223) งานศูนย์บริการสาธารณสุข 20,000 บาท (00224)
- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการติดตั้งบ่อดักไขมันในอาคารบ้านเรือน 10,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินการหนึ่งอาคาร หนึ่งบ้านเรือน หนึ่งบ่อดักไขมัน โดยเทศบาลออก
ค่าใช้จ่ายร้อยละ 50 และเจ้าของอาคารบ้านเรือนออกค่าใช้จ่ายร้อยละ 50 รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาล ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบําบัดน้ําเสีย (00245)
- ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมป้องกันโรคสัตว์ติดคน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันโรคสัตว์ติดคน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการป้องกันโรค เช่น ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า ตั้งจ่า ยจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น (00223)
- ค่าใช้จ่ายโครงการออกกําลังกายสบายชีวี 129,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้นํา
ด้านการออกกําลังกาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข (00224)
- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม อสม.และแกนนําสุขภาพประจําครอบครัว 100,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และแกนนําสุขภาพประจํา
ครอบครัว เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ของขวัญรางวัล ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก เบี้ยเลี้ยง และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข (00224)
- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสุขาภิบาล 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม
ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)
1.3.6 ประเภทรายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 359,000 บาท แยกเป็น
- ค่ า บํ า รุ ง รั ก ษาหรื อ ซ่อ มแซมครุ ภั ณ ฑ์ 343,000 บาท เพื่อ จ่ า ยเป็ น ค่ า บํา รุ ง รั กษาหรื อ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสียหาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 3,000 บาท (00221) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 10,000 บาท
(00223) งานศูนย์บริการสาธารณสุข 30,000 บาท (00224) แผนงานเคหะชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 300,000 บาท (00244)
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 16,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,000 บาท (00221) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 10,000 บาท
(00223) งานศูนย์บริการสาธารณสุข 5,000 บาท (00224)
ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 1,839,000 บาท แยกเป็น
1.3.7 ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งไว้ 13,000 บาท
- เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ วั ส ดุ สิ่ ง ของต่ า ง ๆ ในการปฏิ บั ติ ง าน ได้ แ ก่ กระดาษโรเนี ย ว
กระดาษไข แบบพิมพ์ แป้นประทับตรา ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุ ขงานบริห ารทั่ว ไปเกี่ย วกับ สาธารณสุข 7,000 บาท (00221) งานบริการสาธารณสุ ขและงาน
สาธารณสุขอื่น 1,000 บาท (00223) งานศูนย์บริการสาธารณสุข 5,000 บาท (00224)
1.3.8 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 13,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า ไฟสปอตไลท์ สวิทช์ สายไฟ ฟิวส์
เบรคเกอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
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2,000 บาท (00221) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 5,000 บาท (00223) งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3,000 บาท (00224) แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3,000 บาท (00244)
1.3.9 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 207,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของต่าง ๆ ได้แก่ ไม้กวาด ผงซักฟอก ถังขยะ โพลีเอททีลีน
ภาชนะถ่ายขยะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่ว ไปเกี่ย วกับ
สาธารณสุข 2,000 บาท (00221) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 500 บาท (00223) งาน
ศูนย์บริการสาธารณสุข 5,000 บาท (00224) แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
200,000 บาท (00244)
1.3.10 ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 162,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ ได้แก่ ปูน หิน ทราย ท่อระบายน้ํา ไม้ สี เหล็ก
เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 2,000
บาท (00221) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 5,000 บาท (00223) งานศูนย์บริการสาธารณสุข
5,000 บาท (00224) แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 150,000 บาท (00244)
1.3.11 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 137,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ เครื่องสูบน้ํา รถบรรทุกขยะ รถโยธา
รถแทรกเตอร์ รถขุดไฮโดรลิค รถกวาดขยะ รถกระบะ เครื่องตัดหญ้า ได้แก่ ยางใน ยางนอก แบตเตอรี่ ผ้าเบรก
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 2,000
บาท (00221) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 5,000 บาท (00223) งานศูนย์บริการสาธารณสุข
10,000 บาท (00224) แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 120,000 บาท (00244)
1.3.12 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 1,224,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหล่อลื่นของรถต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ในกองสาธารณสุขฯ ศูนย์บริการสาธารณสุข และน้ํามันเชื้อเพลิง ไม้ฟืน ที่ใช้ในโรงฆ่าสัตว์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 4,000 บาท (00221) งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 20,000 บาท (00223) งานศูนย์บริการสาธารณสุข 100,000 บาท
