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อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง

ส่วนที� 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง



จํานวน       77,780,365.74

จํานวน       21,726,329.70

จํานวน       29,668,814.62

จํานวน 0.00

จํานวน         4,286,923.68

จํานวน 0.00

จํานวน  1,650,374,196.18

จํานวน     201,347,759.00

จํานวน     110,608,035.33

จํานวน     189,302,882.84

จํานวน     266,819,587.43

จํานวน     116,225,642.30

จํานวน 0.00

จํานวน       63,040,406.36

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 2,578,285,666.28  บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 878,845,221.52 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 143,407,199.36 บาท

              บัดนี�ถึงเวลาที�คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองอีกครั�งหนึ�ง ฉะนั�น  ในโอกาสนี�  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจึงขอชี�แจงให้ท่านประธาน
และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี�

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั�วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ วันที� 22  กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นมีสถานะการเงิน ดังนี�

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที� 22 กรกฎาคม พ .ศ.2562

(1) รายรับจริง จํานวน 1,985,184,388.92 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร บาท

1.1.4 รายการที�ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี�ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 95 โครงการ รวม 672,303,097.07 บาท

1.1.5 รายการที�ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี�ผูกพัน จํานวน 150 โครงการ รวม  153,617,521.69 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 372,865,319.51 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั�วไป บาท

(2) เงินอุดหนุนที�รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 26,617,671.82 บาท

หมวดรายได้จากทุน บาท

หมวดภาษีจัดสรร บาท

งบบุคลากร บาท

งบดําเนินงาน บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 745,996,554.26 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง บาท

งบเงินอุดหนุน บาท

(4) รายจ่ายที�จ่ายจากเงินอุดหนุนที�รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 4,005,466.25 บาท

งบลงทุน บาท

งบรายจ่ายอื�น บาท

(5) รายจ่ายที�จ่ายจากเงินสะสม จํานวน 72,635,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที�จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที�จ่ายจากเงินกู้ 0.00 บาท
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จํานวน         3,443,688.07

จํานวน         3,243,299.51

จํานวน  0.00

จํานวน         5,062,209.34

จํานวน  0.00

จํานวน  0.00

จํานวน  0.00

จํานวน         6,171,299.99

จํานวน  0.00

ประเภทกิจการสถานีขนส่ง   กิจการกิจการงานกิจการขนส่ง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที� 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

รายรับจริง บาท

3. งบเฉพาะการ

2

ทุนสํารองเงินสะสม บาท

รายจ่ายจริง บาท

กําไรสะสม บาท

2

เงินฝากธนาคาร บาท

ทรัพย์รับจํานํา บาท

กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื�นๆ บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล บาท

เงินสะสม บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง

รายรับจริง ปี  2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 85,226,965.17 91,000,000.00 96,000,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 25,396,407.09 21,600,000.00 56,675,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 37,824,101.02 34,100,000.00 34,100,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 8,355,141.72 3,100,000.00 3,100,000.00

หมวดรายได้จากทุน 2,678,500.00 200,000.00 500,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 159,481,115.00 150,000,000.00 190,375,000.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 1,869,595,118.13 1,930,000,000.00 2,009,625,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,869,595,118.13 1,930,000,000.00 2,009,625,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 225,129,834.00 280,000,000.00 300,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 225,129,834.00 280,000,000.00 300,000,000.00

รวม 2,254,206,067.13 2,360,000,000.00 2,500,000,000.00

3



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 133,081,106.58 162,925,060.00 119,938,478.00

งบบุคลากร 237,758,822.27 319,827,769.00 337,327,844.00

งบดําเนินงาน 382,239,273.46 640,476,661.00 822,853,618.00

งบลงทุน 156,671,048.33 1,162,614,840.00 1,076,039,960.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 600,000.00 600,000.00

งบเงินอุดหนุน 52,079,935.13 73,555,670.00 143,240,100.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 961,830,185.77 2,360,000,000.00 2,500,000,000.00

รวม 961,830,185.77 2,360,000,000.00 2,500,000,000.00
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0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

ค่าปรับผิดสัญญา

ค่าปรับผิดสัญญา 0.00 0.00 0.00

รายรับงบประมาณรายจ่าย -เฉพาะการ กิจการงานกิจการขนส่ง

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 รายรับจริง ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

ค่าเช่าติดตั�งโฆษณาประชาสัมพันธ์ 60,000.00 60,000.00 60,000.00

หมวดรายได้

ค่าเช่าทรัพย์สินอื�น

ค่าบริการสถานีขนส่งผู้โดยสาร 1,440,000.00 1,560,000.00 1,560,000.00

ค่าบริการสถานที�จําหน่ายสินค้า

ค่าตอบแทนร้านค้าสวัสดิการ 12,000.00 54,000.00 78,000.00

รวมรายรับ 4,923,400.00 5,638,960.00 5,711,260.00

ค่าบริการอื�นๆ 0.00 0.00 0.00

3,411,400.00

ดอกเบี�ย

ดอกเบี�ยเงินฝากธนาคาร

รัฐบาลอุดหนุน

รัฐบาลอุดหนุน

รายได้เบ็ดเตล็ด

รายได้เบ็ดเตล็ด

0.00

0.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย -เฉพาะการ กิจการงานกิจการขนส่ง

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่ายจริง 2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

16,740.00 16,980.00

งบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00

งบบุคลากร 0.00 0.00 0.00

รวมรายจ่าย 4,923,400.00 5,638,960.00 5,711,260.00

เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั�วไป

เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั�วไป

งบดําเนินงาน 3,839,680.00 4,138,720.00 4,932,480.00

งบลงทุน 1,068,600.00 1,483,500.00 761,800.00

งบรายจ่ายอื�น 0.00 0.00 0.00

งบกลาง 15,120.00

0.00ค่าเช่าพื�นที�ติดตั�งตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือ 0.00 0.00

3,964,960.00 4,013,260.00

ค่าบริการห้องสุขา

ค่าบริการห้องสุขา 0.00 0.00 0.00

ค่าบริการอื�นๆ

ค่าบริการสถานีขนส่ง
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รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินอุดหนุนทั�วไป  เงินจ่ายขาดเงินสะสม    

(รายจ่ายที�ไม่นําไปตั�งงบประมาณ )

          จ่ายจาก                                          รายการ  ปี  2562

 - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจการ  - เงินอุดหนุนสําหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 448,900.00                

พัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นเพื�อเข้าสู่ 

ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนที�รับ ประเทศไทย 4.0

ถ่ายโอนภารกิจประจําปี

งบประมาณ พ .ศ. 2562

 - เงินสะสม 1.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์รติกคอนกรีต 10,000,000                

อบจ.รย.0117 สายตอนต่อทางเทศบาลตําบลแกลงกะเฉด

ควบคุม - หาดใหญ่ อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง

2.โครงการก่อสร้างบ่อฝั�งกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขาภิบาล 65,000,000                

(บ่อที�6)
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จากจ่าย รายการ  ปี 2562  ปี 2563  ปี 2564  ปี 2565

เงินรายได้ 1.โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ภายในพื�นที�
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง     20,000,000     60,000,000

2.โครงการก่อสร้างปรับปรุงสายทางในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง

    40,000,000   438,239,000

3.โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ภายในพื�นที�
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสิน
ระยอง

    40,000,000   177,000,000

4.โครงการก่อสร้างบ้านพักสําหรับข้าราชการ
 (หลังที� 3 ) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง

    10,000,000     29,590,000

5. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน รย.ถ. 
10036 สายตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3 
(เขาดิน) - หนองเสม็ด อําเภอแกลง , อําเภอ
เขาชะเมา จังหวัดระยอง

    50,000,000   320,000,000   290,000,000

งบรายจ่ายผูกพัน
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อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง

ข้อบัญญัติ

เรื�อง

ส่วนที� 2

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 586,702,811

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6,000,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 598,544,821

แผนงานสาธารณสุข 10,270,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3,774,600

แผนงานเคหะและชุมชน 120,332,040

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 54,700,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 87,193,250

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 894,723,000

แผนงานการเกษตร 17,478,000

แผนงานการพาณิชย์ 343,000

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 119,938,478

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 2,500,000,000
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 77,526,928 18,485,950 32,530,526 128,543,404

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 10,363,800 0 0 10,363,800

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 67,163,128 18,485,950 32,530,526 118,179,604

งบดําเนินงาน 290,893,080 121,259,327 34,630,000 446,782,407

    ค่าตอบแทน 146,252,000 460,000 3,842,000 150,554,000

    ค่าใช้สอย 111,976,080 120,469,327 3,580,000 236,025,407

    ค่าวัสดุ 32,665,000 330,000 9,458,000 42,453,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 0 17,750,000 17,750,000

งบลงทุน 7,539,250 476,500 1,961,250 9,977,000

    ค่าครุภัณฑ์ 3,609,250 376,500 1,861,250 5,847,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,930,000 100,000 100,000 4,130,000

งบรายจ่ายอื่น 100,000 0 500,000 600,000

    รายจ่ายอื่น 100,000 0 500,000 600,000

งบเงินอุดหนุน 800,000 0 0 800,000

    เงินอุดหนุน 800,000 0 0 800,000

                                             รวม 376,859,258 140,221,777 69,621,776 586,702,811

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 0 1,000,000 1,000,000

    ค่าใช้สอย 0 1,000,000 1,000,000

งบลงทุน 5,000,000 0 5,000,000

    ค่าครุภัณฑ์ 5,000,000 0 5,000,000

                                             รวม 5,000,000 1,000,000 6,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง
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แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม

งบบุคลากร 20,223,196 65,916,036 55,090,488 3,813,240 145,042,960

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 20,223,196 65,916,036 55,090,488 3,813,240 145,042,960

งบดําเนินงาน 20,335,490 110,902,562 44,890,979 21,853,970 197,983,001

    ค่าตอบแทน 431,000 0 0 0 431,000

    ค่าใช้สอย 18,804,490 86,255,893 37,410,979 15,891,170 158,362,532

    ค่าวัสดุ 1,100,000 13,776,669 0 3,252,800 18,129,469

    ค่าสาธารณูปโภค 0 10,870,000 7,480,000 2,710,000 21,060,000

งบลงทุน 5,352,000 92,120,860 6,102,200 68,321,300 171,896,360

    ค่าครุภัณฑ์ 352,000 4,779,860 5,952,200 28,171,300 39,255,360

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,000,000 87,341,000 150,000 40,150,000 132,641,000

งบเงินอุดหนุน 0 60,823,600 18,308,900 4,490,000 83,622,500

    เงินอุดหนุน 0 60,823,600 18,308,900 4,490,000 83,622,500

                                             รวม 45,910,686 329,763,058 124,392,567 98,478,510 598,544,821

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอื่น รวม

งบดําเนินงาน 30,000 10,240,000 10,270,000

    ค่าใช้สอย 30,000 10,240,000 10,270,000

                                             รวม 30,000 10,240,000 10,270,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานสวัสดิการสังคมและ

สังคมสงเคราะห์ รวม

งบดําเนินงาน 3,500,000 3,500,000

    ค่าใช้สอย 3,500,000 3,500,000

งบเงินอุดหนุน 274,600 274,600

    เงินอุดหนุน 274,600 274,600

                                             รวม 3,774,600 3,774,600

10



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 0 0 13,129,380 13,129,380

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 13,129,380 13,129,380

งบดําเนินงาน 0 5,000,000 52,928,960 57,928,960

    ค่าตอบแทน 0 0 210,000 210,000

    ค่าใช้สอย 0 5,000,000 51,643,960 56,643,960

    ค่าวัสดุ 0 0 1,075,000 1,075,000

งบลงทุน 19,500,000 0 29,773,700 49,273,700

    ค่าครุภัณฑ์ 0 0 12,873,700 12,873,700

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 19,500,000 0 16,900,000 36,400,000

                                             รวม 19,500,000 5,000,000 95,832,040 120,332,040

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 31,550,000 31,550,000

    ค่าใช้สอย 31,550,000 31,550,000

งบลงทุน 23,150,000 23,150,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 23,150,000 23,150,000

                                             รวม 54,700,000 54,700,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

งานวิชาการวางแผนและส่ง
เสริมการท่องเที่ยว รวม

งบดําเนินงาน 0 8,050,000 11,543,250 19,593,250

    ค่าใช้สอย 0 8,050,000 11,543,250 19,593,250

งบลงทุน 10,500,000 0 1,900,000 12,400,000

    ค่าครุภัณฑ์ 500,000 0 0 500,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 10,000,000 0 1,900,000 11,900,000

งบเงินอุดหนุน 20,700,000 34,500,000 0 55,200,000

    เงินอุดหนุน 20,700,000 34,500,000 0 55,200,000

                                             รวม 31,200,000 42,550,000 13,443,250 87,193,250
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน รวม

งบบุคลากร 50,612,100 0 50,612,100

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 50,612,100 0 50,612,100

งบดําเนินงาน 46,346,000 0 46,346,000

    ค่าตอบแทน 736,000 0 736,000

    ค่าใช้สอย 28,800,000 0 28,800,000

    ค่าวัสดุ 16,810,000 0 16,810,000

งบลงทุน 42,414,900 755,350,000 797,764,900

    ค่าครุภัณฑ์ 17,864,900 0 17,864,900

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 24,550,000 755,350,000 779,900,000

                                             รวม 139,373,000 755,350,000 894,723,000

แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและ
ป่าไม้ รวม

งบดําเนินงาน 2,100,000 5,800,000 7,900,000

    ค่าใช้สอย 2,100,000 5,800,000 7,900,000

งบลงทุน 6,578,000 0 6,578,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,578,000 0 6,578,000

งบเงินอุดหนุน 3,000,000 0 3,000,000

    เงินอุดหนุน 3,000,000 0 3,000,000

                                             รวม 11,678,000 5,800,000 17,478,000

แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบเงินอุดหนุน 343,000 343,000

    เงินอุดหนุน 343,000 343,000

                                             รวม 343,000 343,000
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แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 119,938,478 119,938,478

    งบกลาง 119,938,478 119,938,478

                                             รวม 119,938,478 119,938,478
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ยอดรวม

586,702,811

6,000,000

598,544,821

10,270,000

3,774,600

120,332,040

54,700,000

87,193,250

894,723,000

17,478,000

343,000

119,938,478

2,500,000,000

14

องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 5 ) พ.ศ. 2562 มาตรา 45 จึงตราข้อบัญญัติขึ�นไว้โดยความเห็นชอบของ

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั�วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั�วไป เป็นจํานวนรวมทั�งสิ�น

แผนงานงบกลาง

งบประมาณรายจ่ายทั�งสิ�น

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานการเกษตร

แผนงานการพาณิชย์

ด้านการดําเนินงานอื�น

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสังคมสงเคราะห์

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ด้านบริหารทั�วไป

แผนงานบริหารงานทั�วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจํานวนรวมทั�งสิ�น 2,505,711,260 บาท

          2,500,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี�

แผนงาน

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี�เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี�ให้ใช้บังคับตั�งแต่วันที� 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง

โดยที�เป็นการสมควรตั�งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ





รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
อําเภอ เมืองระยอง  จังหวัดระยอง

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

หมวดภาษีอากร

     ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้ายาสูบ 67,130,914.00 61,188,617.16 55,460,371.44 55,000,000.00 9.09 % 60,000,000.00

     ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้านํามัน/ก๊าซ 29,199,555.08 29,192,845.41 29,766,593.73 36,000,000.00 0.00 % 36,000,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 96,330,469.08 90,381,462.57 85,226,965.17 91,000,000.00 96,000,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 0.00 28,685.25 150,000.00 0.00 % 150,000.00

     ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 0.00 0.00 1,122,917.23 9,825,000.00 347.84 % 44,000,000.00

     ค่าธรรมเนียมบํารุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม 1,504,291.44 1,500,123.68 1,925,423.61 1,600,000.00 56.25 % 2,500,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 9,101,910.60 10,332,789.00 22,294,381.00 10,000,000.00 0.00 % 10,000,000.00

     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

     ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 % 15,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 10,606,202.04 11,832,912.68 25,396,407.09 21,600,000.00 56,675,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าที่ดิน 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 12,463,577.99 12,088,718.19 11,782,445.48 13,000,000.00 0.00 % 13,000,000.00

     ดอกเบีย 16,243,923.90 19,492,987.22 23,941,655.54 19,000,000.00 0.00 % 19,000,000.00

     รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ 0.00 2,107,500.00 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 % 2,100,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 28,707,501.89 33,689,505.41 37,824,101.02 34,100,000.00 34,100,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 0.00 2,925.08 2,220.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าขายแบบแปลน 3,379,110.00 3,782,800.00 7,034,500.00 3,000,000.00 0.00 % 3,000,000.00

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  14:46:50 หน้า : 1/2
16



รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 642,140.46 1,010,647.98 1,318,421.72 100,000.00 0.00 % 100,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 4,021,250.46 4,796,373.06 8,355,141.72 3,100,000.00 3,100,000.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 184,660.50 233,414.00 2,670,700.00 200,000.00 150.00 % 500,000.00

     รายได้จากทุนอื่นๆ 0.00 0.00 7,800.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 184,660.50 233,414.00 2,678,500.00 200,000.00 500,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 421,874,067.48 503,338,429.69 545,340,695.16 540,000,000.00 7.41 % 580,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 144,928,899.31 148,409,726.68 152,033,097.76 160,000,000.00 0.00 % 160,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5 1,005,131,368.80 1,171,244,008.15 1,160,328,258.81 1,220,000,000.00 3.25 % 1,259,625,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 6,296,420.52 8,076,202.96 11,893,066.40 10,000,000.00 0.00 % 10,000,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 1,578,230,756.11 1,831,068,367.48 1,869,595,118.13 1,930,000,000.00 2,009,625,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 137,573,623.00 216,243,219.00 225,129,834.00 280,000,000.00 7.14 % 300,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 137,573,623.00 216,243,219.00 225,129,834.00 280,000,000.00 300,000,000.00

รวมทุกหมวด 1,855,654,463.08 2,188,245,254.20 2,254,206,067.13 2,360,000,000.00 2,500,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 2,500,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 96,000,000 บาท
ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้ายาสูบ จํานวน 60,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้สูงกว่าปีที่
ผ่านมา
ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้านํ้ามัน/ก๊าซ จํานวน 36,000,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 56,675,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 150,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 44,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้สูงกว่าปีที่
ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมบํารุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม จํานวน 2,500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้สูงกว่าปีที่
ผ่านมา
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 10,000,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 15,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 34,100,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ จํานวน 13,000,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา
ดอกเบี้ย จํานวน 19,000,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ จํานวน 2,100,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 3,100,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 3,000,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 100,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา
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หมวดรายได้จากทุน รวม 500,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้สูงกว่าปีที่
ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 2,009,625,000 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จํานวน 580,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้สูงกว่าปีที่
ผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 160,000,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5 จํานวน 1,259,625,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้สูงกว่าปีที่
ผ่านมา
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 10,000,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 300,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 300,000,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้สูงกว่าปีที่
ผ่านมา

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  14:47:37 หน้า : 2/2

19



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 1,399,320 1,399,320 1,399,320 1,354,601 3.3 % 1,399,320

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 300,000 300,000 300,000 289,018 3.8 % 300,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 300,000 300,000 300,000 289,018 3.8 % 300,000

เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 924,340.65 933,120 1,057,216.78 1,099,680 0 % 1,099,680

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 6,865,339.35 6,806,487.1 6,603,840 6,387,492 13.73 % 7,264,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 9,789,000 9,738,927.1 9,660,376.78 9,419,809 10,363,800

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 81,988,718.76 18,487,662.8 18,968,196.17 22,031,145 31.08 % 28,877,480

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 1,797,213.42 472,745 491,438.71 632,467 28.27 % 811,260

เงินประจําตําแหน่ง 1,047,816.14 559,600 393,175.81 520,800 25.58 % 654,000

เงินวิทยฐานะ 984,464.52 0 0 0 0 % 0

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 6,902,160 2,009,100 2,109,780 1,985,728 4.83 % 2,081,544

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 15,074.4 10,934.4 10,934.4 1,094 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 98,605,343.52 23,588,017.21 27,880,850.97 29,941,490 10.82 % 33,179,984

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 5,112,758.52 1,072,610.2 1,246,546.79 1,230,095 17.46 % 1,444,860

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
อําเภอเมืองระยอง    จังหวัดระยอง
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินอื่นๆ 0 78,000 88,333.34 71,904 58.54 % 114,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 196,453,549.28 46,278,669.61 51,189,256.19 56,414,723 67,163,128

รวมงบบุคลากร 206,242,549.28 56,017,596.71 60,849,632.97 65,834,532 77,526,928

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 376,250 53,082,000 88,515,000 95,751,200 51.14 % 144,720,000

ค่าเบี้ยประชุม 23,000 16,250 12,875 65,813 51.95 % 100,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,500,680 910,970 410,910 982,760 17.02 % 1,150,000

ค่าเช่าบ้าน 448,300 141,000 70,451.61 131,400 114.61 % 282,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 465,513 0 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 3,813,743 54,150,220 89,009,236.61 96,931,173 146,252,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 14,295,539.21 6,555,458.32 7,137,593.96 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 3,496,099 -88.56 % 400,000

ค่าจ้างเหมาจัดทําวารสารประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 0 0 0 961,250 3.93 % 999,000

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาด
และบํารุงรักษาสถานที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง

0 0 0 0 100 % 295,200

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย ศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดง
ตามพระราชดําริจังหวัดระยอง

0 0 0 758,400 29.75 % 984,000

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยสถานที่ราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง

0 0 0 2,296,800 28.53 % 2,952,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด 
ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง
ตามพระราชดําริจังหวัดระยอง

0 0 0 424,800 4.24 % 442,800

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด
สถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง

0 0 0 1,296,000 13.89 % 1,476,000

ค่าจ้างเหมาดูแลความสะอาดและบํารุง
รักษาสถานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง 0 0 0 278,400 -100 % 0

ค่าจ้างเหมารายจ่ายอื่นๆ 0 0 0 0 100 % 3,300,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 902,890 131,042 421,935 1,609,850 37.9 % 2,220,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอยบริเวณสะพาน
ท่าเทียบเรือเกาะเสม็ด 24,000 0 0 0 0 % 0

ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน 20,390,800 0 0 0 0 % 0

ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด 1,130,324.68 518,310 1,900,470 2,073,240 38.85 % 2,878,680

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 1,051,815.18 866,965.28 742,290.88 974,400 0 % 974,400

ค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 46,000 0 19,050 24,200 519.83 % 150,000

ค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  0 22,050 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและเผยแพร่ 50,000 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการชําระค่าเช่า ค่า
ธรรมเนียมสะพานท่าเทียบเรือเกาะเสม็ด 10,516 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2,774,420.5 301,084 789,252.94 1,250,000 -32 % 850,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบ
จ. หรือผู้บริหารท้องถิ่น 0 0 0 50,000,000 40 % 70,000,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบ
จ. หรือผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทน
ตําแหน่งที่ว่าง

0 0 0 0 100 % 1,000,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าต่ออายุโดเมนเนมเว็บไซต์ ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 0 0 0 7,704 -100 % 0

โครงการ MOU เครือข่าย ป.ป.ช.ภาค
ประชาชน อบรม ป.ป.ช.น้อยต้านคน
โกง

0 94,180 0 0 0 % 0

โครงการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 287,694 0 0 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาดูแลระบบบริหารงาน
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง

0 0 270,000 480,000 0 % 480,000

โครงการจ้างเหมาดูแลระบบบริหารงาน
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง 

0 446,250 0 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาดูแลระบบเว็บไซต์
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ระยะเวลา 1 ปี

0 0 100,000 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาดูแลระบบสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง

0 446,850 0 480,000 0 % 480,000

โครงการจ้างเหมาดูแลระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง

0 0 275,000 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาบํารุงรักษาและแก้ไข
ระบบเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง

0 0 0 0 100 % 350,000

โครงการจ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อม
แซมแก้ไขอุปกรณ์ จัดเก็บข้อมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอร์ขององค์ารบริหารส่วน
จังหวัดระยอง

0 0 0 490,000 -100 % 0

โครงการจ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อม
แซมแก้ไขอุปกรณ์ และระบบจัดเก็บ
เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการจ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อม
แซมแก้ไขอุปกรณ์ และระบบบริหาร
จัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

0 0 0 450,000 0 % 450,000
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โครงการจ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อม
แซมแก้ไขอุปกรณ์จัดเก็บ
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

0 0 0 0 100 % 490,000

โครงการจ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อม
แซมแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย 
(Next Generation Firewall) ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

0 0 0 0 100 % 450,000

โครงการจ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อม
แซมแก้ไขอุปกรณ์และระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด สนามกีฬากลาง
จังหวัดระยองขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง

0 0 0 452,000 0 % 452,000

โครงการจ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อม
แซมแก้ไขอุปกรณ์และระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิดรอบสํานักงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง

0 0 0 352,000 0 % 352,000

โครงการจ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อม
แซมแก้ไขอุปกรณ์และระบบเครือข่าย
ภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง

0 0 0 470,000 0 % 470,000

โครงการจ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อม
แซมแก้ไขอุปกรณ์และระบบเครือข่าย
ไร้สาย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง

0 0 0 470,000 0 % 470,000

โครงการจ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อม
แซมแก้ไขอุปกรณ์และระบบจัดเก็บข้อ
มูลของเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง

0 0 0 480,000 0 % 480,000

โครงการจ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อม
แซมแก้ไขอุปกรณ์และระบบรักษาความ
ปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางด้านภัยคุกคามจากภายนอกของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

0 0 0 0 100 % 270,000

โครงการเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 0 0 0 0 100 % 10,000
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โครงการต่อลิขสิทธิ์ระบบเครือข่ายภาย
ในของ อบจ.ระยอง 0 1,470,000 0 0 0 % 0

โครงการต่อลิขสิทธิ์ระบบเครือข่ายภาย
ในของ อบจ.ระยอง ระยะเวลา 1 ปี 1,474,700 0 950,000 0 0 % 0

โครงการต่อลิขสิทธิ์ระบบบริหารจัดการ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ อบจ
.ระยอง 

0 1,650,000 0 0 0 % 0

โครงการต่อลิขสิทธิ์ระบบบริหารจัดการ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ อบจ
.ระยอง ระยะเวลา 1 ปี  

0 0 1,350,000 0 0 % 0

โครงการต่อลิขสิทธิ์ระบบบริหารจัดการ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ระยะ
เวลา 1 ปี

1,678,000 0 0 0 0 % 0

โครงการต่อลิขสิทธิ์ระบบรักษาความ
ปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทางด้านภัยคุกคาม      จากภายนอก
องค์กร ของ อบจ.ระยอง ระยะเวลา 1 ปี

0 0 438,500 0 0 % 0

โครงการต่อลิขสิทธิ์ระบบรักษาความ
ปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทางด้านภัยคุมคามจากภายนอกองค์กร 
ของ อบจ.ระยอง 

0 879,000 0 0 0 % 0

โครงการต่อลิขสิทธิ์ระบบรักษาความ
ปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภายในองค์กร ของ อบจ.ระยอง ระยะ
เวลา 1 ปี                                           
                      

0 0 1,450,000 0 0 % 0

โครงการต่อลิขสิทธิ์ระบบรักษาความ
ปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภายในองค์กร ของ อบจ.ระยอง 

0 1,795,000 0 0 0 % 0

โครงการต่อลิขสิทธิ์ระบบรักษาความ
ปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางด้านภัยคุกคามจากภายนอกองค์กร 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ระยะเวลา 1 ปี

877,000 0 0 0 0 % 0
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โครงการต่อลิขสิทธิ์ระบบรักษาความ
ปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในองค์กรขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง ระยะเวลา 1 ปี

1,797,500 0 0 0 0 % 0

โครงการติดตามประเมินผลแผนงาน
และโครงการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง

199,500 0 0 0 0 % 0

โครงการประชาสัมพันธ์งานศูนย์ Clinic 
Center 195,404 0 0 0 0 % 0

โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างค่า
นิยมต่อต้านการทุจริต 0 0 9,737 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงศูนย์องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยองต้นแบบด้านการ
ป้องกันการทุจริต 0 0 0 200,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรม และสัมมนาของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง  

0 105,282 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรม และสัมมนาบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 0 0 725,701.5 250,000 700 % 2,000,000

โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต 0 59,600 32,000 81,600 22.55 % 100,000

โครงการฝึกอบรมระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-LAAS)

87,746 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและสัมมนา ให้กับผู้
นําชุมชนหรือผู้มีอาชีพขาย หรือผู้มี
อาชีพรับจ้าง เกี่ยวกับการปฎิบัติหน้าที่
ในการเข้าร่วมดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
กับหน่วยงานภาครัฐ

3,340 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและสัมมนาของข้า
ราชการ ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

213,810 0 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้และการประชาสัมพันธ์ 300,176 0 0 0 0 % 0
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โครงการเพิ่มศักยภาพของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ประจําปี 2562  0 0 0 24,780 -100 % 0

โครงการภาคีเครือข่ายร่วมใจป้องกัน
การทุจริต   0 41,895 0 0 0 % 0

โครงการภาคีเครือข่ายร่วมใจป้องกัน
การทุจริต และขยายแนวร่วมเครือข่าย
ป้องกันการทุจริต

0 0 95,240 250,000 0 % 250,000

โครงการรอบรู้เรื่องอาเซียน 277,200 0 0 0 0 % 0

โครงการรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ประจําปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง

269,500 0 0 0 0 % 0

โครงการศึกษาเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง 0 0 0 0 100 % 8,000,000

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 64,500 0 0 0 0 % 0

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และการรักษาวินัยสําหรับผู้บริหาร 
สมาชิก อปท.และบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง

239,910 0 0 0 0 % 0

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และการรักษาวินัยสําหรับสมาชิกสภา 
อบจ. และผู้บริหารท้องถิ่น องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง 

0 5,650 4,150 0 0 % 0

โครงการอบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดู
งาน ของสมาชิกสภา อบจ. ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หัวหน้า
ส่วนราชการ , ข้าราชการ , คณะ
กรรมการประจําสภา อบจ. และคณะทํา
งานชุดต่างๆ  

0 0 244,825 776,465 -100 % 0

โครงการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 0 0 0 0 100 % 1,500,000

โครงการอบรมเครือข่าย ป.ป.ช. ภาค
ประชาชน 0 0 0 50,450 98.22 % 100,000
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โครงการอบรมเครือข่าย ป.ป.ช. ภาค
ประชาชน และ ป.ป.ช. น้อยต้านคนโกง 0 0 97,565 0 0 % 0

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพของสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการอบรมสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง เพื่อให้
ตระหนักในเรื่องการบริหารกิจการบ้าน
เมืองที่ดี 

0 5,730 19,070 0 0 % 0

โครงการอบรมสัมมนาการจัดทํากรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดระยอง 

124,768 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ และการอบรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

0 22,350 7,710 0 0 % 0

รายการที่ 25 ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 0 161,600 0 0 0 % 0

รายการที่ 26 ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 0 323,200 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 241,008.52 3,223,421.77 4,731,669.48 6,249,820 -15.2 % 5,300,000

รวมค่าใช้สอย 49,008,062.09 19,124,918.37 21,811,760.76 77,458,258 111,976,080

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 2,009,246 0 0 0 0 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 664,558.5 304,848.2 584,568.05 497,713 6.49 % 530,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,343,289 445,740 819,920 1,180,000 22.88 % 1,450,000

วัสดุก่อสร้าง 1,257,721.25 265,567 144,935 550,000 -54.55 % 250,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,671,114.3 218,172.2 568,449.5 650,000 12.31 % 730,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 20,482,504.03 19,336,774.72 23,267,502.47 27,023,500 7.31 % 29,000,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 29,939 29,965.63 52,333.5 49,157 1.71 % 50,000

วัสดุการเกษตร 195,690 248,860 381,535 350,000 -28.57 % 250,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 4,000 15,000 0 % 15,000
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วัสดุเครื่องแต่งกาย 60,626.2 0 14,390 27,075 10.8 % 30,000

วัสดุกีฬา 99,940 98,664.7 112,663 150,000 0 % 150,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,030,918 0 0 0 0 % 0

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 76,612 0 0 % 0

วัสดุสํารวจ 0 16,000 9,000 10,000 0 % 10,000

วัสดุอื่น 10,074,938 147,446 174,142.5 187,304 6.78 % 200,000

รวมค่าวัสดุ 40,920,484.28 21,112,038.45 26,210,051.02 30,689,749 32,665,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 22,251,922.75 0 0 0 0 % 0

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 1,746,167.05 0 0 0 0 % 0

ค่าบริการโทรศัพท์ 376,884.58 0 0 0 0 % 0

ค่าบริการไปรษณีย์ 781,494 0 0 0 0 % 0

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 445,419.6 0 0 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 25,601,887.98 0 0 0 0

รวมงบดําเนินงาน 119,344,177.35 94,387,176.82 137,031,048.39 205,079,180 290,893,080

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อกระดานไวท์บอร์ดพร้อมขาตั้ง 3,500 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ 0 0 0 8,500 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน ทรงสูงแบบมีพนัก
พิง มีล้อเลื่อน 0 0 6,500 0 0 % 0
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ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางานแบบมีพนักพิงทรง
เตี้ย เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางานแบบมีพนักพิงทรง
เตี้ย มีที่เท้าแขน
มีล้อเลื่อน จํานวน 20 ตัวๆละ 4,500
.-บาท เพื่อใช้ใน
กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง (ซื้อตาม
ราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) (แผนฯเพิ่มเติม 61 ฉบับที่ 1 
หน้า 85 ข้อ 46)
สป.

0 0 90,000 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเก้าอี้แบบมีพนักพิง ไม่มีล้อ
เลื่อน 0 50,000 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ประชุม 0 0 0 14,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ภาคสนาม 0 0 0 96,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สนาม 0 0 0 1,200,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 133,960 -19.38 % 108,000

ค่าจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร 6,500 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้า และ
เข้าเล่มมือโยก 0 0 0 0 100 % 20,600

ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและ
เข้าเล่มมือโยก 29,000 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร 32,000 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร 0 0 0 0 100 % 18,000

ค่าจัดซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ
หรือตั้งพื้นเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ความ
เร็วในการนับไม่น้อยกว่า 100 ใบต่อ 4 
วินาที 

53,000 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 0 0 0 452,800 27.64 % 577,950

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ชนิดแขวน 0 0 28,600 0 0 % 0
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ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 44,000 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ แบบเคลื่อน
ที่ 0 19,500 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องรับโทรศัพท์ 5,200 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องรับโทรสาร  30,000 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อชั้นไม้ 0 0 0 13,200 -100 % 0

ค่าจัดซื้อชุดเคาน์เตอร์พร้อมติดตั้ง 0 0 0 18,550 -100 % 0

ค่าจัดซื้อชุดโซฟา 0 0 0 25,900 -100 % 0

ค่าจัดซื้อชุดโซฟารับแขก 0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าจัดซื้อซุ้มม้านั่งสํารอง 0 0 0 500,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อตู้โชว์กระจก                    0 0 0 75,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อตู้ล็อคเกอร์ 0 0 0 27,200 -100 % 0

ค่าจัดซื้อตู้วางทีวี 0 0 0 0 100 % 12,200

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 ลิ้นชัก 0 3,100 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0 0 0 89,300 -87.68 % 11,000

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก 0 15,000 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบาน
เลื่อนกระจกใส แบบสูง 0 16,500 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบาน
เลื่อนทึบ แบบสูง 0 6,500 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบาน
เลื่อนทึบ 0 38,400 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อโต๊ะ 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน 0 0 0 77,900 -36.46 % 49,500

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน ชนิดเหล็ก 0 0 15,000 0 0 % 0
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ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานชนิดเหล็ก ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 ฟุต
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานชนิด
เหล็ก ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 ฟุต จํานวน 5 ตัวๆละ 5,500
.-บาท เพื่อใช้ใน
กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง (ซื้อตาม
ราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) (แผนฯเพิ่มเติม 61 ฉบับที่ 1 
หน้า 80 ข้อ 8)
สป.

0 0 27,500 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานชนิดเหล็ก ขนาดไม่
น้อยกว่า 5 ฟุต
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานชนิด
เหล็ก ขนาดไม่น้อย
กว่า 5 ฟุต จํานวน 5 ตัวๆละ 6,500
.-บาท เพื่อใช้ใน
กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง (ซื้อตาม
ราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) (แผนฯเพิ่มเติม 61 ฉบับที่ 1 
หน้า 80 ข้อ 8)
สป.

0 0 32,500 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 0 0 0 31,500 -100 % 0

ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม 0 0 0 7,890 368.95 % 37,000

ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ 0 0 0 15,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้อลูมิเนียม 0 0 0 165,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อโต๊ะไม้พร้อมเก้าอี้ 0 0 0 27,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 0 6,000 0 44,800 -100 % 0

ค่าจัดซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์ 0 0 0 7,500 -100 % 0
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ค่าจัดซื้อบันไดอลูมิเนียมแบบกางพาด 2
 ตอน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบันไดอลูมิ
เนียมแบบกางพาด 2 ตอน ขนาดความ
สูงไม่น้อยกว่า 10 ฟุต (ยังไม่ปรับความ
สูง) จํานวน 1 อัน เพื่อใช้ในอาคาร
สํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง (รายละเอียดตามคณะกรรมการ
กําหนด) ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่อง
จาก
ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์

12,000 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อโปสเตอร์สแตนด์ 30,000 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อโพเดียม 0 40,000 0 40,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อรถเข็น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถ
เข็นเอนกประสงค์ 4 ล้อ วัสดุเป็นเหล็ก
ชุบซิงค์

0 16,000 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเสากั้นทางเดินแบบผ้าดึงกลับ 21,000 0 0 0 0 % 0

ค่าจ้างเหมาจัดทําผ้าม่าน พร้อมค่าติดตั้ง 0 0 0 187,000 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน 131,824 0 0 0 0 % 0

รายการที่ 10 ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา ตั้งไว้ 
8,500.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ
หมู่บูชาทําด้วยไม้สัก ความกว้างของโต๊ะ
หมู่ขนาดไม่น้อยกว่า 9 นิ้ว มีฐานรอง
โต๊ะหมู่และมีแท่นบูชา 9 ชิ้น เพื่อใช้ใน
การปฎิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง จํานวน 1 ชุด (ซื้อตาม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (00111) 
(แผนฯ60 หน้า 187 ข้อ 9) สป.

0 8,500 0 0 0 % 0
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รายการที่ 11 ค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์
พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์อี่นที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งไว้ 28,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัด
ซื้อเครื่องโทรศัพท์พร้อมติดตั้งและ
อุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง จํานวน 1 ชุด 
(รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด) 
เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง (ซื้อตามราคา
ท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์) (00111) (แผนฯ60 
หน้า 187 ข้อ 9) สป.

0 28,000 0 0 0 % 0

รายการที่ 12 ค่าจัดซื้อเก้าอี้แถวเป็น
เหล็กชุบ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้แถว
เป็นเหล็กชุบ ขนาดไม่น้อยกว่า3 ที่นั่ง 
จํานวน 40 ตัวๆละ 5,700.-บาท เพื่อใช้
ในงานราชการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง(ซื้อตามราคาท้องตลาด
เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์)(00111) (แผนฯ60 เพิ่มเติม
ฉบับที่ 1 หน้า 11 ข้อ 5) สป.

0 228,000 0 0 0 % 0

รายการที่ 13 ค่าจัดซื้อเก้าอี้ม้าหิน เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจัด
ซื้อเก้าอี้ม้าหิน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ที่นั่ง 
จํานวน 10 ชุดๆ
ละ 3,800.-บาท เพื่อใช้ในงานราชการ
ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง (ซื้อตามราคาท้อง
ตลาดเนื่องจากไม่มี
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)(00111) 
(แผนฯ60 เพิ่มเติม
ฉบับที่ 1 ข้อ 11 ข้อ 5) สป.

0 38,000 0 0 0 % 0
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รายการที่ 14 ค่าจัดซื้อเก้าอี้หินมีพนัก
พิง เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อเก้าอี้หินมีพนักพิง ขนาดยาวไม่
น้อยกว่า 90
เซนติเมตร จํานวน 10 ตัวๆละ 1,800
.-บาท เพื่อใช้
ในงานราชการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง
(ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
(00111) (แผนฯ60 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 
หน้า 11 ข้อ 5) สป.

0 18,000 0 0 0 % 0

รายการที่ 15 ค่าจัดซื้อรถเข็น เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อรถ
เข็น 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 
89x60x83 เซนติเมตร
คันละ 4,000.-บาท จํานวน 2 คัน เพื่อ
ใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ซื้อ
ตามราคาท้องตลาด
เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) (00111)
(แผนฯ60 หน้า 187 ข้อ 9) สป.

0 8,000 0 0 0 % 0

รายการที่ 16 ค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์
ขาพับ วัสดุผิวโต๊ะ
ทํางานโฟเมก้า 

0 217,500 0 0 0 % 0
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รายการที่ 19 ค่าจัดซื้อเก้าอี้บุนวม เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจัด
ซื้อเก้าอี้บุนวมมีพนักพิง ไม่มีล้อ ไม่มีที่
วางแขน จํานวน
30 ตัวๆละ 550.-บาท เพื่อใช้ในกิจการ
ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง (ซื้อตามราคา
ท้องตลาด
เนื่องจากไม่มีราคาในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์)
(แผนฯ60 หน้า 187 ข้อ 9) สป.

0 16,500 0 0 0 % 0

รายการที่ 32 ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร
แบบใช้กระดาษธรรมดา 0 115,600 0 0 0 % 0

รายการที่ 33 ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น 0 25,000 0 0 0 % 0

รายการที่ 34 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีด
ไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ 0 21,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 
(ดีเซล) 0 0 0 2,576,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 0 0 0 2,442,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ 0 0 0 1,570,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มนํ้า 0 0 0 476,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องสูบนํ้า 0 22,000 0 22,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องสูบนํ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 
1.5 แรงม้า 8,000 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องสูบนํ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 
2 แรงม้า  11,000 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อรถเข็น 0 0 0 7,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าจัดซื้อรถกวาดถนน 0 0 0 0 100 % 1,000,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบพกพา 19,260 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด  0 0 0 865,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อไมโครโฟน 0 0 0 56,600 -100 % 0

ค่าจัดซื้อวิทยุสื่อสารพร้อมอุปกรณ์เสริม
ครบชุด 26,322 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  0 0 0 496,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซื้อ จอ LED ระบบสัมผัส 0 0 0 292,500 -100 % 0

ค่าจัดซื้อกล้องดิจิตอล 0 43,900 0 19,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อกล้องดิจิตอล  29,853 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 97,370 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อกล้องวีดีโอพร้อมอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง 0 80,575 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ 0 0 20,800 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพโดยอากาศยาน
ไร้คนขับ(โดรน) 0 0 80,000 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0 55,990 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
พร้อมค่าติดตั้ง 593,850 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อจอ LED พร้อมค่าติดตั้ง 0 0 0 2,800,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อจอแสดงสื่อประชาสัมพันธ์ 0 0 0 220,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ 0 0 0 51,300 -72.71 % 14,000

ค่าจัดซื้อโทรทัศน์สี แอล อี ดี (LED 
TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว 25,979.6 0 0 0 0 % 0
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ค่าจัดซื้อโทรทัศน์สี แอล อี ดี (LED 
TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว 49,755 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) 
46 นิ้ว 0 25,000 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเลนส์ซูมระยะใกล้ 0 28,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

โครงการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วย
ไฟฟ้า 0 0 0 100,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซื้อคูเลอร์แบบสแตนเลส 7,800 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 0 0 0 38,000 2,400 % 950,000

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดข้อแข็งเพื่อ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดข้อ
แข็ง แบบสะพาย เครื่องยนต์ขนาดไม่
น้อยกว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตร
กระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อม
ใบมีด 

0 0 9,500 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 9,095 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 11,000 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องทํานํ้าร้อน – นํ้าเย็น 11,984 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อตู้เย็น 0 0 0 18,500 -100 % 0

ค่าจัดซื้อตู้เย็น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้
เย็นขนาดไม่น้อยกว่า 13 คิวบิกฟุต 
(ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5) จํานวน 1 ตู้

0 18,500 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อถังต้มนํ้าไฟฟ้า 29,960 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อถังต้มนํ้าไฟฟ้าสแตนเลส  0 0 0 25,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อรถเข็น ชนิด 3 ล้อ 3,300 0 0 0 0 % 0

รายการที่ 2 ค่าจัดซื้อตู้เย็น 0 25,000 0 0 0 % 0

รายการที่ 3 ค่าจัดซื้อเครื่องทํานํ้าร้อน - 
นํ้าเย็น 0 39,500 0 0 0 % 0
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รายการที่ 4 ค่าจัดซื้อถังต้มนํ้าไฟฟ้า 0 16,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต  199,020 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะ 95,658 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน 0 0 0 991,200 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
สํานักงาน 0 0 0 0 100 % 51,000

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
สํานักงาน เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
สํานักงานขนาด
จอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 2 
เครื่องๆละ 16,000
บาท เพื่อใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ระยอง (ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี พ.ศ
.2560 หน้า 4 ข้อ
7) (แผนฯเพิ่มเติม 61 ฉบับที่ 1 หน้า 
80 ข้อ 3) สป.

0 0 32,000 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 0 0 0 0 100 % 54,000

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สําหรับงานประมวลผล เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับประมวลผล

0 39,000 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค       
 0 47,100 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2  0 0 0 240,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  14:50:22 หน้า : 20/151

39



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 0 0 0 254,500 -90.18 % 25,000

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED สีแบบ
Network เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
พิมพ์ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED สีแบบ Network 
จํานวน 2 เครื่องๆละ
12,000.-บาท เพื่อใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง (ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้น
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี พ.ศ
.2560 หน้า 
22 ข้อ 45) (แผนฯเพิ่มเติม 61 ฉบับที่ 
1 หน้า 80
ข้อ 5) สป.

0 0 24,000 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเครื่อง
สํารองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA 
จํานวน 2 เครื่องๆ
ละ 2,800.-บาท เพื่อใช้ในกิจการของ
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง (ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี พ
.ศ.2560
หน้า 27 ข้อ 58) (แผนฯเพิ่มเติม 61 
ฉบับที่ 1 หน้า 
80 ข้อ 4) สป.

0 0 5,600 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0 34,800 0 187,500 -86.67 % 25,000

ค่าจัดซื้อจอภาพ 0 0 0 5,600 -100 % 0

ค่าจัดซื้อโปรแกรมออกแบบบัตร           
               0 0 0 25,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ 0 0 0 30,600 -15.03 % 26,000

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  14:50:22 หน้า : 21/151

40



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 
Switch) 0 130,000 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ L2 
Switch เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
L2 Switch
ขนาดไม่น้อยกว่า 6 ช่อง จํานวน 1 
เครื่องๆละ 
23,000.-บาท เพื่อใช้ในกิจการของ
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง (รายละเอียดตาม
คณะกรรมการ
กําหนด) (00111) (แผนฯเพิ่มเติม 61 
ฉบับที่ 1 หน้า 80 ข้อ 1) สป.

0 0 23,000 0 0 % 0

ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 0 0 0 700 -100 % 0

โครงการปรับปรุงระบบเว็บไซต์ ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง    0 0 0 610,000 -100 % 0

โครงการเปลี่ยนระบบรักษาความ
ปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทางด้านภัยคุกคามจากภายนอกองค์กร
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง    
   

0 0 0 350,000 -100 % 0

โครงการเปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกันเครือ
ข่าย (Next Generation Firewall)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง    
 

0 0 0 1,100,000 -100 % 0
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โครงการระบบสํารองไฟสําหรับห้อง
ศูนย์ปฎิบัติการ
คอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ระบบสํารองไฟสําหรับ
ห้องศูนย์ปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง (รายละเอียดตามคณะ
กรรมการกําหนด)
(แผนฯเพิ่มเติม 61 ฉบับที่ 1 หน้า 23 
ข้อ 9) สป.

0 0 277,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

ค่าจัดซื้อเครื่องตัด-ถ่าง 1,995,000 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 6,968,005.49 391,517.28 22,233.53 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 301,300 99.14 % 600,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 10,590,236.09 1,931,982.28 694,233.53 19,429,300 3,609,250

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

ค่าปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติม อาคาร
สํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง บ้านพักข้าราชการและลูกจ้าง
ประจํา

0 256,000 0 306,200 242.91 % 1,050,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

จัดทําโครงเหล็กสําหรับติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธ์ 0 0 0 1,000,000 -100 % 0

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

รายการที่ 4 โครงการต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง ภายในสํานักงานขนส่ง
จังหวัดระยอง

447,148 0 0 0 0 % 0
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง  1,192,707 0 0 0 0 % 0

ค่าปรับปรุงอาคารสํานักงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง บ้านพักข้า
ราชการและลูกจ้างประจํา

272,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 0 0 0 0 100 % 2,880,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,911,855 256,000 0 1,306,200 3,930,000

รวมงบลงทุน 12,502,091.09 2,187,982.28 694,233.53 20,735,500 7,539,250

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างหน่วยงานหรือสถาบันที่เป็นกลาง
ประเมินคุณภาพการให้บริการ 0 0 0 50,000 100 % 100,000

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 0 50,000 100,000

รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 0 50,000 100,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,294,000 800,000 800,000 0 0 % 0

อุดหนุนสํานักงานจังหวัดระยอง 0 0 0 800,000 0 % 800,000

รวมเงินอุดหนุน 2,294,000 800,000 800,000 800,000 800,000

รวมงบเงินอุดหนุน 2,294,000 800,000 800,000 800,000 800,000

รวมงานบริหารทั่วไป 340,382,817.72 153,392,755.81 199,374,914.89 292,499,212 376,859,258
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 6,368,260 7,141,537 7,710,880 40.02 % 10,796,520

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0 75,420 81,730 111,700 34.02 % 149,700

เงินประจําตําแหน่ง 0 103,200 103,200 103,200 34.88 % 139,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0 186,960 197,940 210,940 8.66 % 229,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 4,417,040.63 6,131,688.53 6,395,480 10.25 % 7,051,330

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 28,860 46,806.66 101,000 18.81 % 120,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 11,179,740.63 13,702,902.19 14,633,200 18,485,950

รวมงบบุคลากร 0 11,179,740.63 13,702,902.19 14,633,200 18,485,950

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 147,040 146,120 200,000 100 % 400,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 0 100 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 0 147,040 146,120 200,000 460,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 700,612 1,123,827.7 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 29,221,330 8.01 % 31,563,105

ค่าเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยบริเวณ
สะพานท่าเทียบเรือเกาะเสม็ด 0 0 0 0 100 % 24,000

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย ศูนย์แสดงและจําหน่ายสินค้า 
อุตสาหกรรมและสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(OTOP)

0 0 0 0 100 % 984,000
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ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด 
ศูนย์แสดงและจําหน่ายสินค้า
อุตสาหกรรมและสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(OTOP)

0 0 0 0 100 % 442,800

ค่าใช้จ่ายในการชําระค่าเช่า ค่า
ธรรมเนียมสะพานท่าเทียบเรือเกาะเสม็ด 0 0 0 0 100 % 17,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 35,525 33,225 80,000 25 % 100,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

 โครงการอาเซียนน่ารู้ 0 299,450 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 368,140 410,080 470,000 6.38 % 500,000

โครงการเงินสมทบเงินอุดหนุนจาก
สํานักงบประมาณ 0 0 0 0 100 % 83,238,422

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง

0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง(พ
.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม  

0 0 289,130 262,080 -100 % 0

โครงการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 0 249,818 0 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาดูแลระบบสารสนเทศ
สําหรับการบริหารจัดการศูนย์เครือข่าย
เพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดระยอง 
(Clinic Center)

0 0 0 495,000 1.01 % 500,000

โครงการจ้างเหมาดูแลระบบสารสนเทศ
สําหรับการบริหารจัดการศูนย์เครือข่าย
เพื่อแก้ไขและส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดระยอง (Clinic 
Center)

0 0 440,000 0 0 % 0
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โครงการจ้างเหมาเพิ่มศักยภาพระบบ
สารสนเทศของศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไข
ปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นจังหวัดระยอง (Clinic 
Center)

0 0 0 500,000 -100 % 0

โครงการซ่อมแซมสะพานท่าเทียบเรือ
เกาะเสม็ด 0 0 0 500,000 0 % 500,000

โครงการติดตามประเมินผลแผนงาน
และโครงการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง

0 300,000 395,000 399,600 0.1 % 400,000

โครงการรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ประจําปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง

0 147,500 161,000 300,000 33.33 % 400,000

โครงการศึกษาเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง 0 0 6,210,619 5,000,000 -100 % 0

โครงการศึกษาเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง 0 3,850,000 0 0 0 % 0

โครงการศึกษาและสํารวจพื้นที่จัดตั้ง
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ สวนพฤกษศาสตร์
บ้านเพ ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง  

0 3,800,000 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมความรู้สู่ประชาคมอา
เซียน 0 0 269,460 268,403 -100 % 0

โครงการอบรมสัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
ระยอง

0 0 0 500,000 0 % 500,000

โครงการอาเซียนน่ารู้ 0 0 0 0 100 % 300,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 1,145,952.7 283,903.18 300,000 66.67 % 500,000

รวมค่าใช้สอย 0 10,896,997.7 9,616,244.88 38,296,413 120,469,327

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 10,815.83 12,243 63.36 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 100,600 148,380 200,000 0 % 200,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 9,454 5.78 % 10,000
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 72,200.15 20,600 125,000 -20 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0 172,800.15 179,795.83 346,697 330,000

รวมงบดําเนินงาน 0 11,216,837.85 9,942,160.71 38,843,110 121,259,327

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ 0 0 0 0 100 % 16,000

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0 0 0 40,500 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน ทรงเตี้ย แบบมี
พนักพิง มีล้อเลื่อน 0 22,500 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร 0 0 0 0 100 % 6,500

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดฝังฝ้าเป่า
4 ทิศทาง พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง 
เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดฝังฝ้าเป่า 4
ทิศทาง ขนาด 60,000 บีทียู จํานวน 1 
เครื่อง พร้อม
อุปกรณ์และค่าติดตั้ง (ซื้อนอกเหนือ
จากราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ เพื่อประโยชน์ในการใช้งาน)

0 0 110,000 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่อง 0 0 0 9,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0 0 0 6,200 625.81 % 45,000

ค่าจัดซื้อโต๊ะ 0 0 0 0 100 % 9,000

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน ชนิดเหล็กขนาดไม่
น้อยกว่า 5 ฟุต 0 6,500 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 0 19,500 0 14,700 -100 % 0
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รายการที่ 4 ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบ
ใช้กระดาษ
ธรรมดา เพื่อจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบ
ใช้กระดาษ
ธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น 
จํานวน
1 เครื่องๆละ 30,000.-บาท เพื่อใช้ใน
งานราชการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
(ซื้อตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์) (แผนฯ60 หน้า 
189 ข้อ 9) กผ.

0 28,900 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจัดซื้อรถไฟฟ้าอเนกประสงค์ 0 0 0 400,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

รายการที่ 1 ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV)
พร้อมติดตั้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) ชนิดโดม ขนาดไม่น้อยกว่า 2 
ล้านพิกเซล ความ
ละเอียด HD 1280x1080 จํานวน 1 
ชุด พร้อมติดตั้ง
ณ สะพานท่าเทียบเรือเกาะเสม็ด ราย
ละเอียดตามคณะ
กรรมการกําหนด (00112) (แผนฯ60 
หน้า 142 ข้อ
12) กผ.

0 9,951 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

รายการที่ 1 ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี 
(LED TV) 0 45,000 0 0 0 % 0
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รายการที่ 3 ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 4,000 
ANSI Lumens 0 58,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจ้างเหมาจัดทําผ้าม่านชนิดกรองแสง 
พร้อมอุปกรณ์
และค่าติดตั้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําผ้า
ม่านชนิดกรองแสง
พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง รวมจํานวน
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
40 ตารางเมตร (กผ.)

0 0 44,100 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน 0 0 32,000 34,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ  LED 
ชนิด ขาวดํา Network แบบที่ 1 0 0 0 17,800 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED 
สี       0 36,000 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 5,000 5,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 159,255 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 500,000 -40 % 300,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 385,606 191,100 1,027,200 376,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

ค่าปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติม อาคาร
สํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง บ้านพักข้าราชการและลูกจ้าง
ประจํา

0 0 473,000 100,000 0 % 100,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 473,000 100,000 100,000

รวมงบลงทุน 0 385,606 664,100 1,127,200 476,500
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รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 22,782,184.48 24,309,162.9 54,603,510 140,221,777

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 13,186,899.67 12,800,739.91 13,871,609 62.17 % 22,495,680

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0 211,596.99 147,720 175,738 257.91 % 628,980

เงินประจําตําแหน่ง 0 213,203.57 135,751.61 127,600 75.86 % 224,400

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0 250,140 264,660 277,920 5.57 % 293,400

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 5,951,179.6 6,285,380.55 7,689,755 10.29 % 8,481,266

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 227,585.8 218,092.43 231,437 75.77 % 406,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 20,040,605.63 19,852,344.5 22,374,059 32,530,526

รวมงบบุคลากร 0 20,040,605.63 19,852,344.5 22,374,059 32,530,526

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 54,600 0 200,000 900 % 2,000,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 431,660 315,880 294,280 205.83 % 900,000

ค่าเช่าบ้าน 0 86,000 50,000 131,788 7.75 % 142,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 469,135.25 464,577 800,000 0 % 800,000

รวมค่าตอบแทน 0 1,041,395.25 830,457 1,426,068 3,842,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 311,660 341,292.5 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 784,951 -54.14 % 360,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 2,150 2,590 10,000 400 % 50,000
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 412,065 434,202 706,360 27.41 % 900,000

ค่าบริการการพิมพ์ 0 0 0 0 100 % 700,000

โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนารายได้ 0 0 0 250,000 -60 % 100,000

โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บราย
ได้ 0 151,750 233,700 500,000 0 % 500,000

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ 0 0 0 0 100 % 450,000

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ 0 159,299 0 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันการ
ทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในการ
บริหารพัสดุภาครัฐ

0 99,750 0 0 100 % 100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 199,561.93 109,146.93 162,863 157.89 % 420,000

รวมค่าใช้สอย 0 1,336,235.93 1,120,931.43 2,414,174 3,580,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 2,464,755 2,058,581.5 3,290,000 44.38 % 4,750,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 732.95 27,200 94.85 % 53,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 62,235 127,480 84,270 167 % 225,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 18,700 40,659.61 80,000 250 % 280,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 1,587,070 3,490,340 3,650,000 13.7 % 4,150,000

รวมค่าวัสดุ 0 4,132,760 5,717,794.06 7,131,470 9,458,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 9,827,112.26 11,357,821.35 12,235,922 16.87 % 14,300,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 0 1,319,922.01 1,693,118.6 1,800,000 0 % 1,800,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 113,849.16 115,224.31 200,000 0 % 200,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 828,390 425,762 800,000 0 % 800,000
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 485,969.14 571,893.6 614,078 5.85 % 650,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 12,575,242.57 14,163,819.86 15,650,000 17,750,000

รวมงบดําเนินงาน 0 19,085,633.75 21,833,002.35 26,621,712 34,630,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

 ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน ชนิดเหล็กขนาดไม่
น้อยกว่า 4 ฟุต 0 0 22,000 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0 0 0 63,000 31.75 % 83,000

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางานแบบมีพนักพิงทรง
เตี้ย แบบมีพนักพิง มีล้อเลื่อน 0 0 18,000 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางานแบบมีพนักพิงทรง
เตี้ย มีที่เท้าแขน มีล้อเลื่อน 0 0 9,000 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางานแบบมีพนักพิงทรง
เตี้ย มีที่เท้าแขน มีล้อเลื่อน 0 9,000 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ 0 2,600 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษ
ธรรมดา 0 56,000 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค 0 0 0 56,000 7.14 % 60,000

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 0 44,000 0 23,000 73.91 % 40,000

ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ 0 0 0 29,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์เอกสารเพื่อ
รองรับระบบ e-market และ e-
bidding พร้อมระบบจัดเก็บและสืบค้น
เอกสาร

0 0 1,071,450 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม 0 0 0 30,100 -100 % 0

ค่าจัดซื้อตู้ไม้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ 0 20,000 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม40 ช่อง 0 0 4,500 0 0 % 0
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ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0 0 0 3,100 38,041.9
4 % 1,182,400

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบาน
เลื่อนกระจกใส เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้
เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก
ใส ขนาดไม่น้อยกว่า 152x40x85 
เซนติเมตร 

0 0 18,000 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน 0 0 0 55,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน
กระจกสูง 0 0 0 5,500 -100 % 0

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน ชนิดเหล็กขนาดไม่
น้อยกว่า 4 ฟุต 0 16,500 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานชนิดเหล็ก 0 0 0 187,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานชนิดเหล็ก ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 ฟุต 0 0 16,500 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานไม้ 0 25,000 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก 0 0 0 0 100 % 13,000

ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 100 % 4,900

ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์หน้าเมลา
มีน  0 0 4,900 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อโต๊ะวางเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 0 4,000 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อโต๊ะวางเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 
ชนิดเหล็ก มีล้อเลื่อน 0 0 4,000 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ 0 0 0 0 100 % 1,450

ค่าจัดซื้อโทรศัพท์แบบไร้สาย 0 0 0 0 100 % 8,000

ค่าจัดซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์ 0 0 0 0 100 % 40,000

ค่าจัดซื้อบอร์ดพร้อมขาตั้ง 0 19,000 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อพัดลมแบบตั้งพื้น 0 0 0 0 100 % 12,000

ค่าจัดซื้อรถเข็น 0 0 0 6,500 -100 % 0
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รายการที่ 10 ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน เพี่อ
จ่ายเป็นค่าจัด
ซื้อโต๊ะทํางานชนิดเหล็กขนาดไม่น้อย
กว่า 5 ฟุต จํานวน
2 ตัวๆละ 6,500.-บาท เพื่อใช้ใน
งานราชการของ
หน่วยตรวจสอบภายใน (ซื้อตามราคา
ท้องตลาดเนื่องจาก
ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์) (00113) 
(แผนฯ60 หน้า 
187 ข้อ 9) ตส.