(00224) แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,100,000 บาท (00244)
1.3.13 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 22,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยาในการรักษาพยาบาลและน้ํายาในการทําความสะอาดโรงฆ่าสัตว์ค่า
น้ํายา, สารเคมีในการกําจัดสัตว์นําโรค ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 10,000 บาท (00223) งานศูนย์บริการสาธารณสุข 10,000 บาท (00224)
แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 2,000 บาท (00244)
1.3.14 ประเภทค่าวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช, พันธ์พืช, ปุ๋ย, วัสดุเพาะชํา, ปลาย
ข้าวเป็นเหยื่อกําจัดหนู ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น 2,000 บาท (00223) งานศูนย์บริการสาธารณสุข 2,000 บาท (00224) แผนงานเคหะ
และชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,000 บาท (00244)
1.3.15 ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 3,000 บาท
- เพื่อจ่า ยเป็น ค่า จัด ซื้อวัสดุ ในการโฆษณาและเผยแพร่กิจ กรรมต่า งๆ ในหน่ว ยงาน เช่น
แผ่นป้าย เทปบันทึกเสียง หรือ ภาพถ่าย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งาน

86
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 500 บาท (00221) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 500 บาท
(00223) งานศูนย์บริการสาธารณสุข 2,000 บาท (00224)
1.3.16 ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 25,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานของกอง
สาธารณสุขฯ เช่นเสื้อกันฝน เสื้อฟอร์ม รองเท้าบู๊ท ถุงมือ เสื้อกั๊กสีสะท้อนแสง ผ้าปิดปากปิดจมูก ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 500 บาท
(00223) แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 25,000 บาท (00244)
1.3.17 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ ได้แก่ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล กระดาษ
ต่อเนื่อง หัว พิมพ์ห รือแถบพิมพ์สํา หรับ เครื่องพิมพ์คอมพิว เตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่า ยจากเงิน รายได้ ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุ ข งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ สาธารณสุ ข 10,000 บาท (00221) งานศู น ย์ บ ริ ก าร
สาธารณสุข 5,000 บาท (00224)
1.3.18 ประเภทวัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะตามตัวอย่างวัสดุ
ตั้งจ่ายเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 3,000 บาท
(00223) งานศูนย์บริการสาธารณสุข 2,000 บาท (00224) แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 7,000 บาท (00244)
1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ รวม 602,800 บาท แยกเป็น
1.4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 560,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ภายในโรงฆ่าสัตว์มาตรฐานของเทศบาล และตลาดสด
เทศบาล ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)

1.4.2 ประเภทค่าน้ําประปา ตั้งไว้ 10,000 บาท
- เพื่อจ่า ยเป็น ค่า น้ํา ประปาที่ ใช้ ในศูน ย์บ ริการสาธารณสุข อาคารอเนกประสงค์บ ริเ วณ
ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงฆ่าสัตว์ของเทศบาล และตลาดสดของเทศบาล ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 4,000 บาท
(00223) งานศูนย์บริการสาธารณสุข 6,000 บาท (00224)
1.4.3 ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 11,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ที่ใช้ในการติดต่อราชการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและ
ศูนย์บริการสาธารณสุข ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริห ารทั่วไปเกี่ย วกับ
สาธารณสุข 5,000 บาท (00221) งานศูนย์บริการสาธารณสุข 6,000 บาท (00224)
1.4.4 ประเภทค่าบริการด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 21,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าสมาชิก ค่าใช้
หมายเลข ค่าเช่าหมายเลข ค่าเช่าเครื่องและอุปกรณ์ ค่าใช้บริการ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ตั้งจ่ายจาก
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เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 13,000 บาท (00221) งาน
ศูนย์บริการสาธารณสุข 8,800 บาท (00224)
2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 1,039,500 บาท แยกเป็น
2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 1,039,500 บาท แยกเป็น
ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 9,500 บาท แยกเป็น
2.1.1 ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 9,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน 1 เครื่อง มีรายคุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่
กําหนด ดังนี้ เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย เครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ํากว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ํากว่า 30 ซีซ.ี พร้อมใบมีด
ตั้งจ่ายตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)
(นํามาจากแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองระนอง ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ เครื่องมือ เครือ่ งใช้ เครื่องจักรกล ใน
กระบวนการจัดการมูลฝอย และการรักษาความสะอาด)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 1,030,000 บาท แยกเป็น
2.1.2 ค่าก่อสร้างคูระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยชลระอุ ถนนชลระอุ (ซอยบริรักษ์รีสอร์ท) ตั้งไว้
1,030,000 บาท สําหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยชลระอุ ถนนชลระอุ (ซอยบริรักษ์รีสอร์ท)
โดยการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. แบบรางปิดตอนบนรางวี ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร รวม