0 13,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 0 0 0 814,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล 4 ประตู 0 0 780,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

รายการที่ 1 ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง 0 17,970 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซื้อโทรทัศน์สีแอลอีดี 0 12,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซื้อเครื่องทํานํ้าร้อนนํ้าเย็น 0 0 0 0 100 % 7,500

ค่าจัดซื้อตู้เย็น 0 30,920 0 24,700 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้าขนาดไม่
น้อยกว่า 800 VA 0 0 12,500 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
สํานักงาน 0 0 0 0 100 % 85,000

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ต
บุ๊ค(สําหรับสํานักงาน) 0 31,400 0 0 0 % 0
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ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 0 0 80,000 0 0 % 0

ค่่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 0 0 0 103,500 -47.83 % 54,000

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 0 0 0 54,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ (สําหรับงาน
สํานักงาน) 0 29,000 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 120,000 108.33 % 250,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 330,890 2,040,850 1,574,400 1,861,250

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

ค่าปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติม อาคาร
สํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง บ้านพักข้าราชการและลูกจ้าง
ประจํา

0 0 0 100,000 0 % 100,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์การ
จัดเก็บรายได้ ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง

0 0 0 1,000,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 1,100,000 100,000

รวมงบลงทุน 0 330,890 2,040,850 2,674,400 1,961,250

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น 0 410,000 0 0 0 % 0

รายจ่ายอื่น 0 0 0 0 100 % 500,000

รวมรายจ่ายอื่น 0 410,000 0 0 500,000

รวมงบรายจ่ายอื่น 0 410,000 0 0 500,000
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รวมงานบริหารงานคลัง 0 39,867,129.38 43,726,196.85 51,670,171 69,621,776

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 340,382,817.72 216,042,069.67 267,410,274.64 398,772,893 586,702,811

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนจังหวัดระยอง

0 0 0 2,550,000 96.08 % 5,000,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 2,550,000 5,000,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 2,550,000 5,000,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 5,849,000 3,119,000 0 0 % 0

อุดหนุนตํารวจภูธรจังหวัดระยอง 0 0 0 2,442,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 5,849,000 3,119,000 2,442,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 5,849,000 3,119,000 2,442,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0 5,849,000 3,119,000 4,992,000 5,000,000
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ทางนํ้า หลักสูตร “ทีมค้นหาและกู้ภัยทาง
นํ้า” (MART)

0 474,425 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ทางนํ้าหลักสูตร "ทีมค้นหาและกู้ภัยทาง
นํ้า" (MART)

0 0 0 600,000 0 % 600,000

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครรักษา
ความปลอดภัยชายฝั่ง (Life Guard) 366,580 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 0 95,664 125,720 200,000 100 % 400,000

โครงการอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และระงับอัคคีภัยอาคารสูง 90,510 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมหนึ่งตําบลหนึ่งทีมกู้ภัย   0 0 387,470 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 457,090 570,089 513,190 800,000 1,000,000

รวมงบดําเนินงาน 457,090 570,089 513,190 800,000 1,000,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 457,090 570,089 513,190 800,000 1,000,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 457,090 6,419,089 3,632,190 5,792,000 6,000,000

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 4,823,385.84 5,347,650.01 7,242,560 58.85 % 11,504,560

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0 71,675 109,800 122,645 56.79 % 192,300

เงินประจําตําแหน่ง 0 67,200 67,200 67,200 53.57 % 103,200

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  14:50:22 หน้า : 38/151

57



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 0 100 % 67,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 6,026,930.67 6,584,464.09 7,183,640 10.97 % 7,971,756

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 209,504.28 220,833.33 237,120 15.97 % 274,980

เงินอื่นๆ 0 0 0 30,100 262.79 % 109,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 11,198,695.79 12,329,947.43 14,883,265 20,223,196

รวมงบบุคลากร 0 11,198,695.79 12,329,947.43 14,883,265 20,223,196

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18,400 9,300 3,100 31,000 0 % 31,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 69,190 84,370 200,000 0 % 200,000

ค่าเช่าบ้าน 0 167,700 97,000 101,000 98.02 % 200,000

รวมค่าตอบแทน 18,400 246,190 184,470 332,000 431,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 155,502.4 1,125,496.41 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 2,411,200 -0.46 % 2,400,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 0 100 % 100,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100,000 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าอุปกรณ์การเรียน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตาก
สินระยอง 

0 0 41,400 0 0 % 0

39 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา โครงการส่งเสริม
ปลูกจิตสํานึก รักชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตริย์

211,900 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬานักเรียน 2,295,070 0 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  14:50:22 หน้า : 39/151

58



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาดูแลอุปกรณ์
ป้องกันผู้บุกรุกคอมพิวเตอร์ (Firewall) 
กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 500,000.- บาท 

0 500,000 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 50,827 198,937 300,000 0 % 300,000

โครงการเก็บตัวฝึกซ้อมและจัดส่งนัก
เรียน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 3,500,000

โครงการแข่งขันกีฬาตากสินสัมพันธ์ 0 0 0 0 100 % 600,000

โครงการแข่งขันกีฬาตากสินสัมพันธ์ 
ครั้งที่ 2  468,770 0 0 0 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาตากสินสัมพันธ์ 
ครั้งที่ 3  0 483,826 0 0 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาตากสินสัมพันธ์ 
ครั้งที่ 4   0 0 493,426 0 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาตากสินสัมพันธ์ 
ประจําปี 2562 0 0 0 497,816 -100 % 0

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน  0 2,295,446 3,055,691.2 0 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 3,799,245 -100 % 0

โครงการแข่งขันดนตรีเพื่อประชาชน 
"ร้องเต้นเล่นดนตรี" 0 0 0 0 100 % 350,000

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
"งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา"

0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 
2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา”

0 0 875 0 0 % 0

โครงการแข่งขันมหกรรมดนตรี
ไทย-ดนตรีสากล ครั้งที่ 2  325,350 0 0 0 0 % 0

โครงการแข่งขันมหกรรมดนตรี
ไทย-ดนตรีสากล ครั้งที่ 3  0 234,900 0 0 0 % 0

โครงการแข่งขันมหกรรมดนตรี
ไทย-ดนตรีสากล ครั้งที่ 4   0 0 236,750 0 0 % 0
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โครงการแข่งขันสุนทรียภาพทางด้าน
ดนตรีและนาฎศิลป์ 0 0 0 310,200 -100 % 0

โครงการงานวันครู 5,000 0 48,250 0 100 % 90,000

โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 0 0 0 1,224,520 -100 % 0

โครงการจตุรมิตรสามัคคี 0 0 0 100,000 50 % 150,000

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 199,952 200,000 0 199,535 0.23 % 200,000

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน   0 0 200,000 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันสุนทรภู่ 0 0 495,000 500,000 100 % 1,000,000

โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 0 0 211,753 0 0 % 0

โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 0 283,500 0 0 0 % 0

โครงการจ้างวิจัยผลการศึกษาตามหลัก
สูตรแผนการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 0 0 0 0 100 % 1,700,000

โครงการจ้างศึกษาวิจัย การจัดทําค่ายลูก
เสือคุณธรรม 0 0 0 0 100 % 3,000,000

โครงการต่อสัญญาในการจัดจ้างตาม
โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาดูแล
อุปกรณ์ป้องกันผู้บุกรุกคอมพิวเตอร์ 
(FIREWALL)

0 0 0 0 100 % 114,490

โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการ
อ่าน 0 0 0 150,000 0 % 150,000

โครงการนักเรียนพันธุ์ใหม่ใส่ใจอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 78,055 0 0 % 0

โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การบริหารจัดการศึกษาท้องถิ่น ของ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง

5,600 0 0 0 100 % 100,000

โครงการประกวดมารยาทงาม สืบสาน
วัฒนธรรมไทย 0 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการประดิษฐ์นวัตกรรมจากเศษ
วัสดุเหลือใช้ 0 0 0 0 100 % 50,000

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  14:50:22 หน้า : 41/151

60



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการประเมินคุณภาพภายในสถาน
ศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง

0 0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการพัฒนาครู  570,326 44,771 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 0 0 327,885.5 460,000 0 % 460,000

โครงการพัฒนาและเพิ่มทักษะดนตรีสู่
อาชีพ ครั้งที่ 2 0 84,900 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาและเพิ่มทักษะดนตรีสู่
อาชีพ ครั้งที่ 3 0 0 84,900 0 0 % 0

โครงการเพิ่มทักษะน้องสู่การเป็นนัก
กีฬาฟุตบอลมืออาชีพ 0 0 0 46,465 -100 % 0

โครงการมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น 463,170 0 132,459.64 820,000 -2.44 % 800,000

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 0 100 % 1,500,000

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิตดั้ง
เดิมคนระยอง 0 0 990,000 1,000,000 0 % 1,000,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 600,000 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ

500,000 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา  

60,000 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  ค่าบริการอินเตอร์เน็ตแบบ 
 Leased Line 4 Mb.  

100,000 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  โครงการฝึกอบรมกีฬา
เยาวชนเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

100,000 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

14,284,000 0 0 0 0 % 0
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้
เรียน

3,879,040 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2,343,290 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว)

15,419,150 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์
การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัยในสถาน
ศึกษา

50,000 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  

21,600 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้อง
สมุดโรงเรียน   

300,000 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสําหรับเป็นพื้น
ฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

150,000 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
กิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  
    

50,000 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าบํารุงรักษา และซ่อม
แซม   

880,000 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก
เรียนยากจน

437,500 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน 4,104,282 0 0 0 0 % 0
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน  15,736,320 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน 2,147,915 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา โครงการแข่งขันกีฬาสี
หวายกรองเกมส์  

100,000 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา โครงการแข่งขันคนเก่งใน
โรงเรียนท้องถิ่น  

100,000 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา โครงการค่าใช้จ่ายใน
งานพระราชพิธี  รัฐพิธี งานประเพณี  
และพิธีการสําคัญ  

150,000 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา โครงการประชาสัมพันธ์
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้าน
ค่าย (วัดหวายกรอง)  

100,000 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ 50,000 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา โครงการพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา  

2,100,000 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา โครงการรณรงค์เพื่อ
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  

300,000 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา โครงการวันเด็กแห่งชาติ 100,000 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้
เรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ตากสินระยอง 

0 0 85,500 0 0 % 0
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าเครื่องแบบนักเรียน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตาก
สินระยอง 

0 0 81,000 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาตากสินระยอง 

0 0 537,000 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าหนังสือเรียน วิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 0 0 360,000 0 0 % 0

โครงการสร้างการรับรู้และค้นหาความ
ร่วมมือในการจัดการศึกษา ตามแผน
ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดระยอง

0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการสานสัมพันธ์อุทยานการเรียนรู้
ระยองสู่ชุมชน 0 0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นสําหรับ
เยาวชน ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

0 76,240 285,565 22,355 347.33 % 100,000

โครงการอบรมการจัดทําแผนพัฒนาการ
ศึกษาไปสู่การปฏิบัติ  351,155 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้อง
ต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน 0 0 0 17,550 -100 % 0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสอน 
PHONICS และการสอนการอ่่าน
สําหรับครูระดับประถมศึกษาและเด็ก
เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ

0 0 0 46,560 -100 % 0

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการประสานงานวิชาการการ
จัดการศึกษาท้องถิ่นและบุคลากรทาง
การศึกษาและศึกษาดูงาน ระดับกลุ่ม
จังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 9 (ภาคตะวัน
ออก)

0 0 148,266 0 0 % 0
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โครงการอบรมเสริมสร้างวินัยและการ
รักษาวินัยของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง

0 0 0 237,400 -100 % 0

โครงการอ่◌ุนรักถักทอสายใจครอบครัว 0 0 181,970 0 0 % 0

โครงการอุ่นรักถักทอสายใจครอบครัว 0 277,555 0 260,000 0 % 260,000

รายการที่ 40  โครงการพัฒนาและเพิ่ม
ทักษะดนตรีสู่อาชีพ ครั้งที่ 1 149,700 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 98,116.48 341,264.92 400,000 0 % 400,000

รวมค่าใช้สอย 69,209,090 4,785,583.88 9,741,444.67 13,182,846 18,804,490

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 377,000 0 0 0 0 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 67,632.56 82,945 100,000 0 % 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 120,000 8,790 7,280 250,000 -60 % 100,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 5,041,808.04 0 0 0 0 % 0

วัสดุก่อสร้าง 50,000 0 37,255 100,000 0 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 542,275 52,054 50,000 900 % 500,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 50,000 0 0 0 0 % 0

วัสดุการเกษตร 50,000 0 76,200 50,000 100 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 250,000 0 0 0 0 % 0

วัสดุการศึกษา 600,000 0 0 0 0 % 0

วัสดุดนตรี 83,200 0 0 0 0 % 0

วัสดุอื่น 0 494,095 0 400,000 -50 % 200,000

รวมค่าวัสดุ 6,722,008.04 1,112,792.56 255,734 950,000 1,100,000

รวมงบดําเนินงาน 75,949,498.04 6,144,566.44 10,181,648.67 14,464,846 20,335,490
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0 0 0 0 100 % 9,000

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน ทรงเตี้ย แบบมี
พนักพิง มีล้อเลื่อน 81,000 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องตรวจข้อสอบ พร้อม
อุปกรณ์ 0 0 235,400 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์บัตรสมาชิก 0 0 0 49,500 -100 % 0

ค่าจัดซื้อชั้นวางรองเท้า 0 0 0 10,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม 0 0 0 0 100 % 135,000

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน
กระจก 19,000 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน ชนิดเหล็กขนาดไม่
น้อยกว่า 4 ฟุต 88,000 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานชนิดเหล็ก 0 0 0 0 100 % 13,000

ค่าจัดซื้อโต๊ะพับญี่ปุ่น 0 0 0 5,700 -100 % 0

ค่าจัดซื้อโต๊ะพับหน้าลามิเนต 0 0 0 7,400 -100 % 0

ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 0 0 0 2,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อบันไดเก็บหนังสือ 0 0 0 12,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อรถเข็นหนังสือ 0 0 0 16,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านและเขียนข้อมูล
แผ่น RFID 0 0 0 178,500 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาจัดทําครุภัณฑ์สํานักงาน 0 0 0 418,500 -100 % 0

โครงการจัดซื้อตู้นิรภัย 20,000 0 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์การศึกษา

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ใช้ในการบริหาร
จัดการสระว่ายนํ้าของโรงเรียนมัธยม
ตากสินระยอง

201,630 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจําสระว่าย
นํ้าของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตาก
สินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

200,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี 38,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง 0 0 494,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ 250,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซื้อเครื่องทํานํ้าร้อน-นํ้าเย็น 0 0 0 7,200 -100 % 0

ครุภัณฑ์กีฬา

โครงการจัดซื้อแป้นกลับตัว, แทนสตาร์
ทสําเร็จรูป ทุ่นแบ่งลู่ว่ายและถ้วยยึดลู่ 
พร้อมติดตั้งภายในสระว่ายนํ้าโรงเรียน
มัธยมตากสินระยอง

264,560 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี  2,984,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน 0 0 0 0 100 % 51,000

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล 0 0 0 0 100 % 44,000

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 50,000
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 92,140.8 6,248.8 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 4,238,330.8 6,248.8 729,400 706,800 352,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน

โครงการจัดซื้อที่ดิน ตําบลบางบุตร  
อําเภอบ้านค่าย  จังหวัดระยอง 0 0 0 0 100 % 5,000,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล ภายใน
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1,640,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ใน
พื้นที่โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา หมู่ที่ 1 
ตําบล ห้วยทับมอญ อําเภอเขาชะเมา 
จังหวัดระยอง 

1,036,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ใน
พื้นที่โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง 
หมู่ที่ 5  ตําบลเขาน้อย อําเภอเขาชะเมา 
จังหวัดระยอง 

1,034,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ใน
พื้นที่โรงเรียนบ้านมะเดื่อ หมู่ที่ 2 ตําบล
เขาน้อย อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 

1,036,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ใน
พื้นที่โรงเรียนวัดสระแก้ว หมู่ที่ 3 
เทศบาลตําบล   สํานักท้อน อําเภอ
บ้านฉาง จังหวัดระยอง 

1,081,621 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างอาคารห้องนํ้า-ห้องสุขา 
สาธารณะ ในพื้นที่โรงเรียนวัดบ้านฉาง 
หมู่ที่ 5  ตําบลบ้านฉาง  อําเภอบ้านฉาง  
จังหวัดระยอง

575,518 0 0 0 0 % 0
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ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

รายการที่ 44 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตาก
สินระยอง ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง โดยก่อสร้างถนน
และลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ (ตามแบบ อบจ
.รย.) (แผนฯ 59 หน้า 30 ข้อ 13) กศ.

9,560,000 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน 417,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคาร อบจ
.ระยอง ในพื้นที่วิทยาลัยการอาชีพแกลง 
หมู่ที่ 8 ตําบลกระแสบน อําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง 

558,480 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ในพื้นที่
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 500,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงลานกีฬา ภายในพื้นที่
โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนํ้า ตําบล
ปากนํ้า อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

125,889 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงสนามกีฬาในพื้นที่
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้าน
ค่าย (วัดหวายกรอง) หมู่ที่ 2  ตําบลบาง
บุตร  อําเภอบ้านค่าย  จังหวัดระยอง  

722,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารเรียนภายใน
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1,595,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 19,881,508 0 0 0 5,000,000

รวมงบลงทุน 24,119,838.8 6,248.8 729,400 706,800 5,352,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 15,899,264.53 0 2,354,020.33 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  14:50:23 หน้า : 50/151

69



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 14,569,890 15,864,274 5,040,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 30,469,154.53 15,864,274 7,394,020.33 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 30,469,154.53 15,864,274 7,394,020.33 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 130,538,491.37 33,213,785.03 30,635,016.43 30,054,911 45,910,686

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 12,459,893.63 12,225,069.97 11,904,872 79.59 % 21,379,596

เงินวิทยฐานะ 0 761,941.94 905,097.21 936,800 46.16 % 1,369,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 25,844,801.93 33,264,426.37 36,600,480 11.05 % 40,643,520

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 1,073,117.4 1,141,134.44 1,390,440 28.34 % 1,784,520

เงินอื่นๆ 0 471,780.65 618,970.33 555,100 33.17 % 739,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 40,611,535.55 48,154,698.32 51,387,692 65,916,036

รวมงบบุคลากร 0 40,611,535.55 48,154,698.32 51,387,692 65,916,036

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 200,000 450 % 1,100,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 0 100 % 50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา โครงการส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนทางวิชาการในการแข่งขันต่างๆ 
 

0 700,000 0 0 0 % 0
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โครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 0 0 297,000 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา
ทําความสะอาด

0 4,140,000 4,830,000 5,106,000 10.9 % 5,662,800

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 0 50,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  ค่าบริการอินเตอร์เน็ตแบบ 
 fiber optic  

0 100,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก
เรียนยากจน

0 543,500 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  โครงการฝึกอบรมกีฬา
เยาวชนเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

0 100,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

0 50,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้
เรียน

0 1,895,220 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้
เรียน

0 0 2,106,635 2,308,455 6.24 % 2,452,580

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน 0 1,385,640 1,601,130 1,738,980 7.6 % 1,871,100

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน 0 1,302,360 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว)

0 7,502,200 8,335,350 9,134,000 6.25 % 9,704,500

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 0 500,000 0 0 0 % 0
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ

0 500,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์
การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัยในสถาน
ศึกษา 

0 50,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา
รักษาความปลอดภัย

0 5,016,000 5,572,800 5,472,000 17.12 % 6,408,800

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

0 14,400 14,400 14,400 50 % 21,600

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ

0 0 350,000 350,000 57.14 % 550,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา

0 40,000 120,000 120,000 41.67 % 170,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้า
ราชการครูของโรงเรียนอนุบาลนานา
ชาติตากสินระยอง

0 0 0 234,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู
ของโรงเรียนในสังกัด อปท. 

0 875,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้อง
สมุดโรงเรียน

0 200,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสําหรับเป็นพื้น
ฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 

0 50,000 50,000 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 800,000 1,000,000 1,100,000 86.36 % 2,050,000
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน 0 1,942,893 2,417,470 2,734,284 5.07 % 2,872,903

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน 0 19,756,800 21,885,600 23,968,800 5.96 % 25,396,800

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน 0 0 1,466,890 1,618,065 7.07 % 1,732,510

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ Enjoy Science 
สนุกวิทย์ พลังคิดเพื่ออนาคต

0 100,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา โครงการแข่งขันกีฬาสี
หวายกรองเกม

0 0 0 0 100 % 300,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา โครงการแข่งขันกีฬาสี
หวายกรองเกมส์  

0 100,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา โครงการค่าใช้จ่ายใน
งานพระราชพิธี  รัฐพิธี    งานประเพณี  
และพิธีการสําคัญ   

0 150,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา โครงการประชาสัมพันธ์
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้าน
ค่าย (วัดหวายกรอง)  

0 100,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ 0 50,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา โครงการฝึกอบรมดนตรีพื้น
บ้านเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

0 60,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา โครงการฝึกอบรมวง
โยธวาทิตเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

0 180,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา โครงการพัฒนาเอกสาร
ประกอบการสอน  ตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  

0 500,000 0 0 0 % 0
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา โครงการรณรงค์เพื่อ
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

0 168,000 168,000 168,000 29.76 % 218,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ

0 300,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา โครงการวันเด็กแห่งชาติ 0 100,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา โครงการส่งเสริมและแข่ง
ขันวงโยธวาทิต

0 1,200,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดหาและ
พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0 

0 0 900,000 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา  ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน

0 0 200,000 200,000 50 % 300,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา  ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

0 0 50,000 100,000 50 % 150,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา  ค่าปัจจัยพื้นฐาน
สําหรับนักเรียนยากจน

0 0 517,500 555,500 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา  รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

0 0 200,000 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา ค่าจ้างจัดทําป้ายชื่อ
อาคารเรียนและป้ายบอกทาง

0 0 0 0 100 % 150,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา ค่าจ้างติดตั้งระบบ
เสียงตามสาย

0 0 0 0 100 % 1,000,000
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา ค่าจ้างเหมาติดตั้ง
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

0 0 0 0 100 % 400,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา ค่าจ้างเหมาบริการ
บํารุงรักษาโรงกรองนํ้า

0 0 0 0 100 % 150,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา ค่าเช่าเครื่อง
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
สําหรับการเรียนการสอน

0 0 0 0 100 % 720,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร

0 0 500,000 500,000 4.56 % 522,800

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาดูแลสวนให้กับโรงเรียนอนุบาล
นานาชาติตากสินแกลง

0 0 0 0 100 % 196,800

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา ค่าบริการอินเตอร์
เน็ต

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา ค่าบริการอิน
เทอร์เน็ตแบบ fiber optic  

0 0 100,000 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา โครงการเข้าค่าย
วิทยาศาสตร์

0 0 150,000 0 100 % 400,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา โครงการเข้าค่าย
วิทยาศาสตร์ ONET

0 0 100,000 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา โครงการแข่งขัน
กีฬาสีนานาชาติตากสินแกลงเกมส์

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา โครงการแข่งขัน
กีฬาสีหวายกรองเกม

0 0 0 250,000 -100 % 0
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา โครงการแข่งขัน
กีฬาสีหวายกรองเกมส์  

0 0 200,000 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา โครงการค่าใช้จ่าย
ในงานพระราชพิธี รัฐพิธี    งาน
ประเพณี และพิธีการสําคัญ

0 0 150,000 150,000 13.33 % 170,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา โครงการจัดการ
ศึกษาห้องเรียนพิเศษ                ตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ การ
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
ประเภท MEP : Mini English 
Program) โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ
ตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

0 0 14,875,300 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา โครงการจัดการ
ศึกษาห้องเรียนพิเศษตามหลัก
สูตรกระทรวงศึกษาธิการ การจัดการ
เรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ประเภท 
MEP : Mini English Program)

0 0 0 15,770,640 -4.07 % 15,128,700

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา โครงการจ้างเหมา
ติดตั้งระบบโทรศัพท์ภายในโรงเรียน
อนุบาลนานาชาติตากสินแกลง

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา โครงการจ้างเหมา
ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน
อนุบาลนานาชาติตากสินแกลง

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา โครงการจ้าง
เหมาบริการการสอน ของโรงเรียน
อนุบาลนานาชาติตากสินแกลง

0 0 0 0 100 % 720,000
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา โครงการจ้างเหมา
บุคลากรเพื่อพัฒนาการบริหารหลักสูตร
การเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาล
นานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัด
หวายกรอง)

0 0 0 1,122,000 0 % 1,122,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา โครงการประชา
สัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตาก
สินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

0 0 100,000 100,000 0 % 100,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา โครงการปรับปรุง
เว็บไซต์

0 0 50,000 30,000 0 % 30,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา โครงการเปิดบ้าน
วิชาการ

0 0 300,000 0 100 % 400,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา โครงการฝึกซ้อม
กีฬาเยาวชนเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

0 0 300,000 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา โครงการฝึกอบรม
ดนตรีพื้นบ้านเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

0 0 60,000 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา โครงการฝึกอบรมวง
โยธวาทิตเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

0 0 180,000 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา โครงการพัฒนาครู 0 0 800,000 800,000 41.75 % 1,134,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา โครงการพัฒนา
เอกสารประกอบการสอนตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้

0 0 500,000 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา โครงการโรงเรียนส่ง
เสริมสุขภาพ

0 0 300,000 300,000 6.67 % 320,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ

0 0 200,000 400,000 0 % 400,000
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา โครงการส่งเสริม
การแข่งขันและประกวดวงโยธวาทิตเพื่อ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

0 0 500,000 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา โครงการส่งเสริม
เด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการ

0 0 0 0 100 % 900,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา โครงการส่งเสริมนัก
กีฬาเข้าร่วมแข่งขันเพื่อพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศ

0 0 0 300,000 0 % 300,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา โครงการส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียนทางวิชาการในการ
แข่งขันต่างๆ

0 0 500,000 500,000 40 % 700,000

รวมค่าใช้สอย 0 50,522,013 71,948,075 75,345,124 86,255,893

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 350,000 350,000 350,000 78.57 % 625,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 50,000 100,000 100,000 70 % 170,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 150,000 150,000 150,000 100 % 300,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 0 6,697,307.4 7,277,044.2 9,214,045 17.01 % 10,781,669

วัสดุก่อสร้าง 0 100,000 100,000 100,000 120 % 220,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 50,000 50,000 50,000 100 % 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 200,000 200,000 200,000 25 % 250,000

วัสดุการเกษตร 0 50,000 50,000 50,000 100 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุกีฬา 0 50,000 100,000 0 100 % 170,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 250,000 250,000 300,000 6.67 % 320,000

วัสดุการศึกษา 0 100,000 100,000 100,000 400 % 500,000

วัสดุดนตรี 0 50,000 100,000 0 100 % 120,000
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วัสดุอื่น 0 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0 8,097,307.4 8,827,044.2 10,614,045 13,776,669

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 7,870,295.67 8,341,616.86 6,150,000 64.23 % 10,100,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 0 12,790.78 23,106.22 0 100 % 400,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 18,911.01 29,586.04 20,000 1,000 % 220,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 0 100 % 150,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 7,901,997.46 8,394,309.12 6,170,000 10,870,000

รวมงบดําเนินงาน 0 66,521,317.86 89,169,428.32 92,129,169 110,902,562

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อกระดาน 0 0 0 622,740 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ 0 0 0 108,500 45.16 % 157,500

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 0 47,250 180,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร 0 0 0 0 100 % 18,000

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 0 0 0 1,944,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ 0 0 0 0 100 % 19,400

ค่าจัดซื้อฉากกั้น 0 0 0 0 100 % 45,000

ค่าจัดซื้อฉากกั้นห้อง 0 0 0 100,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อชั้น 0 0 0 0 100 % 96,000

ค่าจัดซื้อชั้นวางของอุตสาหกรรม 0 0 120,000 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อชุดโซฟารับแขก 0 0 0 0 100 % 32,000

ค่าจัดซื้อตู้ 0 0 0 49,000 152.24 % 123,600
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ค่าจัดซื้อตู้ลิ้นชักเหล็กเก็บเอกสาร 0 0 0 0 100 % 99,300

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบาน
เลื่อน 0 0 0 0 100 % 89,000

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน 0 0 0 0 100 % 63,500

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน
กระจก 0 0 146,300 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อโต๊ะ 0 0 0 687,985 -67.92 % 220,700

ค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ สําหรับครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 0 0 100,000 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนสําหรับเด็ก
นักเรียนระดับประถมศึกษา 0 0 299,200 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 100 % 189,000

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน 0 0 0 0 100 % 195,000

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก 0 0 106,380 11,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม 0 0 0 0 100 % 150,000

ค่าจัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารพื้น
สแตนเลส สําหรับนักเรียน 0 0 2,094,900 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อโต๊ะอาหาร 0 0 0 0 100 % 475,000

ค่าจัดซื้อบอร์ดกํามะหยี่ ตู้กระจก 0 0 0 0 100 % 77,360

ค่าจัดซื้อพัดลม 0 0 0 200,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม พร้อมติด
ตั้ง 0 0 80,000 0 0 % 0

ค่าจ้างจัดทําผ้าม่านพร้อมติดตั้ง 0 0 0 0 100 % 80,000

ครุภัณฑ์การศึกษา

ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น 0 0 0 400,000 25 % 500,000

ค่าจัดซื้อจักรยาน 0 0 0 0 100 % 30,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจัดซื้อกําแพงนํ้า 0 0 0 0 100 % 320,000
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ค่าจัดซื้อแผงกั้นจราจร 0 0 0 286,000 -38.81 % 175,000

ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ 0 0 0 0 100 % 56,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง 0 0 0 0 100 % 448,000

ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงพกพาแบบคาดเอว 0 0 0 0 100 % 9,600

ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง พร้อมติดตั้ง 0 0 210,000 200,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อไมโครโฟนแบบมือถือ 0 0 0 0 100 % 36,000

ค่าจัดซื้อลําโพงเคลื่อนที่แบบลากจูง 0 0 0 0 100 % 24,000

ค่าจัดซื้อลําโพงพร้อมระบบเสียงตามสาย 0 0 0 0 100 % 250,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซื้อกล้อง 0 0 0 98,000 -58.16 % 41,000

ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0 0 0 108,800 -100 % 0

ค่าจัดซื้อจอมอนิเตอร์ แบบ LED 0 0 0 0 100 % 100,000

ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ 0 0 0 0 100 % 185,000

ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 0 0 248,800 318,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
พร้อมอุปกรณ์ 0 0 0 3,000,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดนํ้าแรงดันสูง 0 0 0 29,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า 0 0 0 0 100 % 18,900

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0 0 28,500 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน 0 0 11,000 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 0 0 13,000 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องทํานํ้าร้อนนํ้าเย็น 0 0 0 28,800 -100 % 0

ค่าจัดซื้อตู้ทํานํ้าเย็น 0 0 0 0 100 % 37,500
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ค่าจัดซื้อตู้ทํานํ้าร้อน นํ้าเย็น 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าจัดซื้อตู้เย็น 0 0 0 0 100 % 18,500

ค่าจัดซื้อถังต้มนํ้าไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 15,000

ค่าจัดซื้อรถเข็น 0 0 0 0 100 % 6,000

ค่าจัดซื้ออ่างล้างจาน 0 0 0 0 100 % 8,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 0 152,000 52.63 % 232,000

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 0 0 0 143,200 -9.92 % 129,000

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 0 250,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อจอภาพ 0 0 0 16,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

รายการที่ 1 ค่าจัดซื้อเครื่องทําความ
สะอาดสระว่ายนํ้าอัตโนมัติ 0 400,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 400,000 3,505,330 8,933,025 4,779,860

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการ
ติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ
พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับ
เครื่องปรับอากาศสําหรับอาคารเรียน
ภายในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตาก
สินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 

0 0 0 1,119,610 -100 % 0

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องแสงสว่างใน
สนามฟุตบอลโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ
ตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) หมู่ที่ 2
 ตําบลบางบุตร

0 0 0 13,000,000 -100 % 0
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ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคาร อบจ
.ระยองภายในพื้นที่โรงเรียนอนุบาล
ระยองวัดหนองสนม หมู่ที่ 3 ตําบลเนิน
พระ

0 0 0 600,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลนานา
ชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

0 0 0 1,995,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างแท่นประดิษฐานพระ
บรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช

0 0 0 2,000,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างแท่นประดิษฐานพระ
พุทธรูปประจําสถานศึกษา ภายในพื้นที่
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง

0 0 0 1,000,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา
ภายในพื้นที่โรงเรียนวัดมาบชลูด 0 0 0 2,203,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรั้วภายในพื้นที่
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้าน
ค่าย (วัดหวายกรอง)

0 0 0 0 100 % 2,050,000

โครงการก่อสร้างโรงเรียนนานาชาติตาก
สินแกลง หมู่ที่ 1 ตําบลทางเกวียน 
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

0 0 0 95,500,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร
ภายในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตาก
สินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

0 0 0 0 100 % 2,930,000

โครงการก่อสร้างสนามกีฬาภายในพื้นที่
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 
2

0 0 0 2,000,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลภายใน
พื้นที่โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 0 0 0 3,008,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมบันได
ระหว่างอาคารเรียน 2 ชั้น และอาคาร
โดม ในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ
ตากสินระยอง ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง 

0 199,000 0 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างห้องนํ้า-ห้องสุขา ภาย
ในพื้นที่โรงเรียนบ้านคลองนํ้าแดง 0 0 0 534,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างห้องนํ้า-ห้องสุขา 
สาธารณะภายในโรงเรียนนานาชาติตาก
สินแกลง

0 0 0 0 100 % 800,000

โครงการก่อสร้างห้องเรียนในพื้นที่
โรงเรียนบ้านเนินสุขสํารอง 0 0 0 600,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ใน
พื้นที่โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง
จังหวัดระยอง 7

0 0 0 5,300,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ใน
พื้นที่โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 0 0 0 8,690,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ใน
พื้นที่โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 0 0 0 13,000,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ใน
พื้นที่โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 0 0 0 15,000,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ใน
พื้นที่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัด
ระยอง 1

0 0 0 14,622,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ใน
พื้นที่โรงเรียนบ้านคลองนํ้าแดง 0 0 0 3,500,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ใน
พื้นที่โรงเรียนบ้านมาบยางพรพิทยาคม 0 0 0 2,686,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ใน
พื้นที่โรงเรียนบ้านหนองม่วง 0 0 0 3,000,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ใน
พื้นที่โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 0 0 0 4,000,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ใน
พื้นที่โรงเรียนวัดมาบข่า 0 0 0 5,300,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยองใน
พื้นที่โรงเรียนบ้านมาบเตย 0 0 0 2,500,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยองใน
พื้นที่โรงเรียนบ้านหนองระกํา 0 0 0 5,300,000 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างอาคารเรียนภายใน
พื้นที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน
ระยอง

0 0 0 20,000,000 200 % 60,000,000

โครงการก่อสร้างอาคารห้องนํ้า-ห้องสุขา 
ภายในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ
ตากสินบ้านค่าย(วัดหวายกรอง)

0 0 0 1,995,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
ภายในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ
ตากสินระยอง

0 0 0 6,000,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
ในพื้้นที่โรงเรียนบ้านคลองทราย 0 0 0 5,700,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
ในพื้นที่โรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน 0 0 0 3,000,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงสนามกีฬา ภายใน
พื้นที่โรงเรียนบ้านนํ้าใส 0 0 0 1,758,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงสนามกีฬา ภายใน
พื้นที่โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 0 0 0 1,480,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลภายใน
พื้นที่โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ   0 0 0 2,490,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงห้องสมุด 0 0 0 200,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ 0 0 0 1,500,000 -70 % 450,000

โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน 0 0 0 200,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร อบจ
.ระยองในพื้นที่โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ 0 0 0 1,479,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในพื้นที่
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้าน
ค่าย (วัดหวายกรอง)

0 0 0 3,235,000 -38.76 % 1,981,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณ
โรงเรียน สังกัด อบจ.ระยอง โดยก่อ
สร้างถนนภายในโรงเรียนอนุบาลนานา
ชาติตากสินระยอง อําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง

0 3,711,000 0 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่
อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง 0 0 0 0 100 % 9,260,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสวน
หย่อมภายในพื้นที่โรงเรียนนานาชาติ
ตากสินแกลง

0 0 0 0 100 % 1,000,000

โครงการปรับปรุงระบบงานจราจร ภาย
ในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตาก
สินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

0 0 0 499,500 -100 % 0

โครงการปรับปรุงระบบนํ้าใช้ ภายใน
พื้นที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน
บ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

0 0 0 779,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายใน
พื้นที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน
บ้านค่าย(วัดหวายกรอง)

0 0 0 499,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงระบบรดนํ้าสนาม
ฟุตบอล ภายในโรงเรียนอนุบาลนานา
ชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

0 0 0 0 100 % 430,000

โครงการปรับปรุงสนามกีฬาในพื้นที่
โรงเรียนบ้านหนองคุย 0 0 0 509,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงสนามกีฬาในพื้นที่
โรงเรียนวัดท่ากง 0 0 0 1,000,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงสนามกีฬาในพื้นที่
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้าน
ค่าย (วัดหวายกรอง)

0 0 0 0 100 % 550,000

โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลภายใน
พื้นทีโรงเรียนวัดนํ้าคอก 0 0 0 2,086,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงห้องนํ้า-ห้องสุขา ใน
อาคารเรียนภายในพื้นที่โรงเรียนอนุบาล
นานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัด
หวายกรอง)

0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการปรับปรุงห้องประชุม ภายใน
พื้นที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน
บ้านค่าย(วัดหวายกรอง) 

0 0 0 800,000 -100 % 0
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โครงการปรับปรุงห้องเรียนเป็นห้อง
เกียรติยศ ภายในพื้นที่โรงเรียนอนุบาล
นานาชาติตากสินบ้านค่าย(วัด
หวายกรอง)

0 0 0 880,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงห้องเรียนเป็นห้อง
คอมพิวเตอร์ ภายในพื้นที่โรงเรียน
อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัด
หวายกรอง)

0 0 0 770,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงอาคาร อบจ.ระยองใน
พื้นที่โรงเรียนบ้านชุมแสง 0 0 0 966,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 3 ชั้น 12 
ห้องเรียน ภายในพื้นที่โรงเรียนอนุบาล
นานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัด
หวายกรอง)

0 0 0 0 100 % 1,850,000

โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชั้น 
ภายในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ
ตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

0 0 0 0 100 % 3,900,000

โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ภายใน
พื้นที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน
บ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

0 0 0 896,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารสระว่ายนํ้าภาย
ในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตาก
สินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

0 0 0 0 100 % 1,140,000

โครงการปรับปรุงอาคารห้องนํ้า-ห้อง
สุขา ภายในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลนานา
ชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

0 0 0 0 100 % 500,000
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รายการที่ 12 โครงการปรับปรุงสนาม
กีฬาภายในพื้นที่
โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ หมู่ที่ 
5 ตําบลสํานักท้อน
อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยปรับ
ปรุงพื้นสนามบาส
เกตบอล เป็นพื้นยางสังเคราะห์ 
(ยางพารา) ขนาดกว้าง
17.95 เมตร ยาว 30.90 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
555 ตารางเมตร และปรับปรุงพื้นสนาม
ฟุตบอลขนาด
กว้าง 38 เมตร ยาว 75 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
2,850 ตารางเมตร โดยลงดินถมพร้อม
ปลูกหญ้า 
(ตามแบบ อบจ.รย.) (00212) 
(แผนฯ60 หน้า 32
ข้อ 14) กช.

0 2,199,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 6,109,000 0 265,179,110 87,341,000

รวมงบลงทุน 0 6,509,000 3,505,330 274,112,135 92,120,860

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 14,663,699.72 12,198,832.5 0 0 % 0

อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 0 0 0 0 100 % 499,000

อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 0 0 0 0 100 % 1,500,000

อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดทับมา 0 0 0 500,000 -100 % 0

อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณ
รังสรรค์ 0 0 0 771,000 0.06 % 771,500

อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 43 0 0 0 499,000 -100 % 0

อุดหนุนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
จังหวัดระยอง 9 0 0 0 150,000 -100 % 0
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อุดหนุนโรงเรียนบ้านแก่งหวาย 0 0 0 300,000 0 % 300,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด 0 0 0 770,000 -49.17 % 391,400

อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองนํ้าแดง 0 0 0 440,000 -100 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ 0 0 0 499,200 -100 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ 0 0 0 648,900 -100 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบ้านชงโค 0 0 0 499,000 -100 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบ้านชําฆ้อ 0 0 0 0 100 % 250,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านชําสมอ 0 0 0 500,000 -100 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบ้านชุมแสง 0 0 0 0 100 % 499,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านตะพุนทอง 0 0 0 0 100 % 500,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าลําบิด 0 0 0 0 100 % 500,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าเสา 0 0 0 450,000 -100 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด 0 0 0 0 100 % 736,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านเนินหย่อง 0 0 0 0 100 % 500,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านปากแพรก 0 0 0 0 100 % 500,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 0 0 0 499,000 1,904.01 % 10,000,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านมาบตาพุด 0 0 0 500,000 -100 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่นํ้าคู้ 0 0 0 0 100 % 5,450,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านยางเอน 0 0 0 0 100 % 750,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านยุบตาเหน่ง 0 0 0 0 100 % 300,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังหิน 0 0 0 1,000,000 -100 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบ้านสองพี่่น้อง 0 0 0 500,000 -100 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองคุย 0 0 0 500,000 -100 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองจอก 0 0 0 500,000 -100 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแฟบ 0 0 0 0 100 % 493,600
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อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองม่วง 0 0 0 499,000 -100 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองระกํา 0 0 0 300,000 -100 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองสะพาน 0 0 0 0 100 % 500,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วงหิน 0 0 0 0 100 % 300,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยยาง 0 0 0 0 100 % 500,000

อุดหนุนโรงเรียนวัดกรอกยายชา 0 0 0 0 100 % 993,000

อุดหนุนโรงเรียนวัดเกาะกลอย 0 0 0 500,000 -100 % 0

อุดหนุนโรงเรียนวัดเกาะลอย 0 0 0 0 100 % 500,000

อุดหนุนโรงเรียนวัดเขาน้อย 0 0 0 500,000 -100 % 0

อุดหนุนโรงเรียนวัดเขาสํารอง 0 0 0 500,000 0 % 500,000

อุดหนุนโรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 
42 0 0 0 0 100 % 977,000

อุดหนุนโรงเรียนวัดคงคาวราราม 0 0 0 500,000 -100 % 0

อุดหนุนโรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม 0 0 0 0 100 % 445,000

อุดหนุนโรงเรียนวัดชากกอไผ่ 0 0 0 150,000 -100 % 0

อุดหนุนโรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 0 0 0 500,000 94.8 % 974,000

อุดหนุนโรงเรียนวัดชากหมาก 0 0 0 150,000 189.13 % 433,700

อุดหนุนโรงเรียนวัดตะเคียนทอง 0 0 0 0 100 % 499,600

อุดหนุนโรงเรียนวัดตะพงนอก 0 0 0 2,155,670 -100 % 0

อุดหนุนโรงเรียนวัดตากวน 0 0 0 500,000 -0.4 % 498,000

อุดหนุนโรงเรียนวัดนํ้าคอก 0 0 0 1,164,000 24.57 % 1,450,000

อุดหนุนโรงเรียนวัดเนินกระปรอก 0 0 0 620,500 2.24 % 634,400

อุดหนุนโรงเรียนวัดเนินเขาดิน 0 0 0 0 100 % 500,000

อุดหนุนโรงเรียนวัดเนินทราย 0 0 0 500,000 -100 % 0

อุดหนุนโรงเรียนวัดเนินพระ 0 0 0 500,000 627.36 % 3,636,800

อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านฉาง 0 0 0 470,000 -100 % 0
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อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านดอน 0 0 0 500,000 0 % 500,000

อุดหนุนโรงเรียนวัดประชุมมิตรบํารุง 0 0 0 410,000 88.44 % 772,600

อุดหนุนโรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 0 0 0 480,000 -4.17 % 460,000

อุดหนุนโรงเรียนวัดพลา 0 0 0 0 100 % 500,000

อุดหนุนโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 0 0 0 120,000 1,636.67 % 2,084,000

อุดหนุนโรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาส 0 0 0 500,000 -100 % 0

อุดหนุนโรงเรียนวัดมาบข่า (มาบข่า
วิทยาคาร) 0 0 0 0 100 % 2,500,000

อุดหนุนโรงเรียนวัดมาบชลูด 0 0 0 500,000 -0.6 % 497,000

อุดหนุนโรงเรียนวัดวังหว้า 0 0 0 0 100 % 500,000

อุดหนุนโรงเรียนวัดสมบูรณาราม 0 0 0 648,000 -100 % 0

อุดหนุนโรงเรียนวัดสระแก้ว 0 0 0 620,000 -27.42 % 450,000

อุดหนุนโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 0 0 0 120,000 0 % 120,000

อุดหนุนโรงเรียนวัดสํานักกะท้อน 0 0 0 498,000 -100 % 0

อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองกันเกรา 0 0 0 0 100 % 900,000

อุดหนุนโรงเรียนวัดห้วงหิน 0 0 0 493,000 -63.49 % 180,000

อุดหนุนโรงเรียนวัดห้วยโป่ง 0 0 0 500,000 -0.4 % 498,000

อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนอง
สนม 0 0 0 0 100 % 13,580,000

รวมเงินอุดหนุน 0 14,663,699.72 12,198,832.5 24,424,270 60,823,600

รวมงบเงินอุดหนุน 0 14,663,699.72 12,198,832.5 24,424,270 60,823,600

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0 128,305,553.13 153,028,289.14 442,053,266 329,763,058

งานระดับมัธยมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 11,591,512.89 11,997,224.12 15,677,530 25.52 % 19,677,948
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เงินวิทยฐานะ 0 365,855.38 433,258.61 672,000 18.75 % 798,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 24,125,046.77 27,823,786.71 29,685,680 10.56 % 32,820,960

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 539,759.79 583,860.63 675,680 6.32 % 718,380

เงินอื่นๆ 0 112,903.23 226,529.03 336,000 220 % 1,075,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 36,735,078.06 41,064,659.1 47,046,890 55,090,488

รวมงบบุคลากร 0 36,735,078.06 41,064,659.1 47,046,890 55,090,488

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

0 0 0 0 100 % 100,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
กิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  
                                     

0 50,000 0 0 0 % 0

โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
ของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 0 0 0 0 100 % 7,047,349

โครงการสน้บสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน

0 0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา
ทําความสะอาด

0 4,416,000 5,106,000 5,106,000 0 % 5,106,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา
รักษาความปลอดภัย

0 1,824,000 1,824,000 1,881,600 0 % 1,881,600
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา  

0 20,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้
เรียน

0 2,838,200 2,922,995 3,065,750 9.08 % 3,344,180

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน 0 0 1,512,675 1,586,250 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน 0 1,470,500 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน 0 1,363,480 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว)

0 11,317,400 11,652,850 12,221,500 9.09 % 13,331,850

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าจัดจ้างเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
มัธยมตากสินระยอง

0 0 0 0 100 % 2,160,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสภาพ
ภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียนมัธยมตากสิน
ระยอง

0 0 0 0 100 % 1,200,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและ
พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ของ
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  

0 0 450,000 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  

0 7,200 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบ
บริหารจัดการสถานศึกษา

0 0 0 0 100 % 180,000
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา

0 0 20,000 20,000 0 % 20,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้อง
สมุดโรงเรียน

0 100,000 100,000 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน

0 50,000 50,000 50,000 0 % 50,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน

0 0 7,200 759,200 -99.05 % 7,200

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 500,000 500,000 1,246,195 -19.76 % 1,000,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก
เรียนยากจน

0 15,000 18,000 30,000 0 % 30,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าพัฒนาครูและบุคลากร
เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมตากสิน
ระยอง

0 0 0 0 100 % 1,389,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน 0 0 3,224,081 3,385,820 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน 0 3,113,762 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน 0 0 1,403,400 1,471,800 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา โครงการพัฒนาครู    0 147,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา โครงการรณรงค์เพื่อ
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

0 21,000 21,000 21,000 0 % 21,000

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  14:50:23 หน้า : 75/151

94



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาเจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร สถานที่
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

0 0 0 0 100 % 442,800

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาข้าราชการครู

0 0 0 189,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 27,253,542 28,812,201 31,134,115 37,410,979

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 6,387,688.36 7,406,233.35 7,800,000 -10.26 % 7,000,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 0 327,663.87 344,471.44 800,000 -50 % 400,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 12,310.89 11,931.06 50,000 0 % 50,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 216,867.6 24,267.6 478,000 -93.72 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 6,944,530.72 7,786,903.45 9,128,000 7,480,000

รวมงบดําเนินงาน 0 34,198,072.72 36,599,104.45 40,262,115 44,890,979

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ 0 0 0 138,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางานแบบมีพนักพิงทรง
เตี้ย มีที่เท้าแขน มีล้อเลื่อน 0 0 235,400 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานทรงเตี้ย 0 0 64,200 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานทรงสูง 0 0 14,445 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร 0 0 0 28,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร 0 0 18,000 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 0 0 0 1,186,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มนํ้าพร้อมอุปกรณ์และ
ค่าติดตั้ง 0 0 0 455,000 -100 % 0
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ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 0 0 0 497,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 0 0 0 45,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อชั้นวางของไม้  0 0 25,680 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อโซฟา 0 0 0 32,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารไม้ทรงเตี้ย  0 0 3,745 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารไม้ทรงสูง 0 0 28,200 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อตู้ลิ้นชักไม้ 0 0 21,400 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 0 0 0 534,400 -100 % 0

ค่าจัดซื้อโต๊ะ 0 0 0 67,600 -100 % 0

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน 0 0 25,680 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน ขนาด 5 ฟุต 0 0 149,800 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานไม้ 0 0 18,190 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมไม้วงรี 0 0 21,079 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมไม้สี่เหลี่ยม 0 0 6,790 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อโต๊ะหินอ่อนพร้อมเก้าอี้มีพนัก
พิง 0 0 83,200 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ 0 0 0 437,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อพัดลม 0 0 0 3,400 -100 % 0

ค่าจัดซื้อรถเข็น 0 0 11,100 4,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อลิฟต์โดยสาร 0 0 0 0 100 % 5,842,200

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดนํ้าแรงดันสูง แบบ
เคลื่อนที่ แรงดัน 80 -150 บาร์ 0 0 31,000 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มนํ้าภายในและภาย
นอกอาคาร 0 0 159,500 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อรถเข็นปูน 0 0 0 10,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

 ค่าจัดซื้อลําโพงแบบติดผนัง ขนาด 140 
watt 6 ohm พร้อมอุปกรณ์และค่าติด
ตั้ง 

0 0 40,000 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง ขนาด 1200 
watt ระบบ Ohm 0 0 69,000 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง ขนาด 600 
watt พร้อมอุปกรณ์พร้อมค่าติดตั้ง 0 0 144,000 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง ภาคแรก 8 
ช่องทาง พร้อมอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 0 0 98,000 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องตั้งเวลาเปิดสัญญาณเสียง 0 0 122,000 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกและเล่นสัญญาณ
เสียง 0 0 122,000 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องผสมสัญญาณเสียง พร้อม
อุปกรณ์และค่าติดตั้ง 0 0 78,000 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อตู้แรคอุปกรณ์ ขนาด 27U 
พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง 0 0 49,000 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อไฟฉุกเฉิน 0 0 0 2,500 -100 % 0

ค่าจัดซื้อไมโครโฟนไร้สาย พร้อม
อุปกรณ์พร้อมค่าติดตั้ง 0 0 96,000 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อลําโพงแบบติดผนัง ขนาด 60 
Watt พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง 0 0 319,200 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อลําโพงแบบติดผนัง ชนิดกลาง
แจ้ง ขนาด 60 watt พร้อมอุปกรณ์และ
การติดตั้ง

0 0 82,800 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซื้อกล้อง 0 0 0 0 100 % 110,000

ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV 0 0 35,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต 0 0 0 140,000 -100 % 0
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ค่าจัดซื้อรถเข็น ชนิดนั่ง 0 0 6,900 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อหม้อต้มเครื่องมือ 0 0 13,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า 0 0 0 36,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อตู้ผลิตนํ้าดื่ม 0 0 0 1,470,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง 0 0 0 43,600 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 0 0 0 787,500 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
สํานักงาน 0 0 64,000 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 0 0 16,000 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 0 0 0 51,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet) 0 0 7,900 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED สี 0 0 90,000 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ /ชนิด LED 
ขาวดํา Network 0 0 135,000 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 0 0 8,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 2,513,209 5,968,000 5,952,200

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในโรงเรียนมัธยมตากสิน
ระยอง

0 0 0 767,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลาน
อเนกประสงค์ ภายในพื้นที่โรงเรียน
มัธยมตากสินระยอง

0 0 0 1,970,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  14:50:23 หน้า : 79/151

98



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ใน
พื้นที่โรงเรียนบ้านค่าย 0 0 0 15,000,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างอาคารห้องนํ้า-ห้องสุขา 
ภายในพื้นที่โรงเรียนมัธยมตากสิน
ระยอง

0 0 0 400,000 -100 % 0

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงห้องเรียนอาคาร A 
ภายในพื้นที่โรงเรียนมัธยมตากสิน
ระยอง

0 0 0 498,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ 0 0 0 650,000 -76.92 % 150,000

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
(อาคาร A) ภายในพื้นที่โรงเรียนมัธยม
ตากสินระยอง 0 0 0 2,480,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงประตูทางเข้าโรงเรียน
มัธยมตากสินระยอง 0 0 0 300,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 อาคาร A 
ภายในพื้นที่โรงเรียนมัธยมตากสิน
ระยอง

0 0 0 159,500 -100 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในพื้นที่
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 0 0 0 600,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 22,824,500 150,000

รวมงบลงทุน 0 0 2,513,209 28,792,500 6,102,200

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 1,938,529.59 3,318,700 0 0 % 0

อุดหนุนโรงเรียนแกลง “ วิทยสถาวร ” 0 0 0 0 100 % 5,000,000

อุดหนุนโรงเรียนชําฆ้อพิทยาคม 0 0 0 0 100 % 436,000

อุดหนุนโรงเรียนชํานาญสามัคคีวิทยา 0 0 0 0 100 % 4,510,000
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อุดหนุนโรงเรียนนิคมวิทยา 0 0 0 0 100 % 1,500,000

อุดหนุนโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 0 0 0 1,620,000 -100 % 0

อุดหนุนโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคม
อุตสาหกรรม 0 0 0 0 100 % 493,600

อุดหนุนโรงเรียนระยองวิทยาคมปากนํ้า 0 0 0 0 100 % 3,369,300

อุดหนุนโรงเรียนวังจันทร์วิทยา 0 0 0 0 100 % 2,500,000

อุดหนุนโรงเรียนห้วยยางศึกษา 0 0 0 0 100 % 500,000

รวมเงินอุดหนุน 0 1,938,529.59 3,318,700 1,620,000 18,308,900

รวมงบเงินอุดหนุน 0 1,938,529.59 3,318,700 1,620,000 18,308,900

รวมงานระดับมัธยมศึกษา 0 72,871,680.37 83,495,672.55 117,721,505 124,392,567

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 0 100 % 1,963,560

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 0 100 % 84,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 448,006 261.6 % 1,620,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 145,680

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 448,006 3,813,240

รวมงบบุคลากร 0 0 0 448,006 3,813,240

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

0 0 0 0 100 % 800,000
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

0 0 0 80,750 143.53 % 196,650

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนัก
เรียน

0 0 0 145,800 155.56 % 372,600

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการ
สอน (เงินรายหัวนักเรียน)

0 0 0 522,100 143.92 % 1,273,500

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา ค่าจ้างเหมาดูแล
อาคารสถานที่โดยรอบ วิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง

0 0 0 0 100 % 295,200

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา ค่าจ้างเหมาทําความ
สะอาด

0 0 0 0 100 % 442,800

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา ค่าเช่าเครื่อง
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

0 0 0 0 100 % 660,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร

0 0 0 120,000 0 % 120,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมารักษาความปลอดภัย

0 0 0 0 100 % 984,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการ
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสุูง

0 0 0 7,200 0 % 7,200

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

0 0 0 200,000 0 % 200,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

0 0 0 100,000 50 % 150,000
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาปรับปรุงห้องสมุด

0 0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพํัฒ
นาแหล่งเรียนรู้

0 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา ค่าบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

0 0 0 200,000 -50 % 100,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน 0 0 0 255,000 161.18 % 666,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน 0 0 0 54,280 75.42 % 95,220

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา โครงการ "TRCT 
SMART STUDENT)

0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา โครงการ TRCT 
OPEN HOUSE

0 0 0 100,000 100 % 200,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา โครงการแข่งขัน
กีฬาสีอาชีวะตากสินเกมส์

0 0 0 100,000 100 % 200,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา โครงการค่าใช้จ่าย
ในงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานประเพณี 
และพิธีการสําคัญ

0 0 0 200,000 0 % 200,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา โครงการจ้าง
เหมาบริการงานการสอน วิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง

0 0 0 0 100 % 900,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา โครงการจ้างเหมา
บุคลากรเพื่อพัฒนาการบริหารหลักสูตร
การเรียนการสอน

0 0 0 1,188,000 -24.24 % 900,000
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา โครงการจ้างเหมา
บุคลากรสนับสนุนทางการศึกษา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ระยอง

0 0 0 0 100 % 552,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา โครงการติดตั้ง
ระบบเนตเวิร์คพร้อมเครือข่าย

0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา โครงการฝึกซ้อม
กีฬาเยาวชนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ประเภทต่างๆ

0 0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา โครงการฝึกอบรม
ทักษะวิชาชีพนักเรียน วิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง

0 0 0 0 100 % 216,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา โครงการพัฒนาครู 0 0 0 300,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา โครงการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา

0 0 0 0 100 % 400,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา โครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพเคลื่อนที่

0 0 0 100,000 100 % 200,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา โครงการรณรงค์เพื่อ
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

0 0 0 50,000 100 % 100,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา โครงการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนเพืื่อพัฒนาศักยภาพสู่ความ
เป็นมืออาชีพ

0 0 0 300,000 66.67 % 500,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้โดยวิทยากรภายนอก

0 0 0 0 100 % 960,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน

0 0 0 50,000 100 % 100,000
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา โครงการส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียนทางวิชาการในการ
แข่งขันต่างๆ

0 0 0 200,000 150 % 500,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา โครงการเสริม
ศักยภาพในการเรียนการสอนภาษาต่าง
ประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาตากสินระยอง

0 0 0 0 100 % 1,500,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตาก
สินระยอง

0 0 0 400,000 25 % 500,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา รายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ

0 0 0 100,000 250 % 350,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

0 0 0 800,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 5,823,130 15,891,170

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 800,000 -37.5 % 500,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 250,000 -100 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 200,000 1.4 % 202,800

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 300,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 50,000 100 % 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100,000 -50 % 50,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 100,000 0 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 80,000 -37.5 % 50,000

วัสดุกีฬา 0 0 0 100,000 0 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 300,000 33.33 % 400,000

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  14:50:24 หน้า : 85/151

104



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วัสดุการศึกษา 0 0 0 300,000 433.33 % 1,600,000

วัสดุสํารวจ 0 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุดนตรี 0 0 0 15,000 233.33 % 50,000

วัสดุอื่น 0 0 0 100,000 -50 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 2,745,000 3,252,800

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 2,400,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 0 0 0 0 100 % 100,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 0 128,000 56.25 % 200,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 128,000 2,710,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 8,696,130 21,853,970

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อกระดาน 0 0 0 0 100 % 33,600

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ 0 0 0 188,000 147.87 % 466,000

ค่าจัดซื้อเก้าอี้รับแขก 0 0 0 0 100 % 40,000

ค่าจัดซื้อเก้าอี้เรียน 0 0 0 0 100 % 652,800

ค่าจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร 0 0 0 6,500 -15.38 % 5,500

ค่าจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร 0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร 0 0 0 18,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 0 0 0 0 100 % 162,000

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ฉลาก 0 0 0 0 100 % 2,500

ค่าจัดซื้อเครื่องรับโทรศัพท์ 0 0 0 0 100 % 5,000
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ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ 0 0 0 0 100 % 29,100

ค่าจัดซื้อชั้น 0 0 0 0 100 % 39,600

ค่าจัดซื้อชั้นวางวารสาร 0 0 0 13,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อชั้นวางหนังสือ 0 0 0 54,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อชั้นเหล็ก 0 0 0 0 100 % 90,900

ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะ 0 0 0 82,800 60.63 % 133,000

ค่าจัดซื้อชุดรับแขก 0 0 0 32,000 9.38 % 35,000

ค่าจัดซื้อตู้ 0 0 0 186,080 -53.25 % 87,000

ค่าจัดซื้อตู้เสื้อผ้า 0 0 0 0 100 % 14,200

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 0 0 0 0 100 % 261,900

ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร 0 0 0 0 100 % 56,800

ค่าจัดซื้อเต็นท์ 0 0 0 0 100 % 240,000

ค่าจัดซื้อโต๊ะ 0 0 0 351,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 100 % 217,300

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก 0 0 0 0 100 % 169,000

ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ประชุม 0 0 0 0 100 % 309,000

ค่าจัดซื้อโต๊ะสแตนเลสพร้อมเก้าอี้ 0 0 0 0 100 % 190,000

ค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ขาพับ 0 0 0 0 100 % 11,100

ค่าจัดซื้อบอร์ด 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าจัดซื้อแผงกั้นห้อง 0 0 0 63,840 -100 % 0

ค่าจัดซื้อโพเดียม 0 0 0 10,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อรถเข็น 0 0 0 8,000 290 % 31,200

ค่าจัดซื้อเวที 0 0 0 100,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อหุ่นโชว์เต็มตัว 0 0 0 0 100 % 13,000
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ครุภัณฑ์การศึกษา

ค่าจัดซื้อกระดาน 0 0 0 22,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สําหรับการเรียนการ
สอน สาขาช่างกลโรงงาน 0 0 0 9,272,000 29.42 % 12,000,000

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สําหรับการเรียนการ
สอน สาขาช่างไฟฟ้ากําลัง 0 0 0 5,728,000 39.66 % 8,000,000

ค่าจัดซื้อโต๊ะเรียน 0 0 0 0 100 % 2,167,500

ค่าจัดซื้อโต๊ะเลคเชอร์ 0 0 0 0 100 % 300,000

โครงการจัดซื้อกระดานอัจฉริยะ พร้อม
ระบบและอุปกรณ์ติดตั้ง 0 0 0 298,000 -100 % 0

โครงการจัดหาชุดปฎิบัติการสอนภาษา
อังกฤษ เสียง 3 มิติ 0 0 0 4,500,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ 0 0 0 0 100 % 56,000

ค่าจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 
(ดีเซล) 0 0 0 1,288,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 0 0 0 814,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าจัดซื้อเครื่องเป่าลม 0 0 0 12,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อปากกาจับท่อ 0 0 0 19,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อสว่าน 0 0 0 40,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด 0 0 0 0 100 % 800,000

ค่าจัดซื้อไมโครโฟน 0 0 0 0 100 % 140,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซื้อกล้อง 0 0 0 118,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0 0 0 56,400 -50 % 28,200
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ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงพกพา 0 0 0 0 100 % 9,600

ค่าจัดซื้อจอรับภาพ 0 0 0 43,600 -40.37 % 26,000

ค่าจัดซื้อโทรโข่ง 0 0 0 0 100 % 9,000

ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ 0 0 0 159,000 313.52 % 657,500

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซื้อคูลเลอร์สแตนเลส 0 0 0 0 100 % 24,000

ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า 0 0 0 0 100 % 32,000

ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น 0 0 0 0 100 % 14,000

ค่าจัดซื้อเครื่องทํานํ้าเย็น 0 0 0 0 100 % 24,000

ค่าจัดซื้อเครื่องทํานํ้าร้อน-นํ้าเย็น 0 0 0 10,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อตะกร้า 0 0 0 0 100 % 15,000

ค่าจัดซื้อตู้เย็น 0 0 0 18,400 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเตาอบไมโครเวฟ 0 0 0 4,000 200 % 12,000

ค่าจัดซื้อเตาอุ่นกาแฟ 0 0 0 0 100 % 8,000

ค่าจัดซื้อถังต้มนํ้าไฟฟ้า 0 0 0 20,000 55 % 31,000

ค่าจัดซื้ออ่างล้างจาน 0 0 0 25,000 156 % 64,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 100 % 44,000

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 0 0 0 58,500 43.59 % 84,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100 % 300,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 23,619,120 28,171,300
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตาก
สินระยอง

0 0 0 320,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ภายใน
พื้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ตากสินระยอง

0 0 0 0 100 % 40,000,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน 0 0 0 150,000 0 % 150,000

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสํานัก
งาน 0 0 0 200,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 670,000 40,150,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 24,289,120 68,321,300

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 799,700 0 0 0 % 0

อุดหนุนวิทยาลัยเทคนิคระยอง 0 0 0 0 100 % 4,000,000

อุดหนุนวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง 0 0 0 0 100 % 490,000

รวมเงินอุดหนุน 0 799,700 0 0 4,490,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 799,700 0 0 4,490,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 0 799,700 0 33,433,256 98,478,510

รวมแผนงานการศึกษา 130,538,491.37 235,190,718.53 267,158,978.12 623,262,938 598,544,821
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แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการนํ้าดื่มสะอาดอาหารปลอดภัย 10,694 30,000 30,000 40,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 0 0 0 30,200,000 -100 % 0

โครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง

0 0 0 14,400 108.33 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 10,694 30,000 30,000 30,254,400 30,000

รวมงบดําเนินงาน 10,694 30,000 30,000 30,254,400 30,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 5,726,300 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 5,726,300 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 5,726,300 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 10,694 5,756,300 30,000 30,254,400 30,000

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการนํ้าดื่มสะอาดอาหารปลอดภัย 0 0 0 0 100 % 40,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 0 0 0 0 100 % 10,200,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 770 9,703,280 9,844,940 0 0 % 0
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โครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง

0 0 9,900 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 770 9,703,280 9,854,840 0 10,240,000

รวมงบดําเนินงาน 770 9,703,280 9,854,840 0 10,240,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง 
(ULV) แบบสะพายหลัง 270,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 270,000 0 0 0 0

รวมงบลงทุน 270,000 0 0 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 2,755,255.27 0 0 % 0

อุดหนุนโรงพยาบาลแกลง 0 0 0 15,000,000 -100 % 0

อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลเนินพระ 0 0 0 199,300 -100 % 0

อุดหนุนสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 0 0 0 4,000,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 2,755,255.27 19,199,300 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 2,755,255.27 19,199,300 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 270,770 9,703,280 12,610,095.27 19,199,300 10,240,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 281,464 15,459,580 12,640,095.27 49,453,700 10,270,000
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แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์คุ้มครอง
คนไร้ที่พึ่งจังหวัดระยองในพื้นที่ที่ทํา
การนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง หมู่ที่ 
1 ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอนิคมพัฒนา 
จังหวัดระยอง

0 817,965 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 817,965 0 0 0

รวมงบลงทุน 0 817,965 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 0 817,965 0 0 0

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการ อบจ.พบประชาชน 2,159,260 2,200,100 0 1,869,600 60.46 % 3,000,000

โครงการ อบจ.พบประชาชน   0 0 1,843,500 0 0 % 0

โครงการฝึกอาชีพคนพิการและผู้ดูแล
คนพิการในจังหวัดระยอง 143,875 149,700 139,700 146,835 2.16 % 150,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ในจังหวัดระยอง 0 769,000 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาคุณภาพและเสริมสร้าง
เพื่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 0 287,575 299,032 0 0 % 0

โครงการพัฒนาคุณภาพและเสริมสร้าง
เพื่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว 149,700 0 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ใน
จังหวัดระยอง  99,350 0 0 0 0 % 0
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โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุต่อเนื่อง อําแภอเขาชะ
เมา จังหวัดระยอง 

0 0 0 200,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุต่อเนื่องจังหวัดระยอง 0 0 0 94,990 268.46 % 350,000

โครงการรวมพลังสตรีระยอง  423,890 0 0 0 0 % 0

โครงการรวมพลังสตรีระยอง เนื่องใน
วันสตรีไทย  0 154,523 0 0 0 % 0

โครงการรวมพลังสตรีระยอง เนื่องใน
วันสตรีสากล 0 90,750 0 0 0 % 0

โครงการรวมพลังสมัชชาเด็กและ
เยาวชนจังหวัดระยอง 0 0 0 200,000 -100 % 0

โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA) โครงการก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูสมร
รรถภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
จังหวัดระยอง

0 0 0 7,500,000 -100 % 0

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตให้วัยรุ่น
และเยาวชน จังหวัดระยอง 0 177,318 0 97,199 -100 % 0

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตให้วัยรุ่น
และเยาวชนอําเภอบ้านฉาง 0 0 147,709 0 0 % 0

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันในชีวิตให้กับวัย
รุ่นและเยาวชนจังหวัดระยอง 100,000 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
กรรมการ และภาคีเครือข่ายชมรมผู้สูง
อายุ ในจังหวัดระยอง

0 131,372 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 3,076,075 3,960,338 2,429,941 10,108,624 3,500,000

รวมงบดําเนินงาน 3,076,075 3,960,338 2,429,941 10,108,624 3,500,000

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  14:50:24 หน้า : 94/151

113



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 274,600 274,600 274,600 0 0 % 0

อุดหนุนมูลนิธิคณะนักบุญคามิโลแห่ง
ประเทศไทย - คามิลเลี่ยน โซเชียล 
เซนเตอร์ระยอง

0 0 0 0 100 % 274,600

อุดหนุนมูลนิธิคณะนักบุญคามิโลแห่ง
ประเทศไทย - คามิลเลี่ยน โซเชียล เซน
เตอร์

0 0 0 274,600 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 274,600 274,600 274,600 274,600 274,600

รวมงบเงินอุดหนุน 274,600 274,600 274,600 274,600 274,600

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 3,350,675 4,234,938 2,704,541 10,383,224 3,774,600

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 3,350,675 5,052,903 2,704,541 10,383,224 3,774,600

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 888,126.31 0 0 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเพ 0 0 0 2,976,445 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 888,126.31 2,976,445 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 888,126.31 2,976,445 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 0 0 888,126.31 2,976,445 0
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งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการ
ติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ
พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างถนน 
อบจ.รย.0214 สายตอนแยกทางหลวง
หมายเลข 3 - อ่าวไข่

0 0 0 0 100 % 1,300,000

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ
ถนน รย.ถ. 10063 สายตอนแยกทาง
หลวงหมายเลข 3191-บรรจบถนนซอย 
14 ของนิคมสร้างตนเอง

0 0 0 0 100 % 13,700,000

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสนาม
กีฬาภายในพื้นที่สนามกีฬา ซอย 8 0 0 0 5,000,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
ตามแนวถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 
4038 สายบ้านแลง-เขาพระบาท

0 0 0 1,160,000 72.41 % 2,000,000

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
ถนน รย.ถ.10014 สายตอนตะพง
นอก-บ้านแลง

0 0 0 2,000,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
ถนน อบจ.รย. 0215 สายตอนแยกไป
ปากนํ้าประแสร์ อําเภอแกลง จังหวัด
ระยอง

0 0 4,560,000 0 0 % 0

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
ถนนสายซอย 12 0 0 0 2,097,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
ถนนสายแถวดอน-กรอกมะขาม 0 0 0 0 100 % 1,000,000

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
ถนนสายนาตาขวัญ-เฉลิมพระ
เกียรติฯ-ตะเกราทอง

0 0 0 4,000,000 -100 % 0
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โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
ถนนสายนํ้าคอก - หนองตะพาน - 
แหลมยาง - ตรอกสมุทร 0 0 0 5,000,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
ถนนสายเสม็ดแดง-ทับมา 0 0 0 2,500,000 -40 % 1,500,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายแถวเนิน –หนองมะนาว  หมู่ที่ 
3 ตําบลชากบก  อําเภอบ้านค่าย  มี
ความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 8 
ตําบลนาตาขวัญ  อําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง 

0 0 798,000 0 0 % 0

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายแหลมยาง เทศบาลตําบลเมือง
แกลง มีความคาบเกี่ยวต่อ   เนื่องกับ 
เทศบาลตําบลทุ่งควายกิน อําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง 

0 0 0 8,181,000 -100 % 0

 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินทราย - 
หนองแพงพวย - จํารุง หมู่ที่ 5 ตําบล   
เนินฆ้อ มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่
ที่ 2 ตําบลชากโดน อําเภอแกลง จังหวัด
ระยอง 

0 0 4,785,000 0 0 % 0

94/1 โครงการปรับปรุงถนน อบจ.รย
.0204 สายบ้านสุขไพรวัน - บ้านเกาะ
ลอย อ.แกลง จ.ระยอง

12,450,000 0 0 0 0 % 0

94/2 โครงการปรับปรุงถนน อบจ.รย
.0404 สายบ้านบึงตาใหญ่ - บ้านบึงตา
ต้า อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

9,032,900 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายซอยหนองเสม็ด 2  หมู่ที่ 6  
ตําบลสองสลึง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่อง
กับ หมู่ที่ 1 ตําบลชากโดน  อําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง 

2,000,000 0 0 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายไทรรัง - เนินทราย  หมู่ที่ 2  
ตําบลวังหว้า มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่อง
กับเทศบาลตําบลเนินฆ้อ  อําเภอแกลง  
จังหวัดระยอง  

6,200,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายสองพี่น้อง - สมานมิตร หมู่ที่ 
7  ตําบลสองสลึง  อําเภอแกลง  มีความ
คาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 2  ตําบลกะ
เฉด  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  

2,400,959 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายสุขไพรวัน - เขาถํ้า หมู่ที่ 2,3 
เทศบาลตําบลกองดิน  มีความคาบเกี่ยว
ต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 3,6  ตําบลกองดิน  
อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง  

1,370,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายก้นหนอง - สะพานคล้า หมู่ที่ 
2 ตําบลบ้านแลง มีความคาบเกี่ยวต่อ
เนื่องกับ หมู่ที่ 2 ตําบลตะพง อําเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง

0 2,988,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายเกาะตะแบก หมู่ที่ 5,6  ตําบล
ชากโดน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ 
หมู่ที่ 3  ตําบลเนินฆ้อ  อําเภอแกลง  
จังหวัดระยอง  

2,699,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายเขางวงช้าง-เขาตะแบก-หนอง
หว้า หมู่ที่ 9,12 ตําบลบางบุตร มีความ
คาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 6 ตําบลชา
กบก อําเภอบ้านค่าย  จังหวัดระยอง  

0 0 1,590,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายเขาน้อย - เนินดินแดง หมู่ที่ 6 
ตําบลกองดิน  มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่อง
กับ หมู่ที่ 5 ตําบลพังราด อําเภอแกลง  
จังหวัดระยอง 

1,000,000 0 0 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายโขดมะม่วง-ตะกาด หมู่ที่ 
1,16 ตําบลตะพง มีความคาบเกี่ยวต่อ
เนื่องกับ หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านแลง อําเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง

0 1,121,500 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายชากลาว - ห้วยมะเฟือง หมู่ที่ 
7,15 ตําบลตะพง มีความคาบเกี่ยวต่อ
เนื่องกับ หมู่ที่ 7 ตําบลเพ อําเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง 

3,984,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายชุมนุมสูง - เนินสมบูรณ์  หมู่ที่ 
10 ตําบลทุ่งควายกิน  มีความคาบเกี่ยว
ต่อเนื่องกับเทศบาลตําบลทุ่งควายกิน  
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

1,790,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายซอยวงแหวน หมู่ที่ 8 ตําบลทุ่ง
ควายกิน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ
เทศบาลตําบลทุ่งควายกิน  อําเภอแกลง  
จังหวัดระยอง  

1,994,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายซอยโอบหลวง  หมู่ที่ 4  ตําบล
สองสลึง  มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ 
หมู่ที่ 5  ตําบลห้วยยาง  อําเภอแกลง  
จังหวัดระยอง  

2,000,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายท่าครก - แหลมสน หมู่ที่ 8 
ตําบลเนินฆ้อ มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่อง
กับ หมู่ที่ 6 ตําบลปากนํ้ากระแส อําเภอ
แกลง  จังหวัดระยอง  

4,700,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายเนินสุพรรณ - ชําฆ้อ หมู่ที่ 11 
ตําบลกระแสบน มีความคาบเกี่ยวต่อ
เนื่องกับ หมู่ที่ 6 ตําบลชําฆ้อ อําเภอเขา
ชะเมา จังหวัดระยอง

0 718,500 0 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายเลียบคลองสามตําบล  หมู่ที่ 
3,9  ตําบลเนินฆ้อ  มีความคาบเกี่ยวต่อ
เนื่องกับ หมู่ที่ 6 ตําบลชากโดน อําเภอ
แกลง  จังหวัดระยอง 

3,528,074 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายสวนป่าภูมิรักษ์  หมู่ที่ 6 ตําบล
คลองปูน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ 
เทศบาลตําบลปากนํ้าประแส อําเภอ
แกลง จังหวัดระยอง 

3,295,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายสุนทรภู่ ซอย 4/1 หมู่ที่ 1 
ตําบลวังหว้า มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่อง
กับ  เทศบาลตําบลเมืองแกลง  อําเภอ
แกลง  จังหวัดระยอง 

999,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายห้วยยางล่าง  หมู่ที่ 3  ตําบล
สองสลึง  มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ 
หมู่ที่ 7  ตําบลห้วยยาง  อําเภอแกลง  
จังหวัดระยอง  

1,500,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสาย  วังประดู่ – ชากอ้อย (ช่วงที่ 2) 
หมู่ที่ 7 ตําบลแม่นํ้าคู้  มีความคาบเกี่ยว
ต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 7 ตําบลมาบยางพร 
อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

0 0 3,540,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสาย  สามเนิน-โขดกลาง  หมู่ที่ 11 
ตําบลหนองบัว มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่อง
กับ หมู่ที่ 8  ตําบลบางบุตร  อําเภอบ้าน
ค่าย  จังหวัดระยอง 

1,276,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายเขาเจ๊ก - เต้าปูนหาย หมู่ที่ 4 
ตําบลสองสลึง อําเภอแกลง มีความคาบ
เกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 6 ตําบลกะเฉด 
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

0 1,440,000 0 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายเขาตลาด - ชุมแสง หมู่ที่ 1 
ตําบลพลงตาเอี่ยม มีความคาบเกี่ยวต่อ
เนื่องกับ หมู่ที่ 5 ตําบลชุมแสง อําเภอวัง
จันทร์ จังหวัดระยอง

0 2,140,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายเขาสวน-โขดกลาง  (ช่วงที่ 2) 
หมู่ที่ 11 ตําบลหนองบัว  มีความคาบ
เกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 8 ตําบลบางบุตร  
อําเภอบ้านค่าย  จังหวัดระยอง 

0 0 1,611,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายเขาสวน-โขดกลาง  หมู่ที่ 11 
ตําบลหนองบัว  มีความคาบเกี่ยวต่อ
เนื่องกับ หมู่ที่ 8 ตําบลบางบุตร  อําเภอ
บ้านค่าย  จังหวัดระยอง

0 2,000,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายเขาหวาย - คลองบ้องขวาน  
หมู่ที่ 7 ตําบลบางบุตร มีความคาบเกี่ยว
ต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 5 ตําบลชากบก อําเภอ
บ้านค่าย จังหวัดระยอง

0 1,999,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายคลองบางกระดาน – ชากตา
หมื่น หมู่ที่ 1 ตําบลบางบุตร  มีความ
คาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 6 ตําบล
หนองบัว อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

0 3,000,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายคลองมะงั่ว ซอย 1 หมู่ที่ 10 
ตําบลชากบก อําเภอบ้านค่าย  มีความ
คาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 5 ตําบลนาตา
ขวัญ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

0 1,800,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายคลองอ่าง - คลองจํากา หมู่ที่ 6 
ตําบลพลงตาเอี่ยม  มีความคาบเกี่ยวต่อ
เนื่องกับ หมู่ที่ 2 ตําบลวังจันทร์ อําเภอ
วังจันทร์ จังหวัดระยอง

0 1,900,000 0 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายเจ็ดลูกเนิน-หินดาษ หมู่ที่ 10 
ตําบลชากบก  อําเภอบ้านค่าย มีความ
คาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 5 ตําบลนาตา
ขวัญ  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง 

1,078,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายเฉลิมลาภ - ห้าแยก หมู่ที่ 2,4  
ตําบลตาสิทธิ์   มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่อง
กับ หมู่ที่ 5 ตําบลหนองไร่ อําเภอปลวก
แดง จังหวัดระยอง 

0 5,497,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายช่องลม – สํานักทอง หมู่ที่ 10 
ตําบลบางบุตร    มีความคาบเกี่ยวต่อ
เนื่องกับ  หมู่ที่ 4 ตําบลสํานักทอง  
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง

1,498,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายชากตาหมื่น - หนองพะวา  หมู่
ที่ 8 ตําบลบางบุตร   มีความคาบเกี่ยว
ต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 6 ตําบลหนองบัว  
อําเภอบ้านค่าย  จังหวัดระยอง

0 1,617,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายชากทองหลาง หมู่ที่ 2 ตําบลชา
กบก มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 
9 ตําบลบางบุตร อําเภอบ้านค่าย จังหวัด
ระยอง 

1,167,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายชากท้อน-ชากใน หมู่ที่ 4 
ตําบลชากบก  อําเภอบ้านค่าย มีความ
คาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 5 ตําบลนาตา
ขวัญ  อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

934,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายชากนํ้าลึก – วัดใหม่ หมู่ที่ 4 
ตําบลบ้านค่าย มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่อง
กับ หมู่ที่ 3 ตําบลบางบุตร อําเภอบ้าน
ค่าย จังหวัดระยอง

0 2,800,000 0 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายชากเล็กบน - ห้วยยาง หมู่ที่ 
4,11 ตําบลบางบุตร มีความคาบเกี่ยว
ต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 11 ตําบลหนองบัว 
อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

0 9,970,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายชากอ้อย - วังประดู่ หมู่ที่ 7 
ตําบลมาบยางพร  มีความคาบเกี่ยวต่อ
เนื่องกับ  องค์การบริหารส่วนตําบลแม่
นํ้าคู้ อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  

0 2,872,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายชิเอเชีย หมู่ที่ 5 -7 เทศบาล
ตําบลมาบข่าพัฒนา มีความคาบเกี่ยวต่อ
เนื่องกับ หมู่ที่ 4  ตําบลนิคมพัฒนา 
อําเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง   

0 2,999,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายซอยชากพรวด 2 - พระอภัย
มณี หมู่ที่ 8,4 ตําบลห้วยยาง มีความ
คาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 5 ตําบล วัง
หว้า อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

0 3,000,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายซอยแหลมยาง 5 - ซอยแหลม
ยาง 7 เทศบาลตําบลเมืองแกลง มีความ
คาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ เทศบาลตําบลทุ่ง
ควายกิน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

4,826,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายดอนจันทร์ – สวนหลาว หมู่ที่ 1 
ตําบลหนองละลอก อําเภอ  บ้านค่าย มี
ความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 1 
ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอนิคมพัฒนา 
จังหวัดระยอง

0 10,000,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายตะกาด - สี่กั๊ก หมู่ที่ 6 ตําบล
พลา มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 
4 เทศบาลตําบลบ้านฉาง อําเภอบ้านฉาง 
จังหวัดระยอง 

7,453,000 0 0 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายใต้อ่างเก็บนํ้าคลองใหญ่ หมู่ที่ 
1  ตําบลละหาร มีความคาบเกี่ยวต่อ
เนื่องกับ หมู่ที่ 3 ตําบลหนองไร่ อําเภอ
ปลวกแดง จังหวัดระยอง 

0 8,495,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายแถวริม-หนองคอกหมู (ช่วงที่ 
2)  หมู่ที่ 4 ตําบลบ้านค่าย มีความคาบ
เกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 9 ตําบลชากบก 
อําเภอบ้านค่าย  จังหวัดระยอง

0 2,088,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายเนินไทร-แพนธานี  หมู่ที่ 5  
ตําบลหนองบัว อําเภอบ้านค่าย  มีความ
คาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 1 ตําบล  ละ
หาร อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

1,998,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายในแถว – หนองมะนาว หมู่ที่ 8 
ตําบลชากบก มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่อง
กับ หมู่ที่ 8 ตําบลตาขัน อําเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง 

3,590,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านอ่าง – ค่ายลูกเสือ หมู่ที่ 2 
ตําบลคลองปูน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่อง
กับ เทศบาลตําบลทุ่งควายกิน  อําเภอ
แกลง  จังหวัดระยอง

1,350,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายปากป่า - กม.5 หมู่ที่ 5 ตําบล
หนองตะพาน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่อง
กับ หมู่ที่ 5 ตําบลหนองละลอก อําเภอ
บ้านค่าย จังหวัดระยอง

0 4,600,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายพลงหลวง ซอย 2 หมู่ที่ 1 
ตําบลละหาร อําเภอปลวกแดง มีความ
คาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 3 ตําบล
หนองบัว อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 

0 6,264,000 0 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายพัฒนา 1  หมู่ที่ 4 ตําบลตาขัน  
อําเภอบ้านค่าย มีความคาบเกี่ยวต่อ
เนื่องกับ หมู่ที่ 3 ตําบลนาตาขวัญ  
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  

1,396,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายแพนธานี - ป่าหวาย - โรง
นํ้าตาล หมู่ที่ 5 ตําบลหนองบัว   อําเภอ
บ้านค่าย มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ 
หมู่ที่ 4ตําบลละหาร อําเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง 

0 0 3,213,595 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายมาบเตย-วังประดู่ (ช่วงที่ 2)  
หมู่ที่ 1 ตําบลมาบยางพร  มีความคาบ
เกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 7 ตําบลแม่นํ้าคู้ 
อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

3,984,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายเลิศลําเลียง - บ้านนา หมู่ที่ 4 
ตําบลตาขัน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ 
หมู่ที่ 7 ตําบลบ้านค่าย อําเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง

0 1,637,500 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายเลียบคลองโพล้ - บ้านตะขบ 
หมู่ที่ 5 ตําบลเขาน้อย มีความคาบเกี่ยว
ต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 8 ตําบลห้วยทับมอญ 
อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 

0 3,088,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายวังกระรอก - วังประดู่  หมู่ที่ 1 
ตําบลมาบยางพร  มีความคาบเกี่ยวต่อ
เนื่องกับ  หมู่ที่ 7  ตําบลแม่นํ้าคู้  อําเภอ
ปลวกแดง  จังหวัดระยอง  

0 2,058,437 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายวังกระรอก -วังประดู่ (ช่วงที่ 
4)  หมู่ที่ 1 ตําบลมาบยางพร    มีความ
คาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 7 ตําบลแม่
นํ้าคู้  อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  

0 0 1,980,000 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายวังจันทร์ - เขาหินแท่น หมู่ที่ 5 
ตําบลวังจันทร์ อําเภอวังจันทร์  มีความ
คาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 8 ตําบลวัง
หว้า อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

0 2,963,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายศรีโสภณ หมู่ที่ 2 ตําบลวัง
จันทร์ มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 
4 ตําบลพลงตาเอี่ยม อําเภอวังจันทร์ 
จังหวัดระยอง

0 2,963,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายศาลานํ้าลึกเนินสว่าง-วังจันทร์  
หมู่ที่ 9  ตําบลหนองบัว อําเภอบ้านค่าย 
มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 7  
ตําบลชุมแสง อําเภอวังจันทร์  จังหวัด
ระยอง

0 0 1,933,500 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายสวนมะม่วง - หนองเสม็ด หมู่ที่ 
1 ตําบลชุมแสง มีความคาบเกี่ยวต่อ
เนื่องกับ เทศบาลตําบลชุมแสง อําเภอวัง
จันทร์ จังหวัดระยอง

0 1,207,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายเสรีภาพ-วังจันทร์หมู่ที่ 4 ตําบล
หนองบัว อําเภอบ้านค่าย มีความคาบ
เกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 5 ตําบลชุมแสง  
อําเภอวังจันทร์  จังหวัดระยอง

0 1,999,500 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหนองชัน-หนองคล้า (ช่วงที่ 3) 
หมู่ที่ 9 ตําบลบางบุตร มีความคาบเกี่ยว
ต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านค่าย 
อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง  

997,500 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหนองชัน-หนองคล้า (ช่วงที่ 4) 
หมู่ที่ 3  ตําบลบางบุตร  มีความคาบ
เกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 6 ตําบลชากบก 
อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง  

0 0 790,000 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหนองนาซา 2 - เนินสําราญ 
หมู่ที่ 6, 9 ตําบลคลองปูน มีความคาบ
เกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 6 ตําบลพังราด 
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

0 949,124 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหนองมะปริง หมู่ที่ 6 ตําบลตา
ขัน  อําเภอบ้านค่าย  มีความคาบเกี่ยว
ต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 2 ตําบลนาตาขวัญ  
อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง

0 2,038,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหลังที่ทําการนิคมสร้างตนเอง
จังหวัดระยอง หมู่ที่ 1 ตําบลนิคมพัฒนา  
อําเภอนิคมพัฒนา  มีความคาบเกี่ยวต่อ
เนื่องกับ หมู่ที่ 11 ตําบลหนองละลอก 
อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง  

1,777,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหลุมต้นตาล-เนินสว่าง-สวน
มะนาว หมู่ที่ 7   ตําบลหนองบัว  มี
ความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 6  
ตําบลบางบุตร  อําเภอบ้านค่าย  จังหวัด
ระยอง 

1,498,500 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหัวนํ้าตก ซอย 1 หมู่ที่ 7 ตําบล
ชากบก อําเภอบ้านค่าย มีความคาบเกี่ยว
ต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 5 ตําบลนาตาขวัญ 
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

1,167,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหินโคล่ง-คลองมงคล  หมู่ที่ 3 
ตําบลชากบก มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่อง
กับ หมู่ที่ 8 ตําบลตาขัน  อําเภอบ้านค่าย 
 จังหวัดระยอง

0 1,000,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหินสามก้อน - อ่างยายเพียร - 
ชําฆ้อ หมู่ที่ 12 ตําบลกระแสบน อําเภอ
แกลง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 
4 ตําบลชําฆ้อ อําเภอเขาชะเมา จังหวัด
ระยอง

0 1,398,500 0 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายองค์การบริหารส่วนตําบลป่า
ยุบใน - ยุบตาเหน่ง - ท่าเสา หมู่ที่ 4, 5 
ตําบลป่ายุบใน อําเภอวังจันทร์ มีความ
คาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 4 ตําบล
หนองบัว อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 

0 2,031,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิว
เรียบ สายอนันตรัตน์ - ชุมนุมใน หมู่ที่ 
13 ตําบลกระแสบน อําเภอแกลง  มี
ความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 4 
ตําบลวังจันทร์ อําเภอวังจันทร์ จังหวัด
ระยอง 

2,537,300 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิว
เรียบสายเขาเจ๊ก - ห้วยนํ้าเขียว หมู่ที่ 7 
ตําบลสองสลึง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่อง
กับ หมู่ที่ 2 ตําบลห้วยยาง อําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง

0 1,465,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิว
เรียบสายเขาเจ๊ก - ออชาร์ดปาร์ค  หมู่ที่ 
7 ตําบลสองสลึง มีความคาบเกี่ยวต่อ
เนื่องกับ หมู่ที่ 2  ตําบลห้วยยาง  อําเภอ
แกลง  จังหวัดระยอง  

1,499,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิว
เรียบสายชําสมอ - โพธิ์ไทร  หมู่ที่ 7  
ตําบลกองดิน  มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่อง
กับ หมู่ที่ 7  ตําบลทุ่งควายกิน  อําเภอ
แกลง  จังหวัดระยอง  

1,957,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิว
เรียบสายชุมชนป่ายุบใน - แยกสักทอง - 
ยุบตาเหน่ง หมู่ที่ 4, 5 ตําบลป่ายุบใน มี
ความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 2 
ตําบลชุมแสง อําเภอวังจันทร์ จังหวัด
ระยอง

0 1,990,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิว
เรียบสายหนองเสม็ดแดง - โพธิ์ไทร หมู่
ที่ 4 ตําบลกองดิน  มีความคาบเกี่ยวต่อ
เนื่องกับ หมู่ที่ 7  ตําบลทุ่งควายกิน  
อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง  

2,000,000 0 0 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตสายคลองพระเจ้า - เหมือง
แร่ หมู่ที่ 4,7 ตําบลนํ้าเป็น อําเภอเขาชะ
เมา มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 
10 ตําบลกองดิน อําเภอแกลง จังหวัด
ระยอง 

0 2,565,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตสายชากดาวเรือง หมู่ที่ 7 
ตําบลมาบข่า  มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่อง
กับ หมู่ที่ 4 ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอ
นิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง  

0 5,480,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตสายสํานักกระเบา - มาบช้าง
นอน หมู่ที่ 3,5 ตําบลนํ้าเป็น อําเภอเขา
ชะเมา มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่
ที่ 6 ตําบลบ้านนา อําเภอแกลง จังหวัด
ระยอง

0 2,192,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตสายสุขุมวิท - หนองยาว หมู่
ที่ 1, 2 ตําบลกองดิน มีความคาบเกี่ยว
ต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 4,5 ตําบลพังราด 
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

0 6,774,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตสายหนองม่วงเก่า - เขาลอย 
หมู่ที่ 4 ตําบลชุมแสง   อําเภอวังจันทร์ 
มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 2 
ตําบลเขาน้อย อําเภอเขาชะเมา จังหวัด
ระยอง

0 2,000,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตสายหลุมมะนาว - คลองยาย
เมือง หมู่ที่ 7  ตําบลชุมแสง อําเภอวัง
จันทร์ มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 
7 ตําบลบางบุตร อําเภอบ้านค่าย จังหวัด
ระยอง

0 2,670,000 0 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์
ติกคอนกรีตสายซอย 11 หมู่ที่ 2, 5  
ตําบลมะขามคู่  มีความคาบเกี่ยวต่อ
เนื่องกับ หมู่ที่ 1 ตําบลพนานิคม อําเภอ
นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

0 5,000,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายถนน อบ
จ.รย. 0102 สายบ้านต้นกระบก - บ้าน
เกษตรศิริ อําเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง

0 15,358,800 34,739,079 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายถนน อบ
จ.รย.0215 สายตอนแยกไปปากนํ้าประ
แสร์  อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

12,976,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน อบจ.รย
.0203 สายบ้านเนินอู่ทอง – บ้านชําฆ้อ 
อําเภอแกลง, อําเภอเขาชะเมา จังหวัด
ระยอง

0 0 42,671,000 141,000,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน อบจ.รย
.0220 สายตอนแยกทางหลวงหมายเลข 
3  (ทางเกวียน) - เนินอู่ทอง อําเภอ
แกลง จังหวัดระยอง

0 356,150 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายสุนทรภู่ - ท้องนา  หมู่ที่ 
1 ตําบลวังหว้า  มีความคาบเกี่ยวต่อ
เนื่องกับ หมู่ที่ 7  ตําบลทางเกวียน  
อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง  

3,997,097 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายหนองหว้า - ตะเคียน  
หมู่ที่ 11,5  ตําบลทุ่งควายกิน  มีความ
คาบเกี่ยวต่อเนื่องกับเทศบาลตําบลทุ่ง
ควายกิน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง  

1,999,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายหนองหอย - ชา
กตะแบก ซอย 3 หมู่ที่ 12 ตําบลวังหว้า 
มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 9 
ตําบลทางเกวียน อําเภอแกลง จังหวัด
ระยอง 

0 2,912,000 0 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายไกรพงษ์ 2 หมู่ที่ 8 
ตําบลชากโดน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่อง
กับ หมู่ที่ 4 ตําบลกรํ่า อําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง

0 2,057,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายคลองป่าไม้ – ชุมแสง หมู่
ที่ 6, 7 ตําบลกระแสบน  อําเภอแกลง  มี
ความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 6  
ตําบลชุมแสง  อําเภอวังจันทร์  จังหวัด
ระยอง

2,148,900 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอยเฉลิมบูรพาชลทิศ 5 
(เกาะตะแบก)   หมู่ที่ 5 ตําบลกรํ่า มี
ความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 9 
ตําบลเนินฆ้อ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

0 3,340,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอยร่วมจิตรพัฒนา หมู่
ที่ 6 ตําบลทุ่งควายกิน  มีความคาบเกี่ยว
ต่อเนื่องกับ เทศบาลตําบลทุ่งควายกิน 
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

1,000,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายตรอกไฟไหม้ทุ่งควายกิน 
- เนินยาง หมู่ที่ 13 ตําบลทุ่งควายกิน  มี
ความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ  หมู่ที่ 5  
ตําบลคลองปูน อําเภอแกลง จังหวัด
ระยอง 

700,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายเนินยาง - กรมหลวงฯ 
หมู่ที่ 5 ตําบลคลองปูน มีความคาบเกี่ยว
ต่อเนื่องกับเทศบาลตําบลปากนํ้าประแส 
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

0 935,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทุ่งเค็ด - เขาช่องพริ้ง หมู่
ที่ 6 เทศบาลตําบลบ้านนา อําเภอแกลง 
มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 9 
ตําบลชําฆ้อ อําเภอเขาชะเมา จังหวัด
ระยอง

0 6,715,000 0 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายไทรรัง หมู่ที่ 2 ตําบลวัง
หว้า มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 
6 ตําบลทางเกวียน อําเภอแกลง จังหวัด
ระยอง

0 0 9,873,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายรางตาไท หมู่ที่ 1 ตําบล
ทางเกวียน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ 
หมู่ที่ 2 ตําบลกระแสบน อําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง

0 2,720,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายวัดยางงาม - ฝายนํ้าล้น 
หมู่ที่ 5 ตําบลกระแสบน อําเภอแกลง มี
ความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 6 
ตําบลวังจันทร์ อําเภอวังจันทร์ จังหวัด
ระยอง 

996,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหนองกันเกรา – เจริญสุข 
ตําบลทางเกวียน   มีความคาบเกี่ยวต่อ
เนื่องกับ หมู่ที่ 7 , หมู่ที่ 14 ตําบลวังหว้า 
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

2,311,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหนองนํ้าขุ่น - หนองรี หมู่
ที่ 3, 11 ตําบลวังหว้า มีความคาบเกี่ยว
ต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 3, 8, 9 ตําบลทาง
เกวียน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

0 5,990,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหนองเสม็ดแดง – เนิน
สมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตําบลคลองปูน  มีความ
คาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ  เทศบาลตําบลทุ่ง
ควายกิน  อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง

2,300,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ ติกคอนกรีต สายแยกหมอ
เปลี่ยน - หนองแหวน เทศบาลตําบล
เมืองแกลง มีความเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่
ที่ 1  ตําบลทางเกวียน อําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง

0 2,499,000 0 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายหนองโพรง - 
เนินยาง  หมู่ที่ 1  ตําบลคลองปูน  มี
ความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับเทศบาลตําบล
ทุ่งควายกิน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง   
       

970,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายชากพรวด หมู่
ที่ 8 ตําบล    ห้วยยาง  มีความคาบเกี่ยว
ต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 8  ตําบลวังหว้า  
อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง  

1,160,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายชําราษฎร์อารี 
- ชําสมอ หมู่ที่ 7 ตําบลกองดิน มีความ
คาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 7 ตําบลทุ่ง
ควายกิน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

0 0 3,798,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านอ่าง – พัง
ราด หมู่ที่ 2  ตําบลคลองปูน มีความคาบ
เกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 4  ตําบลพังราด  
อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง 

900,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองหอย - 
ชากตะแบก หมู่ที่ 8,12 ตําบลวังหว้า 
อําเภอแกลง  มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่อง
กับ หมู่ที่ 5 ตําบลวังจันทร์ อําเภอวัง
จันทร์  จังหวัดระยอง

2,835,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอย 7 หมู่ที่ 3 
ตําบลพนานิคม  มีความคาบเกี่ยวต่อ
เนื่องกับ หมู่ที่ 7 ตําบลนิคมพัฒนา  
อําเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง 

0 3,000,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเทศบาลทุ่ง
ควายกิน 17  (เขาดิน - นํ้าใส) เทศบาล
ตําบลทุ่งควายกิน อําเภอแกลง มีความ
คาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 1  ตําบลนํ้า
เป็น อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

830,000 0 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  14:50:24 หน้า : 113/151

132



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเนินกระปรอก 
- หาดนํ้าริน หมู่ที่ 2,4   ตําบลบ้านฉาง 
มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ เทศบาล
เมืองบ้านฉาง อําเภอบ้านฉาง จังหวัด
ระยอง

0 0 1,118,239.8 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศาลาเขียว - 
อ่างเก็บนํ้าเขาจุก หมู่ที่ 10 ตําบลกองดิน 
อําเภอแกลง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่อง
กับ หมู่ที่ 4 ตําบลนํ้าเป็น อําเภอเขาชะ
เมา จังหวัดระยอง

0 10,000,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสระแก้ว ซอย 
6 หมู่ที่ 6 ตําบลสํานักท้อน  มีความคาบ
เกี่ยวต่อเนื่องกับ เทศบาลตําบลสํานักท้อ
น อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

0 0 0 9,923,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสํานักท้อน – 
สระแก้ว หมู่ที่ 1,6 ตําบลสํานักท้อน 
อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง มีความ
คาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 4 ตําบลพลู
ตาหลวง   อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

5,880,812 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสี่แยกพัฒนา - 
พวา หมู่ที่ 3 ตําบลห้วยทับมอญ อําเภอ
เขาชะเมา จังหวัดระยอง มีความคาบ
เกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 3 ตําบลพวา 
อําเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

2,950,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัสท์
ติกคอนกรีต สายสี่แยกวังตาผิน – หน้า 
GK แลนด์ หมู่ที่ 4 ตําบลปลวกแดง มี
ความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 3 
ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง

0 7,488,000 9,925,722 0 0 % 0
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โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
ถนน อบจ.รย. 0214 สายตอนแยกทาง
หลวง  หมายเลข 3 -   อ่าวไข่ อําเภอ
แกลง จังหวัดระยอง 

992,500 0 0 0 0 % 0

โครงการบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตถนน อบจ.รย.0807 สายตอน
แยกทางหลวงหมายเลข 3143 – บรรจบ
ทางหลวงหมายเลข 3191 อําเภอนิคม
พัฒนา จังหวัดระยอง 

43,962,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนน อบจ.รย.0107 
สายบ้านชะวึก - บ้านห้วงหิน อําเภอ
เมืองระยอง , อําเภอบ้านค่าย จังหวัด
ระยอง

0 5,180,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนน อบจ.รย.0203 
สายบ้านเนินอู่ทอง - บ้านชําฆ้อ อําเภอ
เขาชะเมา จังหวัดระยอง 

4,575,600 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนน อบจ.รย.0208 
สายบ้านหนองเสม็ดแดง - บ้านหนอง
ตอง อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง

4,062,500 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนน อบจ.รย.0213 
สายวัดจํารุง - สุขุมวิท อําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง

1,843,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต อบจ.รย.0105 สายขวากลิง - 
ยายดา อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

0 0 12,300,800 0 0 % 0

รายการที่ 122 โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนน รย.ถ.
10063 สายตอนแยกทางหลวงหมายเลข 
3191 -
บรรจบถนนซอย 14 ของนิคมสร้างตน
เอง อําเภอนิคม
พัฒนา จังหวัดระยอง (ตามแบบ อบจ
.รย.) (00242)
(แผนฯ60 หน้า 368 ข้อ 308) กช.

0 1,899,000 0 0 0 % 0
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รายการที่ 124 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายชากนํ้าลึก - วัดใหม่ (ช่วงที่ 2) 
หมู่ที่ 4 ตําบล
บ้านค่าย มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับหมู่
ที่ 3 ตําบล
บางบุตร อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 
ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ยาว 512 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่าจํานวน 
3,072 ตารางเมตร
ไม่มีไหล่ทาง (ตามแบบ อบจ.รย.) 
(แผนฯ60 หน้า 289
ข้อ 171) กช.

0 1,693,918 0 0 0 % 0

รายการที่ 128 โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงขยายถนน
อบจ.รย.0108 สายบ้านเชิงเนิน - บ้าน
ชากบก อําเภอ
เมืองระยอง,อําเภอบ้านค่าย และถนนอบ
จ.รย.0307
สายไผ่ล้อม - บึงต้นชัน อําเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง

0 0 0 257,600,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกนํ้าเป็น - 
เหมืองแร่ หมู่ที่ 1,4 ตําบลนํ้าเป็น อําเภอ
เขาชะเมา มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ 
หมู่ที่ 7,8 ตําบลทุ่งควายกิน อําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง 

0 0 3,960,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนน อบจ.รย.0805 
ถนนสายนิคมสร้างตนเอง สาย 9 อําเภอ
นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

0 8,300,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 204,315,642 213,221,929 143,186,935.8 438,461,000 19,500,000

รวมงบลงทุน 204,315,642 213,221,929 143,186,935.8 438,461,000 19,500,000
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,856,487.27 0 96,169.83 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 1,856,487.27 0 96,169.83 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 1,856,487.27 0 96,169.83 0 0

รวมงานไฟฟ้าถนน 206,172,129.27 213,221,929 143,283,105.63 438,461,000 19,500,000

งานสวนสาธารณะ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
พระบรมราชาภิเษก

0 0 0 0 100 % 5,000,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 5,000,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 5,000,000

รวมงานสวนสาธารณะ 0 0 0 0 5,000,000

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 3,181,735.48 3,851,207.99 3,620,715 92.36 % 6,964,680

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0 67,200 95,600 57,700 440.73 % 312,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 85,200 85,200 18,000 573.33 % 121,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 3,467,739.68 4,129,900 4,431,920 22.2 % 5,415,600

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 162,607.35 198,263.67 217,260 45.4 % 315,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 6,964,482.51 8,360,171.66 8,345,595 13,129,380

รวมงบบุคลากร 0 6,964,482.51 8,360,171.66 8,345,595 13,129,380
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 134,040 157,620 280,000 -28.57 % 200,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 134,040 157,620 280,000 210,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 2,092,500 1,880,730 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 2,265,000 -95.58 % 100,000

ค่าจ้างเหมาดูแลระบบข้อมูลการตรวจวัด 
และซ่อมบํารุงรถยนต์ตรวจวัดคุณภาพ
อากาศ

0 0 0 0 100 % 1,800,000

ค่าจ้างเหมาดูแลระบบอุปกรณ์ พร้อมทั้ง
ซ่อมบํารุงสถานีตรวจวัดคุณภาพนํ้าแบบ
อัตโนมัติ

0 0 0 0 100 % 500,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 0 100 % 100,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าจ้างเหมาบริหารจัดการระบบกําจัด
ขยะมูลฝอยติดเชื้อโดยเทคโนโลยีการใช้
เตาเผาของ อบจ.ระยอง

0 0 1,326,348.73 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 88,141 120,000 25 % 150,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 27,678 0 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาคัดแยกและแปรรูป
ขยะมูลฝอยด้วยเทคโนโลยี RDF 0 0 0 0 100 % 18,190,000

โครงการจ้างเหมาบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยบนพื้นที่เกาะเสม็ด 0 0 0 500,000 776 % 4,380,000

โครงการจ้างเหมาบริหารจัดการระบบ
กําจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อโดยเทคโนโลยี
การใช้เตาเผา

0 0 0 12,614,400 0.27 % 12,648,960
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โครงการจ้างเหมาบริหารจัดการสถานี
ขนถ่ายขยะมูลฝอยชุมชน(ศูนย์อําเภอ
แกลง)

0 0 0 0 100 % 12,775,000

โครงการชุมชนร่วมใจช่วยกันคัดแยก
ขยะ 0 0 0 0 100 % 250,000

โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการ
กําจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ 0 0 0 500,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าเข้า
สู่ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบ
วงจรจังหวัดระยอง

0 1,332,274.3 0 0 0 % 0

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภาย
ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการอบรมการลดและคัดแยกขยะ 
ณ แหล่งกําเนิด 0 0 0 0 100 % 200,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 256,775.52 244,960.53 250,000 0 % 250,000

รวมค่าใช้สอย 0 3,709,227.82 3,540,180.26 16,249,400 51,643,960

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 5,000 25,000 -80 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 29,500 40,130 50,000 880 % 490,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 85,420 114,171.18 0 100 % 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 0 100 % 400,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 24,182 48,114 28,650 4.71 % 30,000

วัสดุอื่น 0 0 0 428,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 139,102 207,415.18 531,650 1,075,000

รวมงบดําเนินงาน 0 3,982,369.82 3,905,215.44 17,061,050 52,928,960
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม 0 0 0 0 100 % 18,000

ค่าจัดซื้อชุดรับแขก 0 15,000 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 ลิ้นชัก 0 0 0 0 100 % 6,200

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0 0 0 9,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน
กระจกใสแบบสูง 0 22,000 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน 0 0 0 13,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 0 0 0 9,800 7.14 % 10,500

ค่าจัดซื้อรถเข็น 0 0 0 13,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 0 0 0 1,628,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 0 0 0 0 100 % 12,000,000

ค่าจัดซื้อเรือยาง 0 0 0 0 100 % 560,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ 0 0 0 79,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ค่าจัดซื้อกระดานช่วยชีวิต 0 0 0 0 100 % 204,000

ค่าจัดซื้อเครื่องช่วยชีวิตแบบตัด-ถ่าง 0 0 1,985,000 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ 0 0 0 1,190,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซื้อตู้เย็น 0 0 0 0 100 % 25,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 0 37,600 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  14:50:24 หน้า : 120/151

139



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล 0 0 0 104,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 0 42,500 -100 % 0

ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ 0 0 0 6,200 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 37,000 1,985,000 3,132,600 12,873,700

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน

โครงการจัดซื้อที่ดิน ตําบลทับมา อําเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง 0 0 0 75,200,000 -100 % 0

โครงการจัดซื้อที่ดิน ตําบลนํ้าคอก 
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 0 0 0 38,000,000 -100 % 0

โครงการจัดซื้อที่ดิน ตําบลมาบข่า 
อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 0 0 0 50,000,000 -100 % 0

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่อง
เที่ยวภายในจังหวัด
ระยอง โดยก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการป่าใน
เมืองจังหวัดระยอง "ป่าชายเลนพระ
เจดีย์กลางนํ้า อัญมณี
หนึ่งเดียวในระยอง" เป็นป้าย ค.ส.ล
.ความหนาไม่น้อยกว่า
0.15 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 6.00 
เมตร ความสูง
จากระดับพื้นดินไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 18 ตารางเมตร ฐานรองรับ
เป็นคาน ค.ส.ล.
ยาวไม่น้อยกว่า 6.20 เมตร (ตามแบบ 
อบจ.รย.) กท.

0 0 348,000 0 0 % 0
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ค่าใช้จ่ายในการสมทบงบประมาณ
โครงการก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูล
ฝอยศูนย์อําเภอแกลง 

1,153,698.7 0 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตก
ค้างสะสมในพื้นที่ตําบลห้วยยาง 0 0 0 0 100 % 9,900,000

โครงการวางท่อรวบรวมนํ้าเสียและนํ้า
ฝนภายในศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวม
แบบครบวงจร จังหวัดระยอง

0 0 0 0 100 % 7,000,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,153,698.7 0 348,000 163,200,000 16,900,000

รวมงบลงทุน 1,153,698.7 37,000 2,333,000 166,332,600 29,773,700

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 1,934,730.89 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 1,934,730.89 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 1,934,730.89 0 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,153,698.7 10,983,852.33 16,533,117.99 191,739,245 95,832,040

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 207,325,827.97 224,205,781.33 160,704,349.93 633,176,690 120,332,040
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการศึกษาและจัดทําแผนแม่บท 
แนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม รอบพื้นที่ชุมชนมาบตา
พุด

0 0 0 5,000,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 5,000,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 5,000,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 0 0 0 5,000,000 0

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

 โครงการรวมพลังสตรีระยอง เนื่องใน
วันสตรีไทย  0 0 377,000 0 0 % 0

โครงการ “ Clinic Center ท้าให้อ่าน” 372,918.6 0 456,595 347,382 43.93 % 500,000

โครงการ “Clinic Center ท้าให้อ่าน” 0 397,411 0 0 0 % 0

โครงการ Clinic Center 8 อําเภอ  คือ 
หนึ่งระยอง 195,000 300,000 300,000 300,000 0 % 300,000
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โครงการจัดตั้งศูนย์พระมหาชนก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการศูนย์พระมหา
ชนก องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
เช่น การจัดทําสื่อเผยแพร่แและอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องเป็นต้น เพื่อใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
(00256) (แผนเพิ่มเติม 60 ฉบับที่ 1 
หน้า 23 ข้อ 3)

0 99,500 0 0 0 % 0

โครงการจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์การดําเนิน
งานของศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบ
ครบวงจรจังหวัดระยอง

0 0 0 250,000 -100 % 0

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส
มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 
ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 84 พรรษาฯ

400,000 0 0 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมศูนย์แสดงและ
จําหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม และสินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)

0 0 0 500,000 0 % 500,000

โครงการดําเนินการด้านสิ่งแวดล้อม  642,300 0 67,170 0 0 % 0

โครงการต้นกล้าท้องถิ่น  186,261 0 0 0 0 % 0

โครงการติดตามตรวจสอบและวิเคราะห์
คุณภาพนํ้าทะเล 0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการติดตามตรวจสอบและวิเคราะห์
คุณภาพนํ้าทะเล ณ กองพันทหารราบที่ 
7   
   กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน 
(ค่ายมหาสุรสิงหนาท) ตําบลตะพง 
   อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  

0 0 308,595 0 0 % 0

โครงการทิ้งให้สนุก มีความสุขที่
โรงเรียน 0 166,364 0 0 0 % 0
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โครงการประชาสัมพันธ์งานศูนย์ Clinic 
Center 0 655 297,000 300,000 0 % 300,000

โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน 0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีจังหวัด
ระยอง 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลก
ร้อน 0 0 0 200,000 -100 % 0

โครงการรวมพลังสตรี เนื่องในวันสตรี
ไทย 0 0 0 300,000 -100 % 0

โครงการรวมพลังสตรีระยอง เนื่องใน
วันสตรีไทย 0 0 0 0 100 % 300,000

โครงการรวมพลังสตรีระยอง เนื่องใน
วันสตรีสากล 0 0 164,920 158,504 26.18 % 200,000

โครงการโรงเรียนต้นแบบปลอดขยะ 0 0 0 350,000 -100 % 0

โครงการวิจัยพัฒนารูปแบบการเสริม
สร้างพลังเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ขององค์กรสตรีในจังหวัดระยอง 

0 0 240,000 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เฝ้า
ระวัง  ป้องกัน บําบัด รักษา  ฟื้นฟู
สมรรถภาพและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

0 0 238,600 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมการมีส่่วนร่วม เฝ้า
ระวัง ป้องกัน บําบัด รักษา ฟื้นฟู
สมรรถภาพและแก้ไขปัญหายาเสพติด

0 0 0 100,000 10,000 % 10,100,000

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยใน
เขตพื้นที่จังหว้ดระยอง

0 0 0 200,000 0 % 200,000

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 23,382 0 200,000 0 % 200,000

โครงการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการ
ประกอบอาชีพของประชาชนจังหวัด
ระยอง

0 195,080 104,576 500,000 0 % 500,000

โครงการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน 17,340,878 16,938,866 0 0 0 % 0

โครงการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน 0 0 27,873,352 28,770,000 -45.6 % 15,650,000
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โครงการอบรมยาเสพติด 0 0 0 1,700,000 17.65 % 2,000,000

รวมค่าใช้สอย 19,137,357.6 18,121,258 30,427,808 34,175,886 31,550,000

รวมงบดําเนินงาน 19,137,357.6 18,121,258 30,427,808 34,175,886 31,550,000

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้
การฝึกอาชีพตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง อําเภอเขาชะเมา

0 0 0 0 100 % 15,000,000

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้
อเนกประสงค์ 0 0 0 0 100 % 8,150,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 23,150,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 23,150,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 5,000,000 3,620,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดระยอง 0 0 0 1,430,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 5,000,000 3,620,000 0 1,430,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 5,000,000 3,620,000 0 1,430,000 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 24,137,357.6 21,741,258 30,427,808 35,605,886 54,700,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 24,137,357.6 21,741,258 30,427,808 40,605,886 54,700,000
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานสวน
ดอกไม้ฝายบ้านค่าย 0 0 0 5,000,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 5,000,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 5,000,000 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

ค่าจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย 1,950,000 0 499,690 0 100 % 500,000

ค่าจัดซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า 444,050 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 2,394,050 0 499,690 0 500,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลาง
จังหวัดระยอง 0 0 0 4,354,050 129.67 % 10,000,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 4,354,050 10,000,000

รวมงบลงทุน 2,394,050 0 499,690 4,354,050 10,500,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 400,000 400,000 1,100,000 0 0 % 0

อุดหนุนสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดระยอง 0 0 0 400,000 0 % 400,000
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เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 14,968,670 15,000,000 14,500,500 0 0 % 0

อุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระยอง 0 0 0 15,700,000 29.3 % 20,300,000

รวมเงินอุดหนุน 15,368,670 15,400,000 15,600,500 16,100,000 20,700,000

รวมงบเงินอุดหนุน 15,368,670 15,400,000 15,600,500 16,100,000 20,700,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 17,762,720 15,400,000 16,100,190 25,454,050 31,200,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าเช่าพื้นที่ธรณีสงฆ์เพื่อพัฒนาแหล่งนํ้า
ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดระยอง 0 0 0 546 -100 % 0

โครงการแข่งขันเพลงพระราชนิพนธ์ 0 0 118,150 116,810 156.83 % 300,000

โครงการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช จังหวัดระยอง 0 0 0 4,950,000 0 % 4,950,000

โครงการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช จังหวัดระยอง ประจําปี 
2558

4,950,000 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช จังหวัดระยอง ประจําปี 
2559

0 4,950,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช จังหวัดระยอง ประจําปี 
2560

0 0 4,796,000 0 0 % 0

โครงการถนนเด็กอวดดี 136,020 0 0 0 0 % 0

โครงการประกวดแข่งขันวงโยธวาทิต 93,870 0 0 0 0 % 0

โครงการประกวดพูดจาภาษาระยอง 63,500 93,950 92,500 86,000 74.42 % 150,000
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โครงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง 0 0 0 0 100 % 150,000

โครงการเผยแพร่ศีลธรรมแก่เด็ก 
เยาวชนและประชาชนจังหวัดระยอง 36,200 0 0 0 0 % 0

โครงการลานวัฒนธรรม ท้องถิ่นเมือง
ระยอง 0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการส่งเสริมเรียนรู้ศิลปะการแสดง
หนังใหญ่ 0 0 147,018 98,160 -100 % 0

โครงการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 1,955,000 1,658,000 1,439,500 1,996,465 -24.87 % 1,500,000

โครงการอนุรักษ์เพลงไอ้เป๋และภาษาถิ่น
ระยอง 0 80,610 0 73,780 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์ศิลปะอังกะลุงไทย 126,310 84,360 0 0 0 % 0

โครงการอนุรักษ์หนังใหญ่ ไฟกะลา 0 100,000 150,000 150,000 33.33 % 200,000

โครงการอบรมตามรอยสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช 0 0 0 500,000 -100 % 0

โครงการอบรมบุคลิกภาพและศิลปะการ
พูด 0 0 0 0 100 % 150,000

โครงการอบรมส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย 0 0 0 0 100 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 7,360,900 6,966,920 6,743,168 7,971,761 8,050,000

รวมงบดําเนินงาน 7,360,900 6,966,920 6,743,168 7,971,761 8,050,000
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งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการบํารุงรักษาพัฒนาแหล่งนํ้า
ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดระยอง วังสามพญา 
ภายในวัดละหารไร่ 

0 0 0 13,500,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 13,500,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 13,500,000 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 500,000 500,000 500,000 0 0 % 0

อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ระยอง 0 0 0 500,000 0 % 500,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนวัดกระเฉท 0 0 0 0 100 % 2,000,000

อุดหนุนวัดกระบกขึ้นผึ้ง 0 0 0 2,000,000 -100 % 0

อุดหนุนวัดเขาแกแล 0 0 0 0 100 % 2,000,000

อุดหนุนวัดเขาตลาดสิงหเสนี 0 0 0 0 100 % 2,000,000

อุดหนุนวัดเขาโพธิ์ 0 0 0 0 100 % 2,000,000

อุดหนุนวัดโขดทิมธาราม 0 0 0 0 100 % 2,000,000

อุดหนุนวัดคลองกรํา 0 0 0 0 100 % 2,000,000

อุดหนุนวัดชากกอไผ่ 0 0 0 0 100 % 2,000,000

อุดหนุนวัดชากพง 0 0 0 0 100 % 2,000,000

อุดหนุนวัดชากลูกหญ้า 0 0 0 0 100 % 2,000,000

อุดหนุนวัดตาขัน 0 0 0 0 100 % 2,000,000

อุดหนุนวัดท่ากง 0 0 0 0 100 % 2,000,000

อุดหนุนวัดธงหงส์ 0 0 0 0 100 % 2,000,000
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อุดหนุนวัดบ้านค่าย 0 0 0 0 100 % 2,000,000

อุดหนุนวัดบุนนาค 0 0 0 0 100 % 2,000,000

อุดหนุนวัดปากนํ้า 0 0 0 0 100 % 2,000,000

อุดหนุนวัดหนองคอกหมู 0 0 0 0 100 % 2,000,000

อุดหนุนวัดหนองพะวา 0 0 0 2,000,000 -100 % 0

อุดหนุนวัดห้วงหิน 0 0 0 2,000,000 -100 % 0

อุดหนุนวัดอ่างแก้ว 0 0 0 0 100 % 2,000,000

รวมเงินอุดหนุน 500,000 500,000 500,000 6,500,000 34,500,000

รวมงบเงินอุดหนุน 500,000 500,000 500,000 6,500,000 34,500,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 7,860,900 7,466,920 7,243,168 27,971,761 42,550,000

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดระยอง 1,843,620 489,803.2 800,000 0 0 % 0

โครงการกินลมชมว่าวชายหาดระยอง 0 0 0 0 100 % 1,000,000

โครงการกินลมชมว่าวชายหาดระยอง 
ครั้งที่ 4 0 0 0 1,270,400 -100 % 0

โครงการจ้างศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ โดยพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะ
โขดปอ สวนสาธารณะศาลเจ้า สวน
สาธารณะโขดมะขามป้อมและหอชมวิว
เฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็น Landmark 
ของจังหวัดระยอง (แผนฯ61 เพิ่มเติม
ฉบับที่ 1 หน้า 18 ข้อ 10) กผ.

0 0 9,000,000 0 0 % 0
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โครงการจ้างเหมาบํารุงรักษาป้ายประชา
สัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด
ระยอง (จอ LED)

0 0 0 0 100 % 1,043,250

โครงการมัคคุเทศก์วัยใสพอเพียง 0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการเล่าเรื่อง เมืองระยอง ผ่านเม็ด
ทราย 0 0 0 1,400,000 0 % 1,400,000

โครงการวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อ
การบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของจังหวัดระยอง

0 0 200,000 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด
ระยอง 0 0 0 3,508,111 88.14 % 6,600,000

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
เกษตร มหัศจรรย์ดินแดนเกษตรจังหวัด
ระยอง

0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการเสน่ห์วิถีถิ่น แผ่นดินระยอง 0 0 0 494,000 1.21 % 500,000

รวมค่าใช้สอย 1,843,620 489,803.2 10,000,000 6,672,511 11,543,250

รวมงบดําเนินงาน 1,843,620 489,803.2 10,000,000 6,672,511 11,543,250

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการจัดทําป้ายโครงการสวน
สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาส
มหามงคลพระราชพิธีพระบรม
ราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 

0 0 0 500,000 -100 % 0

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ 0 0 0 3,000,000 -100 % 0
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่านํ้าศาลา
แหลมยาง (ชุมชนแหลมยาง) 0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณ
ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง
ตามพระราชดําริจังหวัดระยอง

0 0 0 0 100 % 1,400,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก 
พุทธศักราช 2562 

0 0 0 10,000,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 13,500,000 1,900,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 13,500,000 1,900,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 1,843,620 489,803.2 10,000,000 20,172,511 13,443,250

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 27,467,240 23,356,723.2 33,343,358 73,598,322 87,193,250

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 10,732,516.09 11,341,218.59 11,710,636 106.02 % 24,126,120

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0 80,347 60,342.9 121,010 852.04 % 1,152,060

เงินประจําตําแหน่ง 0 103,200 60,112.9 77,700 79.15 % 139,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0 4,635,480 4,932,260 4,851,180 6.17 % 5,150,520

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 15,091,835.03 16,371,588.17 17,093,676 12.13 % 19,166,556
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 612,880.02 678,943.54 778,620 12.72 % 877,644

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 31,256,258.14 33,444,466.1 34,632,822 50,612,100

รวมงบบุคลากร 0 31,256,258.14 33,444,466.1 34,632,822 50,612,100

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 470,740 205,850 686,800 1.92 % 700,000

ค่าเช่าบ้าน 0 84,000 64,000 45,500 -20.88 % 36,000

รวมค่าตอบแทน 0 554,740 269,850 732,300 736,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 237,111 2,204,340 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 1,900,000 5.26 % 2,000,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน 0 0 0 0 100 % 20,000,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 1,123,102 73,388 300,000 0 % 300,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 519,695.02 3,346,749.9 5,500,000 18.18 % 6,500,000

รวมค่าใช้สอย 0 1,879,908.02 5,624,477.9 7,700,000 28,800,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 434,901.5 657,991.15 700,000 0 % 700,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 2,600 3,060 40,000 0 % 40,000

วัสดุก่อสร้าง 0 1,359,767.4 2,519,980.4 2,500,000 0 % 2,500,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 2,844,171.83 3,753,358.68 5,000,000 -30 % 3,500,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 40,000 0 % 40,000
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วัสดุอื่น 0 970,000 0 20,000,000 -50 % 10,000,000

รวมค่าวัสดุ 0 5,611,440.73 6,934,390.23 28,310,000 16,810,000

รวมงบดําเนินงาน 0 8,046,088.75 12,828,718.13 36,742,300 46,346,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 130,000 3.85 % 135,000

ค่าจัดซื้อชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม 0 0 0 27,000 -33.33 % 18,000

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 0 0 0 15,900 16.98 % 18,600

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน 0 0 0 27,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 100 % 83,300

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน 0 0 0 45,500 42.86 % 65,000

ค่าจัดซื้อโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 0 49,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 4,173,000

ค่าจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิค 0 0 0 0 100 % 5,400,000

ค่าจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดล้อยาง
ขับเคลื่อน 4 ล้อ 0 0 0 0 100 % 3,300,000

ค่าจัดซื้อรถบดสั่นสะเทือน 0 0 0 0 100 % 3,500,000

ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 0 0 0 1,628,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน 0 0 0 0 100 % 20,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซื้อไม้ชักฟิวส์ 0 0 0 0 100 % 28,000
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ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งนํ้าหนักดิจิตอล 0 0 0 0 100 % 24,000

ค่าจัดซื้อเครื่องวัดแสง 0 0 0 8,000 -100 % 0

เครื่องตรวจสอบกราว 0 0 0 17,000 -100 % 0

เครื่องวัดไฟฟ้า 0 0 0 22,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

ค่าจัดซื้อกล้องสํารวจแบบประมวลผล
รวม พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 0 300,000 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องกดคอนกรีต 0 0 0 350,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่่องเขย่าตะแกรง 0 0 0 20,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อตะแกรงร่อนทราย 0 0 0 45,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะทาง 0 0 0 0 100 % 200,000

ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง 0 0 0 0 100 % 300,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล 0 0 0 299,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 0 0 0 30,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 0 57,500 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 1,378,570.07 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 600,000 0 % 600,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 1,678,570.07 0 3,370,900 17,864,900

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

ค่าปรับปรุงอาคารสํานักงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง บ้านพักข้า
ราชการและลูกจ้างประจํา

0 0 0 0 100 % 500,000
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ค่าปรับปรุงอาคารสํานักงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง บ้านพักข้า
ราชการและลูกจ้างประจํา 0 0 84,300 495,000 -100 % 0

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างบ้านพักสําหรับข้า
ราชการ (หลังที่3) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง

0 0 0 0 100 % 10,000,000

โครงการก่อสร้างบ้านพักสําหรับข้า
ราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง (ช่วงที่ 2)

0 0 0 0 100 % 3,500,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง 0 185,000 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง 0 0 420,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น 
3)

0 0 0 0 100 % 9,550,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง

เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่า K) 0 0 0 1,000,000 0 % 1,000,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 185,000 504,300 1,495,000 24,550,000

รวมงบลงทุน 0 1,863,570.07 504,300 4,865,900 42,414,900

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 41,165,916.96 46,777,484.23 76,241,022 139,373,000

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายซอยตาบัว 0 0 0 1,555,000 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายซอยหมู่ชม 0 0 0 0 100 % 5,935,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านพงลําดวน-ศาลาเขียว 0 0 0 843,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายสามแยกถนนบ้านบึง - แกลง 
บริเวณข้างร้านเกล้า (ชุมชนหนอง
แหวน)

0 0 0 4,500,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายสามแยกถนนบ้านบึง-แกลง 
บริเวณข้างร้านเพิ่มเชียงกง (ชุมชน
หนองแหวน)

0 0 0 860,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายสุนทรภู่-ไกลกังวล 0 0 0 1,530,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหนองอ้ายรื่น-บ้านกมล 0 0 0 3,370,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยลุงเฮี้ยม 0 0 0 610,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนน รย.ถ.10027 สายบ้านวัง
ล่าง-บ้านสองสลึง

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

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนน รย.ถ.10030 สายวัดจํารุง
-สุขุมวิท

0 0 0 2,952,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสาย กม.5 - ตีนเนิน  0 0 0 5,998,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายขนําแทรกเตอร์-สะพานจินดา 0 0 0 7,350,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายเจ็ดลูกเนิน - คลองมะงั่ว 0 0 0 0 100 % 2,000,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายชากตาแตง ซอย 6 0 0 0 1,950,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายชากทองหลาง - ชากนํ้าลึก 0 0 0 1,100,000 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายชุมนุมตาเชย - พลงตาเอี่ยม 0 0 0 3,196,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายซอยไปดี-มาดี 1 0 0 0 0 100 % 4,742,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายซอยแยกจากถนนสุนทรภู่ 4 
(ชุมชนหนองควายเขาหัก)

0 0 0 0 100 % 1,000,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายซอยวังกระรอก 2 0 0 0 0 100 % 2,000,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายตาขัน - บ้านค่าย 0 0 0 0 100 % 6,860,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายตาโรง - หนองมะปริง 0 0 0 0 100 % 4,200,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายเถาสะบ้า 0 0 0 0 100 % 6,227,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายแถวเนิน-วัดใหม่-บ้านค่าย 0 0 0 0 100 % 2,000,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายแถวเนิน-หนองมะนาว 0 0 0 2,300,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทรัพย์แสน่ – สามท่า 0 0 0 0 100 % 3,850,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทวีสุข 1 0 0 0 2,645,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายท่ากินข้าว - โขดกลาง 0 0 0 2,000,000 0 % 2,000,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายเทศบาล 2 ซอย 4 0 0 0 12,960,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายเนินสําราญ – หนองนาซา 0 0 0 0 100 % 1,000,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายเนินเสาธง-ชากลาว-ห้วย
มะเฟือง (ช่วงที่ 2)

0 0 0 4,143,600 32.86 % 5,505,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายในแถว-หนองมะนาว (ช่วงที่ 
2) 

0 0 0 411,000 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านใน-แหลมยาง 0 0 0 5,000,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านหมู่ - แถวเนิน 0 0 0 978,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบึงตาต้า – เขาคลองซอง 0 0 0 0 100 % 10,250,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายแพนธานี - ป่าหวาย - โรง
นํ้าตาล

0 0 0 2,000,000 50 % 3,000,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายมะเดื่อ - ทรัพย์ประเสริฐ 0 0 0 4,500,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายมัสยิด - นอกทุ่ง 0 0 0 3,193,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายมาบยางพร 18 (ช่วงที่ 3 ) 0 0 0 0 100 % 11,460,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายรอบอ่างยางขาคีม 0 0 0 5,264,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายล็อค 2 - ล็อค 7 0 0 0 18,896,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายวังม่าน - รางชะมวง - ตาขัน 0 0 0 4,200,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายศาลเจ้าพ่อ - ฝายนํ้าล้น 0 0 0 0 100 % 4,910,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายศาลเจ้า-หนองตะพาน 0 0 0 0 100 % 2,153,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายศาลาในโป่ง 0 0 0 0 100 % 2,239,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายสระหลวง 0 0 0 2,050,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายสวนส้ม - เขากะพง 0 0 0 3,495,000 130.44 % 8,054,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายสหกรณ์ - หนองหอย 0 0 0 3,500,000 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายสะพานช้าง 0 0 0 0 100 % 2,374,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายสํานักมะปริง - หลุมต้นตาล 0 0 0 2,700,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายสุขุมวิท-ศาลาแดง-เนินกลาง 0 0 0 0 100 % 5,000,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหนองต่อเรือ - โขดกลาง 
ซอย 1

0 0 0 0 100 % 5,690,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหนองมะปริง - วัดหนองหว้า 0 0 0 2,970,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหลังวัดเขาตลาด 0 0 0 0 100 % 4,213,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายห้วยยาง-เขาสวน 0 0 0 0 100 % 3,060,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหินโค่ง - คลองมงคล 0 0 0 1,164,500 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายอ่างนํ้าพัฒนา 0 0 0 0 100 % 3,000,000

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายเขาตลาด – ชุมแสง 0 0 0 0 100 % 6,250,000

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตสายคลองสมบูรณ์เลียบอ่าง
เก็บนํ้า

0 0 0 0 100 % 2,980,000

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตสายชําฆ้อพิทยาคม - หลุม
ใน

0 0 0 0 100 % 6,330,000

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตสายป่ายุบใน - คลอง 18 0 0 0 8,690,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตสายยางเอน - มะเดื่อ 0 0 0 6,580,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตสายสามัคคี 1-สามัคคี 2 0 0 0 1,500,000 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตสายหลุมมะนาว – คลองยาย
เมือง

0 0 0 0 100 % 3,130,000

โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนสายเนินกระปรอก- หาด
นํ้าริน

0 0 0 0 100 % 12,090,000

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน รย.ถ
.10036 สายตอนแยกทางหลวงหมาย
เลข 3 (เขาดิน) - หนองเสม็ด

0 0 0 0 100 % 50,000,000

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน อบจ.รย
.0207 สายบ้านคลองปูน-บ้านปากนํ้าพัง
ราด

0 0 0 0 100 % 5,506,000

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายเนินสําราญ-หนองนาซา 0 0 0 1,959,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายแขมงคงมั่น 0 0 0 3,541,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายคลองใช้ ซอย 4 0 0 0 0 100 % 4,000,000

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายถนนกระเพรา - ถนน
นอก

0 0 0 0 100 % 4,660,000

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเนินดินแดง -ชุมนุมใน 0 0 0 0 100 % 2,800,000

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายในไร่ – สุขุมวิท 0 0 0 0 100 % 1,800,000

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายมาบพลุ - เขาหินแท่น 0 0 0 0 100 % 5,000,000

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายวัดใหม่ - บางบุตร 0 0 0 0 100 % 12,152,000

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายสองพี่น้อง - 
ตะพุนทอง

0 0 0 0 100 % 3,650,000

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  14:50:25 หน้า : 142/151

161



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหนองกระโทก - ดอน
สําราญ

0 0 0 0 100 % 6,470,000

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหนองแพงพวย – ซอยชาว
สวน 1

0 0 0 0 100 % 4,200,000

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหนองหว้า – สํานักตะแบก 0 0 0 0 100 % 1,000,000

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายแหลมมะขาม-ก้นทุ่ง 0 0 0 0 100 % 3,460,000

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายอนามัย - เขาซุ้ม 0 0 0 0 100 % 1,850,000

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเทศบาล 
39/1 ซอย 10

0 0 0 0 100 % 11,896,000

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายกลางตลาดปาก
นํ้าพังราด

0 0 0 0 100 % 915,000

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยเทศบาล 
35

0 0 0 0 100 % 5,650,000

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายพลงช้างเผือก 
ซอย 7 – ท่าใหญ่คลองพลง

0 0 0 0 100 % 1,000,000

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายห้อยหัว - 
คลองยาง

0 0 0 0 100 % 7,800,000

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายชา
กหมาก-หนองกะเฉด 0 0 0 0 100 % 6,030,000

โครงการก่อสร้างปรับปรุงสายทางใน
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง

0 0 0 0 100 % 438,239,000

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า ถนน 
อบจ.รย.0108 สายบ้านเชิงเนิน-บ้านชา
กบก 0 0 0 1,000,000 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายกลางดง 6 0 0 0 5,000,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายจํารุง ซอย 
4

0 0 0 0 100 % 4,600,000

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กคลองห้วงหิน ถนนสายข้างคลอง
ห้วงหิน

0 0 0 0 100 % 3,200,000

โครงการก่อสร้างสะพานไม้บริเวณบ้าน
ปลาธนาคารปู 0 0 0 0 100 % 4,586,000

โครงการก่อสร้างห้องนํ้าสาธารณะภาย
ในพื้นที่สนามกีฬาต้านยาเสพติด 0 0 0 995,000 -100 % 0

โครงการขยายสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนสายห้างญวน - เขาหินแท่น 0 0 0 0 100 % 1,240,000

โครงการขยายสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กสะพานแม่นํ้าระยองสายหนอง
ตะแบก - บ้านเก่า 

0 0 0 3,600,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงขยายสะพานถนน อบ
จ.รย.0117 สายตอนต่อทางเทศบาล
ตําบลแกลงกะเฉดควบคุม-หาดใหญ่ 

0 0 0 5,000,000 -100 % 0

โครงการวางท่อระบายนํ้า ค.ส.ล.ถนน
สายโรงสี-คลองใช้ 0 0 0 2,500,000 -100 % 0

โครงการวางท่อระบายนํ้าพร้อมบ่อพัก
ถนนสายกรมหลวงฯ – หนองโพรง 0 0 0 0 100 % 2,764,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายชากตะไคร้ - เนินโพธิ์
ทอง 

0 0 0 7,390,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายชุมนุมสูง - หนองหว้า 0 0 0 2,000,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายโพธิ์ไทร - หนองคุย 0 0 0 2,000,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายนาซา - ปาก
ทางหลวง 

0 0 0 4,000,000 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายปากแพรก - 
ตลาดหมอมุ่ย

0 0 0 9,927,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศาลเจ้า - ห้วย
หินดาด 

0 0 0 8,309,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายนํ้า 
ค.ส.ล.ถนน อบจ.รย.0222 สายตอน
แยกทางหลวงหมายเลข 3 (เนินดิน
แดง)-เนินหย่อง อําเภอแกลง จังหวัด
ระยอง 

0 0 0 6,412,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานถนน
สายหนองไร่ - โป่งเก้ง 0 0 0 2,880,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงสายทางใน
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง

0 0 0 40,000,000 -100 % 0

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
รย.ถ.10063 สายตอนแยกทางหลวง
หมายเลข 3191-บรรจบถนนซอย 14 
ของนิคมสร้างตนเอง

0 0 0 9,999,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน อบจ
.รย.0701 0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการปรับปรุงถนน รย.ถ.10007 
สายบ้านชะวึก-บ้านห้วงหิน 0 0 0 0 100 % 10,000,000

โครงการปรับปรุงถนน รย.ถ.10023 
สายบ้านเนินพูนศิลป์ - บ้านโพธิ์ไทร 0 0 0 6,385,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนน รย.ถ.10038 
สายตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3 (สี่
แยกกองดิน) - บรรจบทางหลวงหมาย
เลข 3406 (สํานักสงฆ์เขาวงศ์)

0 0 0 6,671,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายเชื่อมตาสิทธิ์ 0 0 0 0 100 % 6,880,000
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โครงการปรับปรุงถนนรอบอ่างดอก
กราย ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง 
ตามพระราชดําริจังหวัดระยอง 0 0 0 7,200,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 276,222,100 755,350,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 276,222,100 755,350,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 0 0 0 276,222,100 755,350,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 41,165,916.96 46,777,484.23 352,463,122 894,723,000

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีเทศกาลผลไม้
ประจําจังหวัดระยอง 999,500 798,195 750,000 1,200,000 66.67 % 2,000,000

โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชไร้ดิน 
(Hydroponic) เพื่อเป็นค่าดําเนินการ
โครงการศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชไร้ดิน 
(Hydroponic) เช่น จัดซื้อเมล็ดพืช จัด
ซื้อปุ๋ยเคมี จัดซื้อวัสดุเคมีทางการเกษตร 
เป็นต้น เพื่อใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง (00321) 
(แผนเพิ่มเติม 60 ฉบับท่ี 1 หน้า 22 ข้อ 
2)

0 97,920 0 0 0 % 0

โครงการอบรมการวางระบบนํ้าเพื่อการ
เกษตรแบบมืออาชีพ 0 0 0 300,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 999,500 896,115 750,000 1,500,000 2,100,000
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ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 18,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 18,000 0 0 0 0

รวมงบดําเนินงาน 1,017,500 896,115 750,000 1,500,000 2,100,000

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รวบรวมผล
ผลิตทางการเกษตร 0 0 0 5,000,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รวบรวมผล
ผลิตทางการเกษตรระดับอําเภอเขาชะ
เมา

0 0 0 0 100 % 6,578,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างฝายคันหินใหญ่ทดนํ้า
เทศบาลตําบลบ้านค่าย 2,162,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างฝายนํ้าล้น ค.ส.ล.คลอง
กะแมง 0 0 0 1,580,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับพื้นที่เพื่อการเกษตรตาม
แนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว ภายในโรงเรียนพออยู่พอกิน

0 0 0 3,160,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมปรับปรุงพื้นที่เพื่อการ
เกษตรตามแนวพระราชดําริพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภายในพื้นที่
โรงเรียนพออยู่พอกิน หมู่ที่ 6 ตําบลชุม
แสง อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 

0 3,160,000 0 0 0 % 0
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ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง

โครงการจ้างออกแบบศูนย์เรียนรู้
อัจฉริยะ 0 0 0 4,000,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,162,000 3,160,000 0 13,740,000 6,578,000

รวมงบลงทุน 2,162,000 3,160,000 0 13,740,000 6,578,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 3,000,000 3,210,000 3,000,000 0 0 % 0

อุดหนุนสํานักงานจังหวัดระยอง 0 0 0 3,000,000 0 % 3,000,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 200,000 200,000 200,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 3,200,000 3,410,000 3,200,000 3,000,000 3,000,000

รวมงบเงินอุดหนุน 3,200,000 3,410,000 3,200,000 3,000,000 3,000,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 6,379,500 7,466,115 3,950,000 18,240,000 11,678,000

งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการขุดลอกคลองตาทุม 0 0 0 0 100 % 800,000

โครงการขุดลอกสระนํ้าหนองตาเนียม 
หมู่ที่ 5 ตําบลกระแสบน อําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง

0 265,700 0 0 0 % 0
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โครงการศึกษาพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อม
โทรมในเขตตําบลห้วยโป่ง 
อําเภอเมืองระยอง และเขตอําเภอ
บ้านฉาง จังหวัดระยอง

0 0 0 0 100 % 5,000,000

รวมค่าใช้สอย 0 265,700 0 0 5,800,000

รวมงบดําเนินงาน 0 265,700 0 0 5,800,000

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขุดลอกหนองคมบาง หมู่ที่ 6 
ตําบลวังจันทร์ และหมู่ที่ 4 ตําบลพลงตา
เอี่ยม อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

1,458,870 0 0 0 0 % 0

โครงการขุดสระเก็บนํ้าสารธารณะบ้าน
เจ็ดลูกเนิน 0 0 0 500,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,458,870 0 0 500,000 0

รวมงบลงทุน 1,458,870 0 0 500,000 0

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ 1,458,870 265,700 0 500,000 5,800,000

รวมแผนงานการเกษตร 7,838,370 7,731,815 3,950,000 18,740,000 17,478,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัด
ระยอง 0 0 0 0 100 % 343,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0 343,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 343,000

รวมงานกิจการประปา 0 0 0 0 343,000

รวมแผนงานการพาณิชย์ 0 0 0 0 343,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

ค่าชําระหนี้เงินต้น 84,348,900 84,348,900 84,348,900 97,701,100 -34.68 % 63,818,500

ค่าชําระดอกเบี้ย 14,603,329.39 11,842,891.11 11,076,265.68 9,403,000 -12.51 % 8,227,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 10,184,301.05 11,136,981.95 12,060,805.3 14,894,000 -51.63 % 7,204,010

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 0 284,165 78.97 % 508,570

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
โครงการอื่น 1,190,981 1,045,366 2,450,000 3,964,960 1.22 % 4,013,260

สํารองจ่าย 0 0 0 2,000,000 -100 % 0

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 1,000,000 1,004,000 1,024,000 0 0 % 0

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0 0 0 1,032,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 0 0 0 0 100 % 1,000,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าบํารุงสมาคมองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแห่งประเทศไทย 0 0 0 0 100 % 1,000,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 0 40,000 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
จังหวัดระยอง 0 0 0 0 100 % 8,000,000

เงินช่วยพิเศษ 27,000 56,880 90,810 300,000 83.33 % 550,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 15,789,999.8 17,199,999.1 20,000,000 20,800,000 5.77 % 22,000,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 417,681.6 417,681.6 417,681.6 600,000 0 % 600,000

เงินช่วยพิเศษผู้รับบํานาญ 0 0 0 0 100 % 200,000

เงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการถ่ายโอน 0 0 0 42,000 0 % 42,000

เงินช่วยพิเศษผู้รับบํานาญข้าราชการถ่ายโอน 0 0 0 50,000 0 % 50,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 1,460,772 1,460,772 1,478,316 2,500,000 0 % 2,500,000

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) 158,379 127,719 134,328 80,000 -6.08 % 75,138

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ 0 0 0 60,000 150 % 150,000

รวมงบกลาง 129,181,343.84 128,641,190.76 133,081,106.58 153,751,225 119,938,478

รวมงบกลาง 129,181,343.84 128,641,190.76 133,081,106.58 153,751,225 119,938,478

รวมงบกลาง 129,181,343.84 128,641,190.76 133,081,106.58 153,751,225 119,938,478

รวมแผนงานงบกลาง 129,181,343.84 128,641,190.76 133,081,106.58 153,751,225 119,938,478

รวมทุกแผนงาน 870,960,677.5 925,007,045.45 961,830,185.77 2,360,000,000 2,500,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
อําเภอ เมืองระยอง   จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,500,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 376,859,258 บาท

งบบุคลากร รวม 77,526,928 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 10,363,800 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 1,399,320 บาท

     - สํานักปลัด ตั้งไว้ 1,399,320.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในอัตราเดือนละ 55,530.- บาท 
และเงินเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 2
 ตําแหน่งๆ ละ 30,540.-บาท/เดือน 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2557 (00111)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 300,000 บาท
    - สํานักปลัด ตั้งไว้ 300,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจํา
ตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด อัตราเดือนละ10,000
บาท ตําแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 2 ตําแหน่ง ๆ 
ละ 7,500.-  บาท/เดือน
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (00111)
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 300,000 บาท
     - สํานักปลัด ตั้งไว้ 300,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
พิเศษตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอัตราเดือนละ 
10,000 บาท และตําแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
จํานวน 2 ตําแหน่งๆ ละ 7,500  บาท/เดือน 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (00111)

เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 1,099,680 บาท
     - สํานักปลัด ตั้งไว้ 933,120.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 4 ราย 
อัตราเดือนละ 19,440 .- บาท 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (00111)

     - สํานักปลัด ตั้งไว้ 166,560.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 1 ราย 
อัตราเดือนละ 13,880.- บาท 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (00111)
     

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 7,264,800 บาท
     - กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 7,264,800.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2557(00111)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 67,163,128 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 28,877,480 บาท

     - ตั้งไว้  28,877,480.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ 
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนในตําแหน่งต่างๆ ของข้าราชการ
ในสังกัดสํานักปลัดฯ ,กองกิจการสภาฯ และกองการเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2559 (00111)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 811,260 บาท
เงินเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนประเภทบริหารท้องถิ่นระดับกลาง/สูง
     - สํานักปลัด ตั้งไว้ 254,400.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม
ค่าตอบแทนรายเดือนประเภทบริหารท้องถิ่นระดับกลาง/สูง 
ประกอบด้วย ตําแหน่ง ปลัด อบจ., รองปลัด อบจ. 
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2559 (00111)

เงินเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนประเภทอํานวยการท้องถิ่นระดับ
กลาง 
     -  ตั้งไว้ 201,600.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าตอบแทน
รายเดือน ประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับกลาง ของหัวหน้า
สํานักปลัดฯ , ตําแหน่งผู้อํานวยการกองกิจการสภาฯ และ
กองการเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. 2547 
และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/
ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายเงินค่าตอนแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (00111)

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ 
     - ตั้งไว้ 355,260 บาท เพื่อเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ให้แก่ข้าราชการในสังกัดสํานักปลัดฯ ,กองกิจการสภาฯ และ
กองการเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อน
ไขเกี่ยวกับการให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 (00111)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 654,000 บาท
เงินประจําตําแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นระดับกลาง/สูง 
      - สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 254,400 บาท  เพื่อจ่ายเป็น
เงินประจําตําแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นระดับกลาง/สูง 
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
ประกอบด้วยตําแหน่งปลัด อบจ.,รองปลัด อบจ. 
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือน 
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2559 (00111)
 
เงินประจําตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับกลาง 
     - ตั้งไว้ 201,600.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภท
อํานวยการท้องถิ่น ระดับกลาง ตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดฯ ,
ตําแหน่งผู้อํานวยการกองกิจการสภาฯ และกองการเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดระยองเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559(00111)

เงินประจําตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น 
     - ตั้งไว้ 198,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภท
อํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น ตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย ในสังกัด
สํานักปลัดฯ ,กองกิจการสภาฯ และกองการเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
 (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 (00111)
 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 2,081,544 บาท
     - สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 2,081,544.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจําพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําในตําแหน่งต่างๆ 
ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.,กท. และ ก.อบต.(ก กลางออก
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท.0809.3/ว 2683 ลว. 15 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ประกาศ กจ.,กท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 
(ฉบับที่ 4) และประกาศ กจ.,กท. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของ อปท.ได้รับค่าจ้าง (ฉบับ
ที่ 4) (00111) 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 33,179,984 บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ 
     - ตั้งไว้ 29,075,984.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ตามภารกิจในตําแหน่งต่างๆ ในสังกัดสํานักปลัดฯ ,กองกิจการสภาฯ 
และกองการเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2557 (00111) 

ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 
     - สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 4,104,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
พนักงานจ้างทั่วไป ในสังกัดสํานักปลัดฯ ,กองกิจการสภาฯ
และกองการเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.,กท. และ ก.อบต. หนังสือด่วนที่สุด 
ที่ มท.0809.5/ว 81 ลว. 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ กจ. 
กท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
(ฉบับที่ 3) (00111)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 1,444,860 บาท
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง 
     - ตั้งไว้ 1,444,860.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวของพนักงานจ้าง ในสังกัดสํานักปลัดฯ ,กองกิจการสภาฯ 
และกองการเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดระยอง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 (00111)
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เงินอื่นๆ จํานวน 114,000 บาท
เงินเพิ่มพิเศษ พ.ต.ส. พยาบาล 
     - สํานักปลัด ตั้งไว้  60,000.-บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่ม
สําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด สําหรับพยาบาลวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานในองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ต.ส.) 
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดระยอง ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. 
ที่ มท.0809.2/ว 138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณค่าใช้จ่ายงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท.0809.3/  
ว 293 ลว. 9 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ.และ ก.ท. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) และประกาศ ก.อบต. เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) (00111)

เงินเพิ่มตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ สําหรับนิติกรผู้ปฏิบัติงานในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง (พ.ต.ก.)
     -  ตั้งไว้ 54,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ของข้าราชการสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และ
กองการเจ้าหน้าที่ สําหรับนิติกรผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง (พ.ต.ก.) 
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดระยอง เรื่อง กําหนดตําแหน่งและเงินเพิ่มสําหรับ
ตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลงวันที่ 15 มีนาคม 2553 (00111)
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งบดําเนินงาน รวม 290,893,080 บาท
ค่าตอบแทน รวม 146,252,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 144,720,000 บาท

ค่าป่วยการสําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน
     - สํานักปลัดฯ ตั้งไว้118,020,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการ
สําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0891.3/ว 1474 ลว. 28 กรกฎาคม 2559 เรื่อง การซักซ้อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน (00111)

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี 
     - กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้  26,700,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับข้าราชการ ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 
18 พฤษภาคม 2558 (00111)  

ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 100,000 บาท
     - กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ย
ประชุมสมาชิกสภา อบจ., คณะกรรมการสภา อบจ. และค่าตอบแทน
คณะทํางานหรือคณะกรรมการที่มาปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่พึงเบิกจ่ายได้
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2554 (00111)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,150,000 บาท
     - ตั้งไว้ 1,150,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและวันหยุดราชการของข้าราชการ, 
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างในสังกัดสํานักปลัดฯ ,กองกิจการสภาฯ 
และกองการเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาปกติและ
วันหยุดราชการ 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (00111)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 282,000 บาท
     - ตั้งไว้  282,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ในสังกัดสํานักปลัดฯ ,กองกิจการสภาฯ และกองการเจ้าหน้าที่ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (00111) 

ค่าใช้สอย รวม 111,976,080 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาจัดทําวารสารประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จํานวน 999,000 บาท
     - สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 999,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
จัดทําวารสารประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมผลงานที่ผ่านมา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ 
มท 0808.2/ว 7120 ลว. 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 307 ข้อ 26 (00111) 

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดและบํารุงรักษาสถานที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง

จํานวน 295,200 บาท

     - สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 295,200.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
เจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดและบํารุงรักษาสถานที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง จํานวน 2 คน เช่น บริเวณด้านหน้า และบริเวณอื่นๆ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นต้น 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 0746 ลว. 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 314 ข้อ 58 (00111) 

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดง
ตามพระราชดําริจังหวัดระยอง

จํานวน 984,000 บาท

     - สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 984,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดง
ตามพระราชดําริจังหวัดระยอง ณ บริเวณอ่างเก็บนํ้าดอกกราย 
อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง จํานวน 4 คน 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 0746 ลว. 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 314 ข้อ 54 (00111) 
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ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง

จํานวน 2,952,000 บาท

     - สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 2,952,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง 
          - ปฏิบัติงานประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
            จํานวน 4 คน
          - ปฏิบัติงานประจําสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง 
            จํานวน 8 คน
ปฏิบัติตามหนังสือส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 0746 ลว. 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 314 ข้อ 55 (00111) 
 

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง
ตามพระราชดําริจังหวัดระยอง

จํานวน 442,800 บาท

     - สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 442,800.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตาม
พระราชดําริจังหวัดระยอง ณ บริเวณอ่างเก็บนํ้าดอกกราย 
อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง จํานวน 3 คน 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 0746 ลว. 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 314 ข้อ 56 (00111) 

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดสถานที่ราชการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง

จํานวน 1,476,000 บาท

     - สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 1,476,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดสถานที่ราชการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติงานประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง จํานวน 10 คน 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 0746 ลว.1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 314 ข้อ 57 (00111) 

ค่าจ้างเหมารายจ่ายอื่นๆ จํานวน 3,300,000 บาท
     - สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 3,300,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บเล่ม
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าบอกรับวารสารหนังสือและระเบียบต่างๆ 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาขยายเขตไฟฟ้า ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินคดี ตามคําพิพากษาและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลว. 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (00111) 
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 400,000 บาท
     - ตั้งไว้ 400,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บเล่ม หนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมา
บริการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า 
ค่าติดตั้งประปา ค่าเบี้ยประกันค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี 
ตามคําพิพากษาและอื่นๆ ที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในสังกัดกองกิจการสภาฯ และกองการเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(00111)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 2,220,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในพระราชพิธี รัฐพิธี งานประเพณี และงานกิจกรรม
สําคัญของจังหวัด 
     - สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 1,500,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  
เช่น  ค่าจัดดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  ค่าพลุดอกไม้ไฟ  พวงมาลา 
พวงหรีด รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่ใช้ในงานพระราชพิธี/ รัฐพิธี  
ฯลฯ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และของจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน, การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (00111) 

ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  
      - ตั้งไว้ 450,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม 
หรือทัศนศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับวงงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง ใช้ในสังกัด สํานักปลัดฯ,กองกิจฯ และกองการเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและ
การเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (00111) 

ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการหรือ คณะอนุกรรมการ  
     - ตั้งไว้ 270,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม
สภา อบจ. คณะกรรมการประจําสภา อบจ. และคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ตามระเบียบ หรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน เป็นค่าเลี้ยงรับรอง
เช่น อาหาร เครื่องดื่มต่างๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น ใช้ในสังกัด สํานักปลัดฯ , กองกิจฯ 
และกองการเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและ
การเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (00111) 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 2,878,680 บาท

     - สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 2,878,680.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จํานวน 
221 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
          - เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และเครื่องสํารองไฟฟ้า 
            (สําหรับสํานักงาน) จํานวน 193 เครื่อง
          - เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และเครื่องสํารองไฟฟ้า 
            (สําหรับเขียนแบบ) จํานวน 28 เครื่อง 
รวมเป็นเงินจํานวน 8,636,040 บาท 
ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เป็นเงินจํานวน 2,878,680 บาท
ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
เป็นเงินจํานวน 2,878,680 บาท
ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     
เป็นเงินจํานวน 2,878,680 บาท
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของอปท 
พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 ข้อ 38 กรณียกเว้น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 707 ข้อ 9 (00111) 

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จํานวน 974,400 บาท
     - สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 974,400.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสารระบบดิจิตอล จํานวน 18 เครื่อง  เพื่อใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นเงิน 2,923,200 บาท ดังนี้
          - ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563      
            เป็นเงินจํานวน 974,400 บาท
          - ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      
            เป็นเงินจํานวน 974,400 บาท
          - ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      
            เป็นเงินจํานวน 974,400 บาท
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของ อปท 
พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 ข้อ 38 กรณียกเว้น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 708 ข้อ 12 (00111) 

ค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 150,000 บาท
     - กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 150,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 327 ข้อ 102 (00111) 
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 850,000 บาท
     - ตั้งไว้ 850,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทางสําหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง ในสังกัดสํานักปลัดฯ ,กองกิจการสภาฯ และ
กองการเจ้าหน้าที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามสิทธิ และระเบียบที่พึง
เบิกจ่ายได้ในการเดินทางไปราชการที่เกี่ยวกับงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (00111)

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. หรือผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 70,000,000 บาท
    - กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 70,000,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.หรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยมี ค่าใช้จ่าย
อาทิเช่น บัตรเลือกตั้ง อุปกรณ์การเลือกตั้ง และค่าตอบแทนคณะ
กรรมการ ฯลฯ  
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวันที่ 
6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบประมาณ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 318 ข้อ 70 (00111) 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. หรือผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทน
ตําแหน่งที่ว่าง

จํานวน 1,000,000 บาท

      - กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 1,000,000.-บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.หรือผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตําแหน่ง
ที่ว่าง เพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ โดยมีค่าใช้จ่าย อาทิเช่น 
บัตรเลือกตั้ง อุปกรณ์การเลือกตั้ง และค่าตอบแทนคณะกรรมการ ฯลฯ 
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวันที่ 
6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบประมาณ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 315 ข้อ 63 (00111) 

โครงการจ้างเหมาดูแลระบบบริหารงานบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง

จํานวน 480,000 บาท

     - สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 480,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการจ้างเหมาดูแลระบบบริหารงานบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลว. 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 304 ข้อ 9 (00111) 
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โครงการจ้างเหมาดูแลระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง

จํานวน 480,000 บาท

     - สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 480,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการจ้างเหมาดูแลระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลว. 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด)   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 304 ข้อ 10 (00111) 

โครงการจ้างเหมาบํารุงรักษาและแก้ไขระบบเว็บไซต์ ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง

จํานวน 350,000 บาท

     - สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 350,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการจ้างเหมาบํารุงรักษาและแก้ไขระบบเว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลว. 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 312 ข้อ 47 (00111) 

โครงการจ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ และระบบจัดเก็บ
เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

จํานวน 500,000 บาท

     - สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 500,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการจ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ และระบบ
จัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลว. 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 313 ข้อ 50 (00111) 

โครงการจ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ และระบบบริหาร
จัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

จํานวน 450,000 บาท

     - สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 450,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการจ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ และระบบ
บริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 304 ข้อ 7 (00111) 
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โครงการจ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์จัดเก็บ
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

จํานวน 490,000 บาท

        - สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 490,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการจ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์จัดเก็บ
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 304 ข้อ 8 (00111) 

โครงการจ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย 
(Next Generation Firewall) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

จํานวน 450,000 บาท

     - สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 450,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการจ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ป้องกัน
เครือข่าย (Next Generation Firewall) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลว. 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 313 ข้อ 49 (00111) 

โครงการจ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์และระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด สนามกีฬากลางจังหวัดระยองขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง

จํานวน 452,000 บาท

     - สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 452,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการจ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์และระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลว. 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 309 ข้อ 34 (00111) 

โครงการจ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์และระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิดรอบสํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

จํานวน 352,000 บาท

     - สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 352,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการจ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์และ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด รอบสํานักงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง  
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 7120ลว. 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 308 ข้อ 33 (00111) 
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โครงการจ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์และระบบเครือข่าย
ภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

จํานวน 470,000 บาท

     - สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 470,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการจ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ และ
ระบบเครือข่ายภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 303 ข้อ 6 (00111) 

โครงการจ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์และระบบเครือข่าย
ไร้สาย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

จํานวน 470,000 บาท

     - สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 470,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการจ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์และ
ระบบเครือข่ายไร้สายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 7120ลว. 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 308 ข้อ 32 (00111) 

โครงการจ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์และระบบจัดเก็บ
ข้อมูลของเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

จํานวน 480,000 บาท

     - สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 480,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการจ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์และระบบ
จัดเก็บข้อมูลของเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลว. 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 312 ข้อ 46 (00111) 

โครงการจ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์และระบบรักษา
ความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านภัยคุกคามจากภายนอก
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

จํานวน 270,000 บาท

     - สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 270,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการจ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์และระบบ
รักษาความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านภัยคุกคาม
จากภายนอกขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลว. 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 312 ข้อ 48 (00111) 
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โครงการเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 10,000 บาท
     - กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินการเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม
ที่พึงเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ 
ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/
ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนิน
การจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ 
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2545 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 331 ข้อ 109 (00111) 

โครงการฝึกอบรม และสัมมนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง

จํานวน 2,000,000 บาท

      - กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 2,000,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง เช่น ค่าสถานที่ ค่าวัสดุในการอบรม ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่พึงเบิกจ่าย
ได้ตามระเบียบ 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 329 ข้อ 105 (00111) 

โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต จํานวน 100,000 บาท
     - กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต 
เช่น ค่าสถานที่ ค่าวัสดุในการอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่พึงเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 328 ข้อ 104 (00111) 

โครงการภาคีเครือข่ายร่วมใจป้องกันการทุจริต และขยายแนวร่วมเครือข่าย
ป้องกันการทุจริต

จํานวน 250,000 บาท

     - กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 250,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินโครงการภาคีเครือข่ายร่วมใจป้องกันการทุจริต และขยาย
แนวร่วมเครือข่ายป้องกันการทุจริต เช่น ค่าสถานที่ ค่าวัสดุในการอบรม 
ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่พึงเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 332 ข้อ 110 (00111) 
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โครงการศึกษาเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง จํานวน 8,000,000 บาท
     - สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 8,000,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการศึกษาเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวงรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เช่น ค่าจัดสถานที่ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกได้ตามระเบียบ เป็นต้น 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
ของ อปท. พ.ศ. 2559 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 491 ข้อ 1 (00111) 

โครงการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น จํานวน 1,500,000 บาท
     - กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 1,500,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินโครงการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ฯ เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ตามสิทธิและระเบียบที่พึง เบิกจ่ายได้ ฯลฯ 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 318 ข้อ 71 (00111) 

โครงการอบรมเครือข่าย ป.ป.ช. ภาคประชาชน จํานวน 100,000 บาท
      - กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินโครงการอบรมเครือข่าย ป.ป.ช. ภาคประชาชน และ
กิจกรรมต่างๆ  เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบที่พึง
เบิกจ่ายได้ ฯลฯ 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 318 ข้อ 73 (00111) 

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง

จํานวน 100,000 บาท

     -  กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่มค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามสิทธิ
และระเบียบที่พึงเบิกจ่ายได้ ฯลฯ 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 317 ข้อ 69 (00111) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,300,000 บาท
     - ตั้งไว้ 5,300,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานตามปกติ ในสังกัดสํานักปลัดฯ ,
กองกิจการสภาฯ และกองการเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (00111)
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ค่าวัสดุ รวม 32,665,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 530,000 บาท

     - ตั้งไว้ 530,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น หลอดไฟ  สวิทซ์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟ เทปพันสายไฟ 
สตาร์ทเตอร์ บัลลาส และอุปกรณ์อื่นๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า 
เพื่อใช้ในอาคารสํานักงานทั้งภายในและภายนอก โรงเก็บพัสดุตลอด 
จนในบริเวณสวนหย่อมด้านหน้าสํานักงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เป็นต้น สําหรับใช้ในกิจการสํานักปลัดฯ ,กองกิจการสภาฯ 
และกองการเจ้าหน้าที่ 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ 
มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (00111) 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,450,000 บาท
     - ตั้งไว้ 1,450,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน 
สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่นไม้กวาด
กระดาษชําระ ผงซักฟอก นํ้ายาดับกลิ่น นํ้ายาล้างจาน ถุงใส่ขยะ ถาด 
สเปรย์ปรับอากาศ ฯลฯ สําหรับใช้ในกิจการสํานักปลัดฯ ,กองกิจการสภาฯ
และกองการเจ้าหน้าที่ 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ 
มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (00111)  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 250,000 บาท
     - สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 250,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
วัสดุก่อสร้าง เช่นไม้ต่างๆ นํ้ามันทาไม้  ทินเนอร์ แปรงทาสี 
ปูนขาว ทราย สี ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง สังกะสีตะปู  เหล็กเส้น  
และอุปกรณ์ก่อสร้างอื่นๆ  ฯลฯ สําหรับใช้ในกิจการขององค์
การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก  
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 00111)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 730,000 บาท
     - ตั้งไว้ 730,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอกยางใน นํ้ามันเบรค อะไหล่เครื่องตัดหญ้า 
กรวยจราจร แผงกั้นเหล็ก ฯลฯ สําหรับใช้ในกิจการสํานักปลัดฯ ,
กองกิจการสภาฯ และกองการเจ้าหน้าที่ 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่
มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (00111) 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 29,000,000 บาท
     - สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 29,000,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
นํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเครื่องยนต์ต่างๆ เช่น นํ้ามันหล่อลื่นเกียร์  
นํ้ามันไฮดรอลิค  จารบี ฯลฯใช้สําหรับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 
ขนาดกลาง  ขนาดเบา  รถจักรยานยนต์ รถยนต์ตรวจการณ์ 
รถนั่งส่วนกลาง รถตู้ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง   
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ  (00111)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท
     - สํานักปลัด ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เช่น เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฯลฯ 
เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  (00111)

วัสดุการเกษตร จํานวน 250,000 บาท
     - สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 250,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
ใช้ในการเกษตรที่จําเป็นในการดูแลรักษาพันธุ์พืช ไม้ประดับ 
สนามหญ้า ไม้ดอกรวมทั้งวัสดุอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช้สําหรับซ่อมแซม
รักษาสวนหย่อม สวนสุขภาพ สนามฟุตบอล ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (00111)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 15,000 บาท
     - สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 15,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ใน
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ของ อบจ.ระยอง เช่น ฟิล์ม ม้วนเทป 
วีดีโอ เทป กระดาษโปสเตอร์ ฯลฯ 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (00111)

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
     - สํานักปลัด ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
เครื่องแต่งกายให้กับข้าราชการ,พนักงานจ้างของ อบจ.ระยอง 
เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมาย ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด 
ถุงมือ หมวก ฯลฯ 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (00111)
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วัสดุกีฬา จํานวน 150,000 บาท
     - สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 150,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา
 เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ ตาข่ายกีฬา นาฬิกาจับเวลา ไม้แบดมินตัน 
ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (00111)

วัสดุสํารวจ จํานวน 10,000 บาท
     - สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํารวจ
เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ 
เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (00111)  

วัสดุอื่น จํานวน 200,000 บาท
     - สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 200,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ายา
ทําความสะอาดต่างๆ นํ้ายากําจัดคราบสกปรกที่ฝังลึก นํ้ายาที่ใช้
ปรับสภาพนํ้าในสระว่ายนํ้า เพื่อใช้ในภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (00111)     
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งบลงทุน รวม 7,539,250 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,609,250 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 108,000 บาท
     - สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 90,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เก้าอี้ทํางาน จํานวน 20 ตัวๆ ละ 4,500.- บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
          1.มีพนักพิงสูง มีที่ท้าวแขน มีล้อเลื่อน 
          2.ขนาดไม่น้อยกว่า 62x67x90 เซนติเมตร 
          3.ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 710 ข้อ 46 (00111) 

    - กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 18,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 4 ตัวๆ ละ 4,500.-บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
          1.ขนาดไม่น้อยกว่า 62 x 67 x 90 เซนติเมตร 
          2.มีพนักพิงทรงเตี้ย มีล้อเลื่อน 
          3.ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248    
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย 
ตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์
การเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 736 ข้อ 403 (00111)

ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้า และเข้าเล่มมือโยก จํานวน 20,600 บาท
     - สํานักปลัดฯ ตั้งไว 20,600.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 20,600.-บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
          1.เป็นชนิดสันห่วง
          2.เข้าเล่มหนาไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว
          3.เข้าเล่มขนาดความยาวเอกสาร กระดาษ A4 
          4.ปรับระยะห่างระหว่างขอบเอกสารและรูเจาะได้
          5.ซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 710 ข้อ 49 (00111)
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ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร จํานวน 18,000 บาท
     - กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 18,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จํานวน  1 เครื่อง ๆ ละ
18,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
          1.ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น
          2.ซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่
มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 719 ข้อ 175 (00111)

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 577,950 บาท
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
     - สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 80,400.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
40,200.- บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
          1.แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน
          2.ขนาดไม่ตํ่ากว่า 30,000 บีทียู
          3.ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
              และฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5
          4.ซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 716 ข้อ 128 (00111)

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น
     - สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 497,550.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น มีระบบฟอกอากาศ  
จํานวน 6 เครื่อง ๆ ละ 82,925.- บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
          1.แบบตั้งพื้น
          2.ขนาดไม่ตํ่ากว่า 60,000 บีทียู
          3.ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
              และฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5
          4.ซื้อนอกเหนือจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์เพื่อให้เหมาะสม      
กับพื้นที่ใช้งาน
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 715 ข้อ 117(00111)
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ค่าจัดซื้อชุดโซฟารับแขก จํานวน 20,000 บาท
     - กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
ชุดโซฟารับแขก จํานวน 1 ชุดๆ ละ 20,000.-บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
          1.โซฟา ขนาด 3 ที่นั่ง จํานวน 1 ตัว
          2.โซฟา ขนาด 1 ที่นั่ง จํานวน 2 ตัว
          3.โต๊ะกลาง จํานวน 1 ตัว
          4.ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์
การเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 736 ข้อ 401 (00111)
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ค่าจัดซื้อตู้วางทีวี จํานวน 12,200 บาท
- กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 6,500.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
ตู้วางทีวี จํานวน 1 ตู้ๆ ละ 6,500.-บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
          1.ขนาดไม่น้อยกว่า 118 x 40 x 129 เซนติเมตร 
          2.ชนิดบานเลื่อนทึบ
          3.ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์
การเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 736 ข้อ 400 (00111)

     - กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 5,700.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
ตู้วางทีวี จํานวน 1 ตู้ๆ ละ 5,700.-บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
          1.ขนาดไม่น้อยกว่า 100 x 42 x 88 เซนติเมตร 
          2.ชนิด 2 บานเปิด
          3.ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ  
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์
การเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 736 ข้อ 400(00111)

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 11,000 บาท
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกแบบสูง  
     - กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 11,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกแบบสูง จํานวน 2 ตัวๆ 
ละ 5,500.-บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
          1.ขนาดไม่น้อยกว่า 90x45x180 เซนติเมตร 
          2.ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่
มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 719 ข้อ 174(00111)
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ค่าจัดซื้อโต๊ะ จํานวน 10,000 บาท
     - สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเข้ามุม
จํานวน 4 ตัวๆ ละ 2,500.- บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
          1.ขนาดไม่น้อยกว่า 65x65x75 เซนติเมตร 
          2.รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
          3.ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 717 ข้อ 147 (00111)

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 49,500 บาท
     - สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 27,500.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
โต๊ะทํางานเหล็ก พร้อมกระจก จํานวน 5 ตัว ๆ ละ 5,500.- บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
          1. ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต
          2. เป็นโต๊ะเหล็ก พร้อมกระจก
          3.ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 713 ข้อ 95 (00111)

     - กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 22,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
โต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจก จํานวน 4 ตัวๆ ละ 5,500.-บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
           1. เป็นโต๊ะเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต พร้อมกระจก 
มีลิ้นชักข้าง
           2. ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การ
เขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 736 ข้อ 402 (00111)
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ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม จํานวน 37,000 บาท
     - สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 37,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ
ประชุม ประกอบด้วย
          1.โต๊ะประชุมโล่ง  จํานวน 8 ตัว ๆ ละ 4,000.- บาท 
เป็นเงิน 32,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
               - ขนาดไม่น้อยกว่า 150x60x175 เซนติเมตร  
               - รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
               - ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 717 ข้อ 145 (00111)

          2.ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมโล่ง จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 2,500.- บาท
เป็นเงิน 5,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
   - ขนาดไม่น้อยกว่า 80x60x75 เซนติเมตร 
   - รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
   - ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์
เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 717 ข้อ 146 (00111)

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ค่าจัดซื้อรถกวาดถนน จํานวน 1,000,000 บาท

     - สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
รถกวาดถนน พลังงานไฟฟ้า จํานวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
          1.ใช้พลังงานไฟฟ้า 
          2.สามารถทํางานติดต่อกันได้ไม่น้อยกว่า 8.5 ชั่วโมง
          3.รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 717 ข้อ 154 (00111) 
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ จํานวน 14,000 บาท

ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 40 นิ้ว 
     - กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 14,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 14,000.-บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
          1.ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล
          2.ซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์
การเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 737 ข้อ 406(00111)  

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จํานวน 950,000 บาท

     - สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 950,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องตัดหญ้า ชนิดนั่งขับ  จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
          1.เครื่องตัดหญ้า ชนิดนั่งขับ แบบ 3 พ่วงตัด
          2.เครื่องยนต์เบนซิน
          3.ขนาดไม่น้อยกว่า 20 แรงม้า
          4.รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
          5.ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 716 ข้อ 129(00111)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน จํานวน 51,000 บาท

     - สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 51,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ (สําหรับสํานักงาน) จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 
17,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
          1.จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
          2.ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ข้อ 7
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 708 ข้อ 19 (00111)
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ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จํานวน 54,000 บาท
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล  
     - กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 22,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสําหรับงานประมวลผล 
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
มีนาคม 2562  ข้อ 13
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 719 ข้อ 173 (00111)

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน
     - กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 32,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่องๆ 
ละ 16,000.-บาท โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562  ข้อ 12
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์
การเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 736 ข้อ 405 (00111)  
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ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จํานวน 25,000 บาท
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED สี ชนิด Network 
แบบที่ 1         
     - สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี หรือชนิด LED สี ชนิด Network 
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 10,000.- บาท  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
          1.ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)
          2.รายละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
          3.ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ข้อ 47
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 716 ข้อ 126(00111)

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED  สี   
     - สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 15,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED  สี 
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 15,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
          1.มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
          2.ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ข้อ 52
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง  แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 716 ข้อ 127(00111)

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 25,000 บาท
     - สํานักปลัดฯตั้งไว้ 25,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องสํารองไฟ จํานวน 10 เครื่องๆ ละ 2,500.- บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
          1.ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA 
          2.ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
             คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2562 ข้อ 61
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 715 ข้อ 123 (00111)
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ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ จํานวน 26,000 บาท
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 switch) ขนาด 16 ช่อง           
     - สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 14,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์
กระจายสัญญาณ (L2 switch) จํานวน 5 เครื่องๆ ละ 2,800.- บาท  
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
          1.ขนาดไม่น้อยกว่า 16 ช่อง 
          2.ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
             คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2562 ข้อ 31
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 716 ข้อ 124(00111)

ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2switch) ขนาด 24 ช่อง 
แบบที่ 1             
     - สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 12,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์
กระจายสัญญาณ (L2 switch) จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 6,000.- บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
          1.ขนาดไม่น้อยกว่า 24 ช่อง 
          2.ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
             คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2562 ข้อ 32
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 716 ข้อ 125(00111)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 600,000 บาท

     - ตั้งไว้ 600,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ 
เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ใช้ในสังกัด 
สํานักปลัดฯ , กองกิจฯ และกองการเจ้าหน้าที่ 
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 372 ข้อ 18 (00111) 
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,930,000 บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

ค่าปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติม อาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจํา

จํานวน 1,050,000 บาท

     - ตั้งไว้ 1,050,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม 
อาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง บ้านพักข้าราชการ
และลูกจ้างประจําขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในสังกัด สํานักปลัดฯ ,
กองกิจฯ และกองการเจ้าหน้าที่  
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 371 ข้อ 10 (00111)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จํานวน 2,880,000 บาท

เพื่อดําเนินการตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง ตําบลเนินพระ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
โดยปรับปรุงลานจอดรถ (ตามแบบ อบจ.รย)
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (16)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 371 ข้อ 9 (00111)สป.

งบรายจ่ายอื่น รวม 100,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 100,000 บาท
รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างหน่วยงานหรือสถาบันที่เป็นกลางประเมินคุณภาพการให้บริการ จํานวน 100,000 บาท
     - กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง เพื่อดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 และประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดระยอง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีสําหรับข้าราชการลูกจ้างและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 333 ข้อ 112 (00111)
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งบเงินอุดหนุน รวม 800,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 800,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนสํานักงานจังหวัดระยอง จํานวน 800,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายตามโครงการ จํานวน  2 โครงการ  ดังนี้
1.โครงการจัดงานรัฐพิธี พระราชพิธี และวันสําคัญของจังหวัดระยอง  
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการกิจกรรมต่างๆในโครงการ
จัดงานรัฐพิธี พระราชพิธี และวันสําคัญของจังหวัดระยอง ฯลฯ และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง  จํานวน 500,000 บาท 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 319 ข้อ 76(00111)

2.โครงการรับเสด็จฯ ของจังหวัดระยอง  
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการกิจกรรมต่างๆในโครงการ
รับเสด็จฯ ของจังหวัดระยอง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
จํานวน 300,000 บาท 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 84 ข้อ 3 (00111) 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 140,221,777 บาท
งบบุคลากร รวม 18,485,950 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 18,485,950 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 10,796,520 บาท

     - กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 10,796,520.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงินเดือนข้าราชการ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนในตําแหน่งต่าง ๆ  
ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานกจ.,กท.และก.อบต.ที่ มท.0809.2/
ว138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวน
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2559(00112)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 149,700 บาท
เงินเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนประเภทผู้อํานวยการท้องถิ่นระดับกลาง 
     - กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 67,200.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
เพิ่มค่าตอบแทนรายเดือน ประเภทอํานวยการท้องถิ่นระดับกลาง 
ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2559 (00112)

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ 
     - กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้  82,500.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ข้าราชการองค์การองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว 138ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดระยอง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 (00112) 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 139,200 บาท
เงินประจําตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่นระดับกลาง 
     - กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 67,200.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงินประจําตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่นระดับกลาง ตําแหน่ง
ผู้อํานวยการกอง  
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 (00112)

เงินประจําตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น
     - กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 72,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงินประจําตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น ตําแหน่ง
หัวหน้าฝ่าย ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
สังกัดกองแผนและงบประมาณ 
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 (00112)
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 229,200 บาท
     - กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 229,200.-บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าจ้างพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนสําหรับลูกจ้างประจําสังกัด
กองแผนและงบประมาณ  จํานวน  1  ราย
ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.(ก กลาง) หนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง 
ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
(ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของอปท.ได้รับค่าจ้าง
(ฉบับที่ 4) (00112) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 7,051,330 บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ
     - กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 6,715,450.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างตามภารกิจ
ในตําแหน่งต่างๆ 
ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 0809.5/
ว138ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2557(00112)

ค่าจ้างพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ   
     - กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้  335,880.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแผนและการวิเคราะห์นโยบาย 
ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.หนังสือด่วนที่สุด
ที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ 
ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
(ฉบับที่ 3) (00112)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
     - กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 120,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดระยอง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลูกจ้างและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 (00112)
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งบดําเนินงาน รวม 121,259,327 บาท
ค่าตอบแทน รวม 460,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 400,000 บาท

     - กองแผนและงบประมาณ  ตั้งไว้ 400,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและวันหยุดราชการ
ของข้าราชการ,ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างตามที่ได้รับคําสั่งให้
ปฏิบัติงานนอกเวลา 
ปฏิบัติตามระเบียบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (00112)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท
     - กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 60,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการในสังกัดกองแผนและงบประมาณ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (00111) 

ค่าใช้สอย รวม 120,469,327 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยบริเวณสะพานท่าเทียบเรือเกาะเสม็ด จํานวน 24,000 บาท
     - กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 24,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยบริเวณสะพานท่าเทียบเรือเกาะเสม็ด
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 488 ข้อ 15 (00112) 

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ศูนย์แสดงและจําหน่ายสินค้า 
อุตสาหกรรมและสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)

จํานวน 984,000 บาท

     - กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 984,000.-บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ศูนย์แสดงและ
จําหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง จํานวน 4 คน
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 0746 
ลงวันที่ 1กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุและสาธารณูปโภค 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 492 ข้อ 5(00112)
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ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด ศูนย์แสดงและจําหน่ายสินค้า
อุตสาหกรรมและสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)

จํานวน 442,800 บาท

     - กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 442,800.-บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด ศูนย์แสดงและจําหน่าย
สินค้าอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) อําเภอนิคมพัฒนา 
จังหวัดระยอง จํานวน 3 คน
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 0746 
ลงวันที่ 1กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุและสาธารณูปโภค
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 492 ข้อ 6 (00112)

ค่าใช้จ่ายในการชําระค่าเช่า ค่าธรรมเนียมสะพานท่าเทียบเรือเกาะเสม็ด จํานวน 17,000 บาท
     - กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 17,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการชําระค่าเช่า ค่าธรรมเนียมสะพานท่าเทียบเรือเกาะเสม็ด
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 484 ข้อ 3 (00112) 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 31,563,105 บาท
     - กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 31,563,105.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าเย็บเล่ม เข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือหนังสือพิมพ์ต่างๆ ค่าซักฟอก
 ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่ารังวัดที่ดิน 
ค่าติดตั้งประปา ไฟฟ้า ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใด 
ซึ่งมิใช่การประกอบดัดแปลง ซ่อมแซม ต่อเติมวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ค่าบอกรับวารสาร  หนังสือ ระเบียบและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง 
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(00112) 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท
ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
     - กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย  หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทย  หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ฯลฯ 
ปฏิบัติหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 2381 
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่าย
เงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(00112)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 500,000 บาท

     - กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 500,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าประชุมสัมมนา  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่พัก
ค่าเดินทางและค่าพาหนะสําหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สังกัดกองแผนและ
งบประมาณ และสําหรับกรรมการผู้แทนภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น คณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนรวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามรายละเอียดที่พึงเบิก
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม 
(00112)                        

โครงการเงินสมทบเงินอุดหนุนจากสํานักงบประมาณ จํานวน 83,238,422 บาท
     - กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 83,238,422.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสมทบเงินอุดหนุนโครงการต่างๆ 
จากสํานักงบประมาณ ( 00112)

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง

จํานวน 500,000 บาท

     - กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 500,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี จัดทําเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี เสนอคณะกรรมการ โดยจัดประชุมประชาคม
ท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาห้าปี ระดับอําเภอ จํานวน 8 อําเภอ และ
ระดับจังหวัด อาทิเช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าจัดสถานที่  ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามระเบียบที่พึงเบิกจ่ายได้  
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ 3 (พ.ศ.2561)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 323 ข้อ 87 (00112)

โครงการจ้างเหมาดูแลระบบสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการศูนย์เครือ
ข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัด
ระยอง (Clinic Center)

จํานวน 500,000 บาท

     - กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 500,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจ้างเหมาดูแลรักษาระบบสารสนเทศฯ เพื่อให้การบริหารจัดการ
เป็นระบบและสามารถนําข้อมูลมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 17 (29)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 321 ข้อ 83 (00112)
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โครงการซ่อมแซมสะพานท่าเทียบเรือเกาะเสม็ด จํานวน 500,000 บาท
     - กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 500,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าซ่อมแซมท่าเทียบเรือเกาะเสม็ดให้สามารถใช้ได้ปกติ 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ 
มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 257 ข้อ 41 (00112)

โครงการติดตามประเมินผลแผนงานและโครงการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง

จํานวน 400,000 บาท

     - กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 400,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการติดตามประเมินผลแผนงานและโครงการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง อาทิเช่น  จัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนาฯและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 321 ข้อ 81 (00112)

โครงการรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจําปีขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง

จํานวน 400,000 บาท

     - กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 400,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดทํารูปเล่มรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีของอบจ.ระยอง 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พ.ศ.2540 
เพิ่มเติมฉบับที่  4 พ.ศ.2552
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 319 ข้อ 77(00112) 

โครงการอบรมสัมมนา ทัศนศึกษาดูงานการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยอง

จํานวน 500,000 บาท

     - กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 500,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็นร่วมกันของคณะ
กรรมการประสานแผนฯ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นผู้บริหารอปท.เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดระยอง เพื่อให้การจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดระยองเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช่จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 323 ข้อ 89 (00112)
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โครงการอาเซียนน่ารู้ จํานวน 300,000 บาท
      - กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 300,000.-บาท เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน,
ไทยแลนด์ 4.0,ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้แก่ประชาชน
และเยาวชนในจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 17(6,29)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 324 ข้อ 91(00112)  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 500,000 บาท
     - กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 500,00.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
บํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานตามปกติ  
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (00112)

ค่าวัสดุ รวม 330,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

     - กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้  20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น หลอดไฟ สวิทซ์ไฟฟ้า 
ปลั๊กไฟ เทปพันสายไฟ สตาร์ทเตอร์ บัลลาส  ฯลฯ 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ 
มท 0808.2/ว 1248ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ(00112)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 200,000 บาท
     - กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้  200,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่เป็นวัสดุโดยสภาพ  
และสิ่งของที่มีลักษณะการใช้งานคงทนถาวร เช่น ไม้กวาด  ผงซักฟอก  
นํ้ายาดับกลิ่น  แก้วนํ้า  จานรอง  ตะกร้าใส่ผง ฯลฯ  
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ (00112)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
     - กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 10,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ นํ้ามันทาไม้ ทินเนอร์  แปรงทาสี  
ปูนซีเมนต์ ปูนขาว อิฐ หรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี  ตะปู 
เหล็กเส้น ฯลฯ  
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (00112)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
     - กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้  100,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่  ยางนอก ยางใน นํ้ากลั่นฯลฯ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมากที่ 
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (00112)

งบลงทุน รวม 476,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 376,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ จํานวน 16,000 บาท
     - กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้  16,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ จํานวน 20 ตัวๆละ 800.-บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
งานกองแผนและงบประมาณ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
          1.ขนาดไม่น้อยกว่า 38x39x46 ซม.
          2.ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมากที่สุดที่
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
        จังหวัดระยอง หน้า 722 ข้อ 204 (00112)

ค่าจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร จํานวน 6,500 บาท
     - กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 6,500.-บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร จํานวน 1 เครื่องๆละ 6,500.-บาท
          1.ขนาดไม่น้อยกว่า 220x160x90 มิลลิเมตร
          2.ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมากที่สุดที่
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 722 ข้อ 205 (00112)
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ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 45,000 บาท
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก               
     - กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 45,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัด
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จํานวน 10 ตู้ๆละ 4,500.-บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
          1.ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต
          2.ขนาดไม่น้อยกว่า 150x40x85 ซม. 
          3.ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมากที่สุดที่
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 721 ข้อ 195 (00112)

ค่าจัดซื้อโต๊ะ จํานวน 9,000 บาท
     - กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 9,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อโต๊ะ จํานวน 10 ตัวๆละ 900.-บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
งานกองแผนและงบประมาณ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
          1.ขนาดไม่น้อยกว่า 40x60x76 เซนติเมตร
          2.ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมากที่สุดที่
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 722 ข้อ 204 (00112)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 300,000 บาท

     - กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 300,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่
 มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ (00112)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

ค่าปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติม อาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจํา

จํานวน 100,000 บาท

     - กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้  100,000.-บาท เพื่อจ่ายค่า
ปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติม อาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง บ้านพักข้าราชการ และลูกจ้างประจํา
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมากที่ มท 
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 371 ข้อ 11 (00112)

งานบริหารงานคลัง รวม 69,621,776 บาท
งบบุคลากร รวม 32,530,526 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 32,530,526 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 22,495,680 บาท

     - ตั้งไว้ 22,495,680.บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ 
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนในตําแหน่งต่างๆ ของข้าราชการ
ในสังกัดกองคลัง ,กองพัสดุฯ และหน่วยตรวจสอบภายใน  
ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2559 (00113)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 628,980 บาท
เงินเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนประเภทอํานวยการท้องถิ่นระดับ
กลาง 
     -  ตั้งไว้ 134,400.-บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าตอบแทนราย
เดือนประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับกลาง ตําแหน่งผู้อํานวยการ
กองคลัง ,กองพัสดุฯ และหน่วยตรวจสอบภายใน  
ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ
และลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. 2547 และหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว.28 ลงวันที่ 
16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (00113)

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ 
     - ตั้งไว้ 494,580 บาท เพื่อเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ให้แก่ข้าราชการในสังกัดกองคลัง ,กองพัสดุฯ และหน่วยตรวจสอบภาย
ใน  
ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อน
ไขเกี่ยวกับการให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 (00113)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 224,400 บาท
เงินประจําตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับกลาง 
     - ตั้งไว้ 134,400.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภท
อํานวยการท้องถิ่น ระดับกลาง ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง ,กอง
พัสดุฯ และหน่วยตรวจสอบภายใน  
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดระยองเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559(00113)

เงินประจําตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น 
     - ตั้งไว้ 90,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภท
อํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น ตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย ในสังกัด
กองคลัง ,กองพัสดุฯ และหน่วยตรวจสอบภายใน  
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
 (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 (00113)
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 293,400 บาท
     - กองคลัง  ตั้งไว้  293,400.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนสําหรับลูกจ้างประจํา 
ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. (ก กลาง) 
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 2683  ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  
เรื่อง  ประกาศ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 
(ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ. , ก.ท. และ ก. อบต. เรื่อง  มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของ อปท. ได้รับค่าจ้าง
(ฉบับที่ 4) 00113

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 8,481,266 บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ 
     - ตั้งไว้ 8,481,266.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ตามภารกิจในตําแหน่งต่างๆ ในสังกัดกองคลัง ,กองพัสดุฯ และ
หน่วยตรวจสอบภายใน  
ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2557 (00113) 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 406,800 บาท
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง 
     - ตั้งไว้ 406,800.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ของพนักงานจ้างในสังกัดกองคลัง ,กองพัสดุฯ และหน่วยตรวจสอบภาย
ใน  
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดระยอง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 (00113)

งบดําเนินงาน รวม 34,630,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 3,842,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,000,000 บาท

     - กองพัสดุและทรัพย์สิน  ตั้งไว้ 2,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 
ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ (00113)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 900,000 บาท
     - ตั้งไว้ 900,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการปกติและวันหยุดราชการของข้าราชการ, ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้างในสังกัดกองคลัง ,กองพัสดุฯ และหน่วยตรวจสอบภาย
ใน  
ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาปกติและวันหยุดราชการ 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (00113)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 142,000 บาท
     - ตั้งไว้ 142,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ในสังกัดกองคลัง กองพัสดุฯ และหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (00113) 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 800,000 บาท
     - กองคลัง ตั้งไว้ 800,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษา
บุตรของข้าราชการ, ลูกจ้างประจํา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง  
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548  (00113)

ค่าใช้สอย รวม 3,580,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 360,000 บาท
     - ตั้งไว้  360,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บเล่ม หรือเข้าปกหนังสือ 
ค่าซักฟอกค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่ารังวัด
ที่ดิน  ค่าติดตั้งประปา  ไฟฟ้า  ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
ในกิจการกองคลัง , กองพัสดุฯ และหน่วยตรวจสอบภายใน  
ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างเหมาแรงงานให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใด 
ซึ่งมิใช่การประกอบดัดแปลงซ่อมแซม ต่อเติมวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 7120  ลงวันที่  9  ธันวาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (00113)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม 
     - กองคลัง ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการ
ประชุมการจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ของกองคลัง  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/
ว 2381 ลงวันที่  28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณ และ
การเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง หรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  (00113)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 900,000 บาท

     - ตั้งไว้ 900,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าฝึกอบรม 
ของข้าราชการลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง  ในสังกัด กองคลัง ,
กองพัสดุฯ และหน่วยตรวจสอบภาย ในค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (00113)

ค่าบริการการพิมพ์ จํานวน 700,000 บาท
     - กองพัสดุและทรัพย์สิน ตั้งไว้ 700,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าบริการการพิมพ์สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง จํานวน 75 เครื่อง ดังนี้ 
          (1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ชนิด LED  สีขาวดํา 
               จํานวน 52 เครื่อง    
          (2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ชนิด LED สี จํานวน 23 เครื่อง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (00113)

โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนารายได้ จํานวน 100,000 บาท
     - กองคลัง ตั้งไว้ 100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนารายได้ เช่น การจัดประชุมร่วมกับหน่วย
งานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.4/ว 2381
ลว. 28 กรกฎาคม 2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณ และการเบิกจ่าย
เงินค่ารับรอง หรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 325 ข้อ 95 (00113)

โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ จํานวน 500,000 บาท
     - กองคลัง ตั้งไว้  500,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ เช่น การจัดทําป้าย แผ่นพับ  
รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 325 ข้อ 94(00113)

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จํานวน 450,000 บาท
     - กองคลัง ตั้งไว้  450,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดทําโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ เช่น การจัดอบรม
สัมมนา ผู้ประกอบการที่มาชําระภาษี รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ  
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 324 ข้อ 93 (00113)

วันที่พิมพ์ : 29/8/2562  14:25:43 หน้า : 47/308

217



โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนใน
การบริหารพัสดุภาครัฐ

จํานวน 100,000 บาท

     - กองพัสดุและทรัพย์สิน  ตั้งไว้ 100,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าดําเนินการโครงการ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 326 ข้อ 98 (00113)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 420,000 บาท
     - ตั้งไว้  420,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ในสังกัด กองคลัง ,
กองพัสดุฯ และหน่วยตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (00113)

ค่าวัสดุ รวม 9,458,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 4,750,000 บาท

     - กองพัสดุและทรัพย์สิน  ตั้งไว้ 4,750,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน แบบพิมพ์หรือสิ่งของเครื่องใช้
เบ็ดเตล็ดต่างๆ ซึ่งเป็นวัสดุโดยสภาพ อาทิเช่น กาว แฟ้ม ตรายาง
กระดาษ หมึกพิมพ์ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ   
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (00113)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 53,000 บาท
     - ตั้งไว้ 53,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ อุปกรณ์
ไฟฟ้าต่างๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า เทปพัน สายไฟ
สตาร์ตเตอร์ บัลลาส ฯลฯ ใช้ในกิจการกองคลัง ,กองพัสดุฯ และหน่วย
ตรวจสอบภายใน  
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลว 27  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ (00113)      

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 225,000 บาท
     - ตั้งไว้ 225,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่างๆที่เป็น
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ไม้กวาด นํ้ายาดับกลิ่น แก้วนํ้า จานรอถาด ที่นอน 
หมอน มุ้ง แปรง ผ้าปูโต๊ะ  ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ฯลฯ ในสังกัด
กองคลัง , กองพัสดุฯ และหน่วยตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลว 27  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (00113)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 280,000 บาท
     - ตั้งไว้  280,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  
เช่น  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  นํ้ามันเบรค  นํ้ากลั่นแบตเตอรี่ ฯลฯ
ในสังกัดกองคลัง , กองพัสดุฯ และหน่วยตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลว 27  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ (00113)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 4,150,000 บาท
     - กองพัสดุและทรัพย์สิน  ตั้งไว้ 4,150,00.-บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลเทปบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษ
ต่อเนื่องสายเคเบิ้ล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (00113)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 17,750,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 14,300,000 บาท

     - กองคลัง ตั้งไว้ 14,300,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า
ที่ใช้ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เช่น สํานักงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  สนามกีฬาจังหวัด  และที่อื่นๆ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
มีหน้าที่จะต้องชําระ           
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536  ลงวันที่  
19  มีนาคม2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน 
ใช้สอย วัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค (00113)

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 1,800,000 บาท
     - กองคลัง ตั้งไว้   1,800,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปา 
ที่ใช้ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สนามกีฬาจังหวัด  ที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่จะต้องชําระ  
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่  
19  มีนาคม2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน 
ใช้สอย วัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค  (00113)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 200,000 บาท
     - กองคลัง ตั้งไว้  200,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายใน 
อบจ.โทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าเช่าเครื่อง
หรือหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษา ฯลฯ ที่ใช้ในราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536  ลงวันที่  
19  มีนาคม2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน 
ใช้สอย วัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค (00113)
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 800,000 บาท
     - กองคลัง ตั้งไว้  800,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ 
ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ยากร เพื่อใช้ในราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่  
19  มีนาคม2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน 
ใช้สอย วัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค  (00113)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 650,000 บาท
     - กองคลัง ตั้งไว้  650,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  และที่อื่นๆ ที่ อบจ. 
มีหน้าที่จะต้องชําระ 
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536  ลงวันที่  
19  มีนาคม2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน 
ใช้สอย วัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค  (00113)

งบลงทุน รวม 1,961,250 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,861,250 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 83,000 บาท
     - กองคลัง ตั้งไว้  83,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน
จํานวน 14  ตัว ราคาตัวละ  4,500.-บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
          1.แบบมีพนักพิง มีที่เท้าแขน 
          2.ขนาดไม่น้อยกว่า  62 x 67 x 90  ซม.  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 724 ข้อ 233 (00113)
และเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน  จํานวน 2 ตัว  ราคาตัวละ 10,000.- บาท  
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
          1.แบบมีพนักพิง  มีที่เท้าแขน  
          2.ขนาดรองรับนํ้าหนักไม่น้อยกว่า  150 – 200  กิโลกรัม  
          3.ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 
0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 724 ข้อ 234 (00113)
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ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค จํานวน 60,000 บาท
     - กองคลัง ตั้งไว้  60,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เช็ค  จํานวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน 60,000.-บาท   โดยมีคุณลักษณะดังนี้
          1.ความเร็วในการพิมพ์ ไม่น้อยกว่า  480  ตัวอักษรต่อวินาที  
          2.รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
          3.ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 
0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 724 ข้อ 232(00113)

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า จํานวน 40,000 บาท
     - กองคลัง ตั้งไว้  40,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีด
ไฟฟ้า  จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 40,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
          1.แบบตั้งโต๊ะระบบ 2 ภาษา ไทย – อังกฤษ  
          2.รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
          3.ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 
0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 724 ข้อ 237 (00113) 

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 1,182,400 บาท
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ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบแบบสูง   
     - กองคลัง ตั้งไว้ 12,400.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสารบานเลื่อนทึบแบบสูง  จํานวน 2 ตู้  ราคาตู้ละ  6,200.-บาท  
โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้
          1.ขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 45 x 180 ซม. 
          2.ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 724 ข้อ 240 (00113)

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกใส   
     - กองคลัง ตั้งไว้ 16,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสารบานเลื่อนกระจกใส  จํานวน 4 ตู้  ราคาตู้ละ  4,000.-บาท  
โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้
          1.ขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 40 x 85 ซม. 
          2.ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 724 ข้อ 239 (00113)

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบรางเลื่อน             
     - กองคลัง ตั้งไว้  840,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสารแบบรางเลื่อน ระบบพวงมาลัย (ฐานรางลอย)  จํานวน 2 ชุด 
ชุดละ 420,000.-  บาท (รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด) 
เพื่อใช้ในราชการกองคลัง 
          - ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมากที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 725 ข้อ 242 (00113)

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร     
     - กองพัสดุและทรัพย์สิน  ตั้งไว้ 225,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัด
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร  40 ช่อง จํานวน 50 ตู้ ๆ ละ 4,500 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
          1.มีช่องเก็บเอกสาร 40 ช่อง
          2.ขนาดไม่น้อยกว่า 90x30x170 ซม.
          3.ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจาก ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 730 ข้อ 315 (00113)

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน กระจก             
     - กองพัสดุและทรัพย์สิน  ตั้งไว้ 45,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัด
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน จํานวน 10 ตู้ๆ ละ4,500 บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
          1.บานเลื่อน กระจก 
          2.ขนาด 5 ฟุต ขนาดไม่น้อยกว่า 150x40x85 ซม. 
          3.ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจาก ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 730 ข้อ 312 (00113)

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน (ทึบ)      
     - กองพัสดุและทรัพย์สิน  ตั้งไว้ 44,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัด
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน (ทึบ) จํานวน 10 ตู้ๆ ละ4,400 บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
          1.ชนิดบานเลื่อน ทึบ
          2.ขนาด 5 ฟุต ขนาดไม่น้อยกว่า 150x40x85 ซม. 
          3.ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ และครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 730 ข้อ 316 (00113)

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก จํานวน 13,000 บาท
     - กองคลัง ตั้งไว้  13,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน
เหล็กพร้อมกระจก จํานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 6,500.- บาท 
โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้
          - ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต (154 x 78 x 75  ซม.)  
          - ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 
0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ (00113)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 723 ข้อ 220 (00113)

ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จํานวน 4,900 บาท
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     - กองคลัง ตั้งไว้  4,900.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ
วางคอมพิวเตอร์แบบมีลิ้นชักข้าง จํานวน 1 ตัว เป็นเงิน  4,900.- บาท 
โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้
          - ขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 72 x 75  ซม.  
          - ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 
0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 724 ข้อ 238 (00113)

ค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ จํานวน 1,450 บาท
     - กองคลัง ตั้งไว้  1,450.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์
ขาพับ จํานวน 1 ตัว  เป็นเงิน 1,450.- บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
          - ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 150 x 75  ซม.  
          - ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐาน ครุภัณฑ์ 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 
0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 724 ข้อ 235 (00113)

ค่าจัดซื้อโทรศัพท์แบบไร้สาย จํานวน 8,000 บาท
     - กองคลังตั้งไว้ ตั้งไว้  8,000.-บาท เพื่อจ่ายเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
โทรศัพท์แบบไร้สาย  จํานวน 4 เครื่อง  เครื่องละ  2,000.- บาท  
          - ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐาน ครุภัณฑ์ 
          - ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนวทาง
การ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 724 ข้อ 231 (00113)

ค่าจัดซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์ จํานวน 40,000 บาท
     - กองพัสดุและทรัพย์สิน  ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
บอร์ดประชาสัมพันธ์ จํานวน 2 อัน ๆ ละ 20,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ 
ดังนี้
          1.แบบกํามะหยี่ มีล้อเลื่อน
          2.ขนาดไม่น้อยกว่า 1.20x2.40 ม. 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 730 ข้อ 307 (00113)
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ค่าจัดซื้อพัดลมแบบตั้งพื้น จํานวน 12,000 บาท
     - กองคลัง ตั้งไว้  12,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลม
แบบตั้งพื้น  จํานวน 4 ตัว  ตัวละ 3,000.- บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี้  
          - ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว
          - รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
          - ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมากที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 725 ข้อ 244 (00113)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซื้อเครื่องทํานํ้าร้อนนํ้าเย็น จํานวน 7,500 บาท

     - กองพัสดุและทรัพย์สิน  ตั้งไว้ 7,500.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องทํานํ้าร้อนนํ้าเย็น จํานวน 1 เครื่องโดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
          1.แบบ 2 ก๊อก
          2.ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 731 ข้อ 318 (00113)        

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน จํานวน 85,000 บาท

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน    
     - กองพัสดุและทรัพย์สิน ตั้งไว้ 85,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 
17,000 บาทโดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
          1.จอ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
          2.ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ข้อ 7
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 731 ข้อ 319 (00113)  
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ค่่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จํานวน 54,000 บาท
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network 
     - กองคลัง ตั้งไว้  54,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network  สําหรับกระดาษ A3 
จํานวน  1  เครื่อง ราคา  54,000.-บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี้
          - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
          - มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 
            35 หน้าต่อนาที (ppm)
          - มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A3 ไม่น้อยกว่า 
            18 หน้าต่อนาที (ppm)
          - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
          - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
            จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
          - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
            แบบ 10/10 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
          - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
          - สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือน มีนาคม 2562
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 725 ข้อ 245(00113)

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 20,000 บาท
     - กองคลัง  ตั้งไว้ตั้งไว้  20,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องสํารองไฟ  จํานวน 8 เครื่อง  เครื่องละ 2,500.-  บาท  
โดยมีคุณลักษณะดังนี้  
          - ขนาด 800 VA 
          - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า  800 VA (480 Watts)
          - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือน มีนาคม 2562
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 725 ข้อ 246 (00113)
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 250,000 บาท

     - ตั้งไว้  250,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา  
โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  เช่น  เครื่องจักรกล  ยานพาหนะ  
เป็นต้น  ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง  ใช้ในสังกัด
กองคลัง , กองพัสดุฯ และหน่วยตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1134  
ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558  เรื่อง  การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 372 ข้อ 18 (00113)  

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

ค่าปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติม อาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจํา

จํานวน 100,000 บาท

     - กองคลัง ตั้งไว้  100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซม
หรือต่อเติมอาคารสํานักงาน อบจ. บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจํา 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558  เรื่อง  การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 371 ข้อ 12 (00113)
      

งบรายจ่ายอื่น รวม 500,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 500,000 บาท
รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น จํานวน 500,000 บาท
     - กองพัสดุและทรัพย์สิน  ตั้งไว้ 500,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดใดหมวดหนึ่ง เช่น 
เงินคืนค่าขายแบบแปลนก่อสร้างและรายจ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องฯลฯ  
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (00113)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 5,000,000 บาท

งบลงทุน รวม 5,000,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนจังหวัดระยอง

จํานวน 5,000,000 บาท

        - กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 5,000,000.-บาท 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งกล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์
ในพื้นที่จังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (23)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 336 ข้อ 5 (00121)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,000,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,000,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,000,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางนํ้าหลักสูตร "ทีมค้นหาและกู้ภัย
ทางนํ้า" (MART)

จํานวน 600,000 บาท

     - กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 600,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทางนํ้า หลักสูตร “ทีมค้นหาและกู้ภัยทางนํ้า” (MART)
เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่มค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาดําเนินการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบที่พึงเบิกจ่ายได้ ฯลฯ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 337 ข้อ 12(00123)

 

โครงการอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 400,000 บาท
     - กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 400,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการอบรมและฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาดําเนิน
การต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบที่พึงเบิกจ่ายได้ ฯลฯ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 336 ข้อ 9 (00123)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 45,910,686 บาท

งบบุคลากร รวม 20,223,196 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 20,223,196 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 11,504,560 บาท

        - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 
11,504,560.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ในตําแหน่งต่าง ๆ ของ
ข้าราชการในสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประกาศคณะ
กรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 6) 
พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2559 (00211)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 192,300 บาท
เงินเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับกลาง     
        - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 
67,200.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือน
ประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับกลาง ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง  
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2559 (00211) 

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ
        - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 
125,100.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ให้แก่ข้าราชการ สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว 138ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดระยองเรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท
เงินประจําตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับกลาง      
        - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้
67,200.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภท
อํานวยการท้องถิ่น ระดับกลาง ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง  
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 (00211)

เงินประจําตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น 
        - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 
36,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภท
อํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น ตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย 
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือน และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 
10 พฤษภาคม 2559 (00211)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 67,200 บาท
        - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้  
67,200.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยฐานะของข้าราชการ 
ตําแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2559 (00211)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 7,971,756 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       
        - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 
7,678,956.-บาท ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ 
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างตามภารกิจในตําแหน่งต่างๆ 
ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.ที่ 
มท 0809.5/ว138ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 3 ตุลาคม 
2557(00211)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา
        - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 
292,800.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้าน
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือน และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2559 (00211)   

    

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 274,980 บาท
        - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 
274,980.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ของพนักงานจ้าง
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลูกจ้าง3
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 
(00211)   
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เงินอื่นๆ จํานวน 109,200 บาท
เงินค่าตอบแทนรายเดือน        
        - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 
67,200.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน
ของข้าราชการ ตําแหน่ง ศึกษานิเทศก์ เท่ากับอัตราเงิน
วิทยฐานะที่ได้รับ สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.
(ก กลาง) ออกหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว2683 
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ 
ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4)
และประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของ อปท.ได้รับค่าจ้าง
(ฉบับที่ 4) (00211)

เงินเพิ่มพิเศษ พ.ต.ส.พยาบาล
        - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 
42,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มี
เหตุพิเศษของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สําหรับ
พยาบาลวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(พ.ต.ส.)
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ 
ก.อบต. ที่ มท.0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวนค่าใช้จ่ายงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือสํานักงาน ก.จ. และ 
ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่6) และ
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) (00211)

งบดําเนินงาน รวม 20,335,490 บาท
ค่าตอบแทน รวม 431,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 31,000 บาท

        - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้  
31,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจประเมิน
ผลงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (00211)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 200,000 บาท
        - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 
200,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการปกติ และวันหยุดราชการของข้าราชการ
และพนักงานจ้าง  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ตามที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (00211)   

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 200,000 บาท
        - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้  
200,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของข้าราชการ 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม
(00211)

ค่าใช้สอย รวม 18,804,490 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท
        - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 
100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเกี่ยวกับรับรองและ
พิธีการ เช่น รับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มา
เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน งานที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิน
งานของอุทยานการเรียนรู้ระยอง ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรอง
ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประชุมคณะกรรมการ
ต่าง ๆ และงานที่เกี่ยวกับงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง เป็นต้น
ปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.4/ว 2381 
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและ
การเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (00211)

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 2,400,000 บาท
        - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 
2,400,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บเล่มหนังสือ เข้าปก
หนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมา 
บริการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมา
ติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งประปา ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษาและอื่นๆ ที่เป็นกิจการในอํานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 
ปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(00211)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000 บาท

        - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 
300,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร เช่น การเดินทาง
ไปราชการชั่วคราว ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สําหรับข้าราชการ พนักงานจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และแก้ไขเพิ่มเติม (00211)

โครงการเก็บตัวฝึกซ้อมและจัดส่งนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 3,500,000 บาท

        - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 
3,500,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 
แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย เช่น ค่าใช้จ่ายสําหรับผู้ควบคุม หรือผู้ฝึกสอน 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬาฯ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
ผู้ควบคุม ค่าอุปกรณ์การกีฬา ค่าจัดนักกีฬาไปแข่งขัน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่เกี่ยวข้องที่พึงเบิกได้ตามระเบียบ
ปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 231 ข้อ 84(00211)

โครงการแข่งขันกีฬาตากสินสัมพันธ์ จํานวน 600,000 บาท
        - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 
600,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 
แข่งขันกีฬาตากสินสัมพันธ์ ประจําปี 2563 โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย เช่น ค่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าค่าบริการวัสดุ
อุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดงาน ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัล เป็นต้น
ปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 231 ข้อ 85(00211)
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โครงการแข่งขันดนตรีเพื่อประชาชน "ร้องเต้นเล่นดนตรี" จํานวน 350,000 บาท
        - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 
350,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
แข่งขันดนตรีเพื่อประชาชน “ร้องเต้นเล่นดนตรี” โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วย
รางวัล เงินรางวัล ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่พึงเบิกได้ตามระเบียบ
ปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 233 ข้อ 97(00211)    

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา"

จํานวน 30,000 บาท

        - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 
30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา” โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่จัดงานค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลฯ ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่พึงเบิกได้ตามระเบียบ 
ปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 127 ข้อ 117(00211)

โครงการงานวันครู จํานวน 90,000 บาท
        - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 
90,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
งานวันครู โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าสถานที่
จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่พึงเบิกได้ตามระเบียบ 
ปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 122 ข้อ 104(00211)
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โครงการจตุรมิตรสามัคคี จํานวน 150,000 บาท
        - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 
150,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
จตุรมิตรสามัคคี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าตอบแทน
กรรมการ ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
แข่งขันกีฬา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ เป็นต้น
ปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 132 ข้อ 150 (00211)

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จํานวน 200,000 บาท
        - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 
200,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย
เช่น ค่าสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง เป็นต้น       
ปฏฺิบัติตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 134 ข้อ 160 (00211)

โครงการจัดงานวันสุนทรภู่ จํานวน 1,000,000 บาท
        - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 
1,000,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
จัดงานวันสุนทรภู่ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสถานที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ 
ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพการแสดง ค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่พึงเบิกได้ตามระเบียบ   
ปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 236 ข้อ 110 (00211)
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โครงการจ้างวิจัยผลการศึกษาตามหลักสูตรแผนการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ จํานวน 1,700,000 บาท
        - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 
1,700,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการจ้างวิจัยผลการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแผนการ
เรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น   
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่พึงเบิกได้
ตามระเบียบ 
ปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 159 ข้อ 293 (00211)

โครงการจ้างศึกษาวิจัย การจัดทําค่ายลูกเสือคุณธรรม จํานวน 3,000,000 บาท
     - กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 3,000,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินโครงการจ้างศึกษาวิจัย การจัดทําค่ายลูกเสือคุณธรรม 
ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดําริ จังหวัดระยอง 
อําเภอปลวกแดง  จังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อวถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 140 ข้อ 195 (00211)

โครงการต่อสัญญาในการจัดจ้างตามโครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาดูแล
อุปกรณ์ป้องกันผู้บุกรุกคอมพิวเตอร์ (FIREWALL)

จํานวน 114,490 บาท

        - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 
114,490.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
ต่อสัญญาในการจัดจ้างตามโครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา
ดูแลอุปกรณ์ป้องกันผู้บุกรุกคอมพิวเตอร์ (FIREWALL) ของ
อุทยานการเรียนรู้ระยอง (รายละเอียดตามคณะกรรม การกําหนด)
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง 
การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 134 ข้อ 161(00211)

โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน จํานวน 150,000 บาท
        - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 
150,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่พึงเบิกได้ตามระเบียบ
ปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 128 ข้อ 128(00211) 
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โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาท้องถิ่น ของ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

จํานวน 100,000 บาท

        - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 
100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาท้องถิ่น ของโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่พึงเบิกได้ตามระเบียบ
ปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 120 ข้อ 97(00211)

โครงการประกวดมารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรมไทย จํานวน 50,000 บาท
        - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 
50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
ประกวดมารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าสถานที่จัดงาน 
ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ 
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน และค่าอื่นๆ ที่พึงเบิกได้ตามระเบียบ
ปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 232 ข้อ 89(00211)

โครงการประดิษฐ์นวัตกรรมจากเศษวัสดุเหลือใช้ จํานวน 50,000 บาท
        - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 
50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประดิษฐ์นวัต
กรรมจากเศษวัสดุเหลือใช้ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น 
ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง 
จัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่พึงเบิกได้ตามระเบียบ
ปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 134 ข้อ 162(00211)
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โครงการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง

จํานวน 100,000 บาท

        - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 
100,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
โครงการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ 
เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร 
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่พึงเบิก
ได้ตามระเบียบ  
ปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 120 ข้อ 100(00211)

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 460,000 บาท
        - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 
460,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่พึงเบิกได้ตามระเบียบ 
ปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 122 ข้อ 107(00211)

โครงการมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 800,000 บาท
        - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 
800,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
มหกรรมการศึกษาท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น  
ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่ายานพาหนะ เป็นต้น 
ปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (พ.ศ. 2555) 
และแก้ไขเพิ่มเติม 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 118 ข้อ 92 (00211)
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โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 1,500,000 บาท
        - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 
1,500,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าสถานที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง 
จัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
และเกี่ยวข้องในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่พึงเบิกได้
ตามระเบียบ 
ปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 229 ข้อ 73 (00211)

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิตดั้งเดิมคนระยอง จํานวน 1,000,000 บาท
        - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 
1,000,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดําเนินการ
ตามโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตดั้งเดิมคนระยอง 
(รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด)
ปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 7120 ลงวันที่  9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 236 ข้อ 109(00211)

โครงการสร้างการรับรู้และค้นหาความร่วมมือในการจัดการศึกษา ตามแผน
ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดระยอง

จํานวน 200,000 บาท

        - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 
200,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
สร้างการรับรู้และค้นหาความร่วมมือในการจัดการศึกษา ตามแผน
ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดระยอง  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่พึง
เบิกได้ตามระเบียบ 
ปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 130 ข้อ 140(00211)

วันที่พิมพ์ : 29/8/2562  14:25:44 หน้า : 70/308

240



โครงการสานสัมพันธ์อุทยานการเรียนรู้ระยองสู่ชุมชน จํานวน 100,000 บาท
        - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 
100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
สานสัมพันธ์อุทยานการเรียนรู้ระยองสู่ชุมชน โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการ
ฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่พึงเบิกได้ตามระเบียบ
ปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 133 ข้อ 159(00211)

โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นสําหรับเยาวชน ของนักเรียนโรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

จํานวน 100,000 บาท

        - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 
100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
อบรมกฎหมายเบื้องต้นสําหรับเยาวชน ของนักเรียนในสถาน
ศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่ฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม เป็นต้น
ปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 120 ข้อ 95 (00211)

โครงการอุ่นรักถักทอสายใจครอบครัว จํานวน 260,000 บาท
        - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 
260,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
อุ่นรักถักทอสายใจครอบครัว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  เป็นต้น  
ปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
 พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 120 ข้อ 96(00211)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 400,000 บาท
        - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 
400,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
บํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่สุด มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง 
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วน (00211)
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ค่าวัสดุ รวม 1,100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

        - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 
100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ประกอบด้วย เช่น หลอดไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้า 
ปลั๊กไฟ เทปพันสาย สายไฟ สตาร์ทเตอร์ บัลลาส และอุปกรณ์
อื่นๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า เป็นต้น    
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่สุด 
มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามระเบียบ
หนังสือสั่งการ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 
2558 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (00211)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท
        - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 
100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ 
ที่เป็นวัสดุ โดยสภาพและสิ่งของที่มีลักษณะการใช้งานไม่คงทน
ถาวร ประกอบด้วย เช่น ไม้กวาด กระดาษชําระ ผงซักฟอก 
นํ้ายาดับกลิ่น นํ้ายาล้างจาน นํ้ายาล้างห้องนํ้า นํ้ายาทําความสะอาด 
ถุงใส่ขยะ สเปรย์ปรับอากาศ อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานบ้านและ
งานครัว ฯลฯ เป็นต้น 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่สุด 
มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามระเบียบ
หนังสือสั่งการ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน
2558 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (00211)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
        - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 
100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประกอบด้วย
เช่น ไม้ต่างๆ นํ้ามันทาไม้ ทินเนอร์ แปรงทาสี ปูนขาว ทราย สี 
ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น และอุปกรณ์ก่อสร้าง
อื่นๆ ฯลฯ เป็นต้น 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่สุด 
มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามระเบียบ
หนังสือสั่งการ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน
2558 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (00211)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 500,000 บาท
        - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 
500,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง ประกอบด้วย เช่น หม้อนํ้า หัวเทียน ยาง แบตเตอรี่ 
เป็นต้น และอุปกรณ์ก่อยานพาหนะและขนส่งอื่นๆ ฯลฯ เป็นต้น 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่สุด มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เป็นไป
ตามระเบียบหนังสือสั่งการ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ (00211)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 100,000 บาท
        - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 
100,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประกอบ
ด้วย เช่น เครื่องมือตัดแต่ง จอบ เสียม บัวรดนํ้า ต้นไม้ ปุ้ย 
นํ้ายาเคมี กําจัดวัชพืช นํ้ายาเคมีกําจัดยุง และอุปกรณ์การ
เกษตรอื่นๆ ฯลฯ เป็นต้น 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่สุด มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เป็นไป
ตามระเบียบหนังสือสั่งการ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ(00211)

วัสดุอื่น จํานวน 200,000 บาท
ค่าจัดซื้อสื่อ หนังสือสําหรับอุทยานการเรียนรู้ระยอง    
    - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 
200,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อหนังสือสําหรับอุทยานการเรียนรู้
ระยอง ประกอบ  ด้วย เช่น หนังสือสื่อประกอบการเรียนการสอน หนังสือ
หมวดความรู้ต่างๆ หนังสือแปล หนังสือสารคดี หนังสือประวัติศาสตร์ 
หนังสือภาษาต่างประเทศ เป็นต้น 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่สุด มท
  0808.2/ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามระเบียบหนังสือ
สั่งการ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ(00211)

งบลงทุน รวม 5,352,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 352,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 9,000 บาท
        - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 
9,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 
2 ตัวๆ ละ 4,500.-บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
            1. มีพนักพิง มีที่เท้าแขน มีล้อเลื่อน 
            2. มีขนาดไม่น้อยกว่า 62x67x90 ซม. 
            3. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่สุด 
มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 741 ข้อ 471(00211)
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ค่าจัดซื้อชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม จํานวน 135,000 บาท
        - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 
135,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม 
จํานวน 30 ตู้ๆ ละ 4,500.-บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
            1. ชนิด 40 ช่อง
            2. มีขนาดไม่น้อยกว่า 90x30x170 ซม. 
            3. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่สุด มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 739 ข้อ 433(00211)

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานชนิดเหล็ก จํานวน 13,000 บาท
        - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 
13,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานชนิดเหล็ก
จํานวน 2 ตัวๆ ละ 6,500.-บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
            1. ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต 
            2. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่สุด มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 741 ข้อ 463 (00211)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 51,000 บาท

        - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 
51,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน  3 เครื่องๆ ละ 17,000.-บาท
เป็นเงิน 51,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
            1. จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
            2. ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ข้อ 7  
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่สุด มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 741 ข้อ 475 (00211)
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ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 44,000 บาท
        - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้
44,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 
22,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
            1. มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 
1,366x768 pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
            2. ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ข้อ 13  
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่สุด มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 741 ข้อ 477(00211)

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จํานวน 50,000 บาท
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 
        - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 30,000
.-บาท       เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 2 จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 15,000.- บาท โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้ 
            1. มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 
38 หน้าต่อนาที (ppm)
            2. ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ข้อ 46  
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่สุด 
มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 742 ข้อ 479 (00211)

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี 
        - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้  20,000
.-บาท      เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
สี ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 10,000.- บาท โดยมี
คุณลักษณะ 
ดังนี้ 
            1. มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 
18 หน้าต่อนาที (ppm)
            2. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด 
            3. ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ข้อ 47  
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่สุด 
มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 742 ข้อ 480 (00211)
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ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท
        - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 50,000.-บาท           
เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 20 เครื่องๆ ละ
2,500.-บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
            1. มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
            2. ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ข้อ 61  
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่สุด มท
 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 742 ข้อ 478 (00211)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,000,000 บาท
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน

โครงการจัดซื้อที่ดิน ตําบลบางบุตร  อําเภอบ้านค่าย  จังหวัดระยอง จํานวน 5,000,000 บาท
     - กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 5,000,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินโครงการจัดซื้อที่ดิน  ตําบลบางบุตร  อําเภอบ้านค่าย  
จังหวัดระยอง จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ไร่ เพื่อขยายสถานศึกษาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (6)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 132 ข้อ 153(00211)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 329,763,058 บาท
งบบุคลากร รวม 65,916,036 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 65,916,036 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 21,379,596 บาท

     - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ตั้งไว้ 
9,762,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการครู โรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน ในตําแหน่งต่าง ๆ และเงินตอบแทนพิเศษ (กรณีเงิน
เดือนเต็มขั้น) โดยจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามหนังสือกรม
ส่งเสริมฯ ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560
(00212) 

     - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
ตั้งไว้ 11,617,596.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการครู 
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน ในตําแหน่งต่างๆ และเงินตอบแทนพิเศษ
(กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) โดยจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมฯ ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 
(00212)  
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 1,369,200 บาท
        - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ตั้งไว้ 386,400.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะของข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  จ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปตามหนังสือกรมส่งเสริมฯ ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลง
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 (00212)
  
        - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
ตั้งไว้ 982,800.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง  จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามหนังสือกรมส่งเสริมฯ ที่ 
มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 (00212) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 40,643,520 บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ
     - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ตั้งไว้ 
18,829,320.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ 
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างตามภารกิจในตําแหน่งต่างๆ สังกัด
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหนังสือที่ มท 0809.4/
ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 (00212)

     - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
ตั้งไว้ 11,776,200.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  พนักงานจ้างตามภารกิจ (สายสนับสนุนการสอน)พร้อมทั้ง
เงินปรับปรุงค่าจ้างตามภารกิจในตําแหน่งต่าง ๆ  สังกัดกองการ
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหนังสือที่ มท 0809.4/ว 1157 
ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 (00212)  

     - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้  450,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ (สายสนับสนุนการสอน) พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ตามภารกิจในตําแหน่งต่างๆ สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม และ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมฯ ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 
มิถุนายน 2560  (00212)

ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป
     - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ตั้งไว้ 
5,400,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานทั่วไป สังกัดกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหนังสือกรมส่งเสริมฯ
ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560  (00212)

     - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
ตั้งไว้ 3,888,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหนังสือที่ 
มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 (00212)  

     - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 300,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป  
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมฯ ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 
(00212)
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 1,784,520 บาท
     - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ตั้งไว้ 816,480.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ตามหนังสือที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13
 มิถุนายน 2560 (00212) 

     - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
ตั้งไว้ 668,040.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหนังสือที่ มท 0809.4/ว 1157 
ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 (00212) 

        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 300,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 
และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ตามหนังสือที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13
 มิถุนายน 2560 (00212) 

เงินอื่นๆ จํานวน 739,200 บาท
ค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครู     
        - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ตั้งไว้ 134,400.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครู ของโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้รับในอัตราเท่ากับเงินวิทยฐานะ ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมฯ ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13
 มิถุนายน 2560 (00212)

        - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ตั้งไว้ 
604,800.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครู ของ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้รับในอัตราเท่ากับ
เงินวิทยฐานะ ตามหนังสือกรมส่งเสริมฯ ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวัน
ที่ 13 มิถุนายน 2560 (00212) 
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งบดําเนินงาน รวม 110,902,562 บาท
ค่าใช้สอย รวม 86,255,893 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,100,000 บาท
 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
        - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย 
(วัดหวายกรอง) ตั้งไว้ 300,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บ
เล่มหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าบอกรับวารสารหนังสือ
และระเบียบต่างๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมา
บริการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง 
ปฏิบัติตามระเบียบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (00212) 

        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง  ตั้งไว้ 800,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าบอกรับ
วารสารหนังสือและระเบียบต่างๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ 
และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง 
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง 
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้อง
ถิ่น(00212)                                                                    

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
รายจ่ายเกี่ยวกับรับรอง และพิธีการ       
        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 50,000.-บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสารค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น
ซึ่งจําเป็นต้องจ่าย ที่เกี่ยวกับการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคลและค่าเลี้ยงรับรอง ได้แก่ ค่าอาหาร เครื่องดื่มๆ เครื่องใช้
ในการเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ได้รับ
แต่งตั้งตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 
รวมถึงผู้ร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเข้าร่วมประชุม
ของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง 
การตั้งเบิกจ่ายค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรอง (00212)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาทําความสะอาด

จํานวน 5,662,800 บาท

        - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ตั้งไว้ 
2,760,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา
เจ้าหน้าที่ทําความสะอาดจํานวน 20 คนๆละ 11,500.- บาท
ต่อเดือน จํานวน 12 เดือน เพื่อทําความสะอาดทุกอาคาร
ของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง โรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 168 ข้อ 341(00212)

        - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
ตั้งไว้  2,509,200.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ทําความ
สะอาด จํานวน 17 คนๆ ละ 12,300.-บาท ต่อเดือน จํานวน 12 เดือน
เพื่อทําความสะอาดทุกอาคารภายในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน
บ้านค่าย (วัดหวายกรอง) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด จ่ายจากเงินรายได้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 192 ข้อ 444(00212) 

        -  โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 393,600.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ทําความสะอาด จํานวน 4
คนๆ ละ 12,300.-บาท ต่อเดือน จํานวน 8 เดือน เพื่อทําความ
สะอาดทุกอาคาร ภายในโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง 
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 205 ข้อ 506(00212)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

จํานวน 2,452,580 บาท

     - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ตั้งไว้ 
1,489,805.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง โรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  โดยจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป เป็นค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ   
ค่ายคุณธรรม  ลูกเสือเนตรนารี  ค่าทัศนศึกษาของนักเรียน 
และค่าใช้จ่ายด้านบริการ ICT เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ
ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเข้าชมสถานที่  ค่าอาหารกลางวัน  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าที่พัก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าว  
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 167 ข้อ 335 (00212)

        - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)
ตั้งไว้ 935,900.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนอนุบาลนานา
ชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 186 ข้อ 423 (00212) 

        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 26,875.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง 
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 204 ข้อ 502 (00212) 
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 1,871,100 บาท
     - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ตั้งไว้ 
1,144,680.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียน
อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง   
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 167 ข้อ 334 (00212) 

        - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)
ตั้งไว้ 688,920.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนอนุบาลนานา
ชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง   
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 185 ข้อ 421(00212) 

        -  โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งใจ 37,500.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง โรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง   
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 204 ข้อ 501(00212) 
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว)

จํานวน 9,704,500 บาท

        - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ตั้งไว้
5,894,850.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง โรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  โดยจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป เป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุ  สื่อ  อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่พึงจ่ายได้ตามระเบียบ ฯลฯ  
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 166  ข้อ 330 (00212)

        - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
ตั้งไว้ 3,703,400.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนอนุบาลนานา
ชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยองงบประมาณ  
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 184 ข้อ 418  (00212) 

        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 106,250.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง โรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองงบประมาณ  
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 203 ข้อ 498 (00212) 
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมารักษาความปลอดภัย

จํานวน 6,408,800 บาท

        - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ตั้งไว้
3,292,800.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยจํานวน 14 คนๆละ 19,600 บาท ต่อเดือน 
จํานวน 12 เดือน ของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รายละเอียดตาม
คณะกรรมการกําหนด ตามที่พึงเบิกได้ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 168 ข้อ 340 (00212)

        - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
ตั้งไว้ 2,460,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จํานวน 10 คนๆละ 20,500 บาท
ต่อเดือน จํานวน 12 เดือน ของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน
บ้านค่าย (วัดหวายกรอง) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด จ่ายจากเงิน
รายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 192 ข้อ 445 (00212) 

        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 656,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย จํานวน 4 คนๆ ละ 20,500.-บาท ต่อเดือน จํานวน 8 เดือน  
ของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 205 ข้อ 507 (00212)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

จํานวน 21,600 บาท

     - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ตั้งไว้ 7,200.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการด้านโทรคมนาคม การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
และการสื่อสาร เช่น ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ระบบอินเตอร์เน็ต Wifi ฯลฯ ที่ใช้ในกิจการของโรงเรียนอนุบาลนานา
ชาติตากสินระยอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 159 ข้อ 295 (00212)

     - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
ตั้งไว้ 7,200.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการด้านโทรคมนาคม และการสื่อ
สาร เช่น ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์
เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ ที่ใช้ในกิจการของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 182 ข้อ 412 (00212) 

        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 7,200.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร เช่น 
ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบ
อินเตอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่นๆ ที่ใช้ในกิจการของโรงเรียน
นานาชาติตากสินแกลง โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง โดยจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 206 ข้อ 515 (00212) 
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

จํานวน 550,000 บาท

        -โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ตั้งไว้ 
300,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าประชุมสัมมนา 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทางสําหรับข้าราชการ
ครู, บุคลากรทางการศึกษา พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน
อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง   
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไข
เพิ่มเติม 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 163 ข้อ 316 (00212)

        - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)
ตั้งไว้ 200,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรสําหรับข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา และพนักงานจ้างฯ ของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน
บ้านค่าย (วัดหวายกรอง) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง เป็นค่าใช้จ่ายที่พึงเบิกได้ตามระเบียบฯ 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 187 ข้อ 426 (00212) 

        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 50,000.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักรสําหรับข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
และพนักงานจ้างฯ ของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง โรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นค่าใช้จ่ายที่พึงเบิก
ได้ตามระเบียบฯ 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไข
เพิ่มเติม 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 204 ข้อ 505 (00212)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

จํานวน 170,000 บาท

     - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ตั้งไว้ 20,000.-บาท 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง สังกัดองค์กรการบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง โดยจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ซึ่งมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย  ค่าวัสดุ อุปกรณ์  ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 159 ข้อ 296 (00212)

     - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย 
(วัดหวายกรอง) 100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้าน
ค่าย(วัดหวายกรอง) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 182 ข้อ 411 (00212) 

        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 50,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ของ
โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 201 ข้อ 482 (00212) 
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าบํารุงรักษาและซ่อม
แซม

จํานวน 2,050,000 บาท

     - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ตั้งไว้ 1,000,000.-บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ เช่น 
โต๊ะ เก้าอี้ รถยนต์ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างอาคารสถานที่บูรณะ
อาคารหรือทรัพย์สินอื่นๆที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของโรงเรียน
อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยองจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 168 ข้อ 339 (00212) 

        - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
ตั้งไว้ 1,000,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ตามปกติเช่น โต๊ะ เก้าอี้ รถยนต์ ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างอาคารสถานที่บูรณะอาคารหรือทรัพย์สินอื่นๆที่อยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย
(วัดหวายกรอง) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยองจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ปฏิบัติตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 197 ข้อ 464 (00212) 

        -  โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ เช่น
โต๊ะ เก้าอี้ รถยนต์ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างอาคารสถานที่บูรณะ
อาคารหรือทรัพย์สินอื่นๆที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของโรงเรียนนานา
ชาติตากสินแกลง โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจ่าย
จากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ปฏิบัติตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ 
มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 206 ข้อ 513(00212) 
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน จํานวน 2,872,903 บาท
     - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ตั้งไว้ 1,745,704.-บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยองโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง   
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 167 ข้อ 332 (00212) 

        - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)
ตั้งไว้ 1,102,199.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนอนุบาลนานา
ชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง   
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 185 ข้อ 419 (00212) 

        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้  25,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง โรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 204 ข้อ 499 (00212) 
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 25,396,800 บาท
     - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ตั้งไว้ 
15,448,800.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับ
นักเรียนระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา ของโรงเรียน
อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง และประมาณการเพิ่มเติมร้อยละ 
10 ของจํานวนนักเรียนของนักเรียนที่อาจจะเพิ่มขึ้นจาก
ข้อมูลวันที่ 4 มิถุนายน 2561 จํานวน 307 คน โดยจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 167 ข้อ 331 (00212)

        - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย(วัดหวายกรอง)  
ตั้งไว้ 9,648,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นอาหารกลางวันของนักเรียน
ชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ
ตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 184 ข้อ 417 (00212) 

        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 300,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นอาหารกลางวันของนักเรียนชั้นอนุบาลของโรงเรียน
นานาชาติตากสินแกลงโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง  
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 204 ข้อ 504 (00212) 
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน จํานวน 1,732,510 บาท
        - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ตั้งไว้
1,045,930.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง  
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 167 ข้อ 333 (00212) 

        - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)
ตั้งไว้ 674,080.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ
ตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง  
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 185 ข้อ 420 (00212) 

        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง  ตั้งไว้ 12,500.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง โรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 204 ข้อ 500 (00212) 

วันที่พิมพ์ : 29/8/2562  14:25:45 หน้า : 91/308

261



โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โครงการแข่งขันกีฬาสี
หวายกรองเกม

จํานวน 300,000 บาท

          - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
ตั้งไว้ 300,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน
กีฬาสีหวายกรองเกม ของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย
(วัดหวายกรอง) เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน อาหาร อาหารว่าง
เหรียญรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ของโรงเรียนอนุบาล
นานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง จ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (00212) 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 244 ข้อ 142 (00214)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โครงการรณรงค์เพื่อ
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

จํานวน 218,000 บาท

     - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ตั้งไว้ 18,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการรณรงค์เพื่อป้องกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ เอกสารประกอบการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่พึงเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบฯ ของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ
ตากสินระยอง โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 210 ข้อ 524(2) (00212) 

     - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)
ตั้งไว้ 150,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการ
รณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ เอกสารประกอบการอบรม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่พึงเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบฯ ของโรงเรียนอนุบาลนานา
ชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 184 ข้อ 416 (00212) 

        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 50,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการรณรงค์เพื่อป้องกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา เช่น ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ค่าเช่า
ที่พักค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
เอกสารประกอบการอบรมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่พึงเบิกจ่ายได้
ตามระเบียบฯ ของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง โรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 201 ข้อ 485 (00212)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน

จํานวน 300,000 บาท

        - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ตั้งไว้ 100,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 209 ข้อ 521(2) (00212)

        - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)
ตั้งไว้ 100,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุง
ห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 183 ข้อ 413 (00212)

        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 100,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือต่างๆ สําหรับห้องสมุดโรงเรียน
นานาชาติตากสินแกลง โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง โดยจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ซึ่งมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  การจัดซื้อหนังสือและการจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์
สําหรับใช้ในห้องสมุด  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 201 ข้อ 483 (00212)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

จํานวน 150,000 บาท

     - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ตั้งไว้  50,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนอนุบาลนานา
ชาติตากสินระยอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
โดยจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ซึ่งมีค่าใช้จ่าย  ในการซื้อวัสดุ อุปกรณ์
ในการจัดทําแหล่งเรียนรู้ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 210 ข้อ 522(2) (00212)

     - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 183 ข้อ 414 (00212) 

        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 50,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนนานาชาติ
ตากสินแกลง โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 201 ข้อ 484 (00212) 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจ้างจัดทําป้ายชื่อ
อาคารเรียนและป้ายบอกทาง

จํานวน 150,000 บาท

        - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)
ตั้งไว้ 150,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทําป้ายชื่ออาคารเรียน
และป้ายบอกทาง ภายในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย
(วัดหวายกรอง) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่พึงเบิกได้ 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณาตั้งงบประมาณในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
สาธารณูปโภค 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง หน้า 191 ข้อ 439 (00212) 

วันที่พิมพ์ : 29/8/2562  14:25:45 หน้า : 95/308
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจ้างติดตั้งระบบ
เสียงตามสาย

จํานวน 1,000,000 บาท

        - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
ตั้งไว้ 1,000,000.-บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างติดตั้งระบบเสียงตาม
สายภายในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัด
หวายกรอง) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รวมค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ
 ตามที่พึงเบิกได้ (00211)
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณาตั้งงบประมาณในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
สาธารณูปโภค
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 190 ข้อ 438 (00212) 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจ้างเหมาติดตั้ง
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

จํานวน 400,000 บาท

        - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
ตั้งไว้  400,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย
(วัดหวายกรอง) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
(ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ 
มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 191 ข้อ 440 (00212) 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจ้างเหมาบริการ
บํารุงรักษาโรงกรองนํ้า

จํานวน 150,000 บาท

        - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)
ตั้งไว้ 150,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบํารุงรักษา
โรงกรองนํ้าภายในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย
(วัดหวายกรอง) จํานวน 12 เดือน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง (รายละเอียดตามคู่มือการบํารุงรักษาโรงกรองนํ้า)
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 180 ข้อ 400  (00212) 

วันที่พิมพ์ : 29/8/2562  14:25:45 หน้า : 96/308

266



โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าเช่าเครื่อง
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุดสําหรับการเรียนการสอน

จํานวน 720,000 บาท

        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 720,000.- บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุดสําหรับการเรียน
การสอน จํานวน 30 ชุด  เพื่อใช้ในงานราชการของโรงเรียนนานาชาติ
ตากสินแกลง โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 
19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 776 ข้อ 978 (00212)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร

จํานวน 522,800 บาท

        - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
ตั้งไว้ 500,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้
ในงานราชการของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย
(วัดหวายกรอง) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
จ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ 
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 749 ข้อ 585 (00212) 

        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 22,800.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร อัตรา 3,800 บาทต่อเดือน
จํานวน 6 เดือน  เพื่อใช้ในงานราชการของโรงเรียนนานาชาติ
ตากสินแกลง โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 776 ข้อ 977 (00212)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาดูแลสวนให้กับโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินแกลง

จํานวน 196,800 บาท

        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง  ตั้งไว้ 196,800.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลสวนให้กับโรงเรียนนานาชาติตากสิน
แกลง จํานวน 2 คนๆละ 12,300.- บาท ต่อเดือน จํานวน 8 เดือน 
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่
19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 205 ข้อ 508 (00212)

วันที่พิมพ์ : 29/8/2562  14:25:45 หน้า : 97/308
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าบริการอินเตอร์
เน็ต

จํานวน 100,000 บาท

        - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
ตั้งไว้ 100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งและค่าบริการใช้อินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง ของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย 
(วัดหวายกรอง) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่พึงเบิกได้ 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณาตั้งงบประมาณในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
สาธารณูปโภค 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 189 ข้อ 434 (00212) 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการเข้าค่าย
วิทยาศาสตร์

จํานวน 400,000 บาท

        - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
ตั้งไว้ 400,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าค่าย
วิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย 
(วัดหวายกรอง) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
จ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (00211) 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
แก้ไขเพิ่มเติม 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 190 ข้อ 437 (00212) 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการแข่งขันกีฬา
สีนานาชาติตากสินแกลงเกมส์

จํานวน 50,000 บาท

        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 50,000.-บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาสีนานาชาติตากสิน
แกลง ของโรงเรียนนานาชาติ  ตากสินแกลง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าตอบแทน อาหาร อาหารว่างเหรียญรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 247 ข้อ 157 (00212)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการค่าใช้จ่ายใน
งานพระราชพิธี รัฐพิธี    งานประเพณี และพิธีการสําคัญ

จํานวน 170,000 บาท

        - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
ตั้งไว้ 150,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมในงาน
พระราชพิธี รัฐพิธี งานประเพณี และพิธีการสําคัญ เช่น ค่าชุดการ
แสดง ค่าวัสดุอุปกรณ์การจัดงาน ตกแต่งเวทีและสถานที่จัดงาน ค่า
เครื่องเสียง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 
ป้ายไวนิล ค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง จ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 187 ข้อ 428 (00212) 

        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 20,000.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมในงานพระราชพิธี รัฐพิธี งาน
ประเพณี และพิธีการสําคัญ เช่น ค่าชุดการแสดง ค่าวัสดุอุปกรณ์
การจัดงาน ตกแต่งเวทีและสถานที่จัดงาน ค่าเครื่องเสียง ค่าอาหาร
และเครื่องดื่มค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิล ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 202 ข้อ 488 (00212)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการจัดการ
ศึกษาห้องเรียนพิเศษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ การจัดการเรียนการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษ ประเภท MEP : Mini English Program)

จํานวน 15,128,700 บาท

        - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)
ตั้งไว้ 15,128,700.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างสอนและ
สวัสดิการต่างๆ สําหรับครูต่างชาติจํานวน 12 เดือน เช่น ค่าจ้างสอน
ค่าเช่าบ้าน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม การปรับค่าจ้าง และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน
บ้านค่าย (วัดหวายกรอง) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง จ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณาตั้งงบประมาณในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
สาธารณูปโภค
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 192 ข้อ 446 (00212) 
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการจ้างเหมาติด
ตั้งระบบโทรศัพท์ภายในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินแกลง

จํานวน 30,000 บาท

        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาติดตั้งระบบโทรศัพท์ภายใน  บริเวณอาคาร
โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 206 ข้อ 514 (00212)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการจ้างเหมาติด
ตั้งระบบอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินแกลง

จํานวน 100,000 บาท

        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งระบบเนตเวิร์คพร้อมเครือ
ข่าย บริเวณอาคารโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 203 ข้อ 492 (00212)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการจ้าง
เหมาบริการการสอน ของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินแกลง

จํานวน 720,000 บาท

        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 720,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการการสอน ประกอบด้วย ครูต่างชาติ 
เงินเดือน ค่าเช่าบ้าน ค่าประกันสังคมฯ เงินทั้งสิ้น 20,000.-บาท
ต่อเดือน จํานวน 6 เดือน จํานวน 6 คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนและ
สนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง 
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 
19 มีนาคม 2561 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 203 ข้อ 494 (00212)

วันที่พิมพ์ : 29/8/2562  14:25:45 หน้า : 100/308

270



โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการจ้างเหมา
บุคลากรเพื่อพัฒนาการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน
อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

จํานวน 1,122,000 บาท

        - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
ตั้งไว้ 1,122,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบริหาร
หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) โรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จ่ายจากเงินรายได้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณาตั้งงบประมาณในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
สาธารณูปโภค
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 193 ข้อ 447 (00212) 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการประชา
สัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

จํานวน 100,000 บาท

        - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
ตั้งไว้ 100,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตาม
โครงการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ
ตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) เช่น ทําป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ 
แผ่นป้ายไวนิล วารสารประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์
ปฏิทินประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 187 ข้อ 427 (00212) 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการปรับปรุงเว็บ
ไซต์

จํานวน 30,000 บาท

        - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)  
ตั้งไว้ 30,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเว็บไซต์ของโรงเรียน
อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาตั้งงบประมาณในลักษณะค่าใช้สอย
วัสดุ และสาธารณูปโภค
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 189 ข้อ 431 (00212) 
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการเปิดบ้าน
วิชาการ

จํานวน 400,000 บาท

        - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
ตั้งไว้ 400,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น 
ค่าอาหาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ  และอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน
บ้านค่าย (วัดหวายกรอง) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง จ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 190 ข้อ 436 (00212) 
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการพัฒนาครู จํานวน 1,134,000 บาท
        - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ตั้งไว้ 
234,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานของข้าราชการ พนักงานจ้าง บุคลากรทางการศึกษา 
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ การฝึกอบรม ตกแต่งสถานที่จัดงาน 
ค่าเครื่องเสียง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 
ป้ายไวนิล  ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 163 ข้อ 315 (00212)     

        - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
ตั้งไว้ 800,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานของข้าราชการ พนักงานจ้าง บุคลากรทางการศึกษา 
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ การฝึกอบรม ตกแต่งสถานที่จัดงาน 
ค่าเครื่องเสียง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 
ป้ายไวนิล  ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย 
(วัดหวายกรอง) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 184 ข้อ 415 (00212) 

        -  โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 100,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ
ข้าราชการ พนักงานจ้าง บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
และคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ การฝึกอบรม ตกแต่งสถานที่จัดงาน ค่าเครื่องเสียง 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิล   
ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ของโรงเรียนนานาชาติแกลง โรงเรียน ในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 202 ข้อ 491 (00212)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการโรงเรียนส่ง
เสริมสุขภาพ

จํานวน 320,000 บาท

        - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)
ตั้งไว้ 300,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ของโรงเรียนอนุบาล
นานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง จ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 190 ข้อ 435 (00212) 

        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 20,000.- บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง 
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจ่ายจากเงิน
รายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 202 ข้อ 490 (00212)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ

จํานวน 400,000 บาท

        - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)
ตั้งไว้ 400,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าชุดการแสดง ค่าวัสดุอุปกรณ์
การจัดงาน ตกแต่งเวที ค่าเครื่องเสียง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิล ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จ่ายจาก
เงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 188 ข้อ 429 (00212) 
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการส่งเสริมเด็ก
ที่มีภาวะทุพโภชนาการ

จํานวน 900,000 บาท

        - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
ตั้งไว้ 900,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจ้างจัดทําอาหารเช้า
ให้กับนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ
ตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณาตั้งงบประมาณในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
สาธารณูปโภค 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 191 ข้อ 442 (00212) 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการส่งเสริมนัก
กีฬาเข้าร่วมแข่งขันเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

จํานวน 300,000 บาท

        - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
ตั้งไว้ 300,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬา
ประเภทต่างๆ โดยการเก็บตัวนักกีฬาทุกประเภท สําหรับนักกีฬาและ
ผู้เข้าร่วมโครงการ และค่าใช้จ่ายในการไปแข่งขันกับทีมต่างๆ ของ
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นค่าใช้จ่าย
ที่พึงเบิกได้ตามระเบียบฯ 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 246 ข้อ 153 (00212) 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียนทางวิชาการในการแข่งขันต่างๆ

จํานวน 700,000 บาท

        - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
ตั้งไว้ 700,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการ
แข่งขันทางวิชาการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของโรงเรียน
อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 189 ข้อ 432 (00212) 
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ค่าวัสดุ รวม 13,776,669 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 625,000 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
วัสดุสํานักงาน        
        - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)  
ตั้งไว้  350,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์เครื่องเขียน 
แบบพิมพ์ หรือสิ่งของเครื่องใช้งานเบ็ดเตล็ดต่างๆ ซึ่งเป็นวัสดุ
โครงการ อาทิเช่น กาว แฟ้ม ตรายาง กระดาษ หมึกพิมพ์ ผงหมึก
เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ ของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน
บ้านค่าย (วัดหวายกรอง) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง จ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง
 แนวทางการพิจาณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ(00212) 

        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 
50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์เครื่องเขียน
แบบพิมพ์ หรือสิ่งของเครื่องใช้งานเบ็ดเตล็ดต่างๆ ซึ่งเป็น
วัสดุโครงการ อาทิเช่น กาว แฟ้ม ตรายาง กระดาษ หมึกพิมพ์
ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ ของโรงเรียนนานาชาติ
ตากสินแกลง โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง จ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ(00212)

ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก พร้อมติดโลโก้และผ้าคลุม 
        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้  
225,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก
ชนิดหน้าพิเศษ พร้อมติดโลโก้โรงเรียนนานาชาติ
ตากสินแกลง และผ้าคลุม จํานวน 500 ตัวๆละ 
450 บาท โดยมีคุณลักษณะ 
                1. รองรับนํ้าหนักได้มากกว่า 100 กิโลกรัม 
                2. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                3. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในราชการของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง 
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 769 ข้อ 853 (00212)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 170,000 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ        
        - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
ตั้งไว้ 150,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า 
เทปพันสายไฟ สตาร์ทเตอร์ บัลลาส และอุปกรณ์อื่นๆ ฯลฯ
ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า ของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย
(วัดหวายกรอง) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
จ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจาณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (00212) 

        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้  20,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น 
หลอดไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เทปพันสายไฟ สตาร์ทเตอร์ 
บัลลาส และอุปกรณ์อื่นๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า ของโรงเรียน
นานาชาติตากสินแกลง โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง จ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด้วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (00212)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 300,000 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
วัสดุงานบ้านงานครัว        
        - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
ตั้งไว้ 150,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ
 ที่เป็นวัสดุ โดยสภาพและสิ่งของที่มีลักษณะการใช้งานไม่คงทน
ถาวร เช่น ไม้กวาด กระดาษชําระ ผงซักฟอก นํ้ายาดับกลิ่น นํ้ายา
ล้างจาน นํ้ายาล้างห้องนํ้า นํ้ายาทําความสะอาด ถุงใส่ขยะ สเปรย์ปรับ
อากาศ อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานบ้านและงานครัว ฯลฯ สําหรับโรงเรียน
อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจาณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ (00212) 

        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 150,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่เป็นวัสดุ โดยสภาพและ
สิ่งของที่มีลักษณะการใช้งานไม่คงทนถาวร เช่น ไม้กวาด กระดาษ
ชําระ ผงซักฟอก นํ้ายาดับกลิ่น นํ้ายาล้างจาน นํ้ายาล้างห้องนํ้า นํ้ายาทํา
ความสะอาด ถุงใส่ขยะ สเปรย์ปรับอากาศ อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานบ้านและ
งานครัว ฯลฯ สําหรับโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด้วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (00212)
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 10,781,669 บาท
        - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ตั้งไว้ 6,567,862-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ของนักเรียนชั้นอนุบาล
และระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน
ระยอง โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
โดยจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (00212) 

        - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)
 ตั้งไว้ 4,086,732.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) 
ของนักเรียนชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียน
อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) โรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (00212)

        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 127,075.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ของนักเรียนชั้นอนุบาล
ของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง   
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (00212)
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 220,000 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา วัสดุก่อสร้าง       
        - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
ตั้งไว้  200,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น 
ไม้ต่างๆ นํ้ามันทาไม้ ทินเนอร์ แปรงทาสี ปูนขาว ทราย สี ปูน
ซีเมนต์ กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น และอุปกรณ์ก่อสร้างอื่นๆ ฯลฯ
ของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จ่ายจากเงิน
รายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจาณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ(00212) 

        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้  20,000.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ นํ้ามันทา
ไม้ ทินเนอร์ แปรงทาสี ปูนขาว ทราย สี ปูน
ซีเมนต์ กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น และอุปกรณ์ก่อสร้างอื่นๆ ฯลฯ
ของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง จ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด้วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ(00212)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา วัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง       
        - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย 
(วัดหวายกรอง) ตั้งไว้  50,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้ในงานราชการของโรงเรียน
อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) โรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จ่ายจากเงินรายได้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจาณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ (00212) 

        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้  50,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้ในงาน
ราชการของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จ่ายจากเงินรายได้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด้วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ(00212)
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 250,000 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา วัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์       
        - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
ตั้งไว้   200,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์  เพื่อใช้ในงานราชการของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน
บ้านค่าย (วัดหวายกรอง) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง จ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจาณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ(00212) 

        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 50,000.-บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เพื่อใช้ใน
งานราชการของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด้วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ  (00212)

วัสดุการเกษตร จํานวน 100,000 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา วัสดุการ
เกษตร         
        - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
ตั้งไว้   50,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น 
เครื่องมือตัดแต่ง จอบ เสียม บัวรดนํ้า ต้นไม้ ปุ๋ย นํ้ายาเคมีกําจัด
วัชพืช นํ้ายาเคมีกําจัดยุง ฯลฯ ของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้าน
ค่าย
(วัดหวายกรอง) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
จ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจาณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ(00212) 

        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้  50,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น เครื่องมือตัดแต่ง จอบ 
เสียม บัวรดนํ้า ต้นไม้ ปุ๋ย นํ้ายาเคมีกําจัดวัชพืช นํ้ายาเคมีกําจัดยุง 
ฯลฯ ของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง จ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด้วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ (00212)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่        
        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้  20,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้งกล้อง 
ขาตั้งโทรทัศน์ เลนส์ซูม กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมรี่การ์ด ฯลฯ 
เพื่อใช้ในงานราชการของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง โรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (00212)

วัสดุกีฬา จํานวน 170,000 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา วัสดุกีฬา        
        - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
ตั้งไว้  70,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เพื่อใช้ใน
งานราชการของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย
(วัดหวายกรอง) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง จ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจาณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ(00212) 

        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 100,000.-บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา  เพื่อใช้ในงานราชการของโรงเรียน
นานาชาติตากสินแกลง โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง จ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด้วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ(00212)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 320,000 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
วัสดุคอมพิวเตอร์         
        - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน บ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
ตั้งไว้  300,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อใช้ในงานราชการและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
อนุบาลนานาชาติตากสิน บ้านค่าย (วัดหวายกรอง) โรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จ่ายจากเงินรายได้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจาณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ(00212) 

        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้  20,000.-บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานราชการและ
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง 
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จ่ายจาก
เงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด้วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ(00212)

วัสดุการศึกษา จํานวน 500,000 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
วัสดุการศึกษา        
        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้  500,000.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา เช่น บัตรคํา ชุดภาพ แผ่นซีดี
สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนทําด้วยพลาสติก  สีเทียน
สีไม้ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง 
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก  ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ (00212)
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วัสดุดนตรี จํานวน 120,000 บาท
ครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา วัสดุดนตรี       
        - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
ตั้งไว้ 70,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุดนตรี เพื่อใช้
ในงานราชการของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย
(วัดหวายกรอง) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง จ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจาณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ(00212) 

        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้  50,000.-บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุดนตรี  เพื่อใช้ในงานราชการของ
โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จ่ายจากเงินรายได้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด้วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (00212)

วัสดุอื่น จํานวน 100,000 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการจัดซื้อ
หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ สําหรับห้องสมุด         
        - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ตั้ง
ไว้ 100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับห้องสมุด เช่น สื่อแผ่นซี
ดี หนังสือ สิ่งพิมพ์ วารสาร ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จ่ายจากเงิน
รายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจาณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
(00212) 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,870,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 10,100,000 บาท

     - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง  ตั้งไว้ 
7,000,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในโรงเรียนอนุบาล
นานาชาติตากสินระยอง  โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง   
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค(00212) 

        - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย 
(วัดหวายกรอง) 2,600,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ใน
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาตั้งงบประมาณในลักษณะค่าใช้สอย 
วัสดุ และสาธารณูปโภค(00212) 

        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 500,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ที่ใช้ในโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค(00212) 
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ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 400,000 บาท
     - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง  ตั้งไว้ 200,000.-บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปา ที่ใช้ในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน
ระยอง  โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง   
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค(00212) 

        - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
ตั้งไว้ 100,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปา ที่ใช้ในโรงเรียน
อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)  โรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาตั้งงบประมาณในลักษณะค่าใช้สอย 
วัสดุ และสาธารณูปโภค(00212) 