ความยาวไม่น้อยกว่า 293 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบําบัดน้ําเสีย (00245)
(นํามาจากแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองระนอง ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ทั้งถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ํา ไฟฟ้า
ประปา ระบบจราจร และอื่น ๆ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยชลระอุ ถนนชลระอุ (ซอยบริรกั ษ์รสี อร์ท))

*************************************

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองระนอง
อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน กองช่าง
*************************************
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 15,019,100 บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจํา ตั้งไว้ รวม 11,043,600 บาท แยกเป็น
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา ตั้งไว้ 3,878,760 บาท แยกเป็น
เงินเดือน ตั้งไว้ 2,068,740 บาท แยกเป็น
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1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,903,320 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 597,960 บาท (00241)
งานไฟฟ้าถนน 958,800 บาท (00242) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
346,560 บาท (00312)
1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 98,220 บาท แยกเป็น
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (00242)
- เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ตั้งไว้ 660 บาท เพื่อจ่ายเป็น เงิน เพิ่มตามคุณวุฒิ ให้แก่พนักงาน
เทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกํา หนดอัต รา
เงินเดือนและจํานวนเงินที่ปรับเพิ่ม สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่า
คุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ได้รับ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน (00242)
- เงินตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) 28,560 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษ
(กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) ให้แก่พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 18,000 บาท (00241) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 10,560 บาท (00312)
- ค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจําตําแหน่ง
67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับเงินประจํา
ตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง และมีสิทธิ ได้รับ ค่าตอบแทนเป็นรายเดือน
เท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
1.1.3 ประเภทเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร ตั้งไว้ 67,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร ตามระเบียบฯ 67,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน (00241)
ค่าจ้างประจํา ตั้งไว้ 1,810,020 บาท แยกเป็น
1.1.4 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจํา ตั้งไว้ 1,762,140 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจํา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (00242)
1.1.5 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา ตั้งไว้ 47,880 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (00242)
1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 3,377,040 บาท แยกเป็น
1.2.1 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 2,119,200 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 95,400 บาท (00241)
งานไฟฟ้าถนน 1,540,200 บาท (00242) งานสวนสาธารณะ 483,600 บาท (00243)
1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,257,840 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเรื่องกําหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 18,000 บาท (00241) งานไฟฟ้าถนน
958,320 บาท (00242) งานสวนสาธารณะ 281,520 บาท (00243)
1.3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 3,694,800 บาท แยกเป็น
ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 413,800 บาท แยกเป็น
1.3.1 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 119,000 บาท
- เพื่ อ จ่ า ยให้ แ ก่ พ นั ก งานที่ ป ฏิ บั ติ ง านนอกเวลาราชการหรื อ ปฏิ บั ติ ง านพิ เ ศษตามคํ า สั่ ง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,000 บาท
(00241) งานไฟฟ้ า ถนน 115,000 บาท (00242) งานสวนสาธารณะ 2,500 บาท (00243) แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 500 บาท (00312)
1.3.2 ประเภท ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 64,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน (00242)
1.3.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (00242)

1.3.4 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 130,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา ตามระเบียบ ฯ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 20,000
บาท (00241) งานไฟฟ้าถนน 100,000 บาท (00242) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 10,000 บาท (00312)
ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 966,500 บาท แยกเป็น
1.3.6 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ บริการ ตั้งไว้ 657,500 บาท เพื่อจ่ายเป็น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าปกหนังสือ , การจ้างซักรีด , การจ้างดูดหรือตักสิ่งปฏิกูล ,
การจ้างดูแลรักษาสวนสาธารณะ/สวนหย่อม เช่น ตัดหญ้า ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ตัดแต่งกิ่งไม้ ฯลฯ รวมทั้งการปรับ
สภาพภูมิทัศน์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 2,500 บาท (00241) งานไฟฟ้าถนน 5,000 บาท (00242) งานสวนสาธารณะ 650,000 บาท (00243)