        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 100,000.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปา ที่ใช้ในโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง 
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค(00212)
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 220,000 บาท
      - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ตั้งไว้ 
100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายใน ค่าโทรศัพท์
ทางไกลภายในประเทศ ค่าเช่าเครื่องหรือหมายเลขโทรศัพท์ 
ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าบํารุงรักษา ฯลฯ ที่ใช้ในโรงเรียนอนุบาล
นานาชาติตากสินระยอง   โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง   
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี
ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค(00212) 

        - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย(วัดหวายกรอง) 
ตั้งไว้ 100,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายใน ค่าโทรศัพท์
ทางไกลภายในประเทศ ค่าเช่าเครื่องหรือหมายเลขโทรศัพท์ 
ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าบํารุงรักษา ฯลฯ ที่ใช้ในโรงเรียนอนุบาล
นานาชาติตากสินบ้านค่าย(วัดหวายกรอง) โรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณาตั้งงบประมาณในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ 
และสาธารณูปโภค(00212) 

        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 20,000.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายใน ค่าโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ
ค่าเช่าเครื่องหรือหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษา ฯลฯ ที่ใช้ใน
โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง โรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค(00212) 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 150,000 บาท
        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 150,000.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ตรายเดือน ที่ใช้ในโรงเรียนนานา
ชาติตากสินแกลง โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (00212)
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งบลงทุน รวม 92,120,860 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,779,860 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ จํานวน 157,500 บาท
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน
        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 137,500.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 25 ตัวๆละ 
5,500 บาทโดยมีคุณลักษณะ
                1. ขนาดไม่น้อยกว่า 64x65x100 ซม.
                2. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                3. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในราชการของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง 
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 769 ข้อ 851 (00212)

ค่าจัดซื้อเก้าอี้นั่งคอยชนิด 4 ที่นั่ง 
        - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 
20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้นั่งคอยชนิด 
4 ที่นั่ง จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 10,000.-บาท 
โดยมีคุณลักษณะ 
                1. ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม เบาะหนังเทียม 
                2. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                3. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนานาชาติ
ตากสินแกลง โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 770 ข้อ 861  (00212)  
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ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร จํานวน 18,000 บาท
        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 18,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา
จํานวน 1 เครื่อง
                1. ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น
                2. ซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
เพื่อใช้ในราชการของโรงเรียนนานาชาติตากสิน
แกลง โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 768 ข้อ 832 (00212)

ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จํานวน 19,400 บาท
        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 19,400.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแสกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลา
เข้าออก จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในราชการของโรงเรียนนานา
ชาติตากสินแกลง โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง (รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด) 
(ซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 768 ข้อ 833 (00212)

ค่าจัดซื้อฉากกั้น จํานวน 45,000 บาท
        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 45,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฉากกั้น พาร์ทิชั่นครึ่ง กระจกขัดลาย
จํานวน 15 อันๆละ 3,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะ 
                1. ขนาดไม่น้อยกว่า 120x120 ซม.
                2. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                3. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในราชการของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง 
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 769 ข้อ 855 (00212)

ค่าจัดซื้อชั้น จํานวน 96,000 บาท
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ค่าจัดซื้อชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม  40 ช่อง
        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 13,500.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม  40 ช่อง 
จํานวน 3 ตู้ๆ ละ 4,500 บาท  โดยมีคุณลักษณะ 
                1. ขนาดไม่น้อยกว่า 90x30x170 ซม.
                2. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                3. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในราชการของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 768 ข้อ 840 (00212)

ค่าจัดซื้อชั้นวางรองเท้าชนิดพื้นเอียง 
        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 15,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางรองเท้าชนิดพื้นเอียง จํานวน 
10 อันๆ ละ 1,500 บาทโดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
                1. ขนาดไม่น้อยกว่า 120x15x70 ซม. 
                2. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มี
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                3. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในราชการของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง 
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 770 ข้อ 859 (00212)

ค่าจัดซื้อชั้นอเนกประสงค์ไม้ 30 ช่อง
        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้  
22,500.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นอเนกประสงค์
ไม้ 30 ช่อง  จํานวน 5 ชุดๆ ละ 4,500.-บาท 
เพื่อใช้ในราชการของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง
(รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด ซื้อตามราคา
ท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท. 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณและให้อ้างอิง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 770 ข้อ 863 (00212)

ค่าจัดซื้อชั้นวางของอเนกประสงค์ไม้ 3 ช่อง 
สี่เหลี่ยม 
        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 
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16,250.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางของอเนก
ประสงค์ไม้ 3  ช่อง สี่เหลี่ยม จํานวน 25 ชุดๆละ 
650 บาท เพื่อใช้ในราชการของโรงเรียนนานาชาติ
ตากสินแกลง (รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด 
ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์)
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท. 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณและให้อ้างอิง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 770 ข้อ 865 (00212)

ค่าจัดซื้อชั้นวางของอเนกประสงค์ไม้ 3 ช่อง 
สามเหลี่ยม 
            - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 
16,250.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางของอเนก
ประสงค์ไม้ 3  ช่อง  สามเหลี่ยม จํานวน 25 ชุดๆ
ละ 650 บาท เพื่อใช้ในราชการของโรงเรียนนานาชาติ
ตากสินแกลง  (รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด 
ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท. 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณและให้อ้างอิง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 770 ข้อ 866 (00212)

ค่าจัดซื้อชั้นไม้อเนกประสงค์แบบพื้นเอียง 
         - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 
12,500.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นไม้อเนกประสงค์
แบบพื้นเอียง จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 2,500.-บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
                1. กว้าง 120 x ลึก 45 x สูง 120 ซม.  
                2. ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มี
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                3. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในราชการของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท. 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
และให้อ้างอิง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 770 ข้อ 867 (00212)

ค่าจัดซื้อชุดโซฟารับแขก จํานวน 32,000 บาท
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        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 32,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโซฟารับแขก ชนิด 3 ที่นั่ง จํานวน 1 ตัว
และ 1 ที่นั่งจํานวน 2 ตัว พร้อมโต๊ะกลาง จํานวน 1 ชุด เพื่อใช้
ในราชการของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง โรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (รายละเอียดตามคณะ
กรรมการกําหนด ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 772 ข้อ 901 (00212)

ค่าจัดซื้อตู้ จํานวน 123,600 บาท
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้  33,600.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 1 บาน 6 ลิ้นชัก
ขนาด 3 ฟุต จํานวน 7 ตู้ๆ ละ 4,800 บาท โดยมีคุณลักษณะ 
                1. ขนาดไม่น้อยกว่า 91x40x87 ซม. 
                2. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                3. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในราชการของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง โรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 769 ข้อ 845 (00212)

ค่าจัดซื้อตู้เก็บที่นอนไม้ 9 ช่อง ฝาทึบ 
        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 90,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บที่นอนไม้ 9 ช่อง 
ฝาทึบ จํานวน 20 ชุด ๆ ละ 4,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ 
                1. ขนาดไม่น้อยกว่า 150x45x75 ซม. 
                2. ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                3. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในราชการของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง  
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท. 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณและให้อ้างอิง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 770 ข้อ 864 (00212)

ค่าจัดซื้อตู้ลิ้นชักเหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 99,300 บาท
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ค่าจัดซื้อตู้ลิ้นชักเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 15 ลิ้นชัก     
        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 7,600.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ลิ้นชักเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 15 ลิ้นชัก 
จํานวน 2 ตู้ๆ ละ 3,800 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
                1. ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 37 x ลึก 45 x สูง
130 เซนติเมตร 
                2. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด 
ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) เพื่อใช้ในราชการของโรงเรียนนานาชาติตากสิน
แกลง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 768 ข้อ 835 (00212)

ค่าจัดซื้อตู้ลิ้นชักเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 10 ลิ้นชัก
        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 17,500.-บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ลิ้นชักเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 10 ลิ้นชัก 
จํานวน 5 ตู้ๆ ละ 3,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
                1. ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 37 x ลึก 45 x สูง
94  เซนติเมตร 
                2. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) เพื่อใช้ในราชการของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 768 ข้อ 836 (00212)
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ค่าจัดซื้อตู้ลิ้นชักเหล็กเก็บเอกสาร  แบบ 2 ลิ้นชัก
        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 21,700.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ลิ้นชักเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 ลิ้นชัก 
จํานวน 7 ตู้ๆ ละ 3,100 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
                1. ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 45 x ลึก 60 x 
สูง 70  เซนติเมตร 
                2. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด 
ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) เพื่อใช้ในราชการของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 768 ข้อ 837 (00212)

ค่าจัดซื้อตู้ลิ้นชักเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 3 ลิ้นชัก 
        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 24,500.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ลิ้นชักเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 3 ลิ้นชัก
จํานวน 7 ตู้ๆ ละ 3,500.-บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
                1. ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 45 x ลึก 60 x 
สูง 100 เซนติเมตร 
                2. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด 
ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) เพื่อใช้ในราชการของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 768 ข้อ 838 (00212)

ค่าจัดซื้อตู้ลิ้นชักเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ลิ้นชัก
        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 28,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ลิ้นชักเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ลิ้นชัก 
จํานวน 7 ตู้ๆ ละ 4,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
                1. ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 45 x ลึก 60 x
สูง 130 เซนติเมตร 
                2. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในราชการของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 768 ข้อ 839 (00212)
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ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน จํานวน 89,000 บาท
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน (ทึบ)
        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 44,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน (ทึบ) 
ขนาด 5 ฟุต จํานวน 10 ตู้ๆ ละ 4,400 บาทโดยมีคุณลักษณะ
                1. ขนาดไม่น้อยกว่า 152x40x85 ซม  
                2. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                3. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในราชการของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง 
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 768 ข้อ 841 (00212)

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน (กระจกใส)
                - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้  
45,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร
ชนิดบานเลื่อน (กระจกใส) ขนาด 5 ฟุต จํานวน 10 ตู้ๆ 
ละ 4,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ 
                1. ขนาดไม่น้อยกว่า 152x40x85 ซม  
                2. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                3. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในราชการของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง 
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 768 ข้อ 842 (00212)
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ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน จํานวน 63,500 บาท
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบแบบสูง
        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 31,000.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบแบบสูง 
ขนาด 4 ฟุต จํานวน 5 ตู้ๆ ละ 6,200 บาท โดยมีคุณลักษณะ
                1. ขนาดไม่น้อยกว่า 120*45*180 ซม
                2. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                3. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในราชการของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง 
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 769 ข้อ 843 (00212)

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกแบบสูง
         - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 32,500.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกแบบสูง 
ขนาด 4 ฟุต จํานวน 5 ตู้ๆ ละ 6,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ
                 1. ขนาดไม่น้อยกว่า 120x45x180 ซม
                 2. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                 3. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในราชการของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง 
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 769 ข้อ 844 (00212)

ค่าจัดซื้อโต๊ะ จํานวน 220,700 บาท
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ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา 
        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 17,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา 9x9 จํานวน 1 ชุดๆ ละ
17,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะ 
                1. ขนาดไม่น้อยกว่า 180 ซม.  
                2. ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
                3. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในราชการของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 769 ข้อ 848 (00212)

ค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ขาพับ 
        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้
72,500.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์
ขาพับ  จํานวน 50 ตัวๆละ 1,450 โดยมีคุณลักษณะ
                1. ขนาดไม่น้อยกว่า 45x150x75 ซม.
                2. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                3. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในราชการของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
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และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 769 ข้อ 852 (00212)
             
ค่าจัดซื้อโต๊ะญี่ปุ่น 
        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 79,200.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะญี่ปุ่น  จํานวน 36 ตัวๆ ละ
2,200 บาท โดยมีคุณลักษณะ 
                1. ขนาดไม่น้อยกว่า 75x75x33 ซม.
                2. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                3. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในราชการของโรงเรียนนานาชาติตากสินกลง
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 769 ข้อ 857 (00212)

ค่าจัดซื้อโต๊ะหินอ่อน
        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง  ตั้งไว้  
52,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหินอ่อน พร้อม
ม้านั่งยาว จํานวน 10 ชุด ๆ ละ 5,200.-บาท เพื่อใช้ใน
ราชการของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
                1. ทําจากหินอ่อน
                2. ขนาดหน้าโต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า  
90 X 90 X67 ซม.
                3. ขนาดเก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า
87 X 55X74 ซม.
                4. ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มี
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                5. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท. 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
และให้อ้างอิง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 770 ข้อ 862 (00212)
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ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 189,000 บาท
        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้  
189,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์
พร้อมเก้าอี้สําหรับเด็กอนุบาล จํานวน 30 ชุดๆ ละ
6,300.-บาท โดยมีคุณลักษณะ 
                1. ขนาดไม่น้อยกว่า 60x80x60 ซม. 
                2. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                5. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด 
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนานาชาติ
ตากสินแกลง โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 770 ข้อ 860 (00212)  

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 195,000 บาท
ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก
        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 
130,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานชนิดเหล็ก 
ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุตพร้อมกระจก จํานวน 20 ตัวๆ ละ 
6,500.- บาท โดยมีคุณลักษณะ 
                1. ขนาดไม่น้อยกว่า 154x78x75.3 ซม.
                2. ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                3  รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในราชการของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 769 ข้อ 846 (00212)

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานไม้ 
        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้  20,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานไม้  จํานวน 5 ตัวๆ ละ 
4,000.- บาทโดยมีคุณลักษณะ 
                1. ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75 ซม.
                2. ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                3  รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในราชการของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง 
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
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และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 769 ข้อ 847 (00212)

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานผู้บริหารพร้อมเก้าอี้
        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 
45,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน
ผู้บริหารพร้อมเก้าอี้ จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
                1. โต๊ะทํางานโล่ง ขนาดไม่น้อยกว่า
200x100x76 ซม.
                2. ตู้ 2 ลิ้นชักล้อเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า
40x47x55 ซม.
                3. ตู้ข้างโต๊ะล้อเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า
136x43x60 ซม.
                4. พ่นเคลือบด้วยแล็คเกอร์เงา
                5. มีกระจกวางหน้าโต๊ะ
                6. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มี
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                7. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในราชการของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง 
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 769 ข้อ 854 (00212)
 

ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม จํานวน 150,000 บาท
        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 
150,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม
สําหรับ 16 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้ จํานวน 1 ชุด เพื่อใช้
ในราชการของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง 
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีราคาในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 769 ข้อ 850 (00212)
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ค่าจัดซื้อโต๊ะอาหาร จํานวน 475,000 บาท
ค่าจัดซื้อโต๊ะอาหารอนุบาลแบบสแตนเลส
        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้
ตั้งไว้  475,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ
อาหารอนุบาลแบบสแตนเลสพร้อมม้านั่ง จํานวน
25 ชุด ๆ ละ 19,000 บาท ลง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
                1. โต๊ะอาหารขนาด 60 x 20 x 55 ซม.  
                2. ม้านั่งขนาด 30 x 120 x 35 ซม. 
                3. โต๊ะและม้านั่งทําด้วยสแตนเลส
                4. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                5. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในราชการของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง 
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 770 ข้อ 858 (00212)
    

ค่าจัดซื้อบอร์ดกํามะหยี่ ตู้กระจก จํานวน 77,360 บาท
        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 77,360.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบอร์ดกํามะหยี่ ตู้กระจก  
จํานวน 8 ชุด ๆ ละ 9,670.-บาท โดยมีคุณลักษณะ
                1.  ขนาด 120 x150 ซม  จํานวน 8 ชุด ๆ ละ 
9,670 บาท
                2.   ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                3. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด 
เพื่อใช้ในราชการของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท. 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณและให้อ้างอิง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 770 ข้อ 868 (00212)
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ค่าจ้างจัดทําผ้าม่านพร้อมติดตั้ง จํานวน 80,000 บาท
        - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)
ตั้งไว้ 80,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําผ้าม่านพร้อมติดตั้ง
เพื่อใช้ในราชการของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย
(วัดหวายกรอง) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง (ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาตั้งงบประมาณในลักษณะค่าใช้จ่าย
วัสดุและสาธารณูปโภค
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 753 ข้อ 640 (00212)

ครุภัณฑ์การศึกษา
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น จํานวน 500,000 บาท

โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นพร้อมติดตั้ง      
        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 500,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นพร้อมติดตั้งภายใน
โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ดยประกอบด้วย กระดานลื่น
กระดานหก ชิงช้า เป็นต้น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียน
นานาชาติตากสินแกลง (รายละเอียดตามคณะกรรมการ
กําหนด) (ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์) 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมาก
ที่ มท. 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณและให้อ้างอิง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 771 ข้อ 886 (00212)

ค่าจัดซื้อจักรยาน จํานวน 30,000 บาท
ค่าจัดซื้อจักรยานสําหรับเด็กอนุบาล 4 ล้อ    
          - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 30,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจักรยานสําหรับเด็กอนุบาล 4 ล้อ ขนาด 
16 นิ้ว  จํานวน 15 คัน ๆ ละ 2,000 บาท เพื่อใช้ในราชการ
ของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง (รายละเอียดตามคณะกรรมการ
กําหนดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์)
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 771 ข้อ 885 (00212)
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ค่าจัดซื้อกําแพงนํ้า จํานวน 320,000 บาท

        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 320,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกําแพงนํ้า ชนิดบรรจุนํ้าได้ จํานวน 100 แผงๆ 
ละ 3,200.-บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
                1. วัสดุทําจาก โพลีเอนทีน (Polyethylene) 
                2. ขนาดไม่น้อยกว่า 50x100x80 ซม. 
                3. ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                4. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานจราจรของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท. 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณและให้อ้างอิง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 772 ข้อ 896 (00212)

ค่าจัดซื้อแผงกั้นจราจร จํานวน 175,000 บาท
        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 175,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผงกั้นจราจรเหล็ก พร้อมติดป้ายชื่อ
โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง จํานวน 70 อันๆ ละ 2,500.-บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
                1. แผงกั้นจราจร สีขาว-แดง 
                2. ขนาดไม่น้อยกว่า ยาว 1.50 เมตร 
                3. ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                4. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท. 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณและให้อ้างอิง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 772 ข้อ 895 (00212)

ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ จํานวน 56,000 บาท
        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 56,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จํานวน 1 
คันๆ ละ 56,000.- บาท  เพื่อใช้ในราชการของโรงเรียนนานา
ชาติตากสินแกลง โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (รายละเอียดตามคณะ
กรรมการกําหนด ซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 772 ข้อ 894 (00212)  
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จํานวน 448,000 บาท

        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 448,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จํานวน 16 ตัวๆ 
ละ 28,000 บาท ภายในโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง เพื่อใช้
ในการดูแลรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท. 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณและให้อ้างอิง(รายละเอียดตามคณะ
กรรมการกําหนด (ซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนตุลาคม 2561) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 771 ข้อ 878 (00212)

ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงพกพาแบบคาดเอว จํานวน 9,600 บาท
        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 9,600.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียงพกพาแบบคาดเอว 
โดยมีคุณลักษณะ มีไมโครโฟนพร้อมใช้งาน ชาร์จไฟฟ้า
ได้ในตัว  จํานวน 6 ชุดๆ ละ 1,600.-บาท  เพื่อใช้ในราชการ
ของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง (รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด)
(ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 770 ข้อ 875 (00212)

ค่าจัดซื้อไมโครโฟนแบบมือถือ จํานวน 36,000 บาท
        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 36,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือพร้อมขาตั้ง
ไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท เพื่อ
ใช้ในราชการของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง โรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (รายละเอียดตามคณะ
กรรมการกําหนด) (ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มี
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 771 ข้อ 877 (00212)
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ค่าจัดซื้อลําโพงเคลื่อนที่แบบลากจูง จํานวน 24,000 บาท
        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 24,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลําโพงเคลื่อนที่แบบลากจูง โดยมีคุณลักษณะ 
ขนาด 12 นิ้ว จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 12,000 บาท เพื่อใช้ในราชการ
ของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง (รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด 
ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 771 ข้อ 876 (00212)

ค่าจัดซื้อลําโพงพร้อมระบบเสียงตามสาย จํานวน 250,000 บาท
        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 250,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลําโพงพร้อมระบบเสียงตามสาย จํานวน
1 ชุด เพื่อใช้ในราชการของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (รายละเอียด
ตามคณะกรรมการกําหนด ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มี
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 770 ข้อ 874 (00212)
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดซื้อกล้อง จํานวน 41,000 บาท

ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 
        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง  ตั้งไว้
11,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง
ระบบดิจิตอล จํานวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะ 
                1. มีความละเอียด 18 ล้านพิกเซล 
                2. ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
                3. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในราชการของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 770 ข้อ 870 (00212)

ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพวีดีโอระบบดิจิตอล
        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง  ตั้งไว้  
30,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ
วีดีโอระบบดิจิตอล  จํานวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะ
                1. 4K Full HD 
                2. ความละเอียดไม่น้อยกว่า 3840 x 2160 
พิกเซล
                3. ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
                3. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในราชการของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง 
เพื่อใช้ในราชการของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง 
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 770 ข้อ 871 (00212)
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ค่าจัดซื้อจอมอนิเตอร์ แบบ LED จํานวน 100,000 บาท
        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 
100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอมอนิเตอร์
แบบ LED พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 70 นิ้ว 
จํานวน 1เครื่อง ๆ ละ 100,000 บาท เพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนานาชาติตากสิน
แกลง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
                1. ระดับความละเอียดจอภาพFull HD
ไม่น้อยกว่า 1920x1080 พิกเซล
                2. ขนาดไม่น้อยกว่า 70 นิ้ว  ความสว่าง
หน้าจอ 350 CDM2
                3. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด 
เป็นรายการนอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท. 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณและให้อ้างอิง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 770 ข้อ 873 (00212)

ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ จํานวน 185,000 บาท
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์แบบ LCD พร้อมติดตั้ง       
        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 
185,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์แบบ
LCD  พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว 
จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 37,000 บาท เพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนานาชาติตากสิน
แกลง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
                1. ระดับความละเอียดจอภาพFull HD
ไม่น้อยกว่า 3840 x 2160 พิกเซล
                2. ขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว  
                3. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด 
เป็นรายการนอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท. 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณและให้อ้างอิง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 770 ข้อ 872 (00212)
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า จํานวน 18,900 บาท

        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 18,900.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้าฝาหน้า  จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 
18,900 บาท เพื่อใช้ในราชการของโรงเรียนนานาชาติตากสิน
แกลง โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
(รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด) (ซื้อนอกเหนือจากบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อประโยชน์ในการใช้งาน) 
(ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 772 ข้อ 893 (00212)

ค่าจัดซื้อตู้ทํานํ้าเย็น จํานวน 37,500 บาท
        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 37,500.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อค่าจัดซื้อตู้ทํานํ้าเย็น แบบตั้งพื้น จํานวน 
5 เครื่องๆ ละ 7,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ เพื่อใช้ในราชการ
ของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง (รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด) 
(ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
(00212)
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 771 ข้อ 890 (00212)

ค่าจัดซื้อตู้ทํานํ้าร้อน นํ้าเย็น จํานวน 10,000 บาท
        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 10,000.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อค่าจัดซื้อตู้ทํานํ้าร้อน นํ้าเย็น แบบตั้งพื้น 
ชนิด 2 หัวก๊อก จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 10,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
                1. มีก๊อกทํานํ้าเย็นและนํ้าร้อนอย่างละ 1 ก๊อก 
                2. มีสวิทซ์ควบคุมการทํางานของระบบนํ้าร้อน – นํ้าเย็น 
                3. มีถาดแก้วพร้อมรองนํ้าทิ้ง 
                4. ระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ 
เพื่อใช้ในราชการของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (รายละเอียดตามคณะกรรมการ
กําหนด) (ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 771 ข้อ 891 (00212)
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ค่าจัดซื้อตู้เย็น จํานวน 18,500 บาท
        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 18,500.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อค่าจัดซื้อตู้เย็น แบบ 2 ประตู ขนาด 13 
คิวบิกฟุต จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 18,500 บาท เพื่อใช้ใน
ราชการของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง โรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (รายละเอียดตามคณะ
กรรมการกําหนด) (ซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 772 ข้อ 892 (00212)

ค่าจัดซื้อถังต้มนํ้าไฟฟ้า จํานวน 15,000 บาท
        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 15,000.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังต้มนํ้าไฟฟ้าสแตนเลส ขนาด 14 ลิตร  
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 15,000 บาท เพื่อใช้ในราชการของ
โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง (รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด)
(ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 771 ข้อ 887 (00212)

ค่าจัดซื้อรถเข็น จํานวน 6,000 บาท
        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 6,000.-บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นมือจับพับเก็บได้ ล้อขนาด 5 นิ้ว
ขนาดไม่น้อยกว่า 48x74x86 ซม. จํานวน 2 คัน ๆ ละ
3,000.-บาท  เพื่อใช้ในราชการของโรงเรียนนานาชาติตากสิน
แกลง โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
(รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด) (ซื้อตามราคาท้องตลาด
เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 771 ข้อ 889 (00212)
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ค่าจัดซื้ออ่างล้างจาน จํานวน 8,000 บาท
        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้  8,000.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออ่างล้างจานสแตนเลส แบบ 2 หลุม 
โดยมีคุณลักษณะ มีขาตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 50 x120 x17 ซม 
ความสูงขาตั้ง 80 ซม. จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 8,000 บาท 
เพื่อใช้ในราชการของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง โรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (รายละเอียดตามคณะ
กรรมการกําหนด) (ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 771 ข้อ 888 (00212)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 232,000 บาท

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน
       - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 170,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 10 เครื่องๆ ละ 
17,000.-บาท เพื่อใช้ในราชการของโรงเรียนนานาชาติตากสิน
แกลง โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
(รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด) (ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562
ข้อ 7) 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 771 ข้อ 879 (00212)

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2
        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้  30,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 30,000.- บาท เพื่อใช้ในราชการ
ของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
                1. จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
                2. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด 
                3. ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ข้อ 9  
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่สุด
มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 771 ข้อ 880 (00212)

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับสํานักงาน   
       - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 32,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับสํานักงาน 
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท เพื่อใช้ในราชการของโรงเรียน
นานาชาติตากสินแกลง โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง (รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด)(ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562
ข้อ 12)
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 771 ข้อ 884 (00212)
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ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จํานวน 129,000 บาท
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ชาวดํา 
ชนิด Network แบบที่ 2
        - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 75,000.-บาท          
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED 
ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 2 (38หน้า/นาที) จํานวน 5 
เครื่องๆ ละ 15,000 บาท เพื่อใช้ในราชการของโรงเรียนนานา
ชาติตากสินแกลง โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง (รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด) (ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน 
มีนาคม 2562 ข้อ 46) 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 771 ข้อ 882 (00212)

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี ชนิด
Network แบบที่ 1                                           
         - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 54,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี 
ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 27,000 บาท 
เพื่อใช้ในราชการของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง โรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (รายละเอียดตามคณะ
กรรมการกําหนด) (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ข้อ 47) 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 771 ข้อ 883(00212)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 87,341,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างรั้วภายในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย 
(วัดหวายกรอง)

จํานวน 2,050,000 บาท

เพื่อดําเนินการตามโครงการก่อสร้างรั้วภายพื้นที่
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)
หมู่ที่ 2 ตําบลบางบุตร อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
โดยก่อสร้างเป็นรั้ว ค.ส.ล.ตาข่ายโครงเหล็กพร้อมประตู
(ตามแบบ อบจ.รย.)
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2
มาตรา 17 (6) การจัดการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 180 ข้อ 401(00212)
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โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารภายในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตาก
สินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

จํานวน 2,930,000 บาท

เพื่อดําเนินการตามโครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารภายใน
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) หมู่ที่ 2 
ตําบลบางบุตร อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดย
        1. งานก่อสร้างสนามเปตอง
        2. งานปรับปรุงโรงจอดรถ
        3. งานก่อสร้างรั้วรอบอาคารเรียนอนุบาล
(ตามแบบ อบจ.รย.)
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (6)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน     
จังหวัดระยอง หน้า 181 ข้อ 409(00212)

โครงการก่อสร้างห้องนํ้า-ห้องสุขา สาธารณะภายในโรงเรียนนานาชาติตาก
สินแกลง

จํานวน 800,000 บาท

เพื่อดําเนินการตามโครงการก่อสร้างห้องนํ้า-ห้องสุขา สาธารณะ
ภายในโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตําบลทางเกวียน อําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง โดยก่อสร้างห้องนํ้า - ห้องสุขา ค.ส.ล.ชั้นเดียว
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 8 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยจํานวนไม่น้อยกว่า
24 ตารางเมตร จํานวน 1 หลัง (ตามแบบ อบจ.รย.)
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (6)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน  
จังหวัดระยอง หน้า 200 ข้อ 479(00212)

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนภายในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน
ระยอง

จํานวน 60,000,000 บาท

เพื่อดําเนินการตามโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ภายในพื้นที่โรงเรียน
อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง โดยก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล.4 ชั้น 24 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 12
 เมตร ยาว 82 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า 3,936 ตาราง
เมตร 
(ตามแบบ อบจ.รย.) เป็นเงิน 80,000,000.-บาท (ผูกพันงบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นเงิน 20,000,000.-บาท และ
ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็น
เงิน 60,000,000.-บาท 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (6)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 207 ข้อ 517(4)(00212)
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 450,000 บาท

        - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ตั้งไว้ 150,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 165 ข้อ 325(00212)        

        - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)
 ตั้งไว้ 150,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน
บ้านค่าย (วัดหวายกรอง) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง โดยจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
 ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 186 ข้อ 424 (00212) 

        -  โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตั้งไว้ 150,000.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 2526 ลงวันที่ 9พฤษภาคม 2560 เรื่อง อัตราราคางานต่อหน่วย
 และบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 201 ข้อ 486(00212)

 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน
บ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

จํานวน 1,981,000 บาท

เพื่อดําเนินการตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในพื้นที่โรงเรียน
อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) หมู่ที่ 2 ตําบล
บางบุตร อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยเทคอนกรีตพร้อมทํา
ผิวพื้น,งานซุ้มที่นั่งและก่อสร้างหลังคาทางเดิน (ตามแบบอบจ.รย.) 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (6)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 194 ข้อ 453(00212)
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง จํานวน 9,260,000 บาท
เพื่อดําเนินการตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคาร
ที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมู่ที่ 2 ตําบลบางบุตร อําเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง โดยปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมก่อสร้างลานและถนน ค.ส.ล., 
ก่อสร้างรั้วพร้อมประตู,ก่อสร้างซุ้มศาลา,ก่อสร้างหลังคาโรงจอดรถ 
และก่อสร้างระบบระบายนํ้า (ตามแบบ อบจ.รย.)
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (13)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 369 ข้อ 1 (00211) กศ.

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสวนหย่อมภายในพื้นที่โรงเรียนนานาชาติตาก
สินแกลง

จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําภูมิทัศน์และสวนหย่อมภายในโรงเรียนนานา
ชาติตากสินแกลง โดยปูสนามหญ้า ปลูกไม้ยืนต้น ไม้ดอกไม้ประดับ
จัดทําสวนหย่อม พร้อมที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจ  ปรับปรุงระบบระบายนํ้า
(ตามแบบ อบจ.ระยอง)
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (6)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 200 ข้อ 480(00212)

โครงการปรับปรุงระบบรดนํ้าสนามฟุตบอล ภายในโรงเรียนอนุบาลนานา
ชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

จํานวน 430,000 บาท

เพื่อดําเนินการตามโครงการปรับปรุงระบบรดนํ้าสนามฟุตบอล 
ภายในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
หมู่ที่ 2 ตําบลบางบุตร อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง (ตามแบบ อบจ.รย.)
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (6)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 244 ข้อ 143(00212)

โครงการปรับปรุงสนามกีฬาในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้าน
ค่าย (วัดหวายกรอง)

จํานวน 550,000 บาท

เพื่อดําเนินการตามโครงการปรับปรุงสนามกีฬาในพื้นที่โรงเรียนอนุบาล
นานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) หมู่ที่ 2 ตําบลบางบุตร 
อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยปูหญ้าสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 
50 เมตร ยาว 66 เมตร หรือมีพื้นที่ปูหญ้าสนามฟุตบอลไม่น้อยกว่า 
3,300 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.รย.)
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (6) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 246 ข้อ 155(00212)
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โครงการปรับปรุงห้องนํ้า-ห้องสุขา ในอาคารเรียนภายในพื้นที่โรงเรียน
อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

จํานวน 500,000 บาท

เพื่่อดําเนินการตามโครงการปรับปรุงห้องนํ้า-ห้องสุขา ในอาคารเรียน
ภายในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
หมู่ที่ 2 ตําบลบางบุตร อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยปรับปรุงห้องนํ้า-
ห้องสุขา ในอาคารเรียนระดับอนุบาล (ตามแบบ อบจ.รย.)
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (6)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 196 ข้อ 457(00212)

โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ภายในพื้นที่โรงเรียน
อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

จํานวน 1,850,000 บาท

เพื่่อดําเนินการตามโครงการปรับปรุงอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน
ภายในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
หมู่ที่ 2 ตําบลบางบุตร อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยปรับปรุง
ห้องเรียน เพื่อรองรับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศและปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า (ตามแบบ อบจ.รย.)
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (6)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 195 ข้อ 454(00212)

โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชั้น ภายในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ
ตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

จํานวน 3,900,000 บาท

เพื่อดําเนินการตามโครงการปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชั้น ภายในพื้นที่
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) หมู่ที่ 2 
ตําบลบางบุตร อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยปรับปรุงประตู-หน้าต่าง 
และงานระบบเครื่องปรับอากาศ (ตามแบบ อบจ.ระยอง)
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (6) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 181 ข้อ 406 (00212)

โครงการปรับปรุงอาคารสระว่ายนํ้าภายในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ
ตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

จํานวน 1,140,000 บาท

เพื่อดําเนินการตามโครงการปรับปรุงอาคารสระว่ายนํ้าภายในพื้นที่
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) หมู่ที่ 2 ตําบล
บางบุตร อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยทาสีอาคารและทําระบบกัน
การรั่วซึมของสระว่ายนํ้า (ตามแบบ อบจ.รย.)
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (6)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 195 ข้อ 455 (00212)

โครงการปรับปรุงอาคารห้องนํ้า-ห้องสุขา ภายในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลนานา
ชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการปรับปรุงอาคารห้องนํ้า-
ห้องสุขา ภายในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย 
(วัดหวายกรอง) หมู่ที่ 2 ตําบลบางบุตร อําเภอบ้านค่าย จังหวัด
ระยอง โดยปรับปรุงห้องนํ้า-ห้องสุขา และห้องอาบนํ้า (ตามแบบ 
อบจ.รย.)
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (6)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง หน้า 195 ข้อ 456(00212) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 60,823,600 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,823,600 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ จํานวน 499,000 บาท
โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีเพื่อใช้ในการเรียนการสอน  
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องดนตรีพร้อมอุปกรณ์ เช่น 
กลอง เมโลเดียน ฯลฯ เป็นต้น 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 222 ข้อ 43(31)(00212)

อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม จํานวน 1,500,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายตามโครงการ จํานวน 2 โครงการ ดังนี้  
1.โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีเพื่อใช้ในการเรียนการสอน  
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องดนตรีพร้อมอุปกรณ์ เช่น
กลอง เมโลเดียน ฯลฯ เป็นต้น จํานวน 500,000.-บาท  
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 223 ข้อ 43(36)(00212)

2.โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 
ตําบลปากนํ้ากระแส  อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง  
     - โดยก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จํานวน 1 หลัง 
จํานวน 1,000,000.-บาท 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 98 ข้อ 65(00212)
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อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ จํานวน 771,500 บาท
มีค่าใช้จ่ายตามโครงการ จํานวน 2 โครงการ ดังนี้     
1.โครงการจัดซื้อทีวีดิจิตอลเพื่อใช้ในการเรียนการสอน 
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อทีวีดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์  
จํานวน 272,500.-บาท
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 117 ข้อ 90(6)(00212)

2.โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรี เพื่อใช้ในการเรียนการสอน  
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องดนตรีพร้อมอุปกรณ์ เช่น
ฟลุค , กลอง , ปิคโคโล่ ฯลฯ เป็นต้น จํานวน 499,000.-บาท 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 224 ข้อ 43(45)(00212)

อุดหนุนโรงเรียนบ้านแก่งหวาย จํานวน 300,000 บาท
โครงการจ้างครูสอน 
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างครูสอน จํานวน 2 อัตรา  
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 112 ข้อ 87(13)(00212)

อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด จํานวน 391,400 บาท
มีค่าใช้จ่ายตามโครงการ จํานวน 2 โครงการ ดังนี้
1.โครงการจัดซื้อทีวีดิจิตอลเพื่อใช้ในการเรียนการสอน 
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อทีวีดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์   
จํานวน 91,400.-บาท  
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 117 ข้อ (90)(5)(00212)

2.โครงการจ้างครูสอน 
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจ้างครูสอน จํานวน 2 อัตรา
จํานวน 300,000.-บาท  
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 111 ข้อ 87(6)(00212)
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อุดหนุนโรงเรียนบ้านชําฆ้อ จํานวน 250,000 บาท
โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีเพื่อใช้ในการเรียนการสอน  
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องดนตรีพร้อมอุปกรณ์ เช่น
กลอง ,ระนาด , จะเข้ ฯลฯ เป็นต้น 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 222 ข้อ 43(29)(00212)

อุดหนุนโรงเรียนบ้านชุมแสง จํานวน 499,000 บาท
โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีเพื่อใช้ในการเรียนการสอน  
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องดนตรีพร้อมอุปกรณ์ เช่น
กลอง , มาร์ชชิ่งเบล , เมโลเดียน ฯลฯ เป็นต้น  
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 222 ข้อ 43(30)(00212)

อุดหนุนโรงเรียนบ้านตะพุนทอง จํานวน 500,000 บาท
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อม อุปกรณ์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน 
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์  
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 107 ข้อ 86(29)(00212)

อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าลําบิด จํานวน 500,000 บาท
โครงการปรับปรุงสนามกีฬา โรงเรียนบ้านท่าลําบิด  ตําบลบ้านนา  
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
     - โดยติดตั้งเสาไฟคอนกรีตอัดแรง (คอร) พร้อมอุปกรณ์ให้แสงสว่าง
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 216 ข้อ 35(00212)

อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด จํานวน 736,000 บาท
โครงการก่อสร้างอาคาร โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด  ตําบลบ้านนา 
อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง 
     - โดยก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว จํานวน 1 หลัง 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 91 ข้อ 29(00212)
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อุดหนุนโรงเรียนบ้านเนินหย่อง จํานวน 500,000 บาท
โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีเพื่อใช้ในการเรียนการสอน  
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องดนตรีพร้อมอุปกรณ์  เช่น
กลอง , เบลโลล่า , เมโลเดียน ฯลฯ เป็นต้น  
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 223 ข้อ 43(40)(00212)

อุดหนุนโรงเรียนบ้านปากแพรก จํานวน 500,000 บาท
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน  
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์  
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 108 ข้อ 86(34)(00212)

อุดหนุนโรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม จํานวน 10,000,000 บาท
โครงการก่อสร้างอาคาร โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม ตําบลพลงตาเอี่ยม 
อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 
     - โดยก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 90 ข้อ 24(00212)

อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่นํ้าคู้ จํานวน 5,450,000 บาท
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านแม่นํ้าคู้  ตําบลแม่นํ้าคู้  
อําเภอปวลกแดง  จังหวัดระยอง 
     - โดยก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว จํานวน 1 หลัง 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 92 ข้อ 31(00212)
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อุดหนุนโรงเรียนบ้านยางเอน จํานวน 750,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายตามโครงการ จํานวน 2 โครงการ ดังนี้ 
1.โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน 
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์  
จํานวน 500,000.-บาท
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 107 ข้อ 86(27)(00212)

2.โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีเพื่อใช้ในการเรียนการสอน  
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องดนตรีพร้อมอุปกรณ์ เช่น
ระนาดเอก , ฆ้องวง , ซออู้ ฯลฯ เป็นต้น จํานวน 250,000.-บาท  
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 221 ข้อ 43(28)(00212)

อุดหนุนโรงเรียนบ้านยุบตาเหน่ง จํานวน 300,000 บาท
โครงการจ้างครูสอน  
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างครูสอน จํานวน 2 อัตรา  
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 112 ข้อ 87(14)(00212)

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแฟบ จํานวน 493,600 บาท
โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีเพื่อใช้ในการเรียนการสอน 
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องดนตรีพร้อมอุปกรณ์ เช่น
กลอง ,เมโลเดียน , ฟลุต ฯลฯ เป็นต้น 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 222 ข้อ 43(34)(00212)

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองสะพาน จํานวน 500,000 บาท
โครงการปรับปรุงสนามกีฬา โรงเรียนบ้านหนองสะพาน 
ตําบลหนองตะพาน  อําเภอบ้านค่าย  จังหวัดระยอง  
      - โดยทําการปรับปรุงสนามฟุตบอล พร้อมปูหญ้า  
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 216 ข้อ 36(00212)
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อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วงหิน จํานวน 300,000 บาท
โครงการจ้างครูสอน  
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างครูสอน จํานวน 2 อัตรา 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 113 ข้อ 87(20)(00212)

อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยยาง จํานวน 500,000 บาท
โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีเพื่อใช้ในการเรียนการสอน  
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องดนตรีพร้อมอุปกรณ์ เช่น 
กลอง , เมโลเดียน , เบลโลล่า ฯลฯ เป็นต้น 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 223 ข้อ 43(39)(00212)

อุดหนุนโรงเรียนวัดกรอกยายชา จํานวน 993,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายตามโครงการ จํานวน  2 โครงการ ดังนี้ 
1.โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีเพื่อใช้ในการเรียนการสอน  
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องดนตรีพร้อมอุปกรณ์ เช่น
กลอง ,เมโลเดียน , ทรัมเปต ฯลฯ เป็นต้น จํานวน 493,600 บาท 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 222 ข้อ 43(35)(00212)

2.โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน 
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน เช่น 
กล้องจุลทรรศน์ , หุ่นจําลอง , ชุดทดลอง ฯลฯ เป็นต้น 
จํานวน 499,400.-บาท 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 115 ข้อ 89(6)(00212)

อุดหนุนโรงเรียนวัดเกาะลอย จํานวน 500,000 บาท
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน 
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 108 ข้อ 86(31)(00212)
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อุดหนุนโรงเรียนวัดเขาสํารอง จํานวน 500,000 บาท
โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรี เพื่อใช้ในการเรียนการสอน 
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องดนตรีพร้อมอุปกรณ์ เช่น
กลอง , เมโลเดียน , เบลโลล่า ฯลฯ เป็นต้น 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 223 ข้อ 43(42)(00212)

อุดหนุนโรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 จํานวน 977,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายตามโครงการ จํานวน 2 โครงการ ดังนี้
1.โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน เช่น 
ชุดหุ่นยนต์ , ชุดทักษะ ฯลฯ เป็นต้น จํานวน 500,000.-บาท 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 115 ข้อ 89(7)(00212)

2.โครงการจัดซื้อทีวีดิจิตอลเพื่อใช้ในการเรียนการสอน  
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อทีวีดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์  
จํานวน 477,000.-บาท 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 117 ข้อ 90(3)(00212)

อุดหนุนโรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม จํานวน 445,000 บาท
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน  
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์  
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 108 ข้อ 86(35)(00212)
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อุดหนุนโรงเรียนวัดชากลูกหญ้า จํานวน 974,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายตามโครงการ จํานวน 2 โครงการ ดังนี้
1.โครงการโครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีเพื่อใช้ในการเรียนการสอน 
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องดนตรีพร้อมอุปกรณ์ เช่น
ฟลุต , ปิคโคโร , บีแฟลตคาร์ริเน็ท ฯลฯ เป็นต้น จํานวน 497,000.-บาท 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 219 ข้อ 43(8)(00212)

2.โครงการจัดซื้อทีวีดิจิตอลเพื่อใช้ในการเรียนการสอน 
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อทีวีดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์   
จํานวน 477,000.-บาท
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 117 ข้อ 90(2)(00212)

อุดหนุนโรงเรียนวัดชากหมาก จํานวน 433,700 บาท
มีค่าใช้จ่ายตามโครงการ จํานวน 2 โครงการ ดังนี้ 
1.โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน  
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์  
จํานวน 387,000.- บาท 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 109 ข้อ 86(37)(00212)

2.โครงการจัดซื้อทีวีดิจิตอลเพื่อใช้ในการเรียนการสอน 
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อทีวีดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์  
จํานวน 46,700.-บาท 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 117 ข้อ 90(7)(00212)

อุดหนุนโรงเรียนวัดตะเคียนทอง จํานวน 499,600 บาท
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน  
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน เช่น 
กล้องจุลทรรศน์ , หุ่นจําลอง ,ชุดทดลอง ฯลฯ เป็นต้น 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 115 ข้อ 89(8)(00212)
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อุดหนุนโรงเรียนวัดตากวน จํานวน 498,000 บาท
โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีเพื่อใช้ในการเรียนการสอน  
     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องดนตรีพร้อมอุปกรณ์ เช่น
ฟลุต ,ปิโคโล่ , กลอง ฯลฯ เป็นต้น 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 219 ข้อ 43(7)(00212)

อุดหนุนโรงเรียนวัดนํ้าคอก จํานวน 1,450,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายตามโครงการ จํานวน 2 โครงการ ดังนี้
1.โครงการปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนวัดนํ้าคอก  ตําบลนํ้าคอก  
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
     - โดยปูกระเบื้องพื้นอาคาร ติดตั้งกันสาด  จํานวน 1,000,000.-บาท  
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 90 ข้อ 22(00212)

2.โครงการจ้างครูสอน 
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างครูสอน จํานวน 3 อัตรา 
จํานวน 450,000.-บาท
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 110 ข้อ 87(1)(00212)

อุดหนุนโรงเรียนวัดเนินกระปรอก จํานวน 634,400 บาท
มีค่าใช้จ่ายตามโครงการ จํานวน 2 โครงการ ดังนี้
1.โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน 
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์  
จํานวน 483,900.-บาท 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 109 ข้อ 86(36)(00212)

2.โครงการจ้างครูสอน 
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างครูสอน จํานวน 1 อัตรา 
จํานวน 150,500.-บาท
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 111 ข้อ 87(7)(00212)
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อุดหนุนโรงเรียนวัดเนินเขาดิน จํานวน 500,000 บาท
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนพร้อมอุปกรณ์ 
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนพร้อม
อุปกรณ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ , เครื่องโปรเจคเตอร์ ฯลฯ เป็นต้น 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 115 ข้อ 89(4)(00212)

อุดหนุนโรงเรียนวัดเนินพระ จํานวน 3,636,800 บาท
มีค่าใช้จ่ายตามโครงการ จํานวน 3 โครงการ ดังนี้     
1.โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดเนินพระ 
ตําบลเนินพระ  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  
     - โดยปรับปรุงพื้นอาคารอเนกประสงค์  จํานวน 2,116,800 บาท  
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 95 ข้อ 50(00212)

2.โครงการปรับปรุงสนามกีฬา โรงเรียนวัดเนินพระ ตําบลเนินพระ  
อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  
     - โดยปูหญ้าสนามฟุตบอล พร้อมก่อสร้างรางระบายนํ้า ค.ส.ล. 
จํานวน 500,000.-บาท 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 216 ข้อ 33(00212)

3.โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน 
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน เช่น 
กล้องจุลทรรศน์ , เครื่องมัลติมีเดีย ,โปรเจคเตอร์ ฯลฯ เป็นต้น 
จํานวน 1,020,000.-บาท  
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 114 ข้อ 89(2)(00212)

อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านดอน จํานวน 500,000 บาท
โครงการปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนวัดบ้านดอน ตําบลเชิงเนิน  
อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  
     - โดยติดตั้งราวกันตกสแตนเลส  
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 91 ข้อ 30(00212)
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อุดหนุนโรงเรียนวัดประชุมมิตรบํารุง จํานวน 772,600 บาท
1.โครงการจัดซื้อทีวีดิจิตอลเพื่อใช้ในการเรียนการสอน  
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อทีวีดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์  
จํานวน 273,000.-บาท 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 118 ข้อ 90(8)(00212)
  
2.โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน  
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน 
เช่น กล้องจุลทรรศน์ , หุ่นจําลอง ,ชุดทดลอง  ฯลฯ เป็นต้น 
จํานวน 499,600.-บาท 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 116 ข้อ 89(9)(00212)

อุดหนุนโรงเรียนวัดพลงช้างเผือก จํานวน 460,000 บาท
โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีเพื่อใช้ในการเรียนการสอน  
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องดนตรีพร้อมอุปกรณ์ เช่น
กลอง ,ทรัมเป็ต , เบลโลรา ฯลฯ เป็นต้น 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 223 ข้อ 43(37)(00212)

อุดหนุนโรงเรียนวัดพลา จํานวน 500,000 บาท
โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีเพื่อใช้ในการเรียนการสอน  
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องดนตรีพร้อมอุปกรณ์ เช่น
กลอง , เมโลเดียน , มาร์ชชิ่งเบล ฯลฯ เป็นต้น 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 224 ข้อ 43(46)(00212)
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อุดหนุนโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง จํานวน 2,084,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายตามโครงการ จํานวน 2 โครงการ ดังนี้ 
1.โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ตําบลทางเกวียน  
อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง
     - โดยก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว จํานวน 1 หลัง
จํานวน 1,964,000 บาท
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 86 ข้อ 2(00212)

2.โครงการจ้างครูสอน 
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างครูสอน จํานวน 1 อัตรา 
จํานวน 120,000.-บาท
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 110 ข้อ 87(2)(00212)

อุดหนุนโรงเรียนวัดมาบข่า (มาบข่าวิทยาคาร) จํานวน 2,500,000 บาท
โครงการปรับปรุงสนามกีฬา  โรงเรียนวัดมาบข่า (มาบข่าวิทยาคาร) 
ตําบลมาบข่า  อําเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง 
     - โดยปรับปรุงสนามกีฬา พร้อมก่อสร้างรางระบายนํ้า ค.ส.ล. 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 215 ข้อ 30(00212)

อุดหนุนโรงเรียนวัดมาบชลูด จํานวน 497,000 บาท
โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีเพื่อใช้ในการเรียนการสอน  
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องดนตรีพร้อมอุปกรณ์ เช่น
ฟลุต , ปิโคโล่ , กลอง ฯลฯ เป็นต้น 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 218 ข้อ 43(5)(00212)

อุดหนุนโรงเรียนวัดวังหว้า จํานวน 500,000 บาท
โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีเพื่อใช้ในการเรียนการสอน  
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องดนตรีพร้อมอุปกรณ์ เช่น
กลอง , เมโลเดียน , เบลโลล่า ฯลฯ เป็นต้น 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 223 ข้อ 43(41)(00212)
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อุดหนุนโรงเรียนวัดสระแก้ว จํานวน 450,000 บาท
โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีเพื่อใช้ในการเรียนการสอน 
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องดนตรีพร้อมอุปกรณ์ เช่น
กีต้าร์ , คีย์บอร์ด ,กลอง ฯลฯ เป็นต้น 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 224 ข้อ 43(44)(00212)

อุดหนุนโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม จํานวน 120,000 บาท
โครงการจ้างครูสอน 
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างครูสอน จํานวน 1 อัตรา  
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 110 ข้อ 87(3)(00212)

อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองกันเกรา จํานวน 900,000 บาท
โครงการก่อสร้างห้องนํ้าห้องสุขา โรงเรียนวัดหนองกันเกรา 
ตําบลทางเกวียน  อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
     - โดยก่อสร้างห้องนํ้าห้องสุขา ค.ส.ล. ชั้นเดียว จํานวน 1 หลัง  
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 100 ข้อ 79(00212)

อุดหนุนโรงเรียนวัดห้วงหิน จํานวน 180,000 บาท
โครงการจ้างครูสอน  
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจ้างครูสอน จํานวน 1 อัตรา
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 111 ข้อ 87(5)(00212)

อุดหนุนโรงเรียนวัดห้วยโป่ง จํานวน 498,000 บาท
โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีเพื่อใช้ในการเรียนการสอน  
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องดนตรีพร้อมอุปกรณ์ เช่น
บีแฟลต , ฟลุต , คาริเนท ฯลฯ เป็นต้น 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 218 ข้อ 43(6)(00212)
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อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม จํานวน 13,580,000 บาท
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม  
ตําบลเนินพระ  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  
     - โดยก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น จํานวน 1 หลัง 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 91 ข้อ 26(00212)

งานระดับมัธยมศึกษา รวม 124,392,567 บาท
งบบุคลากร รวม 55,090,488 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 55,090,488 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 19,677,948 บาท

     - โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ตั้งไว้ 
19,677,948.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการครู 
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พร้อม
ทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ในตําแหน่งต่าง ๆและเงินตอบแทน
พิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) โดยจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ตามหนังสือกรมส่งเสริมฯ ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 
13 มิถุนายน 2560 (00213) 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 798,000 บาท
     - โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ตั้งไว้ 798,000.-บาท                      
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะของข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามหนังสือกรมส่งเสริมฯ 
ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 (00213) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 32,820,960 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ     
        - โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ตั้งไว้ 
30,876,960.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ พนักงานจ้างตามภารกิจ พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงค่าจ้างตามภารกิจในตําแหน่งต่างๆ สังกัด
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และตาม
หนังสือกรมส่งเสริมฯ ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 
13 มิถุนายน 2560  (00213)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป
     - โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ตั้งไว้ 
1,944,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง
ทั่วไป สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
และตามหนังสือกรมส่งเสริมฯ ที่ มท 0809.4/ว 1157
ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 (00213)
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 718,380 บาท
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง     
        - โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ตั้งไว้ 718,380.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง 
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และตามหนังสือ
กรมส่งเสริมฯ ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 
2560 (00213)
 

เงินอื่นๆ จํานวน 1,075,200 บาท
ค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครู   
        - โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ตั้งไว้ 1,075,200.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครู ของโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้รับในอัตราเท่ากับเงิน
วิทยฐานะ ตามหนังสือกรมส่งเสริมฯ ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 
13 มิถุนายน 2560 (00213)

งบดําเนินงาน รวม 44,890,979 บาท
ค่าใช้สอย รวม 37,410,979 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

จํานวน 100,000 บาท

     - โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ตั้งไว้  100,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าบอกรับ
วารสารหนังสือและระเบียบต่างๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ 
และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง 
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 153 ข้อ 262 (00213)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จํานวน 7,047,349 บาท

     - โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ตั้งไว้ 7,047,349.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
มัธยมตากสินระยอง ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียนและ
ค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยม
ศึกษาตอนปลาย โดยจ่ายจากการตั้งงบประมาณ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 154 ข้อ 268(00213) 
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โครงการสน้บสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน

จํานวน 100,000 บาท

     - โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ตั้งไว้ 100,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดของ
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 209 ข้อ 521(1)(00213)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาทําความสะอาด

จํานวน 5,106,000 บาท

     - โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ตั้งไว้  5,106,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ทําความสะอาด และผู้ควบคุม
เจ้าหน้าที่ทําความสะอาดอาคารทุกอาคาร เช่น อาคารเรียน A ,B, 
C อาคารฝึกงาน โรงยิมเนเซียม และอาคารอเนกประสงค์ของ
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จํานวน 37 คนๆ ละ 11,500 บาท/
คน/เดือน เป็นเวลา 12 เดือน
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 155 ข้อ 273(00213)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมารักษาความปลอดภัย

จํานวน 1,881,600 บาท

     - โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ตั้งไว้  1,881,600.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จํานวน 8 คนๆละ 19,600 บาท/
คน/เดือน เป็นเวลา 12 เดือน
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 155 ข้อ 272(00213)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

จํานวน 3,344,180 บาท

     - โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ตั้งไว้ 3,344,180.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป 
ด้านการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 154 ข้อ 269(00213)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว)

จํานวน 13,331,850 บาท

     - โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ตั้งไว้ 13,331,850.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
มัธยมตากสินระยองค่าจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว3274  ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 154 ข้อ 267 (00213) 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดจ้างเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

จํานวน 2,160,000 บาท

     - โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ตั้งไว้ 2,160,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการ
ศึกษาและยกระดับคุณภาพการบริหารหลักสูตรและการเรียน
การสอนจํานวน 5 คน เป็นเวลา 12 เดือนๆละ 180,000 บาท 
ของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี 
ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 155 ข้อ 276 (00213)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจ้างเหมาดูแลรักษา
สภาพภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

จํานวน 1,200,000 บาท

     - โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ตั้งไว้ 1,200,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์โดยรอบ 
ดูแลต้นไม้ ดอกไม้ของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง เป็นเวลา 
12 เดือน
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี 
ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 155 ข้อ 274(00213)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการดูแล
ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา

จํานวน 180,000 บาท

     - โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ตั้งไว้ 180,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบบริหารจัดการสถานศึกษา
ไทยแลนด์ 4.0 ออนไลน์ เป็นเวลา 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท 
ของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี 
ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 155 ข้อ 275(00213)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

จํานวน 20,000 บาท

     - โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ตั้งไว้ 20,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 3274ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 154 ข้อ 264(00213)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน

จํานวน 50,000 บาท

     - โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ตั้งไว้ 50,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งรู้ของโรงเรียนมัธยม
ตากสินระยอง
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 3274ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 152 ข้อ 251(00213)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน

จํานวน 7,200 บาท

     - โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ตั้งไว้ 7,200.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร 
เช่น ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ ที่ใช้ในกิจการของ
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 3274ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 154 ข้อ 265(00213)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าบํารุงรักษาและซ่อม
แซม

จํานวน 1,000,000 บาท

     - โรงเรียนมัธยมตากสิระยอง ตั้งไว้ 1,000,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงและซ่อมแซม เช่น ค่าซ่อมวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารสถานที่ บูรณะอาคารหรือทรัพย์สิน
อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง 
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 155 ข้อ 271(00213)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับ
นักเรียนยากจน

จํานวน 30,000 บาท

     - โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ตั้งไว้ 30,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจนของ
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 3274ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป 
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 158 ข้อ 292 (00213)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าพัฒนาครูและ
บุคลากรเพื่อสนับสนุนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
มัธยมตากสินระยอง

จํานวน 1,389,000 บาท

        - โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ตั้งไว้ 1,389,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากร เพื่อ
สนับสนุนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยม
ตากสินระยอง เช่า ค่าวิทยากร ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาการว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าเครื่องเสียง ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร
ประกอบการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่พึงเบิกได้ตามระเบียบฯ 
ของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
ปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 153 ข้อ 261(00213)

 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โครงการรณรงค์เพื่อ
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

จํานวน 21,000 บาท

     - โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ตั้งไว้  21,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา  เช่น ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
เอกสารประกอบการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่พึงเบิกจ่าย
ได้ตามระเบียบฯ ของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนมัธยม
ตากสินระยอง 
ปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 210 ข้อ 524(1)(00213)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาเจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร สถานที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

จํานวน 442,800 บาท

        - โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ตั้งไว้ 442,800.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแล อาคารสถานที่ด้านหน้า
และบริเวณโดยรอบอาคารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จํานวน
3 คนๆละ 12,300.-บาท ต่อเดือน จํานวน 12 เดือน โรงเรียน
มัธยมตากสินระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะ ค่าใช้จ่าย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 156 ข้อ 277 (00213)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 7,480,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 7,000,000 บาท

     - โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ตั้งไว้ 7,000,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 156 ข้อ 279(00213) 

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 400,000 บาท
     - โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ตั้งไว้ 400,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 156 ข้อ 279 (00213) 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 50,000 บาท
     - โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ตั้งไว้ 50,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของโรงเรียนมัธยมตากสิน
ระยอง
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 156 ข้อ 279(00213) 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท
     - โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ตั้งไว้ 30,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ของโรงเรียน
มัธยมตากสินระยอง
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 156 ข้อ 279 (00213) 
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งบลงทุน รวม 6,102,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,952,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อลิฟต์โดยสาร จํานวน 5,842,200 บาท
        - โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ตั้งไว้ 5,842,200.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลิฟต์โดยสาร พร้อมติดตั้ง อาคาร A 
จํานวน 4 ชุด ขนาดนํ้าหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 800 กิโลกรัม 
ผู้โดยสารไม่น้อยกว่า 10 คน,อาคาร B จํานวน 2 ชุด ขนาด
นํ้าหนักไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม ผู้โดยสารไม่น้อยกว่า 
13 คน มีระบบควบคุมลิฟต์และระบบควบคุมการทํางานของลิฟต์ 
(รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด)
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท.0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณและให้อ้างอิง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 746 ข้อ 543(00213)
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดซื้อกล้อง จํานวน 110,000 บาท

ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล
        - โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ตั้งไว้  50,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จํานวน 1 
ตัว ๆ ละ 50,000.-บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
                1. ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24.2 ล้านพิกเซล
                2. ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                3. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท. 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณและให้อ้างอิง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 745 ข้อ 539 (00213)

ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายวิดีโอ
        - โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ตั้งไว้  60,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายวิดีโอ จํานวน 1 ตัวๆ ละ 
60,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
                1.ความละเอียดไม่น้อยกว่า 10.3 ล้านพิกเซล 
                2.มีช่องใส่สื่อ ชนิด SD CARD หรือ Memory stick 
หรือสื่ออื่นๆ ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง พร้อมสื่อหน่วยความจําขนาด
ไม่น้อยกว่า 32 GB จํานวนไม่น้อยกว่า 1 อัน 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
                3. ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                4. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท. 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณและให้อ้างอิง  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 745 ข้อ 540(00213)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 150,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 150,000 บาท
     - โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ตั้งไว้ 150,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน ของโรงเรียน
มัธยมตากสินระยอง โดยจ่ายจากการตั้งงบประมาณ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 155 ข้อ 270 (00213)
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งบเงินอุดหนุน รวม 18,308,900 บาท
เงินอุดหนุน รวม 18,308,900 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนแกลง “ วิทยสถาวร ” จํานวน 5,000,000 บาท
โครงการปรับปรุงสนามกีฬา  โรงเรียนแกลง “ วิทยสถาวร ” 
ตําบลทางเกวียน  อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง  
     - โดยก่อสร้างปรับปรุงลู่วิ่ง และก่อสร้างปรับปรุงรางระบาย 
นํ้า ค.ส.ล.
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 215 ข้อ 27 (00213)

อุดหนุนโรงเรียนชําฆ้อพิทยาคม จํานวน 436,000 บาท
โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีเพื่อใช้ในการเรียนการสอน  
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องดนตรีพร้อม
อุปกรณ์ เช่น กลอง , แตรทรัมเป็ท , แตรคอร์เน็ท ฯลฯ เป็นต้น 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 224 ข้อ 43 (48) (00213)

อุดหนุนโรงเรียนชํานาญสามัคคีวิทยา จํานวน 4,510,000 บาท
โครงการปรับปรุงสนามกีฬา โรงเรียนชํานาญสามัคคีวิทยา 
ตําบลคลองปูน  อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง  
     - โดยก่อสร้างหลังคาคลุมอัฒจันทร์ และก่อสร้างลู่สิ่งสนามกีฬา
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 216 ข้อ 31(00213)

อุดหนุนโรงเรียนนิคมวิทยา จํานวน 1,500,000 บาท
โครงการปรับปรุงสนามกีฬา โรงเรียนนิคมวิทยา  ตําบลนิคมพัฒนา  
อําเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง   
     - โดยปรับปรุงพื้นที่ พร้อมปูหญ้าสนามกีฬา
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 215 ข้อ 29(00213)
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อุดหนุนโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม จํานวน 493,600 บาท
โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีเพื่อใช้ในการเรียนการสอน 
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องดนตรีพร้อม
อุปกรณ์ เช่น กลอง , เมโลเดียน ,บีแฟลตทรัมเปต ฯลฯ เป็นต้น 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 222 ข้อ 43(32)(00213)
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อุดหนุนโรงเรียนระยองวิทยาคมปากนํ้า จํานวน 3,369,300 บาท
มีค่าใช้จ่ายตามโครงการ จํานวน 5 โครงการ ดังนี้ 
1.โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์  
จํานวน 890,000  บาท 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 107 ข้อ 86(28)(00213)