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1.3.7 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว้ 78,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร 40,500 เพื่อ
จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 20,000 บาท (00241) งานไฟฟ้าถนน 20,000 บาท
(00242) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 500 บาท (00312)
- ค่าใช้จ่ายโครงการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองระนอง 37,500 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองระนอง ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)
1.3.8 ประเภทรายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 231,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าบํา รุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ 230,000 บาท เพื่อจ่า ยเป็น ค่าบํา รุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสียหาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 10,000 บาท (00241) งานไฟฟ้าถนน 200,000 บาท (00242) งานสวนสาธารณะ
20,000 บาท (00243)
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมที่ดิ น และสิ่ง ก่อ สร้า งต่ า ง ๆ ตั้ง จ่า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุม ชน งาน
สวนสาธารณะ (00243)
ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 2,314,500 บาท แยกเป็น
1.3.9 ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งไว้ 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษ, แบบพิมพ์, เครื่องเขียนหรืออุปกรณ์, ตรายาง, หมึก, ยางลบ,
แฟ้ม, กาว, ธงชาติ, ผ้าพิมพ์ดีด, ปากกา, กระดาษคาร์บอน, กระดาษไข ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 30,000 บาท (00241) งานไฟฟ้าถนน
10,000 บาท (00242)

1.3.10 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ เบรกเกอร์ ปลั๊กไฟฟ้า
สวิตช์ไฟฟ้า บัลลาทส์ สตาร์ทเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซ่นซ์ สวิตช์ไฟฟ้าแสงอาทิตย์
สวิตช์ไฟฟ้าอัตโนมัติ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (00242)
1.3.11 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 8,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ เช่นแปรง ไม้กวาด เข่ง ผงซักฟอก/หรือน้ํายาต่าง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,000 บาท
(00241) งานไฟฟ้าถนน 2,500 บาท (00242) งานสวนสาธารณะ 5,000 บาท (00243)
1.3.12 ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 810,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง หรือซ่อมแซม เช่น ไม้ น้ํามันทาไม้ สี
ทินเนอร์ แปรงทาสี ปูนซิเมนต์ ปูนขาว ทราย ท่อน้ําและอุปกรณ์ประปา หินย่อย ยางแอสฟัลท์ ยางมะตอย
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ผสมเสร็จ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 750,000 บาท
(00242) งานสวนสาธารณะ 60,000 บาท (00243)
1.3.13 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 85,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่, ยางนอก - ใน, สายไมล์, สายพาน, ตลับลูกปืน, น้ํามันเบรก,
หัวเทียน, ไขควง นอตและสกรู, ประเก็น, แหวนรอง, กุญแจขันนอต / สกรู ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 5,000 บาท (00241) งานไฟฟ้าถนน
70,000 บาท (00242) งานสวนสาธารณะ 10,000 บาท (00243)
1.3.14 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 718,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ํามันดีเซล, น้ํามันก๊าด, น้ํามันเบนซิน, ถ่าน, แก๊สหุงต้ม, น้ํามันจารบี,
น้ํามันเกียร์, น้ํามันไฮโดรลิค, น้ํามันทูที, น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริห ารทั่ว ไปเกี่ย วกับ เคหะและชุมชน 50,000 บาท (00241) งานไฟฟ้า ถนน 600,000 บาท
(00242) งานสวนสาธารณะ 68,000 บาท (00243)
1.3.15 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อออกซิเจน, น้ํายาต่างๆ, ลวดเชื่อมเงิน, ลวดเชื่อมไฟฟ้า, ลวดเชื่อมแก๊ส
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (00242)
1.3.16 ประเภทวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช , พันธุ์พืช, ปุ๋ย, วัสดุเพาะชํา,
อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์, อาหารสัตว์, ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ (00243)
1.3.17 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 4,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษเขียนโปสเตอร์, พู่กันและสี, ฟิล์ม, ภาพถ่าย รูปสีหรือขาวดําที่
ได้จากการ ล้าง อัด ขยาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 3,000
บาท (00242) งานสวนสาธารณะ 1,000 บาท (00243)
1.3.18 ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 22,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถุงมือ, รองเท้า, เสื้อกันฝน, หมวก, ผ้าต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 20,000 บาท (00242) งานสวนสาธารณะ 2,000 บาท
(00243)
1.3.19 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัส ดุคอมพิว เตอร์ เช่น แผ่น หรือจานบัน ทึกข้อมูล หมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์ เมาส์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ค่าลงโปรแกรม เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุ มชน 25,000 บาท (00241) งานไฟฟ้า ถนน
15,000 บาท (00242)
1.3.20 ประเภทวัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมิเตอร์น้ํา-มิเตอร์ไฟฟ้า, หัวเชื่อมแก๊ส, หัววาล์วปิด - เปิดแก๊ส ฯลฯ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ (00243)
1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 93,000 บาท แยกเป็น
1.4.1 ประเภทค่าน้ําประปา ตั้งไว้ 70,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาของการประปาส่ว นภูมิภาค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ (00243)
1.4.2 ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้โทรศัพท์ของสํานักงานบริการโทรศัพท์ฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
1.4.3 ประเภทค่าบริการด้านโทรคมนาคม ตัง้ ไว้ 13,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าสมาชิก ค่าใช้
หมายเลข ค่าเช่าหมายเลข ค่าเช่าเครื่องและอุปกรณ์ ค่าใช้บริการ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 3,975,500 บาท แยกเป็น
2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 3,975,500 บาท แยกเป็น
ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 70,000 บาท แยกเป็น
2.1.1 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ และเครื่องสํารองกระแสไฟฟ้า
(UPS) จํานวน 1 ชุด และค่าเครื่องพิมพ์ จํานวน 2 เครื่อง มีรายละเอียดไม่น้อยกว่าที่กําหนด ดังนี้
(1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง มีคณ
ุ สมบัติไม่น้อยกว่าที่กําหนด ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีความเร็วของหน่วยความจํา หรือมี HTT
ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1.5 TB
จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว
จํานวน 1 หน่วย
(2) เครื่องสํารองกระแสไฟฟ้า (UPS) ขนาด 750 VA จํานวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่า
ทีก่ ําหนด ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 750 VA
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(3) โต๊ ะสํ า หรั บ วางเครื่ อ งไมโครคอมพิ ว เตอร์ และเครื่ อ งพิ มพ์ พร้ อ มเก้ า อี้ ทํ า งานสํ า หรั บ
ผู้ปฏิบัติงาน มีล้อเลื่อน ที่ท้าวแขน และพนักพิง จํานวน 1 ชุด
(4) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จํานวน 2 เครื่อง แต่ละเครื่องมีคุณสมบัติไม่
น้อยกว่าที่กําหนด ดังนี้
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- ความละเอียดในการพิมพ์ 4800x1200 dpi
- มี Interface แบบ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า
- สามารถใช้ได้กับกระดาษขนาด A4 , A3 โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 200 แผ่น
ตามที่เทศบาลกําหนด ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่า ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริห ารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
(นํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลเมืองระนองสามปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนาอาคารสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และระบบการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ กองช่าง)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 3,905,500 บาท แยกเป็น
2.1.2 ค่าก่อสร้างถนนทางเข้าตลาดระนองธานี ตั้งไว้ 1,800,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างถนนทางเข้าตลาดระนองธานี โดยการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 6 เมตร
หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,020 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ํา คสล. แบบรางปิดตอนบนรางวี ขนาดกว้าง
0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร รวมความยาวไม่น้อยกว่า 340 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองระนอง
กําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (00242)
(นํามาจากแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองระนอง ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ทั้งถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ํา ไฟฟ้า
ประปา ระบบจราจร และอื่น ๆ โครงการก่อสร้างถนนทางเข้าตลาดระนองธานี)

2.1.3 ค่าก่อสร้างถนนซอยวัดพม่า ตั้งไว้ 819,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนซอยวัด
พม่า โดยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดหนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 135 เมตร รวมพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 472.50 ตรม. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. แบบรางปิดตอนบนรางวีขนาดกว้าง 0.60 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร รวมความยาวประมาณ 135 เมตร พร้อมไฟฟ้าส่งสว่าง ตามแบบแปลนที่เทศบาลเมือง
ระนองกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (00242)
(นํามาจากแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองระนอง ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ทั้งถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ํา ไฟฟ้า
ประปา ระบบจราจร และอื่น ๆ โครงการก่อสร้างถนนซอยวัดพม่า)

2.1.4 ค่าก่อสร้างถนนซอยลมโชย จากบ้านเลขที่ 50/39 ถึงบ้านเลขที่ 50/43 ตั้งไว้
1,286,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนซอยลมโชย จากบ้านเลขที่ 50/39 ถึงบ้านเลขที่ 50/43 โดย
การก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดหนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 444 ตารางเมตร
พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. แบบรางปิดตอนบนรางวีขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร รวม
ความยาวประมาณ 306 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองระนองกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (00242)
(นํามาจากแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองระนอง ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ทั้งถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ํา ไฟฟ้า
ประปา ระบบจราจร และอื่น ๆ โครงการก่อสร้างถนนซอยลมโชย จากบ้านเลขที่ 50/39 ถึงบ้านเลขที่ 50/43)
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*************************************

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองระนอง
อําเภอเมือง จังหวัดระนอง
รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม
*************************************
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 5,140,940 บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจํา ตั้งไว้ รวม 4,353,940 บาท แยกเป็น
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1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา ตั้งไว้ 596,880 บาท
เงินเดือน ตั้งไว้ 596,880 บาท แยกเป็น
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 558,840 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)
1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 38,040 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวนเงินที่ปรับเพิ่ม สําหรับคุณวุฒิ
ที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่
ได้รับ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน (00251)
1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 972,000 บาท แยกเป็น
1.2.1 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 599,040 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(00251)
1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 372,960 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเรื่องกําหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)
1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 2,446,000 บาท แยกเป็น
ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 40,000 บาท แยกเป็น
1.3.1 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือปฏิบัติงานพิเศษ ตามคําสั่ง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน (00251)
1.3.2 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจํา ตามระเบียบฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน (00251)
1.3.3 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00251)
ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 2,251,000 บาท แยกเป็น
1.3.4 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 21,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
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- ค่ารับวารสาร 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารและหนังสือพิมพ์ต่างๆ หนังสือคู่มือ
ระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)
- ค่าจ้างเหมาบริการ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทําการอย่างใด
อย่างหนึ่ง เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างทําวารสารชุมชน ค่าจ้างทําบอร์ดข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00251)
- ค่า เช่า ที่ดิน 6,000 บาท เพื่อจ่า ยเป็น ค่า เช่า ที่ดิน ก่อสร้า งศาลาอเนกประสงค์ชุมชน
โรงกลวง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน (00252)
โดยสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้
1.3.5 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว้ 2,180,000 บาท แยกเป็น
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และอื่น ๆ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน (00251)
- ค่ า ใช้ จ่ า ยโครงการจั ด ทํ า แผนชุ ม ชน 30,000 บาท เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด
ประชุมสัมมนา/อบรมคณะทํางานและแกนนําระดับชุมชน ค่าจัดเวทีประชาคมชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่น ที่
เกี่ย วข้อง เพื่อสนับ สนุน การจัด ทํา แผนชุมชน ตั้งจ่า ยจากเงิน รายได้ ตั้งจ่า ยจากเงิน รายได้ ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)
- ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมสัมมนาเพือ่ พัฒนาศักยภาพชุมชน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดประชุมแกนนําชุมชน ค่าจัดเวทีประชาคมเพื่อหาข้อสรุปต่าง ๆ เช่น การเลือกตั้งกรรมการชุมชน การหา
แนวทางแก้ ไ ขปัญ หาชุมชน เป็น ต้น ตลอดจนเป็น ค่ า ใช้จ่า ยในการจัด ฝึกอบรมและทัศนศึก ษาดูงานของ
คณะกรรมการต่าง ๆ/กลุ่มแกนนําชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)
- ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวังในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 30,000 บาท
เพื่อจ่า ยเป็น ค่าจัด อบรม สัมมนา แกนนํา ชุมชน และเครือข่า ยอาสาสมัครเฝ้า ระวังปัญ หายาเสพติด และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติด ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติด ค่าจัดนิทรรศการ การแสดง การแข่งขันกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00252)
- ค่าใช้จ่ายโครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การจัดอบรมฝึกอาชีพ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมรายได้แก่ป ระชาชน การ
ประชุมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน ของกลุ่มองค์กรต่าง ๆ และค่าจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจาก
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เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
(00252)
- ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงฐานข้อมูลชุมชน ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําแบบ
สํารวจ ค่าสํารวจ บันทึก และสรุปผลการสํารวจข้อมูล ค่าจัดประชุมสัมมนา และค่าจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน (00252)
- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน 80,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ฝึกอบรม/ประกวด/แข่งขัน กีฬา ดนตรี กิจกรรมด้านศิลปะ กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม กิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองระนอง ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในการส่งเยาวชนเข้าร่วม
อบรมในกิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น รวมทั้งค่าทัศนศึกษาดูงานภายในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียง ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)
- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสตรี 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรม
สัมมนาแกนนําสตรีในเขตเทศบาลเมืองระนอง ค่าจัดกิจกรรมวันสตรีสากล วันสตรีไทย วันแม่แห่งชาติ และ
กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับสตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)
- ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลพบประชาชน 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมออก
หน่วยเคลื่อนที่เทศบาลพบประชาชน เพื่อให้บริการและแก้ไขปัญหาในชุมชน รับฟังปัญหาความต้องการใน
ชุมชน เป็นค่าอาหาร ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ และค่าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)
- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ตั้งไว้
1,500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า จัด กิจ กรรมที่ส่งเสริมและพัฒ นาคุณภาพชีวิต ของกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส อสม. กลุ่มอาชีพ และคณะกรรมการชุมชน เช่น ตรวจสุขภาพ กีฬา สันทนาการ การประชุม การ
อบรมสัมมนา การทัศนศึกษาดูงาน ของกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในเขตเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน (00252)
- ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างสายใยใส่ใจครอบครัว ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรมเสริมสร้างสายใยครอบครัว ระหว่างเด็ก เยาวชน และครอบครัว เช่น ให้ผู้สูงอายุและบุตรหลาน
ร่วมกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมและบําเพ็ญประโยชน์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)
- ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวังและคุ้มครองเด็ก ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดทําแบบสํารวจ และดําเนินการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลเด็ก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)
1.3.6 ประเภทรายจ่ายเพื่อบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 50,000 บาท แยกเป็น
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสียหาย เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ์ดีด
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โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นที่ชํารุดเสียหาย ได้แก่ ประตูกระจก บานเลื่อนหน้าต่าง ของกองสวัสดิการสังคม ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน (00251)
ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 155,000 บาท แยกเป็น
1.3.7 ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งไว้ 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ กระดาษไข แบบพิมพ์ ตรายาง
ใบเสร็จต่าง ๆ ปากกา ดินสอ กระดาษโรเนียว ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)
1.3.8 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟสปอตไลท์ ไฟฉาย และค่าซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า
ไฟสปอตไลท์ สวิทซ์ สายไฟฟ้า ฟิวส์ เบรกเกอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)
1.3.9 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตัง้ ไว้ 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตลอดจนเครื่องใช้และอุปกรณ์อื่นๆ วัสดุสิ่งของ
ต่าง ๆ ได้แก่ ไม้กวาด ผงซักฟอก แก้วน้ํา น้ํายา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)
1.3.10 ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 15,000 บาท แยกเป็น
- ค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ได้แก่ ไม้ สี
ปูนซีเมนต์ ทราย ท่อน้ําและอุปกรณ์ประปา เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)
- ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อนําไปสร้างหรือซ่อมแซมบ้าน ให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้
และผู้ยากจน ตาม “โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0891.4/ว 2206 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2552 ตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ (00232)
1.3.11 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของที่ใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก
ยางใน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)
1.3.12 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 30,000 บาท
- เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง และหล่ อ ลื่ น ต่ า ง ๆ สํ า หรั บ ใช้ กั บ รถยนต์
รถจักรยานยนต์ และอุปกรณ์เครื่องมือ ที่ต้องใช้น้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)
1.3.13 ประเภทวัสดุกีฬา ตั้งไว้ 30,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาต่าง ๆ เช่น ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ฯลฯ ให้กับลานกีฬาชุมชน
เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน (00252)
1.3.14 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ในหน่วยงาน ได้แก่ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
หมึกพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)
1.3.15 ประเภทวัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะตามตัวอย่างวัสดุ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน (00251)
1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 69,060 บาท แยกเป็น
1.4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ภายในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของเทศบาลฯ ให้แก่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)
1.4.2 ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ประจําภายในกองสวัสดิการฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน (00251)