2.โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีเพื่อใช้ในการเรียนการสอน  
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องดนตรีพร้อมอุปกรณ์ เช่น
กลอง ,ฟลุต, แซกโซโฟนฯลฯ เป็นต้น  จํานวน 603,300 บาท 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 222 ข้อ 43(33) (00213)

3.โครงการจัดซื้อทีวีดิจิตอลเพื่อใช้ในการเรียนการสอน 
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อทีวีดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์  
จํานวน 1,156,000 บาท
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 117 ข้อ 90 (4)(00213)

4.โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนพร้อมอุปกรณ์ห้องเรียน
สะเต็มศึกษา 
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนพร้อม
อุปกรณ์ ห้องเรียนสะเต็มศึกษา เช่น เครื่องมัลติมีเดีย , โปรเจตเตอร์
ฯลฯ เป็นต้น จํานวน 350,000 บาท 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 114 ข้อ 89(1) (00213)

5.โครงการปรับปรุงสนามกีฬา โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนํ้า  
ตําบลปากนํ้า อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
     - โดยติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอล จํานวน 370,000 บาท
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 216 ข้อ 32(00213)
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อุดหนุนโรงเรียนวังจันทร์วิทยา จํานวน 2,500,000 บาท
โครงการปรับปรุงสนามกีฬา โรงเรียนวังจันทร์วิทยา  ตําบลชุมแสง 
อําเภอวังจันทร์  จังหวัดระยอง 
     - โดยก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา พร้อมถมดินปรับระดับบดอัดแน่น 
และปลูกหญ้านวลน้อย , ก่อสร้างลู่วิ่งสนามกีฬาแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 217 ข้อ 41(00213)

อุดหนุนโรงเรียนห้วยยางศึกษา จํานวน 500,000 บาท
โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีเพื่อใช้ในการเรียนการสอน  
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องดนตรีพร้อม
อุปกรณ์ เช่น มาร์ชซิ่งเบล , ทรัมเปต ฯลฯ เป็นต้น 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 223 ข้อ 43(38)(00213)

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 98,478,510 บาท
งบบุคลากร รวม 3,813,240 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,813,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,963,560 บาท

     - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง  
ตั้งไว้ 1,963,560.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการครู 
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พร้อมทั้ง
เงินปรับปรุงเงินเดือน ในตําแหน่งต่าง ๆ และเงินตอบแทน
พิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) โดยจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ตามหนังสือกรมส่งเสริมฯ ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 
13 มิถุนายน 2560 (00214) 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท
     - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
ตั้งไว้  84,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมฯ ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่
13 มิถุนายน 2560 (00214) 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,620,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  
     - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
ตั้งไว้ 1,296,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างตามภารกิจใน
ตําแหน่งต่างๆ สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมฯ ที่ มท 0809.4/ว 1157 
ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 (00214)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป
     - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
ตั้งไว้ 324,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมฯ ที่ มท 0809.4/ว 1157 
ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 (00214)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 145,680 บาท
     - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
ตั้งไว้ 145,680.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวของพนักงานจ้าง พนักงานจ้าง (สายสนับสนุน
การสอน) สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมฯ ที่ มท 0809.4/ว 1157 
ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560  (00214)

งบดําเนินงาน รวม 21,853,970 บาท
ค่าใช้สอย รวม 15,891,170 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

จํานวน 800,000 บาท

    - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
ตั้งไว้ 800,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บเล่มหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือค่าบอกรับวารสารหนังสือและระเบียบต่างๆ 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนต่างๆ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 170 ข้อ 351(00214)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

จํานวน 196,650 บาท

     - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
ตั้งไว้ 196,650.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน
 2561 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 169 ข้อ 348(00214)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนัก
เรียน

จํานวน 372,600 บาท

     - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง  
ตั้งไว้ 372,600.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 169 ข้อ 346(00214)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการ
สอน (เงินรายหัวนักเรียน)

จํานวน 1,273,500 บาท

     - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
ตั้งไว้ 1,273,500.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง วิทยาลัย
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2561
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 169 ข้อ 344(00214)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจ้างเหมาดูแล
อาคารสถานที่โดยรอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง

จํานวน 295,200 บาท

        - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
ตั้งไว้ 295,200.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
ดูแลอาคารสถานที่โดยรอบอาคารและสถานที่อื่นๆ วิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง จํานวน 2 คนๆละ 
12,300.-บาท ต่อเดือน จํานวน 12 เดือน วิทยาลัยในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 171 ข้อ 360(00214)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจ้างเหมาทําความ
สะอาด

จํานวน 442,800 บาท

     - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
ตั้งไว้ 442,800.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
ทําความสะอาด จํานวน 3 คนๆ ละ 12,300 บาท ต่อเดือน
จํานวน 12 เดือน เพื่อทําความสะอาดภายในอาคาร ภายใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง วิทยาลัย
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 177 ข้อ 389(00214)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าเช่าเครื่อง
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

จํานวน 660,000 บาท

     - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง
ตั้งไว้ 660,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีว
ศึกษาตากสินระยอง วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 766 ข้อ 816(00214)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร

จํานวน 120,000 บาท

     - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
ตั้งไว้ 120,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
จํานวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในงานราชการของวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 758 ข้อ 694(00214)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมารักษาความปลอดภัย

จํานวน 984,000 บาท

     - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
ตั้งไว้ 984,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมารักษาความปลอดภัย ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาตากสินระยอง จํานวน 4 คนๆ ละ 20,500.-บาท 
ต่อเดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 984,000.-บาท 
เพื่อรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาตากสินระยอง 
วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 178 ข้อ 390(00214)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการเชื่อม
ต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสุูง

จํานวน 7,200 บาท

     - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
ตั้งไว้ 7,200.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการด้านโทรคมนาคม
และการสื่อสาร เช่น ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ 
ที่ใช้ในกิจการของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ตากสินระยอง วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง โดยจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 173 ข้อ 366(00214)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

จํานวน 200,000 บาท

     - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
ตั้งไว้ 200,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรสําหรับ
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างฯ 
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 170 ข้อ 352 (00214)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

จํานวน 150,000 บาท

     - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
ตั้งไว้ 150,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 
2561
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 177 ข้อ 385(00214)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาปรับปรุงห้องสมุด

จํานวน 100,000 บาท

     - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
ตั้งไว้ 100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน/วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ตากสินระยอง วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 209 ข้อ 521(3) (00214)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพํัฒ
นาแหล่งเรียนรู้

จํานวน 50,000 บาท

        - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสิน
ระยอง วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
โดยจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 173 ข้อ 367(00214)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

จํานวน 100,000 บาท

     - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ รถยนต์ 
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างอาคารสถานที่บูรณะอาคาร
หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 
2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 171 ข้อ 359(00214)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน จํานวน 666,000 บาท
     - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
ตั้งไว้ 666,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 
2561
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 169 ข้อ 347(00214)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน จํานวน 95,220 บาท
     - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
ตั้งไว้ 95,220.-บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาลัยในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 169 ข้อ 345(00214)

วันที่พิมพ์ : 29/8/2562  14:25:48 หน้า : 179/308

349



โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการ "TRCT 
SMART STUDENT)

จํานวน 500,000 บาท

     - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง
ตั้งไว้ 500,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
“TRCT SMART STUDENT” เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ของวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง วิทยาลัยในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 175 ข้อ 379(00214)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการ TRCT 
OPEN HOUSE

จํานวน 200,000 บาท

     - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
ตั้งไว้ 200,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 
TRCT OPEN HOUSE เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ของวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง วิทยาลัยในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 174 ข้อ 374(00214)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการแข่งขันกีฬา
สีอาชีวะตากสินเกมส์

จํานวน 200,000 บาท

     - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
ตั้งไว้ 200,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ
แข่งขันกีฬาสีอาชีวะตากสินเกมส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง เช่น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดการแข่งขัน
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน  อาหารว่าง เหรียญรางวัล 
ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ของวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง วิทยาลัยในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 245 ข้อ 150(00214)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการค่าใช้จ่ายใน
งานพระราชพิธี รัฐพิธี งานประเพณี และพิธีการสําคัญ

จํานวน 200,000 บาท

     - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
ตั้งไว้ 200,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้า
ร่วมในงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานประเพณี และพิธีการ
สําคัญ เช่น ค่าชุดการแสดง ค่าวัสดุอุปกรณ์การจัดงาน 
ตกแต่งเวทีและสถานที่จัดงาน ค่าเครื่องเสียง ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิล 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาตากสินระยอง วิทยาลัยในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 173 ข้อ 370(00214)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการจ้าง
เหมาบริการงานการสอน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง

จํานวน 900,000 บาท

        - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
ตั้งไว้  900,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
การบริหารหลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีว
ศึกษาตากสินระยอง วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง หน้า 171 ข้อ 356(00214)
  

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการจ้างเหมา
บุคลากรเพื่อพัฒนาการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน

จํานวน 900,000 บาท

     - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
ตั้งไว้  900,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
การบริหารหลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีว
ศึกษาตากสินระยอง
วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีที่เบิกในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 177 ข้อ 388(00214)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการจ้างเหมา
บุคลากรสนับสนุนทางการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาระยอง

จํานวน 552,000 บาท

        - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
ตั้งไว้ 552,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคลากร 
สายสนับสนุนทางการศึกษา เพื่อปฏิบัติหน้าที่สนับสนุน
การศึกษา และการปฏิบัติงานราชการ ของวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง วิทยาลัยในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 171 ข้อ 357(00214)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการติดตั้งระบบ
เนตเวิร์คพร้อมเครือข่าย

จํานวน 500,000 บาท

     - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
ตั้งไว้ 500,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ติดตั้งระบบเนตเวิร์คพร้อมเครือข่าย บริเวณอาคารวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง วิทยาลัยในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง 
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 178 ข้อ 391(00214)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการฝึกซ้อมกีฬา
เยาวชนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ

จํานวน 100,000 บาท

     - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง  
ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อม
กีฬาประเภทต่างๆ โดยการเก็บตัวนักกีฬาทุกประเภท สําหรับ
นักกีฬาและผู้เข้าร่วมโครงการ และค่าใช้จ่ายในการไปแข่งขัน
กับทีมต่างๆ ของนักเรียนของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีว
ศึกษาตากสินระยอง วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 245 ข้อ 149(00214)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการฝึกอบรม
ทักษะวิชาชีพนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง

จํานวน 216,000 บาท

     - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
ตั้งไว้ 216,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมทักษะวิชาชีพนักเรียน เช่น ค่าตอบแทน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาตากสินระยอง วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 174 ข้อ 375(00214)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา

จํานวน 400,000 บาท

      - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
ตั้งไว้ 400,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และทัศนศึกษาดูงานของข้าราชการ พนักงานจ้าง บุคลากร
ทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการสถาน
ศึกษาของวิทยาลัยฯ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ การฝึกอบรม ตกแต่ง
สถานที่จัดงาน ค่าเครื่องเสียง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดทํา
ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิล   ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ของวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาตากสินระยอง วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 174 ข้อ 376(00214)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพเคลื่อนที่

จํานวน 200,000 บาท

     - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
ตั้งไว้ 200,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพเคลื่อนที่ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาตากสินระยอง วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 174 ข้อ 373(00214)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการรณรงค์เพื่อ
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

จํานวน 100,000 บาท

     - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
ตั้งไว้  100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
ทําโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
เช่น ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ เอกสาร
ประกอบการอบรมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่พึงเบิกจ่ายได้
ตามระเบียบฯ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ตากสินระยอง วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง  
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 
2561
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 173 ข้อ 368(00214)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนเพืื่อพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

จํานวน 500,000 บาท

     - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
ตั้งไว้ 500,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
เรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาตากสินระยอง วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และแก้ไขเพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 173 ข้อ 371 (00214)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้โดยวิทยากรภายนอก

จํานวน 960,000 บาท

     - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
ตั้งไว้ 960,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้โดยวิทยากรภายนอก ในสาขาวิชาช่างกล
โรงงาน สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาตากสินระยอง วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง ที่พึงเบิกได้ตามระเบียบฯ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีที่เบิกในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 175 ข้อ 380(00214)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน

จํานวน 100,000 บาท

     - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
ตั้งไว้ 100,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้เรียน เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ของวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาตากสินระยอง วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 172 ข้อ 365 (00214)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียนทางวิชาการในการแข่งขันต่างๆ

จํานวน 500,000 บาท

     - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง
ต้้งไว้ 500,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้า
ร่วมการแข่งขันทางวิชาการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง  ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ตากสินระยอง วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 173 ข้อ 369(00214)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการเสริม
ศักยภาพในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาตากสินระยอง

จํานวน 1,500,000 บาท

     - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
ตั้งไว้ 1,500,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคลากร
ครูสอนชาวต่างประเทศ เพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอนของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง วิทยาลัย
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 77 
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การปรับบัญชีโครงสร้าง
อัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 170 ข้อ 353(00214)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตาก
สินระยอง

จํานวน 500,000 บาท

     - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
ตั้งไว้ 500,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียนวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง  สําหรับนักเรียน
สาขาช่างกล สาขาช่างไฟฟ้ากําลัง และสาขาการท่องเที่ยว
เช่น ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสิน
ระยอง วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 174 ข้อ 372 (00214)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา รายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ

จํานวน 350,000 บาท

     - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
ตั้งไว้ 350,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรอง
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม
ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยง
รับรอง รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจําเป็นต้องจ่าย
ที่เกี่ยวกับการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลและ
ค่าเลี้ยงรับรอง ได้แก่ ค่าอาหาร เครื่องดื่มๆ เครื่องใช้ในการ
เลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ได้รับ
แต่งตั้งตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย
รวมถึงผู้ร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเข้าร่วม
ประชุมของวิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 
เรื่อง การตั้งเบิกจ่ายค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรอง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 177 ข้อ 384 (00214)

ค่าวัสดุ รวม 3,252,800 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 500,000 บาท

     - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
วัสดุสํานักงาน ตั้งไว้ 500,000.-บาท       
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์เครื่องเขียน แบบพิมพ์ หรือ
สิ่งของเครื่องใช้งานเบ็ดเตล็ดต่างๆ ซึ่งเป็นวัสดุโครงการ 
อาทิเช่น กาว แฟ้ม ตรายาง กระดาษ หมึกพิมพ์ ผงหมึก
เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีว
ศึกษาตากสินระยอง วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ(00214)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 202,800 บาท
     - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้   200,000.- บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่เป็นวัสดุ โดยสภาพ
และสิ่งของที่มีลักษณะการใช้งานไม่คงทนถาวร เช่น 
ไม้กวาด กระดาษชําระ ผงซักฟอก นํ้ายาดับกลิ่น นํ้ายา
ล้างจาน นํ้ายาล้างห้องนํ้า นํ้ายาทําความสะอาด ถุงใส่ขยะ
สเปรย์ปรับอากาศ อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานบ้านและงานครัว 
ฯลฯ สําหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (00214)

        - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง
ตั้งไว้ 2,800.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปิ้งขนมปัง 
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 1,400.-บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
                1. สามารถปิ้งขนมปังได้ 2 แผ่น ขึ้นไป
                2. สามารถปรับระดับความร้อนได้
                3. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                4. รายละเอียดตามที่คณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาการท่องเที่ยว 
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง วิทยาลัย
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ(00214) 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
     - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้  100,000.-บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ
แม่แรง กรวยจราจร ฯลฯ  เพื่อใช้ในงานราชการของวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง วิทยาลัยในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่าย ตามงบประมาณ (00214)
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท
     - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง  
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้  50,000.- บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น 
สําลี และผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์  ถุงมือ  นํ้ายา
ต่างๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในงานราชการของวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาตากสินระยอง วิทยาลัยในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (00214)

วัสดุการเกษตร จํานวน 100,000 บาท
     - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาวัสดุ
การเกษตร ตั้งไว้ 100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
วัสดุการเกษตร เช่น เครื่องมือตัดแต่ง จอบ เสียม บัวรดนํ้า
ต้นไม้ ปุ้ย นํ้ายาเคมี  กําจัดวัชพืช นํ้ายาเคมี กําจัดยุง ฯลฯ
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ(00214)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 50,000 บาท
     - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้งกล้อง 
ขาตั้งโทรทัศน์ เลนส์ซูม กระดาษเขียนโปสเตอร์ 
เมมโมรี่การ์ด ฯลฯ เพื่อใช้ในงานราชการของวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง วิทยาลัยในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ(00214)
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วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท
     - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวตากสินระยอง 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
วัสดุกีฬา ตั้งไว้  100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
วัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ไม้ตีปิงปอง ลูกแชร์บอล 
ไม้แบดมินตัน ไม้เทนนิส ตาข่ายกีฬา นกหวัด นาฬิกาจับเวลา 
ฯลฯ เพื่อใช้ในงานราชการของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีว
ศึกษาตากสินระยอง วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (00214)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 400,000 บาท
     - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
วัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  400,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
สายเคเบิล ฯลฯ เพื่อใช้ในงานราชการและการจัดการเรียน
การสอนของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสิน
ระยอง วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (00214)

วัสดุการศึกษา จํานวน 1,600,000 บาท
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     - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
ตัังไว้ 1,600,000.-บาท โดยมีรายละเอียด  ดังนี้
               - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา วัสดุการศึกษาสาขาวิชาช่างกลโรงงาน ตั้งไว้ 
700,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาสาขา
วิชาช่างกลโรงงาน เช่น เหล็กเส้น ตะปู ไม้ต่างๆ ฯลฯ 
เพื่อใช้ในการเรียนการสอน สําหรับสาขาวิชาช่างกล
โรงงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสิน
ระยอง วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ (00214)

               - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา วัสดุการศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง 
ตั้งไว้  500,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง เช่น หลอดไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้า 
เทปพันสายไฟ สตาร์ทเตอร์ บัลลาส ฯลฯ เพื่อใช้ในการเรียน
การสอน สําหรับสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง ของวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง วิทยาลัยในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (00214)

               - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา วัสดุการศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ตั้งไว้  
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300,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาสาขา
วิชาการท่องเที่ยว เช่น แบบจําลองภูมิประเทศ แก้วไวน์ 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จาน ช้อน ฯลฯ เพื่อใช้ในการเรียน
การสอนสําหรับสาขาวิชาการท่องเที่ยว ของวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง วิทยาลัยใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ (00214)

               - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา วัสดุการศึกษาวิชาพื้นฐาน ตั้งไว้ 100,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาวิชาพื้นฐาน เช่น ลูกโลก 
สารเคมี หลอดทดลอง แผนที่ ฯลฯ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
สําหรับรายวิชาพื้นฐาน ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ตากสินระยอง วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (00214)

วัสดุสํารวจ จํานวน 50,000 บาท
     - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
วัสดุสํารวจ ตั้งไว้  50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
วัสดุสํารวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก
เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ  เพื่อใช้ในงานราชการ
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(00214)
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วัสดุดนตรี จํานวน 50,000 บาท
     - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
วัสดุดนตรี ตั้งไว้  50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
วัสดุดนตรี เช่น ฉิ่ง ฉาบ กรับ อังกะลุง กลอง ลูกชัด ขลุ่ย
ปารากัส ขิม โทน โหม่ง ฯลฯ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
สาขาการท่องเที่ยว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ตากสินระยอง วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (00214)

วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท
     - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
วัสดุอื่นๆ ตั้งไว้  50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
ต่างๆ ในการเรียนการสอน ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาตากสินระยอง วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ(00214)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,710,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 2,400,000 บาท

     - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง
ตั้งไว้ 2,400,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์ และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค 

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 100,000 บาท
     - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
ตั้งไว้ 100,000.-บาทเพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาของวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์ และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 200,000 บาท
     - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
ตั้งไว้ 200,000.-บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ตของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีว
ศึกษาตากสินระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์ และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท
     - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
ตั้งไว้ 10,000.-บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าบริการรายปีเพื่อบํารุง
รักษา website ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ตากสินระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์ และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค
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งบลงทุน รวม 68,321,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 28,171,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อกระดาน จํานวน 33,600 บาท
ค่าจัดซื้อกระดานไวท์บอร์ดพร้อมโครงล้อเลื่อน
        - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง
ตั้งไว้ 7,600.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดานไวท์บอร์ด
พร้อมโครงล้อเลื่อน แบบ 2 หน้า จํานวน 1 ชุด 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
                1. ขนาดไม่น้อยกว่า 80x120 ซม. 
                2. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                3. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
สําหรับใช้การจัดการเรียนการสอน ของสาขาวิชาการท่องเที่ยว 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง วิทยาลัยใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 759 ข้อ 706(00214) 

ค่าจัดซื้อกระดานฟลิปชาร์ทไวท์บอร์ดชนิดแม่เหล็ก
        - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง
ตั้งไว้ 26,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดานฟลิปชาร์ท
ไวท์บอร์ดชนิดแม่เหล็กจํานวน 2 ตัวๆ ละ 13,000.- บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
                1. ตัวกระดานสามารถใช้เป็นไวท์บอร์ดสําหรับเขียนได้
                2. ขาตั้งแบบปรับระดับได้ สามารถปรับเลื่อนขึ้นลง
ตามความเหมาะสม
                3. ขนาด ไม่น้อยกว่า 69 x100 ซม.
                4. ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
สําหรับใช้การจัดการเรียนการสอน ของสาขาวิชาการท่องเที่ยว 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง วิทยาลัยใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 763 ข้อ 761(00214) 

วันที่พิมพ์ : 29/8/2562  14:25:48 หน้า : 194/308

364



ค่าจัดซื้อเก้าอี้ จํานวน 466,000 บาท
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 
        - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง
ตั้งไว้ 451,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 
จํานวน 82 ตัวๆ ละ 5,500.-บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
                1. มีพนักพิง มีที่เท้าแขน  มีล้อเลื่อน
                2. ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม 5 แฉก
                3. ขนาดไม่น้อยกว่า 66x64x105 ซม.
                4. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                5. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในราชการและการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง วิทยาลัยในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 757 ข้อ 684(00214) 

ค่าจัดซื้อเก้าอี้เอนกประสงค์ 
        - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง
15,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้เอนกประสงค์ซ้อนได้
จํานวน 10 ตัวๆ ละ 1,500.-บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
                1. เก้าอี้สามารถซ้อนได้
                2. ที่นั่งและพิงทําจากไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด 
                3. ขนาดไม่น้อยกว่า 490x500x906 ซม.
                4. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                5. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาการท่องเที่ยว 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง วิทยาลัยใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 758 ข้อ 685(00214)  

       

วันที่พิมพ์ : 29/8/2562  14:25:48 หน้า : 195/308

365



ค่าจัดซื้อเก้าอี้รับแขก จํานวน 40,000 บาท
        - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
ตั้งไว้ 40,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้รับแขกขนาด
4 ที่นั่ง จํานวน 4 ชุดๆ ละ 10,000.- บาท 
                1. ขนาดไม่น้อยกว่า 23x68x80 ซม. 
                2. มีที่ท้าวแขน โครงขาและ ที่ท้าวแขนเป็นเหล็ก
ปั๊มขึ้นรูปชุบโครเมี่ยม 
                3. โครงที่นั่งและพนักพิง ขนาด 4 ที่นั่ง ทําจากเหล็ก
แผ่นปั๊มขึ้นรูป
                4. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                5. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในราชการของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสิน
ระยอง วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 760 ข้อ 721(00214) 

ค่าจัดซื้อเก้าอี้เรียน จํานวน 652,800 บาท
        - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง
ตั้งไว้ 652,800.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้เรียน 
จํานวน 544 ตัวๆ ละ 1,200.-บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้        
                1. เก้าอี้เรียน โครงขาเหล็กชุบโครเมี่ยม 
                2. ขนาดไม่น้อยกว่า 53x50x81 ซม. 
                3. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                4. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในราชการของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ตากสินระยอง วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 761 ข้อ 728(00214) 
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ค่าจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร จํานวน 5,500 บาท
        - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
ตั้งไว้ 5,500.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร
จํานวน 1 ตัว
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
                1. มีทั้งระบบเคลือบร้อนและเคลือบเย็นในเครื่องเดียว
                2. มีสเกลหมุนปรับระดับความร้อน
                3. ความเร็วในการเคลือบ ไม่น้อยกว่า 300 มม./นาที
                4. ปรับอุณหภูมิได้สูงสุด : 180 องศาเซลเซียส
                5. ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์
                6. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในราชการและการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง วิทยาลัยในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 763 ข้อ 755(00214) 

ค่าจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร จํานวน 20,000 บาท
        - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง
ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร 
จํานวน 1 ตู้ๆ ละ 20,000.-บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
                1. เป็นเครื่องทําลายเอกสารแบบตัดตรง
                2. ทําลายเอกสารครั้งละ10 แผ่น
                3. ซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาการท่องเที่ยว 
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง วิทยาลัย
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 765 ข้อ 795(00214) 
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ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 162,000 บาท
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน
        - วิทยาลัยเทคโนโลยีและ อาชีวศึกษาตากสินระยอง
ตั้งไว้ 162,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน ชนิดแขวน จํานวน 5 เครื่องๆ ละ 32,400.-บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
                1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน
                2. ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู 
                3. ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
                4. ซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
เพื่อใช้ในราชการของ วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
 ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การ พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 759 ข้อ 710(00214) 

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ฉลาก จํานวน 2,500 บาท
        - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
ตั้งไว้ 2,500.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ฉลาก 
จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
                1. พิมพ์ได้ 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
                2. ทํางานด้วยแบตเตอรี่ AA 6 ก้อน หรือ อะแด็ปเตอร์ 
AC adapter AD-E001 (included) สามารถเชื่อมต่อกับ
คอมพิวเตอร์ได้
                3. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                4. รายละเอียดตามที่คณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาการท่องเที่ยว 
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง วิทยาลัย
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจ้าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 766 ข้อ 814(00214) 
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ค่าจัดซื้อเครื่องรับโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท
        - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
ตั้งไว้ 5,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับโทรศัพท์ 
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 2,500.- บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
                1. สามารถปรับเสียงได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ
                2. ซื้อตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                3. รายละเอียดตามที่คณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาการท่องเที่ยว 
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง วิทยาลัย
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 763 ข้อ 760(00214) 

ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จํานวน 29,100 บาท
        -  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง
ตั้งไว้ 29,100.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแสกน
ลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออก จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 
9,700.-บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
                1. เครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออก
                2. ซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                3. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในราชการของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ตากสินระยอง วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 759 ข้อ 711(00214) 

ค่าจัดซื้อชั้น จํานวน 39,600 บาท
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ค่าจัดซื้อชั้นวางรองเท้า
        - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง
ตั้งไว้ 4,600.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางรองเท้า
จํานวน 1 อัน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
                1. ชั้นวางรองเท้าช่องโล่ง จํานวน 5 ชั้น
                2. สามารถปรับระดับได้
                3. วางรองเท้าได้ไม่น้อยกว่า 15 คู่
                4. ขนาดไม่น้อยกว่า 70x40x150 ซม.
                5. ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                6. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด 
เพื่อใช้ในงานราชการของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ตากสินระยอง วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 766 ข้อ 813(00214) 

ค่าจัดซื้อชั้นวางหนังสือ 
        - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง
ตั้งไว้ 3,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางหนังสือ 
5 ชั้น จํานวน 1 อันๆละ 3,000.-บาท 
                1. ชั้นวางหนังสือ 5 ชั้น แบบข้างหลังโล่ง
                2. ขนาดไม่น้อยกว่า 67x33x160 ซม.
                3. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                4. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในราชการของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสิน
ระยอง วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สําหรับ
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ใช้ในห้องปฏิบัติการทัวร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 759 ข้อ 703(00214) 

ค่าจัดซื้อชั้นวางหนังสือ 4 ชั้น
        - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง
ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางหนังสือ 4 ชั้น 
จํานวน 1 อัน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
                1. ชั้นวางหนังสือ 4 ชั้น 
                2. ขนาดไม่น้อยกว่า 120x180 ซม. 
                3. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                4. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในราชการของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสิน
ระยอง วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สําหรับ
ใช้ในห้องปฏิบัติการทัวร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 765 ข้อ 798(00214)  

ค่าจัดซื้อตู้วางโชว์เอกสาร
         - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง
ตั้งไว้ 12,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้วางโชว์เอกสาร
จํานวน 3 ตู้ๆ ละ 4,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
                1. ชั้นวางโชว์เอกสาร จัดวางของ 5 ชั้น
                2. ชั้นวางแต่ละชั้นมีความลึกต่างกัน
                3. ขนาดไม่น้อยกว่า 67 x 33 x 160 ซม.
                4. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                5. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 765 ข้อ 799(00214) 

ค่าจัดซื้อชั้นเหล็ก จํานวน 90,900 บาท
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ค่าจัดซื้อชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่อง
        - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง
ตั้งไว้ 13,500.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม 
จํานวน 3 ตู้ๆ ละ 4,500.-บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
                1. ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม จํานวน 4 ชั้น 
รวมไม่น้อยกว่า 40 ช่อง
                2. ขนาดไม่น้อยกว่า 90x30x180 ซม. 
                3. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                4. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในงานราชการของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ตากสินระยอง วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 758 ข้อ 695(00214) 

ค่าจัดซื้อชั้นเหล็กวางหนังสือ
        - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง
ตั้งไว้  57,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นเหล็กวางหนังสือ 
จํานวน 10 อันๆ ละ 5,700.-บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
                1. ชั้นเหล็กวางหนังสือ จํานวน 4 ชั้น
                2. ขนาดไม่น้อยกว่า 122x30x152 ซม. 
                3. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                4. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในราชการของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสิน
ระยอง วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
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ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 760 ข้อ 717(00214) 

ค่าจัดซื้อชั้นเหล็กเก็บหนังสือแบบนอน
        - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง
ตั้งไว้ 10,400.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นเหล็กเก็บหนังสือ
แบบนอน จํานวน 2 อันๆ ละ 5,200.- บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
                1. ชั้นเหล็กเก็บหนังสือแบบนอน จํานวน 5 ชั้น
                2. ขนาดไม่น้อยกว่า 91x30x152 ซม. 
                3. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                4. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในราชการของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสิน
ระยอง วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 760 ข้อ 718(00214) 

ค่าจัดซื้อชั้นเหล็กเก็บหนังสือแบบตั้งตรง
        - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง
ตั้งไว้  10,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นเหล็กเก็บหนังสือ
แบบตั้งตรง จํานวน 2 อันๆ ละ 5,000.-บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
                1. ชั้นเหล็กเก็บหนังสือแบบตั้งตรง จํานวน 5 ชั้น
                2. ขนาดไม่น้อยกว่า 91x30x152 ซม.
                3. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
                4. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในราชการของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสิน
ระยอง วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 760 ข้อ 719(00214) 
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ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะ จํานวน 133,000 บาท
ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้สําหรับประชุม ขนาด 8 ที่นั่ง    
        - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง
ตั้งไว้ 18,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้
สําหรับประชุม 8 ที่นั่ง จํานวน 1 ชุด 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
                1. ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้สําหรับประชุม ขนาด
8 ที่นั่ง
                2. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                3. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในราชการของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ตากสินระยอง วิทยาลัยในสังกัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยองสําหรับใช้ในห้องปฏิบัติการทัวร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
ปฏิบัติตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม งบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 759 ข้อ 702(00214) 

ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะสี่เหลี่ยม
        - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง        
ตั้งไว้ 115,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโต๊ะสี่เหลี่ยม 
จํานวน 5 ชุดๆ ละ 23,000.-บาท ใน 1 ชุดประกอบด้วย 
                1. โต๊ะสี่เหลี่ยม จํานวน 1 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า
175x100x70 เซนติเมตร 
                2. ม้านั่งยาว จํานวน 2 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 
175x50x50 เซนติเมตร 
                3. ม้านั่งสั้น จํานวน 2 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 
70x50x50 เซนติเมตร
                4. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
                5. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในราชการของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสิน
ระยอง วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 759 ข้อ 712(00214) 
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ค่าจัดซื้อชุดรับแขก จํานวน 35,000 บาท
ค่าจัดซื้อชุดรับแขก
        - วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ตากสินระยอง ตั้งไว้ 35,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
ชุดรับแขก จํานวน 1 ชุดๆ ละ 35,500.-บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
                1. เป็นชุดรับแขกขนาด 5 ที่นั่ง ประกอบด้วย 
โต๊ะกลาง ขนาดไม่น้อยกว่า 120x75x45 ซม. 
โต๊ะกลางทําด้วยไม้เนื้อแข็งหรือโลหะ 1 ตัว
                2. เก้าอี้สําหรับ 3 ที่นั่ง 1 ตัว,เก้าอี้สําหรับ 
1 ที่นั่ง 2 ตัว เก้าอี้นั่งขนาดไม่น้อยกว่า 100x56x86 ซม.
                3. ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                4.รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาการท่องเที่ยว 
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง วิทยาลัย
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ้าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 760 ข้อ 721(00214) 

ค่าจัดซื้อตู้ จํานวน 87,000 บาท
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ค่าจัดซื้อตู้มีล้อเลื่อน แบบ 2 ลิ้นชัก
        - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
ตั้งไว้  28,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้มีล้อเลื่อน 
แบบ 2 ลิ้นชัก จํานวน 10 ตู้ๆ ละ 2,800.-บาท
                1. ตู้มีล้อเลื่อน แบบ 2 ลิ้นชัก 
                2. ขนาดไม่น้อยกว่า 40x60x60 ซม. 
                3. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                4. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในราชการของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสิน
ระยอง วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 759 ข้อ 700(00214) 

ค่าจัดซื้อตู้ล็อคเกอร์ 12 ช่อง
        - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง
ตั้งไว้ 52,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ล็อคเกอร์ 12 ช่อง 
จํานวน 8 ตู้ฯ ละ 6,500.-บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
                1. ตู้ล็อคเกอร์ 12 ช่อง 
                2. ขนาดไม่น้อยกว่า 91x45x183 ซม.
                3. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                4. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในราชการของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสิน
ระยอง  วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
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ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 759 ข้อ 708(00214) 

ค่าจัดซื้อตู้หนังสือ
        - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
ตั้งไว้ 7,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้หนังสือ จํานวน 
2 ตู้ๆ ละ 3,500.- บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
                1. ตู้หนังสือช่องโล่ง จัดวาง 4 ชั้น
                2. แผ่นหลังตู้ เอียงไม่น้อยกว่า 110 องศา
                3. ขนาดสินค้า มีขนาดไม่น้อยกว่า 
50 x 25 x 135 ซม.
                4. ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                5. รายละเอียดตามที่คณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาการท่องเที่ยว 
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง วิทยาลัย
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจ้าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 759 ข้อ 704(00214) 
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ค่าจัดซื้อตู้เสื้อผ้า จํานวน 14,200 บาท
ค่าจัดซื้อตู้เสื้อผ้าเหล็กทรงสูง บานเปิดทึบ
        - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสิน
ระยอง                                    ตั้งไว้ 7,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
ค่าจัดซื้อตู้เสื้อผ้าเหล็ก 
บานเปิดทึบ จํานวน 1 ตู้ๆ ละ 7,000.- บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
                1. ตู้เสื้อผ้าเหล็ก บานเปิดทึบ
                2. ขนาดไม่น้อยกว่า 91x53x183 ซม. 
                3. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                4. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในราชการของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสิน
ระยอง วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 760 ข้อ 715(00214) 

ค่าจัดซื้อตู้เสื้อผ้าเหล็กทรงสูง บานเปิดทึบมีแผ่นคั่นกลาง
        - วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ตั้งไว้  7,200.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เสื้อผ้าเหล็กทรงสูง 
บานเปิดทึบมีแผ่นคั่นกลาง จํานวน 1 ตู้ๆ ละ 7,200.- บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
                1. ตู้เสื้อผ้าเหล็กทรงสูงบานเปิดทึบมีแผ่นคั่นกลาง 
                2. ขนาดไม่น้อยกว่า 91x53x183 ซม. 
                3. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                4. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในราชการของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสิน
ระยอง วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 760 ข้อ 716(00214) 

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก จํานวน 261,900 บาท
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        - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ประกอบด้วย
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร บานเลื่อนกระจกแบบสูง 
ตั้งไว้ 97,500.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร บานเลื่อนกระจกแบบสูง จํานวน 15 ตู้ๆ ละ 
6,500.-บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
                1. ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก
แบบสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต
                2. ขนาดไม่น้อยกว่า 120x45x180 ซม.  
                3. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                4. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 758 ข้อ 686(00214) 

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกแบบสูง 
ตั้งไว้  24,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้
เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจกแบบสูง 
จํานวน 5 ตู้ๆ ละ 4,800.-บาท
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
                1. ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก
แบบสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ฟุต 
                2. ขนาดไม่น้อยกว่า 90x45x180 ซม.
                3. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มี
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                4. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 758 ข้อ 687(00214) 

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบแบบสูง        
ตั้งไว้ 16,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสารชนิดบานเลื่อนทึบแบบสูง จํานวน 4 ตู้ๆ ละ 
4,000.-บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
                1. ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด บานเลื่อนทึบแบบสูง 
ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ฟุต 
                2. ขนาดไม่น้อยกว่า 90x45x180 ซม.
                2. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                3. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 758 ข้อ 688(00214) 

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน(ทึบ)        
ตั้งไว้ 26,400.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร
ชนิดบานเลื่อนทึบ จํานวน 6 ตู้ๆ ละ 4,400.-บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
                    1. ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนทึบ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต
                    2. ขนาดไม่น้อยกว่า 152x40x85 ซม. 
                    3. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                    4. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 758 ข้อ 689(00214) 

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน (กระจกใส)     
ตั้งไว้  24,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร
ชนิดบานเลื่อนกระจกใส จํานวน 6 ตู้ๆ ละ 4,000.-บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
                1. ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน
กระจกใส ขนาด 4 ฟุต
                2. ขนาดไม่น้อยกว่า 120x40x85 ซม. 
                3. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                4. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 758 ข้อ 690(00214) 

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน (กระจกใส) 
        - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง  
ตั้งไว้ 27,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร
ชนิดบานเลื่อนกระจกใส จํานวน 6 ตู้ๆ ละ 4,500.-บาท 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
                1. ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจกใส 
ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต
                2. ขนาดไม่น้อยกว่า 152x40x85 ซม. 
                3. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                4. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในราชการของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสิน
ระยอง วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง     
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 758 ข้อ 691(00214) 
 
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 10 ลิ้นชัก                                
         - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง
ตั้งไว้ 21,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 
10 ลิ้นชัก จํานวน 6 ตู้ฯ ละ 3,500.- บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
                1. ตู้เก็บเอกสาร 10 ลิ้นชัก 
                2. ขนาดไม่น้อยกว่า 37x45x94 ซม. 
                3. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                4. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในราชการของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสิน
ระยอง วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 758 ข้อ 697(00214) 
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ค่าจัดซื้อตู้เหล็กทรงสูง บานเปิดทึบ 
        - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง
ตั้งไว้ 26,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กสูง บานเปิดทึบ 
มือจับชนิดบิด จํานวน 2 ตู้ๆ ละ 13,000.- บาท
                1. ตู้เหล็กสูง บานเปิดทึบ มือจับชนิดบิด
                2. ขนาดไม่น้อยกว่า 122x61x198 ซม. 
                3. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                4. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในราชการของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสิน
ระยอง วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 760 ข้อ 714(00214) 

ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร จํานวน 56,800 บาท
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ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร 1 บาน 8 ลิ้นชัก
            - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง
ตั้งไว้  11,600.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสาร 1 บาน 
8 ลิ้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ฟุต จํานวน  2 ตู้ฯ ละ 
5,800.-บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
                1. ซื้อตู้เอกสาร 1 บาน 8 ลิ้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า
3 ฟุต
                2. ขนาดไม่น้อยกว่า 91x40x87 ซม. 
                3. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                4. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในราชการของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสิน
ระยอง วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 758 ข้อ 696(00214) 

ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร 1 บาน 6 ลิ้นชัก
         - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง       
ตั้งไว้ 19,200.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสาร 1 บาน
6 ลิ้นชัก จํานวน 4 ตู้ๆละ 4,800.-บาท
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
                1. ตู้เอกสาร 1 บาน 6 ลิ้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า
3 ฟุต 
                2. ขนาดไม่น้อยกว่า 91x40x87 ซม. 
                3. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                4. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
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 เพื่อใช้ในราชการของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ตากสินระยอง วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 758 ข้อ 698(00214) 

ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร 1 บาน 6 ลิ้นชัก มีชั้นกลาง 
        - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง
ตั้งไว้ 26,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสาร 1 บาน
6 ลิ้นชัก จํานวน 4 ตู้ฯ ละ 6,500.-บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
                1. ตู้เอกสาร 1 บาน 6 ลิ้นชัก  ขนาดไม่น้อยกว่า
4 ฟุต
                2. ขนาดไม่น้อยกว่า 120x40x85 ซม.
                3. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                4. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในราชการของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ตากสินระยอง วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก  
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 759 ข้อ 699(00214) 
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ค่าจัดซื้อเต็นท์ จํานวน 240,000 บาท
        - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
ตั้งไว้ 240,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์ทรงโค้ง
จํานวน 6 หลังๆ ละ 40,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
                1. เต็นท์ทรงโค้ง
                2. ขนาดไม่น้อยกว่า 4x10x2.50 เมตร 
                3. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                4. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในราชการของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ตากสินระยอง วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 759 ข้อ 705(00214)   

ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 217,300 บาท
        - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง
ตั้งไว้  217,300.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์
จํานวน 41 ตัวๆ ละ 5,300.- บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
                1. ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75 ซม. 
                2. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                3. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาตากสินระยอง วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 760 ข้อ 720(00214) 
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ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก จํานวน 169,000 บาท
ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก 
        - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง        ตั้ง
ไว้ 65,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน
เหล็ก จํานวน 10 ตัวๆ ละ 6,500.- บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
                1. โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า
5 ฟุตพร้อมกระจก 
                2. ขนาดไม่น้อยกว่า 154x78x75.3 ซม.
                3. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                4. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในราชการของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ตากสินระยอง วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 757 ข้อ 682(00214) 

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก หน้า TOP ไม้เมลามีน
        - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง
ตั้งไว้ 104,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน
เหล็ก หน้าTOP ไม้เมลามีน จํานวน 16 ตัวๆ ละ 
6,500.-บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
                1. โต๊ะทํางานเหล็ก 4 ลิ้นชัก หน้าTOP 
ไม้เมลามีน
                2. ขนาดไม่น้อยกว่า  4 ฟุต ขนาดไม่น้อยกว่า 
120x65x75 ซม.
                3. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                4. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในราชการของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสิน
ระยอง วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่าย ตามงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 757 ข้อ 683(00214) 
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ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ประชุม จํานวน 309,000 บาท
        - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง
ตั้งไว้ 309,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้
ประชุม ประกอบด้วยโต๊ะ จํานวน 15 ตัวๆ ละ 13,000.-บาท 
และเก้าอี้ จํานวน 30 ตัวๆละ 3,800.-บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
                1. โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75 ซม. 
                2. ผลิตจากไม้ Particle Board หนา 25 มม. 
เคลือบผิวด้วยเมลามีนเรียบลื่น 
                3. แผ่นบังหน้าโต๊ะเป็นเหล็กฉลุ ขาอะลูมิเนียม
พร้อมล้อเลื่อน             
                4. เก้าอี้ประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 
 54x61x87 ซม. 
                5. บุหนัง มีพนักพิง มีที่พักแขน มีล้อเลื่อน
                6. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                7. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในราชการของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ตากสินระยอง วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง  สําหรับใช้ในห้องประชุมวิทยาลัยฯ ชั้น 7 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ ครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 759 ข้อ 701(00214) 
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ค่าจัดซื้อโต๊ะสแตนเลสพร้อมเก้าอี้ จํานวน 190,000 บาท
ค่าจัดซื้อโต๊ะสแตนเลสพร้อมเก้าอี้
        - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
ตั้งไว้  190,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะสแตนเลส
พร้อมเก้าอี้ จํานวน 10 ชุดๆ ละ 19,000.-บาท ใน 1 ชุด
ประกอบด้วย 
                1. โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 80x200x70 ซม. 
                2. เก้าอี้ขนาดไม่น้อยกว่า 30x200x50 ซม. 
                3. โต๊ะและเก้าอี้ทําด้วยสแตนเลส 
                4. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                5. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในราชการของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ตากสินระยอง วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 760 ข้อ 713(00214) 
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ค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ขาพับ จํานวน 11,100 บาท
        - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง
ตั้งไว้ 11,100.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเอนก
ประสงค์ขาพับ  จํานวน 6 ตัวๆ ละ 1,850.-บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
                1. โต๊ะเอนกประสงค์ขาพับ ขนาดไม่น้อยกว่า
60x180x75 ซม.
                2. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                3. รายละเอียดอื่นๆตามที่คณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาการท่องเที่ยว 
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง วิทยาลัย
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง
 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ ครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 763 ข้อ 757(00214) 

ค่าจัดซื้อบอร์ด จํานวน 10,000 บาท
ค่าจัดซื้อบอร์ดเสียบกระดาษโปสเตอร์
        - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง
ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบอร์ดเสียบกระดาษ
โปสเตอร์ จํานวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
                1. หน้าบอร์ดเป็นพลาสติกใส หนา 1.5 มม. 
(2 แผ่นประกบกัน) 
                2. โครงแสตนเลส สูง 156 ซม. สอดโปสเตอร์จาก
ด้านบน สามารถมองเห็นเอกสารได้ทั้งสองด้าน 
                3. ขนาดบอร์ดไม่น้อยกว่า 80x60 ซม. 
                4. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                5. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้การจัดการเรียนการสอน ของสาขาวิชาการท่องเที่ยว 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง  วิทยาลัยใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น วัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 759 ข้อ 707(00214) 
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ค่าจัดซื้อรถเข็น จํานวน 31,200 บาท
ค่าจัดซื้อรถเข็น       
        - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง
ตั้งไว้  25,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็น จํานวน
1 คัน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
                1. มี 4 ล้อเลื่อน
                2. ขนาดรถเข็นไม่น้อยกว่า 660 x 1100 x 1910 
มิลลิเมตร
                3. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                4. รายละเอียดตามที่คณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้การจัดการเรียนการสอน ของสาขาวิชาการท่องเที่ยว 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง วิทยาลัยใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 766 ข้อ 804(00214) 

ค่าจัดซื้อรถเข็นเหล็ก        
        - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง
ตั้งไว้ 6,200.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นเหล็ก  
จํานวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะดังนี้
                1. รถเข็นเหล็ก 3 ชั้น 
                2. ขนาดไม่น้อยกว่า 48x79x86 ซม.
                3. ล้อขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว 
                4. พื้นเหล็กปูพื้นยางกันลื่น
                5. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                6. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในราชการของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ตากสินระยอง วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 761 ข้อ 736(00214) 
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ค่าจัดซื้อหุ่นโชว์เต็มตัว จํานวน 13,000 บาท
        - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง
ตั้งไว้ 13,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหุ่นโชว์เต็มตัว 
จํานวน 2 ตัวๆ ละ 6,500.- บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
                1.หุ่นผู้หญิงเต็มตัวในท่ายืน จํานวน 1 ตัว
                2. หุ่นผู้ชายเต็มตัวในท่ายืน จํานวน 1 ตัว
                3. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                4. รายละเอียดตามที่คณะกรรมการกําหนด
ใช้การจัดการเรียนการสอน ของสาขาวิชาการท่องเที่ยว
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง วิทยาลัย
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น วัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 766 ข้อ 806(00214) 

ครุภัณฑ์การศึกษา
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ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สําหรับการเรียนการสอน สาขาช่างกลโรงงาน จํานวน 12,000,000 บาท
        - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวตากสินระยอง
ตั้งไว้  12,000,000.-บาท ประกอบด้วย
ค่าจัดซื้อเครื่องตรวจสอบชิ้นงานด้วยระบบสัมผัสแบบ
3 มิติ  พร้อมอุปกรณ์  จํานวน  1 เครื่อง เป็นเงิน
4,600,000.-บาท 
                1. เป็นเครื่องตรวจสอบชิ้นงานด้วยระบบสัมผัส
โดยใช้ Touch probe 
                2. เครื่องสามารถวัดขนาดชิ้นงาน 3 มิติที่สามารถ
วัดงานได้ทั้ง X axis, Y axis และ Z axis ทั้ง 3 แกน พร้อมกัน
                3. ขนาดโต๊ะวางชิ้นงานไม่น้อยกว่า แกน X 900 
มิลลิเมตร แกน Y 1,500 มิลลิเมตร แกน Z 800 มิลลิเมตร
                4. เครื่อง สามารถวัดค่าและแสดงผลภาพเป็นแบบ 
3D มีทั้งแบบ Manual และ CNC (อัติโนมัติ) 
                5. เครื่องมีความเที่ยงตรงของเครื่องไม่เกิน 2.2 
ไมโครเมตร ที่มีความแม่นยําสูง 
                6. โปรแกรม CMM ต้องสามารถรองรับไฟล์ CAD 
3D ได้ไม่น้อยกว่า 7 นามสกุล
                7. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                8. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 760 ข้อ 722(00214) 

ค่าจัดซื้อเครื่องตรวจสอบชิ้นงานด้วยระบบสแกนเนอร์ 3 มิติ 
พร้อมอุปกรณ์  จํานวน  1 เครื่อง ตั้งไว้ 2,500,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตรวจสอบชิ้นงานด้วยระบบสแกนเนอร์ 
3 มิติ พร้อมอุปกรณ์จํานวน  1 เครื่อง
                1. ใช้ในการวัดและเก็บข้อมูลพื้นผิวของชิ้นงาน
แบบสามมิติ โดยวิธีสแกนไปบนพื้นผิวของชิ้นงานจากนั้นนํา
ข้อมูลที่ได้จากการสแกนไปประมวลผลในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่อนําไปใช้ในงานตรวจสอบคุณภาพ (Quality Control) 
และงานวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse Engineering)
                2. สามารถใช้วิธีสแกนพร้อมกัน โดยใช้หลักการ 
Triple Scan เพื่อความรวดเร็ว และแม่นยําในการเก็บข้อมูล
         3. มีระยะห่างระหว่างจุดที่ได้จากการวัด (Point 
Spacing) อยู่ภายในช่วง 0.13 มิลลิเมตร
         4. สามารถสแกนชิ้นงานได้ไม่น้อยกว่า 
5,000,000 จุดข้อมูล ต่อการถ่ายภาพ 1 ครั้ง
         5. ตัวเครื่องประกอบด้วย เซนเซอร์รับภาพ 
(CCD Camera) ไม่น้อยกว่า 2 ตัว
         6. มี Measuring Volume ขนาด 200x
150x150 มิลลิเมตร
         7. มีระบบสอบเทียบภายในเครื่องมือวัดด้วย
ตัวเอง (Self-Calibration)
         8. มีแหล่งกําเนิดแสงเป็นแบบหลอด LED 
ที่ให้แสงเป็นสีน้ําเงิน
                9. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
        10.รายละเอียดตามที่คณะกรรมการกําหนด
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ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 767 ข้อ 819(00214) 

ค่าจัดซื้อชุดทดลองการควบคุมและเรียนรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรม
พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด ตั้งไว้ 1,900,000.-บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อชุดทดลองการควบคุมและเรียนรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรม 
พร้อมอุปกรณ์  
                1. เป็นชุดทดลองการเรียนรู้แขนกลขั้นพื้นฐานและ
งานแขนกลอัตโนมัติขั้นพื้นฐาน โดยมีจํานวนแกนการเคลื่อนที่ 4
แกนการเคลื่อนที่
                2. สามารถยกนํ้าหนักได้ไม่น้อยกว่า 500 กรัม 
                3. รองรับการเชื่อมต่อแบบ USB หรือ WIFI 
หรือ Bluetooth 
                4. มีการจําลองสถานีงานอัตโนมัติต่างๆ และสามารถ
เรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมแขนกลอัติโนมัติ สามารถทํางาน
ร่วมกับระบบออโตเมชั่นหรือระบบ PLC ได้ เป็นชุดทดลองที่ใช้
ในการเรียนรู้ระบบอัตโนมัติแบบครบวงจร
                5. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                6. รายละเอียดอื่นๆตามที่คณะกรรมการกําหนด
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 767 ข้อ 820(00214) 

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์วัสดุ PLA หรือ ABS แบบ3 มิติ พร้อม
อุปกรณ์  จํานวน 1 ชุด  ตั้งไว้  1,200,000.-บาท
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
                1. เป็นเครื่องพิมพ์ที่สามารถขึ้นรูปจากไฟล์งาน 
3D นามสกุลต่างๆได้เช่น STL , OBJ 
                2. สามารถพิมพ์จากวัสดุ PLA หรือ ABS ได้ 
ตั้งแต่ 2 สีขึ้นไป 
                3. สามารถพิมพ์วัสดุรองรับชิ้นงานที่สามารถ
ละลายนํ้าได้
                4. สามารถขึ้นรูปชิ้นงานขนาดไม่น้อยกว่า 
210 x 200 x 190 mm
                5. มีระบบเชื่อมต่อเพื่อรับข้อมูลดังต่อไปนี้ 
USB 2.0 Device / 2.0 Host, Ethernet (1G), Wi-Fi
                6. มีหน้าจอสั่งงานระบบสัมผัส โดยมีขนาดหน้าจอ
ไม่น้อยกว่า 5 inch
                7. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                8. รายละเอียดอื่นๆตามที่คณะกรรมการกําหนด
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
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ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 767 ข้อ 821(00214) 

ค่าจัดซื้อชุดฝึกเครื่องกลึง ซีเอ็นซี พร้อมอุปกรณ์ จํานวน  2 ชุด 
ตั้งไว้ 1,800,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดฝึกเครื่องกัด 
ซีเอ็นซี พร้อมอุปกรณ์ จํานวน  2 ชุด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
                1. เป็นเครื่องกลึงโลหะแนวนอนควบคุมการทํางาน
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้ไม่น้อยกว่า 2 แกนพร้อมกันอย่างสมบูรณ์ 
                2. โครงสร้างของเครื่องทําด้วยโลหะเหล็กเหนียว
หรือเหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงไม่เกิดการสั่นสะเทือนขณะทํางาน
                3. หัวจับชิ้นงานขนาด 8 นิ้ว 3 ฟันจับแบบรูทะลุ
                4. สามารถจับเครื่องมือตัดได้ไม่ตํ่ากว่า 10 ชิ้น
                5. ความเร็วการเคลื่อนที่สูงสุดของแนวแกน X  Z 
(Rapid) ไม่น้อยกว่า 30 ม./นาที
                6. ขนาดกําลังมอเตอร์ขับหัวกัดสูงสุดไม่น้อยกว่า 11
 กิโลวัตต์ ความเร็วรอบของหัวกัดไม่น้อยกว่า 3,500 รอบ/นาที
                7. มีตัวเซ็ทเครื่องมือตัดอัตโนมัติ (Probe set tools)
                8. ชุดควบคุมเครื่องจักร ญี่ปุ่น หรือ ยุโรป
                9. รางแกน X และ Z เป็นแบบ Boxway
                10. นํ้าหนักตัวเครื่องไม่ตํ่ากว่า 3,500 กิโลกรัม
                11. ระยะกลึงงานแกน X ไม่ตํ่ากว่า 200 มิลลิเมตร 
แกน Z ไม่ตํ่ากว่า 500 มิลลิเมตร
                12. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                13. รายละเอียดอื่นๆตามที่คณะกรรมการกําหนด
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 767 ข้อ 822(00214) 
 
   

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สําหรับการเรียนการสอน สาขาช่างไฟฟ้ากําลัง จํานวน 8,000,000 บาท
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        - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง
ตั้งไว้ 8,000,000.-บาท ประกอบด้วย
ค่าจัดซื้อชุดฝึกปฏิบัติการโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรล
ตั้งไว้ 2,000,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
การเรียน การสอน สาขาช่างไฟฟ้ากําลัง จํานวน 50 ชุดๆ
ละ 40,000.-บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
                1. เป็นชุดทดลองสําหรับการเรียนรู้ทางด้าน
โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
                2. มีแหล่งจ่ายไฟขนาด 24 V DC 400 mA 
อยู่ภายใน
                3. รับสัญญาณไฟเลี้ยงขนาดตั้งแต่ 85 V ถึง 
260 V AC หรือดีกว่า
                4. มีขนาดหน่วยความจําของโปรแกรมไม่น้อยกว่า 
64K step
                5. ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                6. รายละเอียดอื่นๆตามที่คณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาไฟฟ้ากําลังของวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวกรพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 760 ข้อ 723(00214) 

ค่าจัดซื้อชุดฝึกหุ่นยนต์อุตสาหกรรมพร้อมโปรแกรม
ตั้งไว้ 5,000,000.-บาท จํานวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้
                1. เป็นชุดฝึกหุ่นยนต์ที่มีโครงสร้างเป็น โมดูล 
ประกอบด้วย หุ่นยนต์อุตสาหกรรมชนิด Multi Joint Axis 
6 แกน ติดตั้งอยู่บนโต๊ะอลูมิเนียมโปรไฟล์ หรือโลหะอื่นที่มี
ความแข็งแรงทนทาน พร้อมตัวควบคุมที่สามารถทํางานได้
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อย่างสมบูรณ์ จํานวน 2 ตัว หุ่นยนต์ตัวที่ 1 จับชิ้นงานแบบ
ต่างๆ วางบนสายพานลําเลียง  ที่โมดูลระบบสายพานลําเลียง
มีการติดตั้งอุปกรณ์ เซ็นเซอร์แบบต่างๆ เพื่อใช้ในการคัดแยก
วัสดุ หุ่นยนต์ตัวที่ 2 ทําการหยิบชิ้นงานที่ผ่านการคัดแยกแล้ว 
แยกเก็บตามประเภท
                2.  เป็นชุดฝึกที่ผลิตสําหรับการเรียนการสอน 
แข็งแรงทนทานโดยอุปกรณ์ทุกส่วนของชุดฝึกสามารถนํามา 
ประกอบร่วมกันเพื่อใช้ในการทดลองได้ดี มีระบบป้องกันการ
เสียหายอันเนื่องจากการลัดวงจร และมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้
งานทําการทดลอง
                3. สามารถใช้ในการเรียนการสอนเกี่ยวกับหลัก
การทํางาน การเขียนโปรแกรมควบคุม และการประยุกต์ใช้
งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแบบต่างๆ
                4. ชุดหุ่นยนต์ที่เสนอต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมาย
การค้าจากกลุ่มประเทศยุโรป อเมริกา เยอรมัน หรือญี่ปุ่น
                5. ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                6. รายละเอียดอื่นๆตามที่คณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาไฟฟ้ากําลังของวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวกรพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 767 ข้อ 823(00214) 

ค่าจัดซื้อชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้า ตั้งไว้ 1,000,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้า จํานวน 2 ชุด 
ชุดละ 500,000.-บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
                1. เป็นชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้าที่ออกแบบสําหรับ
การเรียนการสอน
                2. ตัวเครื่องกลไฟฟ้ามีขนาดโดยประมาณ 250 Wattความ
เร็วรอบโดยประมาณ 1500 rpm ใช้กับระดับแรงดัน
ไฟฟ้า 220/380V ความถี่ 50Hz
                3. สามารถทําการทดลองเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับแบบสามเฟส มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
แบบเฟสเดียว เครื่องกลไฟฟ้าแบบซิงโครนัส และหม้อแปลงไฟฟ้า
                4. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์
                5. รายละเอียดตามที่คณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาไฟฟ้ากําลังของวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวกรพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 767 ข้อ 824(00214) 
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ค่าจัดซื้อโต๊ะเรียน จํานวน 2,167,500 บาท
        - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง
ตั้งไว้ 2,167,500.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเรียน 
จํานวน 289 ตัวๆ ละ 7,500.-บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้  
                1.  โต๊ะเรียน หน้าโฟเมก้า 
                2.  ขนาดไม่น้อยกว่า 150x75x75 ซม.
                3.  โครงขาเหล็กชุบโครเมี่ยม
                4. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                5. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในราชการของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ตากสินระยอง วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 761 ข้อ 727(00214) 

ค่าจัดซื้อโต๊ะเลคเชอร์ จํานวน 300,000 บาท
       - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง
ตั้งไว้ 300,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเลคเชอร์ 
จํานวน 120 ตัวๆ ละ 2,500.-บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้  
                1. โต๊ะเลคเชอร์ แบบพับได้
                2. โครงขาเหล็กชุบโครเมี่ยม
                3. ขนาดไม่น้อยกว่า 49x67x81 ซม.           
                4. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                5. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในราชการของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ตากสินระยอง วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 760 ข้อ 726 (00214) 
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ จํานวน 56,000 บาท

        - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง
ตั้งไว้ 56,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ 
จํานวน 1 คันๆ โดยมีคุณลักษณะดังนี้
                1. รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี
                2. ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
                3. ซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
เพื่อใช้ในราชการของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ตากสินระยอง วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 762 ข้อ 746(00214) 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด จํานวน 800,000 บาท

        - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง                     
ตั้งไว้ 800,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด
พร้อมติดตั้งในอาคารและบริเวณพื้นที่โดยรอบวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง จํานวน 10 ชุดๆ  
ละ 80,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
                1. วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ภายในอาคาร 8 ชุด 
พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
                2. วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ภายนอกอาคาร 2 ชุด 
พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
                3. ซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนตุลาคม
2561
                4. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในราชการของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ตากสินระยอง วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 762 ข้อ 743(00214) 
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ค่าจัดซื้อไมโครโฟน จํานวน 140,000 บาท
         - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง
ตั้งไว้ 140,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไมโครโฟน
ห้องประชุมระบบดิจิตอล จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
                1. เครื่องควบคุมไมโครโฟน จํานวน 1 เครื่อง
                2. ชุดไมโครโฟนประธาน จํานวน 1 ตัว
                3. ชุดไมโครโฟนผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 10 ตัว
                4. เครื่องขยายเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 450 วัตต์  
จํานวน 1 เครื่อง
                5. ลําโพงแขวนผนังแบบ 2 ทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 
6 นิ้ว จํานวน 2 คู่
                6. ตู้สําหรับใส่อุปกรณ์แบบมีฝาปิด พร้อมถาดรอง 
ขนาดไม่น้อยกว่า 15U จํานวน 1 ใบ
                7. เครื่องควบคุมการจ่ายไฟแบบ 8 ช่อง จํานวน 1 ตัว
                8. เครื่องผสมสัญญาณเสียง จํานวน 1 เครื่อง
                9. เครื่องปรับแต่งเสียง  จํานวน 1 เครื่อง
                10. อุปกรณ์ติดตั้งระบบ จํานวน 1 ระบบ
                11. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์
                12. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในราชการของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ตากสินระยอง วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณเป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 762 ข้อ 744(00214) 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 28,200 บาท

        - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง
ตั้งไว้  28,200.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดีย
โปรเจคเตอร์ จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 14,100.- บาท  
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
                1. ขนาด 3,000 ANSI Lumens 
                2. สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจาก
คอมพิวเตอร์และวิดีโอ 
                3. ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP ระดับ 
SVGA และ XGA 
                4. ซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
เพื่อใช้ในราชการของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ตากสินระยอง วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 761 ข้อ 731(00214) 
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ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงพกพา จํานวน 9,600 บาท
 - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง
ตั้งไว้  9,600.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียง
พกพาแบบคาดเอว จํานวน 6 ชุดๆ ละ 1,600.- บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
                1. เครื่องเสียงพกพาแบบคาดเอว 
                2. มีไมโครโฟนพร้อมใช้งาน 
                3. ชาร์จไฟได้ในตัว 
                4. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                5. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในราชการของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ตากสินระยอง วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 761 ข้อ 732(00214) 