1.4.3 ประเภทค่าบริการด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 14,060 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าสมาชิก ค่าใช้
หมายเลข ค่าเช่าหมายเลข ค่าเช่าเครื่องและอุปกรณ์ ค่าใช้บริการ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00251)

1.5 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ รวม 270,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
1.5.1 ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ ตั้งไว้ 270,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าใช้จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาชุมชนตลาดองค์การ 15,000 บาท เพื่ออุดหนุน
งบประมาณให้แก่ชุมชนตลาดองค์การ ในการดําเนินโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์และ
ห้องน้ําชุมชน
- ค่าใช้จ่ายโครงการเงินอุด หนุนเพื่อพัฒนาชุมชนด่านท่า เมือง 15,000 บาท เพื่ออุดหนุน
งบประมาณให้แก่ชุมชนด่านท่าเมือง ในการดําเนินโครงการปรับภูมิทัศน์ชุมชนด่านท่าเมือง
- ค่ า ใช้ จ่ า ยโครงการเงิ น อุ ด หนุ น เพื่ อ พั ฒ นาชุ ม ชนโรงกลวง 15,000 บาท เพื่ อ อุ ด หนุ น
งบประมาณให้แก่ชุมชนโรงกลวง ในการดําเนินโครงการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง
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- ค่ า ใช้ จ่ า ยโครงการเงิ น อุ ด หนุ น เพื่ อ พั ฒ นาชุ ม ชนร่ ว มจิ ต ร 15,000 บาท เพื่ อ อุ ด หนุ น
งบประมาณให้แก่ชุมชนร่วมจิตร ในการดําเนินโครงการซ่อมอาคารอเนกประสงค์ชุมชนร่วมจิตร
- ค่ า ใช้ จ่ า ยโครงการเงิ น อุ ด หนุ น เพื่ อ พั ฒ นาชุ ม ชนสหพั น ธ์ 15,000 บาท เพื่ อ อุ ด หนุ น
งบประมาณให้แก่ชุมชนสหพันธ์ ในการดําเนินโครงการอุปกรณ์ครัวเรือนสร้างรายได้ให้กับชุมชน
- ค่ า ใช้ จ่ า ยโครงการเงิ น อุ ด หนุ น เพื่ อ พั ฒ นาชุ ม ชนซอย 2 15,000 บาท เพื่ อ อุ ด หนุ น
งบประมาณให้แก่ชุมชนซอย 2 ในการดําเนินโครงการซ่อมแซมเครื่องเสียงและอุปกรณ์เสียงตามสาย
- ค่ า ใช้จ่ า ยโครงการเงิน อุด หนุ น เพื่อ พัฒ นาชุม ชนตลาดแขก 15,000 บาท เพื่อ อุด หนุ น
งบประมาณให้แก่ชุมชนตลาดแขก ในการดําเนินโครงการทําเพดานศาลาอเนกประสงค์
- ค่ า ใช้ จ่ า ยโครงการเงิ น อุ ด หนุ น เพื่ อ พั ฒ นาชุม ชนพ่ อ ตาขิ ง 15,000 บาท เพื่ อ อุ ด หนุ น
งบประมาณให้แก่ชุมชนพ่อตาขิง ในการดําเนินโครงการซ่อมแซมเครื่องและอุปกรณ์เสียงตามสาย และไฟฟ้า
ในศาลาอเนกประสงค์ชุมชนพ่อตาขิง
- ค่ า ใช้ จ่ า ยโครงการเงิ น อุ ด หนุ น เพื่ อ พั ฒ นาชุ ม ชนเสื อ ป่ า 15,000 บาท เพื่ อ อุ ด หนุ น
งบประมาณให้แก่ชุมชนเสือป่า ในการดําเนินโครงการจัดซื้อพัดลม และเทพื้นหน้าศาลาอเนกประสงค์
- ค่าใช้จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาชุมชนระนองแลนด์ 15,000 บาท เพื่ออุดหนุน
งบประมาณให้แก่ชุมชนระนองแลนด์ ในการดําเนินโครงการจัดซื้อเครื่องครัว และอุปกรณ์เครื่องครัว
- ค่า ใช้ จ่า ยโครงการเงิ น อุด หนุ น เพื่อพั ฒ นาชุม ชนเสาวลั กษณ์พัฒ นา 15,000 บาท เพื่ อ
อุดหนุนงบประมาณให้แก่ชมุ ชนเสาวลักษณ์พัฒนา ในการดําเนินโครงการจัดซื้อเก้าอี้ใช้ในชุมชน
- ค่าใช้จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาชุมชนบางส้านพัฒนา 15,000 บาท เพื่ออุดหนุน
งบประมาณให้แก่ชุมชนบางส้านพัฒนา ในการดําเนินโครงการสันทนาการผู้สูงอายุ
- ค่าใช้จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อพัฒ นาชุมชนสะพานยูงชาติเฉลิม 15,000 บาท เพื่อ
อุดหนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนสะพานยูงชาติเฉลิม ในการดําเนินโครงการการผูกผ้าสวยงาม
- ค่าใช้จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาชุมชนตลาดล่างภักดี 15,000 บาท เพื่ออุดหนุน
งบประมาณให้แก่ชุมชนตลาดล่างภักดี ในการดําเนินโครงการจัดทําป้ายทางเข้าชุมชนตลาดล่างภักดี
- ค่ า ใช้ จ่ า ยโครงการเงิ น อุ ด หนุ น เพื่ อ พั ฒ นาชุ ม ชนตลาดเก่ า 15,000 บาท เพื่ อ อุ ด หนุ น
งบประมาณให้แก่ชุมชนตลาดเก่า ในการดําเนินโครงการ "ของดี" มีในชุมชนตลาดเก่าเมืองระนอง
- ค่า ใช้ จ่า ยโครงการเงิน อุด หนุน เพื่ อพั ฒ นาชุม ชนตลาดพม่ า 15,000 บาท เพื่อ อุด หนุ น
งบประมาณให้แก่ชุมชนตลาดพม่า ในการดําเนินโครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ใช้ในกิจกรรม
ของชุมชน
- ค่าใช้จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาชุมชนตรอกชายโสด 15,000 บาท เพื่ออุดหนุน
งบประมาณให้แก่ชุมชนตรอกชายโสด ในการดําเนินโครงการจัดทําเวทีพื้นไม้
- ค่ า ใช้ จ่ า ยโครงการเงิ น อุ ด หนุ น เพื่ อ พั ฒ นาชุ ม ชนซอย 9 15,000 บาท เพื่ อ อุ ด หนุ น
งบประมาณให้แก่ชุมชนซอย 9 ในการดําเนินโครงการซ่อมแซมเครื่องเสียงในชุมชน
ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนงานสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ชุ ม ชน งานส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 787,000 บาท แยกเป็น
2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 787,000 บาท แยกเป็น
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ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 787,000 บาท แยกเป็น
2.1.1 ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 787,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน
มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่กําหนด ดังนี้
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซ.ี
- เป็นกระบะสําเร็จรูป
- ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
- ราคารวมภาษีสรรพสามิต
ตั้งจ่ายตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)
(นํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลเมืองระนองสามปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนาอาคารสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และระบบการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ กองสวัสดิการสังคม)

*************************************
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