ค่าจัดซื้อจอรับภาพ จํานวน 26,000 บาท
        - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง           
ตั้งไว้  26,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอรับภาพ 
ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 2 จอๆ ละ 13,000.-บาท  
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
                1. จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น
ทแยงมุม 100 นิ้ว
                2. ซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
เพื่อใช้ในราชการของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ตากสินระยอง วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง
 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 761 ข้อ 730(00214) 

วันที่พิมพ์ : 29/8/2562  14:25:49 หน้า : 229/308
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ค่าจัดซื้อโทรโข่ง จํานวน 9,000 บาท
        - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
ตั้งไว้ 9,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรโข่ง จํานวน
3 ตัวๆ ละ 3,000.- บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
                1. ขนาดไม่น้อยกว่า 15 วัตต์ 
                2. มีไมโครโฟนแบบกดพูดแยกอิสระจากตัวเครื่อง
                3. ระยะเสียงพูดดังไกลสูงสุด 400 เมตร
                4. ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                4. รายละเอียดตามที่คณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาการท่องเที่ยว 
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง วิทยาลัย
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ 
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 767 ข้อ 825(00214) 

วันที่พิมพ์ : 29/8/2562  14:25:49 หน้า : 230/308
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ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ จํานวน 657,500 บาท
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรทัศน์ LED  
        - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง
ตั้งไว้ 27,500.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรทัศน์
LED จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 27,500.- บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
                1. ขนาดจอไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว
                2. ความละเอียดจอภาพ ไม่น้อยกว่า 3840x2160 
พิกเซล
                3. ซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์               
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาการท่องเที่ยว 
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง วิทยาลัย
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 767 ข้อ 826(00214) 

ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV    
        - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง
ตั้งไว้ 630,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ 
แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จํานวน 18 เครื่อง
เครื่องละ 35,000.- บาท เป็นเงิน 630,000.- บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
                1. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ 
Smart TV 
                2. ขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว
                3. พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 
                4. ซื้อนอกเหนือจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์
เพื่อประโยชน์ของการใช้งาน
                5. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในราชการของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ตากสินระยอง วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 761 ข้อ 729(00214) 
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซื้อคูลเลอร์สแตนเลส จํานวน 24,000 บาท

        - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง
ตั้งไว้  24,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคูลเลอร์สแตนเลส
จํานวน 4 ใบๆ ละ 6,000.-บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
                1. คูลเลอร์สแตนเลส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
50 ลิตร
                2. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                3. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในราชการของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ตากสินระยอง วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 761 ข้อ 739 (00214) 

ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า จํานวน 32,000 บาท
        - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
ตั้งไว้ 32,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า 
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
                1. ขนาดถังซักไม่น้อยกว่า 21 กิโลกรัม
                2. ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                3. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาการท่องเที่ยว 
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง วิทยาลัย
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจ้าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 767 ข้อ 827(00214) 
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ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จํานวน 14,000 บาท
        - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง
ตั้งไว้ 14,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น 
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
                1. ขนาดไม่น้อยกว่า 25 ลิตร
                2. ซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
                3. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาการท่องเที่ยว
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง วิทยาลัย
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 759 ข้อ 709(00214) 

ค่าจัดซื้อเครื่องทํานํ้าเย็น จํานวน 24,000 บาท
        - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง
ตั้งไว้  24,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทํานํ้าเย็น 
จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 6,000.-บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
                1. มีหัวก๊อกจ่ายนํ้า
                2. เป็นเครื่องแบบตั้งพื้น 
                3. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                4. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในราชการของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ตากสินระยอง วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 761 ข้อ 733(00214) 
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ค่าจัดซื้อตะกร้า จํานวน 15,000 บาท
ค่าจัดซื้อตะกร้าใส่แก้วแบบเปิดบวกตัวต่อ 25 ช่อง
        - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง
ตั้งไว้ 15,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตะกร้าใส่แก้ว
แบบเปิดบวกตัวต่อ 25 ช่อง จํานวน 10 แร็คๆ ละ 1,500.- บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
                1. เป็นตะกร้าใส่แก้วแบบเปิดบวกตัวต่อ ไม่น้อยกว่า 
25 ช่อง
                2. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                3. รายละเอียดอื่นๆตามที่คณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาการท่องเที่ยว 
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง วิทยาลัยใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 768 ข้อ 829(00214) 

ค่าจัดซื้อเตาอบไมโครเวฟ จํานวน 12,000 บาท
        - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง
ตั้งไว้ 12,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตาอบไมโครเวฟ 
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
                1. เป็นเตาอบไมโครเวฟผสมระบบย่าง
                2. ความจุไม่น้อยกว่า 25 ลิตร
                3. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                4. รายละเอียดตามที่คณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาการท่องเที่ยว 
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง วิทยาลัย
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 763 ข้อ 767(00214) 
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ค่าจัดซื้อเตาอุ่นกาแฟ จํานวน 8,000 บาท
        - วิทยาเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
ตั้งไว้ 8,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตาอุ่นกาแฟ 
จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
                1. เตาอุ่นกาแฟ แบบ 2 หัว
                2. มีโถพลาสติกก้นสเตนเลสอุ่นกาแฟ
จํานวน 2 โถ
                3. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มี
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                4. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ของสาขาการท่องเที่ยว 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง วิทยาลัย
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง
 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 761 ข้อ 738(00214) 

วันที่พิมพ์ : 29/8/2562  14:25:49 หน้า : 235/308
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ค่าจัดซื้อถังต้มนํ้าไฟฟ้า จํานวน 31,000 บาท
        - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง
ตั้งไว้ 16,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังต้มนํ้าไฟฟ้า 
จํานวน 2 ถังๆ 8,000.-บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
                1. ถังต้มนํ้าไฟฟ้า (ถังที่ 1) ขนาดไม่น้อยกว่า 
8.5 ลิตร จํานวน 1 ถังๆ ละ 6,000.- บาท 
                2. สามารถตั้งเวลาเปิดเครื่องได้ 
                3. ถังต้มนํ้าไฟฟ้า (ถังที่ 2) ขนาดไม่น้อยกว่า 
14 ลิตร จํานวน 1 ถังๆ ละ 10,000.- บาท 
                4. สามารถตั้งเวลาเปิดเครื่องได้ 
                5. ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                6. รายละเอียดตามที่คณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาการท่องเที่ยว 
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง วิทยาลัยใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สําหรับใช้ในห้องปฏิบัติ
การอาหารและเครื่องดื่ม สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
ปฏิบัติตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 761 ข้อ 734(00214) 

ค่าจัดซื้อถังต้มนํ้าไฟฟ้าสแตนเลส 
        - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง
ตั้งไว้ 15,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังต้มนํ้าไฟฟ้า
สแตนเลส จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 15,000.-บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
                1. ถังต้มนํ้าไฟฟ้าสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 
14 ลิตร 
                2. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
เพื่อใช้ในราชการของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ตากสินระยอง วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 768 ข้อ 830(00214) 

วันที่พิมพ์ : 29/8/2562  14:25:49 หน้า : 236/308
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ค่าจัดซื้ออ่างล้างจาน จํานวน 64,000 บาท
        - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง
ตั้งไว้ 64,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออ่างล้างจาน
จํานวน 2 ตัวๆ ละ 32,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
                1. อ่างล้างจานสแตนเลส 3 หลุม
                2. แบบขาตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 67x190x80 ซม. 
                3. ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
                4. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
เพื่อใช้ในราชการของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ตากสินระยอง วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 761 ข้อ 735(00214) 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 44,000 บาท

        - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง
ตั้งไว้ 44,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 2 เครื่องๆ ละ  
22,000.- บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
                1. มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 
1,366x768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
                2. ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ข้อ 13
                3. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 762 ข้อ 742(00214) 

วันที่พิมพ์ : 29/8/2562  14:25:49 หน้า : 237/308

407



ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จํานวน 84,000 บาท
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 2  
        - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง
ตั้งไว้ 54,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
เลเซอร์ หรือ LED สี จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 27,000.-บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
                1. ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที)
                2. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
600x600 dpi
                3. ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ข้อ 48
                4. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 761 ข้อ 740(00214) 

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด
Network แบบที่ 2  
        - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง
ตั้งไว้  30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 2 เครื่องๆ ละ
15,000.- บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี้
                1. ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)
                2. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
1,200x1,200 dpi
                3. ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ข้อ 46 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 762 ข้อ 741(00214) 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 300,000 บาท

     - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
ตั้งไว้ 300,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บํารุง
รักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล,
ยานพาหนะซึ่งไม่รวมถึงค่าบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง 
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 178 ข้อ 393(00214) 

วันที่พิมพ์ : 29/8/2562  14:25:49 หน้า : 238/308
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 40,150,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ภายในพื้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ตากสินระยอง

จํานวน 40,000,000 บาท

เพื่อดําเนินการตามโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ภายในพื้นที่วิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง หมู่ที่ 2 ตําบลเชิงเนิน 
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยก่อสร้างอาคารเรียน
ค.ส.ล.7 ชั้น (ตามแบบ อบจ.รย.) เป็นเงิน 217,000,000.-บาท 
(ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เป็นเงิน 40,000,000.-บาท และผูกพันงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นเงิน 177,000,000.-บาท)
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (6) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 179 ข้อ 395(00214) 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน จํานวน 150,000 บาท

     - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
ตั้งไว้ 150,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาตากสินระยอง วิทยาลัยในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง โดยจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 179 ข้อ 399(00214) 

งบเงินอุดหนุน รวม 4,490,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,490,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนวิทยาลัยเทคนิคระยอง จํานวน 4,000,000 บาท
โครงการก่อสร้างห้องนํ้า – ห้องสุขา วิทยาลัยเทคนิคระยอง 
ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง 
     - โดยก่อสร้างห้องนํ้า – ห้องสุขา จํานวน 3 หลัง
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 101 ข้อ 83(00214) 

อุดหนุนวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง จํานวน 490,000 บาท
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอนพร้อมอุปกรณ์
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอน 
พร้อมอุปกรณ์ เช่น เครื่องมัลติมีเดีย , โปรเจคเตอร์ จอโปรเจคเตอร์
มอเตอร์ไฟ้า ฯลฯ เป็นต้น  
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน้า 114 ข้อ 89(3)(00214) 

วันที่พิมพ์ : 29/8/2562  14:25:49 หน้า : 239/308

409



แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง

จํานวน 30,000 บาท

     - สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 30,000.-บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง เช่น ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอนการออกกําลังกายและค่าอื่นๆ 
ทีเกี่ยวข้อง  
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 362 ข้อ 22(00221)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 10,240,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,240,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,240,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการนํ้าดื่มสะอาดอาหารปลอดภัย จํานวน 40,000 บาท
     - สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 40,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการนํ้าดื่มสะอาดอาหารปลอดภัยในการจัดซื้อชุดตรวจนํ้าดื่ม
และอาหาร เช่น คลอลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหารและนํ้าดื่มฯลฯ 
ที่เกี่ยวข้อง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560หมวด 5 ข้อ 13 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 345 ข้อ 17 (00223)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จํานวน 10,200,000 บาท
     - สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 10,200,000.-บาท เพื่อสนับสนุนส่งเสริม
กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคติดต่อสําหรับเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในจังหวัดระยอง เช่น โรคเอดส์ โรคไข้หวัดนก 
โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่และโรคติดต่ออื่นๆ 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด 5 
ข้อ 13 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 340 ข้อ 1 (00223) 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 3,774,600 บาท

งบดําเนินงาน รวม 3,500,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 3,500,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการ อบจ.พบประชาชน จํานวน 3,000,000 บาท
     - กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 3,000,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดโครงการ อบจ.พบประชาชน และจัดกิจกรรมร่วมกับ
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ อาทิเช่น ค่าดําเนินการค่าจัดซื้อเครื่องอุปโภค
บริโภค ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ เครื่องเสียง และประสานงานค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบที่พึงเบิกจ่ายได้ ฯลฯ  
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 353 ข้อ 26 (00232)

โครงการฝึกอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในจังหวัดระยอง จํานวน 150,000 บาท
     - สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 150,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการฝึกสอนอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในจังหวัดระยอง 
เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร
สิ่งพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบที่พึงเบิกจ่ายได้ 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 347 ข้อ 3 (00232) 

โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุต่อเนื่องจังหวัดระยอง จํานวน 350,000 บาท
     - สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 350,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุต่อเนื่อง จังหวัดระยอง เช่น 
ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบที่พึงเบิกจ่ายได้ 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 352 ข้อ 23 (00232) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 274,600 บาท
เงินอุดหนุน รวม 274,600 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนมูลนิธิคณะนักบุญคามิโลแห่งประเทศไทย - คามิลเลี่ยน โซเชียล 
เซนเตอร์ระยอง

จํานวน 274,600 บาท

โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์โรคเอดส์   
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ
จัดกิจกรรมรณรงค์โรคเอดส์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 353 ข้อ 27 (00232) 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน รวม 19,500,000 บาท

งบลงทุน รวม 19,500,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 19,500,000 บาท
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถาน
ที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างถนน อบจ.รย.0214 สายตอนแยกทาง
หลวงหมายเลข 3 - อ่าวไข่

จํานวน 1,300,000 บาท

เพื่อดําเนินการตามโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างถนน 
อบจ.รย.0214 สายตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3 - อ่าวไข่ 
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยปรับปรุงเปลี่ยนดวงโคม 33 ดวง 
พร้อมร้อยสายไฟฟ้าลงดิน (ตามแบบ อบจ.รย.) 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (16) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 384 ข้อ 67(00242) กช.

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนน รย.ถ. 10063 สายตอนแยก
ทางหลวงหมายเลข 3191-บรรจบถนนซอย 14 ของนิคมสร้างตนเอง

จํานวน 13,700,000 บาท

เพื่อดําเนินการตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนน 
รย.ถ.10063 สายตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3191-บรรจบถนน
ซอย 14 ของนิคมสร้างตนเอง อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 
โดยติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างชนิดกิ่งโคมเดี่ยวสูง 9 เมตร จํานวน 220 ชุด 
(ตามแบบ อบจ.รย.) 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 (16)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 391 ข้อ 114 (00242)กช.
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โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะตามแนวถนนทางหลวงชนบทหมาย
เลข 4038 สายบ้านแลง-เขาพระบาท

จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อดําเนินการตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะตามแนว
ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 4038 สายบ้านแลง - เขาพระบาท 
หมู่ที่ 5,7 ตําบลบ้านแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยติดตั้ง
เสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งโคมเดี่ยว สูง 9 เมตร จํานวน 36 ต้น 
(ตามแบบ อบจ.รย.) 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (16)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 378 ข้อ 28 (00242) กช.

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะถนนสายแถวดอน-กรอกมะขาม จํานวน 1,000,000 บาท
เพื่อดําเนินการตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
ถนนสายแถวดอน-กรอกมะขาม (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตําบลนํ้าคอก 
มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 3 ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งโคมเดี่ยว 
สูง 9 เมตร จํานวน 18 ต้น (ตามแบบ อบจ.รย.) 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (16)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 402 ข้อ 185 (00242) กช.

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะถนนสายเสม็ดแดง-ทับมา จํานวน 1,500,000 บาท
เพื่อดําเนินการตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
ถนนสายเสม็ดแดง-ทับมา (ช่วงที่ 2) เทศบาลเมืองมาบตาพุด 
มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ เทศบาลตําบลทับมา อําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งโคมเดี่ยว สูง 9
 เมตร จํานวน 26 ชุด (ตามแบบ อบจ.รย.) 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (16)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 395 ข้อ 134 (00242) กช.

งานสวนสาธารณะ รวม 5,000,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 5,000,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
พระบรมราชาภิเษก

จํานวน 5,000,000 บาท

     - สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 5,000,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธี พระบรมราชาภิเษก
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้เก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542(17)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 248 ข้อ 4 (00243)
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 95,832,040 บาท
งบบุคลากร รวม 13,129,380 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 13,129,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 6,964,680 บาท

     - กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 6,964,680.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนใน
ตําแหน่งต่าง ๆ 
ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2559 (00244)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 312,000 บาท
เงินเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนประเภทอํานวยการท้องถิ่นระดับกลาง 
     - กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 67,200.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนประเภทอํานวยการท้องถิ่น
ระดับกลาง ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกอง 
ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงการคลังว่าการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว.28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทางการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน (00244)

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ    
     - กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 244,800.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ข้าราชการ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 
ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับการให้ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างและพนักงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
ลงวันที่ 14  สิงหาคม 2558 (00244)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 121,200 บาท
เงินประจําตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่นระดับกลาง  
     - กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 67,200.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่นระดับกลาง
ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง 
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดระยอง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 (00244)

เงินประจําตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น  
     - กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 54,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่นระดับต้น
ตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย 
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2559 
ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 (00244)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 5,415,600 บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ          
     - กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 3,816,360.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจในตําแหน่งต่างๆ 
ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว.138 ลงวันที3่0 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2557 (00244)

ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป          
     - กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 1,188,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป  
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดระยองเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่3 ตุลาคม 2557 (00244)

ค่าจ้างพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  
     - กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 411,240.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2557 (00244)
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 315,900 บาท
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง    
     - กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 315,900.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง 
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดระยอง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 (00244)

งบดําเนินงาน รวม 52,928,960 บาท
ค่าตอบแทน รวม 210,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 200,000 บาท

     - กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 200,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและ
วันหยุดราชการของข้าราชการและพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง ตามที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 (00244)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท
     - กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 10,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ตามสิทธิและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน   
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (00244)

ค่าใช้สอย รวม 51,643,960 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาดูแลระบบข้อมูลการตรวจวัด และซ่อมบํารุงรถยนต์ตรวจวัด
คุณภาพอากาศ

จํานวน 1,800,000 บาท

     - กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 1,800,000.-บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลระบบข้อมูลการตรวจวัด  และซ่อมบํารุง
รถยนต์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 261 ข้อ 1 (00244)
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ค่าจ้างเหมาดูแลระบบอุปกรณ์ พร้อมทั้งซ่อมบํารุงสถานีตรวจวัดคุณภาพนํ้า
แบบอัตโนมัติ

จํานวน 500,000 บาท

     - กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 500,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลระบบอุปกรณ์ พร้อมทั้งซ่อมบํารุงสถานี
ตรวจวัดคุณภาพนํ้า
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 261 ข้อ 2 (00244)

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท
     - กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 100,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาขยายเขตไฟฟ้า ค่าจ้างเหมา
สอบเทียบเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่าย 
ในการดําเนินคดีตามคําพิพากษาและอื่น ๆ ที่เป็นกิจการในอํานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (00244)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลและคณะบุคคล          
     - กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 70,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศ
งาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับ
วงงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง   
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ 
ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่องการตั้งงบประมาณและ
การเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(00244)

ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม            
     - กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 30,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย  หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนฯลฯ เป็นค่าจัดเลี้ยงอาหาร 
เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการ ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ 
ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่องการตั้งงบประมาณและ
การเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(00244)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 150,000.-บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามสิทธิและระเบียบที่พึงเบิกจ่ายได้สําหรับข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด   
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม 
(00244) 

โครงการจ้างเหมาคัดแยกและแปรรูปขยะมูลฝอยด้วยเทคโนโลยี RDF จํานวน 18,190,000 บาท
     - กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 18,190,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคัดแยกและแปรรูปขยะมูลฝอยด้วยเทคโนโลยี 
RDFภายในศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 264 ข้อ 11 (00244)

โครงการจ้างเหมาบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนพื้นที่เกาะเสม็ด จํานวน 4,380,000 บาท
     - กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 4,380,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนพื้นที่เกาะเสม็ด
ตําบลเพ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 286 ข้อ 55 (00244)

โครงการจ้างเหมาบริหารจัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อโดย
เทคโนโลยีการใช้เตาเผา

จํานวน 12,648,960 บาท

     - กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 12,648,960.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริหารจัดการระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดย
เทคโนโลยีการใช้เตาเผา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ผูกพัน
งบประมาณ 3 ปี ปีงบประมาณ 2562 เป็นเงิน12,614,400.-บาท 
ปีงบประมาณ 2563 เป็นเงิน 12,648,960.-บาท ปีงบประมาณ 2564 
เป็นเงิน 12,614,400.-บาท)  
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0023.4/10775 ลงวันที่ 31กรกฎาคม
 2561เรื่อง ขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
และแก้ไขเพิ่มเติม 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 283 ข้อ 45 (00244)
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โครงการจ้างเหมาบริหารจัดการสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยชุมชน(ศูนย์อําเภอ
แกลง)

จํานวน 12,775,000 บาท

     - กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 12,775,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริหารจัดการสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยชุมชน
(ศูนย์อําเภอแกลง) ตําบลห้วยยาง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง  
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 286 ข้อ 56 (00244)

โครงการชุมชนร่วมใจช่วยกันคัดแยกขยะ จํานวน 250,000 บาท
     - กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 250,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการอบรม เช่น ค่าวิทยากร 
ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบที่พึงเบิกจ่ายได้ ฯลฯ  
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 265 ข้อ 14 (00244)

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ จํานวน 100,000 บาท
     - กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 100,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการอบรม เช่น ค่าวิทยากร 
ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบที่พึงเบิกจ่ายได้ ฯลฯ  
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 267 ข้อ 18 (00244)

โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จํานวน 200,000 บาท
     - กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 200,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการอบรม เช่น ค่าวิทยากร 
ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
ตามระเบียบที่พึงเบิกจ่ายได้ ฯลฯ  
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 267 ข้อ 19 (00244)

โครงการอบรมการลดและคัดแยกขยะ ณ แหล่งกําเนิด จํานวน 200,000 บาท
     - กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 200,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการอบรม เช่น ค่าวิทยากร 
ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบที่พึงเบิกจ่ายได้ ฯลฯ  
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 266 ข้อ 16 (00244)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 250,000 บาท
     - กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้  250,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานตามปกติ 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 
0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (00244) 

ค่าวัสดุ รวม 1,075,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

     - กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 5,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น
หลอดไฟ สวิทซ์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟ เทปพันสายไฟ สตาร์ทเตอร์ บัลลาส ฯลฯ
เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ (00244)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 490,000 บาท
     - กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 490,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  จัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ  
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
เช่น  แปรง  ไม้กวาด  เข่ง  ตะกร้า  ถังขยะ  ถังหรือถุงพลาสติกใส่เศษ
สิ่งของหรือขยะ ผงซักฟอก สบู่ ผ้าปูโต๊ะ นํ้ายาดับกลิ่น นํ้ายาล้างห้องนํ้า  
ถ้วย  จาน  ชาม  แก้วนํ้า  ช้อน  ส้อม  ฯลฯ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ (00244)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
     - กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 100,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก 
ยางใน นํ้ามันเบรค นํ้ากลั่น ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ (00244)
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 400,000 บาท
     - กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 400,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เปลเคลื่อน
ย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน เฝือกคอ อุปกรณ์ฟื้นคืนชีพพร้อมกระเป๋า อุปกรณ์
ปฐมพยาบาลพร้อมกระเป๋า ห่วงชูชีพ ทุ่นโฟมช่วยผู้ประสบภัยทางนํ้า 
ชุดประดานํ้า เชือกช่วยผู้ประสบภัยพร้อมถุงเก็บ เสื้อชูชีพ ฯลฯ เพื่อใช้
ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ (00244)

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท
     - กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 50,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น เครื่องมือ ตัดแต่ง จอบ เสียม
บัวรดนํ้า  ต้นไม้  ปุ๋ย  นํ้ายาเคมีกําจัดวัชพืช  นํ้ายาเคมีกําจัดยุงฯลฯ  
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ (00244)

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
      - กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 30,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ
ลูกจ้างภาคสนาม  เช่น  ถุงมือยางหรือหนัง ผ้าปิดปาก-ปิดจมูก รองเท้า
ยางหุ้มส้นสูงใต้เข่า (รองเท้าบู๊ต) เสื้อกันฝน  ฯลฯ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุ
เครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560(00244)

งบลงทุน รวม 29,773,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 12,873,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม จํานวน 18,000 บาท
     - กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 18,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม จํานวน 4 ตู้ ตู้ละ 4,500 บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
          1.ชั้นเหล็ก จํานวน 40 ช่อง
          2.ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 734 ข้อ 371 (00244)
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ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 ลิ้นชัก จํานวน 6,200 บาท
     - กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 6,200.-บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 ลิ้นชัก จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ 3,100 บาท  ซื้อตามราคา
ท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 734 ข้อ 370 (00244)

ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,500 บาท
     - กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 10,500.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 ตัวๆ ละ 3,500 บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
          1.หน้าเมลามีน ขนาด 3 ฟุต
          2.ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 732 ข้อ 341 (00244)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จํานวน 12,000,000 บาท

     - กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 12,000,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จํานวน 4 คันๆละ 3,000,000.-บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
          1.แบบอัดท้าย
          2.ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
          3.ปริมาณกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 6,000 ซีซี
          4.กําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากว่า 240 แรงม้า 
          5.ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 
12 ลูกบาศก์เมตร
          6.รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ (ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากซื้อเกินบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 734 ข้อ 365 (00244)
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ค่าจัดซื้อเรือยาง จํานวน 560,000 บาท
     - กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 560,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเรือยาง จํานวน 2 ลํา ๆ ละ 280,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
          1.เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 15 แรงม้า
          2.สามารถบรรทุกคนได้ไม่น้อยกว่า 5 คน
          3.รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด 
          4.ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 734 ข้อ 362 (00244)

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ค่าจัดซื้อกระดานช่วยชีวิต จํานวน 204,000 บาท

     - กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 204,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดานช่วยชีวิต จํานวน 3 ตัว ตัวละ 68,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
          1.มีที่ล็อคคอพร้อมสายรัด และสายรัดลําตัว
          2.สามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อยกว่า 150 กิโลกรัม
          3.รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
          4.ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 734 ข้อ 368 (00244)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซื้อตู้เย็น จํานวน 25,000 บาท

     - กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 25,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น จํานวน 1 ตู้ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
          1.ขนาด 16 คิวบิกฟุต
          2.ซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 734 ข้อ 361 (00244)

วันที่พิมพ์ : 29/8/2562  14:25:49 หน้า : 253/308

423



ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

     - กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 50,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 
เช่น เครื่องจักรกล, ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าบํารุงปกติหรือ
ค่าซ่อมกลาง 
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 
9 มิถุนายน 2559 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (00244)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 16,900,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในพื้นที่ตําบลห้วยยาง จํานวน 9,900,000 บาท
     - กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 9,900,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง
สะสมในพื้นที่ตําบลห้วยยางโดยขนย้ายขยะเก่าสะสมไม่น้อยกว่า 
28,000 ตัน ไปกําจัดที่ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร
จังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (11) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 290 ข้อ 67 (00244)  
 

โครงการวางท่อรวบรวมนํ้าเสียและนํ้าฝนภายในศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวม
แบบครบวงจร จังหวัดระยอง

จํานวน 7,000,000 บาท

     -กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 7,000,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวางท่อรวบรวมนํ้าเสียและนํ้าฝน 
จากอาคารมูลฝอยติดเชื้อลงสู่บ่อบําบัดนํ้าเสียภายในศูนย์กําจัดขยะ
มูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง
          - โดยวางท่อระบายนํ้าขนาดไม่น้อยกว่า 0.6 เมตร ความยาว
             รวมไม่น้อยกว่า 300 เมตร พร้อมบ่อพัก
          - ก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวม
            ไม่น้อยกว่า 100 เมตร
          - ท่อสูบนํ้าเสีย ความยาวไม่น้อยกว่า 150 เมตร
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (11) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 290 ข้อ 68 (00244)  
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 54,700,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 31,550,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 31,550,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการ “ Clinic Center ท้าให้อ่าน” จํานวน 500,000 บาท
     - กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้  500,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่นรวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนรักการอ่านเพิ่มมากยิ่งขึ้น
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 17(29)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 321 ข้อ 82 (00252)  

โครงการ Clinic Center 8 อําเภอ  คือ หนึ่งระยอง จํานวน 300,000 บาท
     - กองแผนแะลงบประมาณ ตั้งไว้  300,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดประชุม  อบรม  สัมมนา เวทีสาธารณะและกิจกรรมส่งเสริม
ความรู้ เพื่อการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยการประสานงานระหว่างส่วนราชการ,องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 17(29)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 322 ข้อ 85 (00252)  

โครงการซ่อมแซมศูนย์แสดงและจําหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม และสินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)

จํานวน 500,000 บาท

     - กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้  500,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ดําเนินการซ่อมแซมศูนย์แสดงและจําหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม และ
สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 497 ข้อ 26 (00252)
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โครงการติดตามตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทะเล จํานวน 500,000 บาท
     - กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 500,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการติดตามตรวจสอบและ
วิเคราะห์คุณภาพนํ้าทะเล ณ กองพันทหารราบที่ 7 กรมทหารราบที่ 3 
กองพลนาวิกโยธิน (ค่ายมหาสุรสิงหนาท) ตําบลตะพง อําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง  เช่น ค่าจ้างเหมาดําเนินการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบที่พึงเบิกจ่ายได้ 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 266 ข้อ 15 (00252)
     

โครงการประชาสัมพันธ์งานศูนย์ Clinic Center จํานวน 300,000 บาท
     - กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้  300,000.-บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดทําวีดีทัศน์/วีดีโอ , แผ่นพับ, วารสาร, ค่าจัดทําหนังสือเอกสาร
สิ่งพิมพ์ และเอกสารอื่นๆ ฯลฯ  
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 17(29)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 322 ข้อ 84 (00252)

โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จํานวน 200,000 บาท
     - กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 200,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินโครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน อาทิ การจัดประชุมให้ความรู้ การสร้างสื่อประชา
สัมพันธ์ฯ และกิจกรรมต่างๆ 
ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0107/
ว7016 ลว 28 กันยายน 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือในการดําเนิน
การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 318 ข้อ 72 (00252) 

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีจังหวัดระยอง จํานวน 100,000 บาท
     - กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีจังหวัดระยอง เช่น จัดอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงาน ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร 
ค่าที่พัก ค่าบริการ  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบที่พึงเบิกจ่ายได้ ฯลฯ 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 317 ข้อ 68 (00252) 
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โครงการรวมพลังสตรีระยอง เนื่องในวันสตรีไทย จํานวน 300,000 บาท
     - กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 300,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินโครงการรวมพลังสตรีระยอง เนื่องในวันสตรีไทย  
เช่น ค่าใช้จ่ายในการ  จัดสถานที่ ค่าดําเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบที่พึงเบิกจ่ายได้ ฯลฯ 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 356 ข้อ 5 (00252)

โครงการรวมพลังสตรีระยอง เนื่องในวันสตรีสากล จํานวน 200,000 บาท
     - กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 200,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินโครงการรวมพลังสตรีระยอง เนื่องในวันสตรีสากลเช่น 
จัดอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าอาหาร ค่าที่พัก  ค่าบริการ  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบที่พึงเบิกจ่ายได้ ฯลฯ 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 356 ข้อ 6 (00252) 

โครงการส่งเสริมการมีส่่วนร่วม เฝ้าระวัง ป้องกัน บําบัด รักษา ฟื้นฟู
สมรรถภาพและแก้ไขปัญหายาเสพติด

จํานวน 10,100,000 บาท

     - สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 10,100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ดําเนินกิจกรรม เช่น จัดอบรมสัมมนา จัดซื้อชุดตรวจสารยาเสพติด
ให้กับเยาวชน ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานภาครัฐและกิจกรรมอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง  ตามระเบียบที่พึงเบิกได้ ของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะ
ยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลว. 4 ธันวาคม 2560 เรื่อง การขับเคลื่อน
การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 355 ข้อ 2 (00252) 

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยใน
เขตพื้นที่จังหว้ดระยอง

จํานวน 200,000 บาท

     - กองกิจการสภาฯ ตั้งไว้ 200,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อพัฒนา
ประชาธิปไตยในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง เช่น  ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบที่พึงเบิกจ่ายได้ ฯลฯ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 315 ข้อ 62 (00252) 
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โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 200,000 บาท
     - กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้  200,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดประชุมสัมมนาให้กับผู้นําและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 323 ข้อ 90 (00252)

โครงการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพของประชาชนจังหวัด
ระยอง

จํานวน 500,000 บาท

     - กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้  500,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าอบรมให้กับประชาชนจังหวัดระยอง รายละเอียดตามโครงการ เช่น 
ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ในการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพให้กับประชาชนใน
จังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 490 ข้อ 7 (00252)

โครงการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน จํานวน 15,650,000 บาท
        - กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 15,650,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพผู้นําชุมชน อาสาสมัครสตรี
และกลุ่มอาชีพต่างๆในจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามาระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดการอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 490 ข้อ 6 (00252)

โครงการอบรมยาเสพติด จํานวน 2,000,000 บาท
     - สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 2,000,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการอบรมยาเสพติด เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารวาง และเครื่องดื่ม
ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่พึงเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ
ปฏิบัติตามาระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดการอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 355 ข้อ 3 (00252)
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งบลงทุน รวม 23,150,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 23,150,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้การฝึกอาชีพตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง อําเภอเขาชะเมา

จํานวน 15,000,000 บาท

เพื่อดําเนินการตามโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้การฝึกอาชีพ
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอเขาชะเมา หมู่ที่ 3 
ตําบลเขาน้อย อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง โดยก่อสร้างอาคาร 
ค.ส.ล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 51 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 714 ตารางเมตร จํานวน 1 หลัง (ตามแบบ อบจ.รย.) 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (17)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 490 ข้อ 4 (00252) กช.

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์ จํานวน 8,150,000 บาท
เพื่อดําเนินการตามโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์
หมู่ที่ 1 ตําบลนํ้าเป็น อําเภอ เขาชะเมา จังหวัดระยอง โดยก่อสร้างอาคาร 
ค.ส.ล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 70 เมตร (ตามแบบ อบจ.รย.)
ปฏิบัติตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (17)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 490 ข้อ 3 (00252)กช.

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 31,200,000 บาท

งบลงทุน รวม 10,500,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 500,000 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา

ค่าจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย จํานวน 500,000 บาท
     - สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 500,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย (ฟิตเนต) ในพื้นที่ อบจ.ระยอง หมู่ที่ 3
ตําบลหนองละลอก อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (18)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 364 ข้อ 36 (00262)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 10,000,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง จํานวน 10,000,000 บาท
     - สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 10,000,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง (ตามแบบ อบจ.ระยอง)
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (18)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 359 ข้อ 1 (00262)
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,700,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,700,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง จํานวน 400,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายตามโครงการ จํานวน 2 โครงการ ดังนี้  
1.โครงการเตรียมทีมนักกีฬา และแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ 
ครั้งที่ 41 
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาและผู้ฝึกสอนในการ
เข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมกีฬา , ชุดวอร์ม , ชุดกีฬา , อุปกรณ์กีฬาในการ
ฝึกซ้อม , เวชภัณฑ์ยา ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
จํานวน 300,000 บาท                  
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 225 ข้อ 47 (00262)  

2.โครงการเตรียมทีมนักกีฬา และแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ 
ครั้งที่ 42 (รอบคัดเลือก ตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาเขตที่ 2) 
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาและผู้ฝึกสอนในการ
เข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมกีฬา , ชุดวอร์ม , ชุดกีฬา , อุปกรณ์กีฬาในการ
ฝึกซ้อม , เวชภัณฑ์ยา ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
จํานวน 100,000  บาท  
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 228 ข้อ 67 (00262) 

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระยอง จํานวน 20,300,000 บาท

โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน และเยาวชน ตลอดทั้งการเตรียมทีมฝึก
ซ้อมและจัดกิจกรรมด้านการกีฬาทุกประเภททุกระดับ และการแข่งขัน
กีฬาต่างๆของจังหวัดระยอง 
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาทุกประเภทให้กับ
ประชาชน เยาวชน ทุกระดับ , เตรียมทีมเก็บตัวฝึกซ้อมกีฬา พร้อมจัดส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับภาคและระดับประเทศ ตลอดจน
กิจกรรมด้านการกีฬาทุกประเภททุกระดับ ของจังหวัดระยอง ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 225 ข้อ 48 (00262)  
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 42,550,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 8,050,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 8,050,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันเพลงพระราชนิพนธ์ จํานวน 300,000 บาท
     - กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 300,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการแข่งขันเพลงพระราชนิพนธ์ เช่น ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการตัดสิน ค่าโล่รางวัล ค่าเงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตามระเบียบที่พึงเบิกจ่ายได้ 
รายละเอียดตามโครงการ 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาของอปท. พ.ศ.2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 228 ข้อ 69 (00263)

โครงการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง จํานวน 4,950,000 บาท
        - กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว 4,950,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช จังหวัดระยอง ประจําปี 2562 (รายละเอียดตามคณะ
กรรมการกําหนด) 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาของอปท.พ.ศ.2559 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 211 ข้อ 1 (00263)

โครงการประกวดพูดจาภาษาระยอง จํานวน 150,000 บาท
     - กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 150,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการประกวดพูดจาภาษาระยอง ให้กับเด็กเยาวชนและประชาชน
ในจังหวัดระยอง เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าโล่รางวัล ค่า
เงินรางวัลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบที่พึงเบิกจ่ายได้ ราย
ละเอียด
ตามโครงการ 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
อปท. พ.ศ.2559 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 211 ข้อ 4 (00263)

โครงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง จํานวน 150,000 บาท
     - กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 150,000.-บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสิน ค่าโล่รางวัล ค่าเงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องตาม
ระเบียบ
ที่พึงเบิกจ่ายได้ รายละเอียดตามโครงการ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 211 ข้อ 3 (00263) 
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โครงการลานวัฒนธรรม ท้องถิ่นเมืองระยอง จํานวน 500,000 บาท
        - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว 500,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการลานวัฒนธรรม ท้องถิ่นเมือง
ระยอง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าหรือ
ค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง 
จัดสถานที่ ค่าจ้างเหมา จัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 235 ข้อ 106 (00263)

โครงการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 1,500,000 บาท
        - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 1,500,000
.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ ค่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็น
ในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าจ้างเหมา จัด
นิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องใน
การจัดงาน เป็นต้น 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 230 ข้อ 81 (00263)

โครงการอนุรักษ์หนังใหญ่ ไฟกะลา จํานวน 200,000 บาท
        - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 200,000.-บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์หนังใหญ่ ไฟกะลา โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุ
อุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าจ้าง
เหมา จัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 230 ข้อ 82 (00263)
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โครงการอบรมบุคลิกภาพและศิลปะการพูด จํานวน 150,000 บาท
     - กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 150,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการอบรมบุคลิกภาพและศิลปะการพูดให้กับเด็กและเยาวชน
ในจังหวัดระยอง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากรค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องตาม
ระเบียบที่พึงเบิกจ่ายได้ รายละเอียดตามโครงการ 
ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 228 ข้อ 70 (00263)

โครงการอบรมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย จํานวน 150,000 บาท
     - กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 150,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการอบรมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ให้กับเด็กและเยาวชน
ในจังหวัดระยอง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากรค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามระเบียบที่
พึงเบิกจ่ายได้ รายละเอียดตามโครงการ
ปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 228 ข้อ 71 (00263) 

งบเงินอุดหนุน รวม 34,500,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 34,500,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง จํานวน 500,000 บาท
โครงการจัดงานมหกรรมเล่าขานตํานานเมืองระยองเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี       
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และกิจกรรมต่างๆใน
โครงการจัดงานมหกรรมเล่าขานตํานานเมืองระยองเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 224 ข้อ 45 (00263)   

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนวัดกระเฉท จํานวน 2,000,000 บาท

โครงการติดตั้งเตาเผาศพแบบไร้มลพิษในพื้นที่วัดกระเฉท 
ตําบลมาบข่า  อําเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง 
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเตาเผาศพแบบไร้มลพิษพร้อม
วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการติดตั้ง 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 300 ข้อ 111 (00263) 
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อุดหนุนวัดเขาแกแล จํานวน 2,000,000 บาท
โครงการติดตั้งเตาเผาศพแบบไร้มลพิษในพื้นที่วัดเขาแกแล 
ตําบลมะขามคู่  อําเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง  
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเตาเผาศพแบบไร้มลพิษ
พร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการติดตั้ง 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 301 ข้อ 112(00263) 

อุดหนุนวัดเขาตลาดสิงหเสนี จํานวน 2,000,000 บาท
โครงการติดตั้งเตาเผาศพแบบไร้มลพิษในพื้นที่วัดเขาตลาดสิงหเสนี  
ตําบลวังจันทร์  อําเภอวังจันทร์  จังหวัดระยอง 
      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเตาเผาศพแบบไร้มลพิษ
พร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการติดตั้ง 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 300 ข้อ 109 (00263) 

อุดหนุนวัดเขาโพธิ์ จํานวน 2,000,000 บาท
โครงการติดตั้งเตาเผาศพแบบไร้มลพิษในพื้นที่วัดเขาโพธิ์  
ตําบลหนองละลอก  อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง  
      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเตาเผาศพแบบไร้มลพิษ
พร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการติดตั้ง 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 299 ข้อ 103 (00263) 

อุดหนุนวัดโขดทิมธาราม จํานวน 2,000,000 บาท
โครงการติดตั้งเตาเผาศพแบบไร้มลพิษในพื้นที่วัดโขดทิมธาราม 
ตําบลท่าประดู่  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  
      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเตาเผาศพแบบไร้มลพิษ
พร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการติดตั้ง 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 296 ข้อ 91 (00263) 

วันที่พิมพ์ : 29/8/2562  14:25:49 หน้า : 264/308

434



อุดหนุนวัดคลองกรํา จํานวน 2,000,000 บาท
โครงการติดตั้งเตาเผาศพแบบไร้มลพิษในพื้นที่วัดคลองกรํา  
ตําบลตาสิทธิ์  อําเภอปลวกแดง  จังหวัดระยอง 
      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเตาเผาศพแบบไร้มลพิษ
พร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการติดตั้ง 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 299 ข้อ 106 (00263) 

อุดหนุนวัดชากกอไผ่ จํานวน 2,000,000 บาท
โครงการติดตั้งเตาเผาศพแบบไร้มลพิษในพื้นที่วัดชากกอไผ่ 
ตําบลชากบก อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 
      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเตาเผาศพแบบไร้มลพิษ
พร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการติดตั้ง 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 299 ข้อ 102 (00263) 

อุดหนุนวัดชากพง จํานวน 2,000,000 บาท
โครงการติดตั้งเตาเผาศพแบบไร้มลพิษในพื้นที่วัดชากพง 
ตําบลชากพง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเตาเผาศพแบบไร้มลพิษ
พร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการติดตั้ง 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 297 ข้อ 95 (00263) 

อุดหนุนวัดชากลูกหญ้า จํานวน 2,000,000 บาท
โครงการติดตั้งเตาเผาศพแบบไร้มลพิษในพื้นที่วัดชากลูกหญ้า 
ตําบลห้วยโป่ง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  
      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเตาเผาศพแบบไร้มลพิษ
พร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการติดตั้ง 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 297 ข้อ 94 (00263) 
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อุดหนุนวัดตาขัน จํานวน 2,000,000 บาท
โครงการติดตั้งเตาเผาศพแบบไร้มลพิษในพื้นที่วัดตาขัน  
ตําบลตาขัน อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเตาเผาศพแบบไร้มลพิษ
พร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการติดตั้ง 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 299 ข้อ 104 (00263) 

อุดหนุนวัดท่ากง จํานวน 2,000,000 บาท
โครงการติดตั้งเตาเผาศพแบบไร้มลพิษในพื้นที่วัดท่ากง 
ตําบลพังราด  อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเตาเผาศพแบบไร้มลพิษ
พร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการติดตั้ง 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 298 ข้อ 99 (00263) 

อุดหนุนวัดธงหงส์ จํานวน 2,000,000 บาท
โครงการติดตั้งเตาเผาศพแบบไร้มลพิษในพื้นที่วัดธงหงส์  
ตําบลกระเฉด   อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง
      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเตาเผาศพแบบไร้มลพิษ
พร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการติดตั้ง 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 296 ข้อ 92 (00263) 

อุดหนุนวัดบ้านค่าย จํานวน 2,000,000 บาท
โครงการติดตั้งเตาเผาศพแบบไร้มลพิษในพื้นที่วัดบ้านค่าย  
ตําบลบ้านค่าย  อําเภอบ้านค่าย  จังหวัดระยอง  
      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเตาเผาศพแบบไร้มลพิษ
พร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการติดตั้ง 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 298 ข้อ 100 (00263) 

วันที่พิมพ์ : 29/8/2562  14:25:49 หน้า : 266/308

436



อุดหนุนวัดบุนนาค จํานวน 2,000,000 บาท
โครงการติดตั้งเตาเผาศพแบบไร้มลพิษในพื้นที่วัดบุนนาค 
ตําบลชากโดน  อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง
      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเตาเผาศพแบบไร้มลพิษ
พร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการติดตั้ง 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 298 ข้อ 97 (00263) 

อุดหนุนวัดปากนํ้า จํานวน 2,000,000 บาท
โครงการติดตั้งเตาเผาศพแบบไร้มลพิษในพื้นที่วัดปากนํ้า 
ตําบลปากนํ้า อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเตาเผาศพแบบไร้มลพิษ
พร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการติดตั้ง 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 296 ข้อ 90 (00263) 

อุดหนุนวัดหนองคอกหมู จํานวน 2,000,000 บาท
โครงการติดตั้งเตาเผาศพแบบไร้มลพิษในพื้นที่วัดหนองคอกหมู 
ตําบลตาขัน  อําเภอบ้านค่าย  จังหวัดระยอง  
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเตาเผาศพแบบไร้มลพิษ
พร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการติดตั้ง 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 298 ข้อ 101 (00263) 

อุดหนุนวัดอ่างแก้ว จํานวน 2,000,000 บาท
โครงการติดตั้งเตาเผาศพแบบไร้มลพิษในพื้นที่วัดอ่างแก้ว  
ตําบลหนองละลอก อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 
      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเตาเผาศพแบบไร้มลพิษ
พร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการติดตั้ง 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 299 ข้อ 105(00263) 
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 13,443,250 บาท
งบดําเนินงาน รวม 11,543,250 บาท

ค่าใช้สอย รวม 11,543,250 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการกินลมชมว่าวชายหาดระยอง จํานวน 1,000,000 บาท
     - สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 1,000,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการกินลมชมว่าวชายหาดระยอง ครั้งที่ 5 เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวชายหาดระยอง เช่น การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
การจัดกิจกรรมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน, การจัดการแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 251 ข้อ 15 (00264)

โครงการจ้างเหมาบํารุงรักษาป้ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด
ระยอง (จอ LED)

จํานวน 1,043,250 บาท

     - กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 1,043,250 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาบํารุงรักษา ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์ป้ายประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง (จอ LED)ณ ศูนย์แสดงและ
จําหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
ตําบลมะขามคู่ อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยองให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 0746 ลว. 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 252 ข้อ 21 (00264)

โครงการมัคคุเทศก์วัยใสพอเพียง จํานวน 500,000 บาท
     - กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 500,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการมัคคุเทศก์วัยใสพอเพียง เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบที่พึงเบิกจ่ายได้ 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 235 ข้อ 105 (00264) 
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โครงการเล่าเรื่อง เมืองระยอง ผ่านเม็ดทราย จํานวน 1,400,000 บาท
     - สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 1,400,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการเล่าเรื่อง เมืองระยอง ผ่านเม็ดทราย ครั้งที่ 4 เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง เช่น ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมต่างๆ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน, การจัดการแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 250 ข้อ 13 (00264)

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง จํานวน 6,600,000 บาท
     - สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 6,600,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน, การจัดการแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 248 ข้อ 1 (00264)

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร มหัศจรรย์ดินแดนเกษตรจังหวัด
ระยอง

จํานวน 500,000 บาท

     - สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 500,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร มหัศจรรย์ดินแดนเกษตร 
จังหวัดระยอง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง 
เช่น การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ การจัดกิจกรรมต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน,การจัดการแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 251 ข้อ 14 (00264)

โครงการเสน่ห์วิถีถิ่น แผ่นดินระยอง จํานวน 500,000 บาท
     - สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 500,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการเสน่ห์วิถีถิ่น แผ่นดินระยอง ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยว และเผยแพร่วัฒนธรรมของจังหวัดระยอง เช่น 
การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ การจัดกิจกรรมต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน, การจัดการแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 251 ข้อ 17 (00264)
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งบลงทุน รวม 1,900,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,900,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่านํ้าศาลาแหลมยาง (ชุมชนแหลมยาง) จํานวน 500,000 บาท
เพื่อดําเนินการตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงท่านํ้าศาลาแหลมยาง 
(ชุมชนแหลมยาง) เทศบาลตําบลเมืองแกลง  อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
โดยก่อสร้างปรับปรุงหลังคาและติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
(ตามแบบอบจ.รย.)
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (16) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 258 ข้อ 46 (00264)กช.

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง
ตามพระราชดําริจังหวัดระยอง

จํานวน 1,400,000 บาท

เพื่อดําเนินการตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณศูนย์บริการ
การพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดําริจังหวัดระยอง หมู่ที่ 6 ตําบลแม่นํ้าคู้
อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยก่อสร้างลานจอดรถและถนนเข้า
ลานจอดรถพร้อมระบบระบายนํ้าบริเวณอาคารตลาดเกษตรกร
ปลอดสารพิษ (ตามแบบ อบจ.รย.) 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (16)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 485 ข้อ 5 (00264 )กช.

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 139,373,000 บาท

งบบุคลากร รวม 50,612,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 50,612,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 24,126,120 บาท

     - กองช่าง ตั้งไว้  24,126,120.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้า
ราชการ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนในตําแหน่งต่างๆ 
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดจังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2559 (00311)  
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 1,152,060 บาท
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ
 - กองช่าง ตั้งไว้ 1,084,860.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราวให้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดจังหวัดระยอง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 (00311)  

เงินเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับกลาง    
 - กองช่าง ตั้งไว้ 67,200.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าตอบแทน 
รายเดือนประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับกลาง ตําแหน่งผู้อํานวย
การกอง 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ 
พ.ศ. 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
.28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (00311)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 139,200 บาท
เงินประจําตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับกลาง  
     - กองช่าง ตั้งไว้ 67,200.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง
ประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับกลาง  ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง   
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 (00311)

เงินประจําตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น  
     - กองช่าง ตั้งไว้ 72,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง
ประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น ตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย 
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 (00311)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 5,150,520 บาท
     - กองช่าง ตั้งไว้ 5,150,520.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนในตําแหน่งต่างๆ ปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 
15 มีนาคม 2559 (00311)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 19,166,556 บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ         
     - กองช่าง ตั้งไว้ 15,494,556.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงาน
จ้างตามภารกิจ 
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2557 (00311)

ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป      
     - กองช่าง ตั้งไว้  3,672,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง พนักงาน
จ้างทั่วไป 
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2557 (00311)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 877,644 บาท
     - กองช่าง ตั้งไว้  877,644.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวของพนักงานจ้าง  
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดจังหวัดระยอง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 (00311) 

งบดําเนินงาน รวม 46,346,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 736,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 700,000 บาท

     - กองช่าง ตั้งไว้ 700,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและวันหยุดราชการของข้าราชการ
 ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาปกติและวันหยุดราชการ  
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559  (00311)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
     - กองช่าง ตั้งไว้ 36,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตามสิทธิและ ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านฯ 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
(00311)
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ค่าใช้สอย รวม 28,800,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 2,000,000 บาท
     - กองช่าง ตั้งไว้ 2,000,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บเล่มหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้าเหมา
บริการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาขยายเขตไฟฟ้า 
ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษาและอื่นๆ ที่เป็น
กิจการในอํานาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯลฯ 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(00311)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน จํานวน 20,000,000 บาท

     - กองช่าง ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน ตั้งไว้ 20,000,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําผิวจราจรในส่วนที่ไม่สามารถดําเนินการ
เองได้  
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (00311) 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000 บาท
     - กองช่าง ตั้งไว้ 300,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ สําหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ตามสิทธิและระเบียบที่พึงจะเบิกได้ในการเดินทางไปราชการที่เกี่ยวกับ
งานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (00311)  
 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 6,500,000 บาท
     - กองช่าง ตั้งไว้ 6,500,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและ 
บํารุงรักษาทรัพย์สิน  เพื่อให้สามารถใช้งานตามปกติ 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (00311) 
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ค่าวัสดุ รวม 16,810,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 700,000 บาท

     - กองช่าง  ตั้งไว้ 700,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 
และวิทยุ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้า เทปพัน 
สายไฟ สตาร์ทเตอร์ บัลลาส และอุปกรณ์อื่นๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า
เพื่อใช้ในอาคารสํานักงานทั้ง ภายในและภายนอกโรงเก็บพัสดุตลอดจน
ในบริเวณสวนหย่อมด้านหน้าสํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
เป็นต้น 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ (00311) 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
     - กองช่าง ตั้งไว้ 40,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น เช่น ไม้กวาด กระดาษชําระ ผงซักฟอก นํ้ายาดับกลิ่น นํ้ายา
ล้างจาน ถุงใส่ขยะ ถาด สเปรย์ปรับอากาศ ฯลฯ 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม หลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 2,500,000 บาท
     - กองช่าง ตั้งไว้ 2,500,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ 
ก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ นํ้ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี  แปลงทาสี ตะปู ค้อน 
คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ขวาน เลื่อย กบใสไม้ เหล็กเส้น เครื่องจัด
ขนาดเล็ก เช่นตลับเมตร ลูกดิ่ง ท่อนํ้าบาดาล ท่อนํ้าและอุปกรณ์ประปา 
และอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ ฯลฯ สําหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (00311)  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 3,500,000 บาท
- กองช่าง ตั้งไว้ 3,500,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยาน
พาหนะและขนส่ง เครื่องจักรกล เครื่องยนต์ต่างๆในกรณีที่เกิดชํารุด 
และจําเป็นต้องซ่อมเปลี่ยนแทนของเดิม รวมทั้งวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ใน
การซ่อม เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน 
นํ้ามันเบรก อานจักรยาน หัวเทียน ไขควง นอต และสกรู ฯลฯ 
เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง   
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ 
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม หลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ (00311)  
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วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
กองช่าง ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรสําหรับ
จัดซื้อกระถางต้นไม้ เครื่องมือตัดแต่ง จอบ เสียม พันธ์ไม้  ปุ๋ย วัสดุ
เพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธ์พืช ฯลฯ 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ (00311) 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 40,000 บาท
     - กองช่าง ตั้งไว้ 40,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ เช่นกระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม สไลด์ 
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย 
ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป และโฟม ฯลฯ 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ (00311) 

วัสดุอื่น จํานวน 10,000,000 บาท
ค่าวัสดุต่างๆ ในการก่อสร้างถนน 
     - กองช่าง ตั้งไว้ 10,000,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุใช้ใน
การก่อสร้างถนนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดระยอง  
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ (00311) 

งบลงทุน รวม 42,414,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,864,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 135,000 บาท
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน ทรงเตี้ย    
     - กองช่าง ตั้งไว้ 135,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 
ทรงเตี้ย จํานวน 30 ตัวๆ ละ 4,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
          1.แบบมีพนักพิง มีล้อเลื่อน 
          2.ขนาดไม่น้อยกว่า 62X67X90 เซนติเมตร
          3.ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม หลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 726 ข้อ 263 (00311) 
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ค่าจัดซื้อชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม จํานวน 18,000 บาท
     - กองช่าง ตั้งไว้ 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นเหล็กเก็บ
แฟ้ม จํานวน 4 ตู้ๆ ละ  4,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
          1.ขนาด 40 ช่อง 
          2.ขนาดไม่น้อยกว่า 90X30X170 เซนติเมตร
          3.ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในราคามาตรฐาน 
ครุภัณฑ์ 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 728 ข้อ 276 (00311) 

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก จํานวน 18,600 บาท
     - กองช่าง ตั้งไว้ 18,600.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 
จํานวน 6 ตู้ๆ ละ 3,100 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
          1.ขนาด 2 ลิ้นชัก 
          2.ขนาดไม่น้อยกว่า 45X60X70 เซนติเมตร
          3.ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง  แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 726 ข้อ 262 (00311) 

ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 83,300 บาท
     - กองช่าง ตั้งไว้ 83,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์
หน้าเมลามีน จํานวน 17 ตัวๆละ 4,900 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
          1.ขนาด 4 ฟุต  มีลิ้นชักข้าง
          2.ขนาดไม่น้อยกว่า 120X72X75 เซนติเมตร
          3.ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม หลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 726 ข้อ 258 (00311)   
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ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 65,000 บาท
     - ก่องช่างตั้งไว้ 65,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน 
ชนิดเหล็ก จํานวน 10 ตัวๆละ 6,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
          1.ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต + กระจก 
          2.ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 726 ข้อ 257  (00311)    

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ค่าจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จํานวน 4,173,000 บาท

     -  กองช่าง ตั้งไว้ 4,173,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
รถกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 4 สูบ 4 จังหวะ 
มีกําลังไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จํานวน 1 คันๆ ละ 4,173,000.-บาท 
โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 
          1. รายละเอียดตามที่คณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะกําหนด 
          2.ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 728 ข้อ 283 (00311) 

ค่าจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิค จํานวน 5,400,000 บาท
ค่าจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคล้อยาง
     - กองช่าง ตั้งไว้ 5,400,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถขุด
ไฮดรอลิคล้อยาง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 4 สูบ 4 จังหวะ มีกําลัง
ไม่น้อยกว่า 145 แรงม้า เครื่องยนต์ไม่เกิน 2,000 รอบต่อนาที
จํานวน 1 คันๆละ 5,400,000.-บาท โดยมีรายละอียด ดังนี้
          1.รายละเอียดตามที่คณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะกําหนด 
          2.ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 729 ข้อ 289 (00311)   
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ค่าจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดล้อยางขับเคลื่อน 4 ล้อ จํานวน 3,300,000 บาท
     - กองช่าง ตั้งไว้  3,300,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดล้อยางขับเคลื่อน 4 ล้อ
เครื่องยนต์ดีเซลขนาด 4 สูบ 4 จังหวะ จํานวน 1 คัน
คันละ 3,300,000.-บาท  โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้
          1.รายละเอียดตามที่คณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะกําหนด 
          2.ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 728 ข้อ 287 (00311)   

ค่าจัดซื้อรถบดสั่นสะเทือน จํานวน 3,500,000 บาท
     - กองช่าง ตั้งไว้  3,500,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบด
สั่นสะเทือน เป็นรถบดล้อเหล็กแบบสั่นสะเทือนขับเคลื่อนด้วยตนเอง 
ล้อหน้าเป็นล้อเหล็ก และล้อหลังเป็นล้อยาง เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ
มีกําลังไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า จํานวน 1 คันๆ ละ 3,500,000.-บาท
โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้
          1.รายละเอียดตามที่คณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะกําหนด 
          2.ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 728 ข้อ 286 (00311)   

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน จํานวน 20,000 บาท

     - กองช่างตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน 
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 20,000.-บาท 
          1.รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
          2.ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 728 ข้อ 280 (00311)    
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าจัดซื้อไม้ชักฟิวส์ จํานวน 28,000 บาท

     - กองช่าง ตั้งไว้  28,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้ชักฟิวส์
จํานวน 1 อันๆ ละ 28,000 บาท 
          1.ขนาด 3 ท่อน x 8 ฟุต 
          2.รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
          3.ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 728 ข้อ 282 (00311) 

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งนํ้าหนักดิจิตอล จํานวน 24,000 บาท

ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งนํ้าหนักดิจิตอล 10 กิโลกรัม          
     - กองช่าง ตั้งไว้ 24,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องชั่งนํ้าหนัก
ดิจิตอล10 กิโลกรัม จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 12,000.-บาท 
          1.รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
          2.ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 728 ข้อ 281 (00311)  

ครุภัณฑ์สํารวจ
ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะทาง จํานวน 200,000 บาท

     - กองช่าง ตั้งไว้  200,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเทปวัดระยะ
ทาง จํานวน 20 อันๆ ละ10,000.-บาท 
          1.รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
          2.ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 728 ข้อ 279 (00311)  
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ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง จํานวน 300,000 บาท
     - กองช่าง ตั้งไว้ 300,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อล้อวัดระยะ
ทาง จํานวน 20 อันๆ ละ 15,000.-บาท 
          1.รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
          2.ซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า728 ข้อ 278 (00311) 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 600,000 บาท

     - กองช่าง ตั้งไว้  600,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม
บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล, 
ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่าบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (00311)  

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 24,550,000 บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

ค่าปรับปรุงอาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง บ้านพักข้า
ราชการและลูกจ้างประจํา

จํานวน 500,000 บาท

      - กองช่าง ตั้งไว้ 500,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ซ่อมแซม
ต่อเติม อาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  บ้านพัก
ข้าราชการและลูกจ้างประจําขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 371 ข้อ 12 (00311)   
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ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างบ้านพักสําหรับข้าราชการ (หลังที่3) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง

จํานวน 10,000,000 บาท

         - กองช่าง ตั้งไว้ 10,000,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการก่อสร้างบ้านพักสําหรับข้าราชการ (หลังที่3) ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง ตําบลเนินพระ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
โดยก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล.4 ชั้น ขนาดกว้าง 11.60 เมตร 
ยาว 53.95 เมตร  จํานวน 1 หลัง (ตามแบบ อบจ.รย.)  
งบประมาณ 39,590,000.-บาท (ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงิน
10,000,000.-บาท และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
 พ.ศ.2564 เป็นเงิน 29,590,000.-บาท )
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 370 ข้อ 5 (00311)

โครงการก่อสร้างบ้านพักสําหรับข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง (ช่วงที่ 2)

จํานวน 3,500,000 บาท

        - กองช่าง ตั้งไว้ 3,500,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการก่อสร้างบ้านพักสําหรับข้าราชการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง (ช่วงที่ 2) ตําบลเนินพระ อําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง (ตามแบบ อบจ.รย.)
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว.9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 370 ข้อ 8 (00311)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น 3) จํานวน 9,550,000 บาท

     - กองช่าง ตั้งไว้ 9,550,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย                 
ตามโครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด       
ระยอง (ชั้น 3) ตําบลเนินพระ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
โดยปรับปรุงห้องประชุมชั้น 3 (ตามแบบ อบจ.รย.)
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 370 ข้อ 7 (00311)

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่า K) จํานวน 1,000,000 บาท
     - กองช่าง  ตั้งไว้ 1,000,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่า
งานก่อสร้าง (ค่า K) 
ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 มิถุนายน 2544  (00311)
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งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 755,350,000 บาท
งบลงทุน รวม 755,350,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 755,350,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหมู่ชม จํานวน 5,935,000 บาท
เพื่อดําเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยหมู่ชม หมู่ที่ 1 ตําบลวังจันทร์ อําเภอวังจันทร์ มีความคาบเกี่ยว
ต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 10 ตําบลวังหว้า และหมู่ที่ 4 ตําบลทางเกวียน 
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,245 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจํานวน
ไม่น้อยกว่า 7,470 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง (ตามแบบ อบจ.รย.) 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (16)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 464 ข้อ 555 (00312)กช.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเจ็ดลูกเนิน - คลองมะงั่ว จํานวน 2,000,000 บาท
เพื่อดําเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเจ็ดลูกเนิน - คลองมะงั่ว หมู่ที่ 10 ตําบลชากบก อําเภอบ้านค่าย 
มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 5 ตําบลนาตาขวัญ อําเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 310 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,860 ตารางเมตร 
พร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ขนาด 3.30 x 3.00 เมตร 
ยาว 8 เมตร ชนิด 1 ช่องทางนํ้า จํานวน 1 แห่ง (ตามแบบ อบจ.รย.)
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (16)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 447 ข้อ 469 (00312)กช.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยไปดี-มาดี 1 จํานวน 4,742,000 บาท
เพื่อดําเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยไปดี-มาดี 1 หมู่ที่ 2 ตําบลสํานักทอง  มีความคาบเกี่ยว
ต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 9 ตําบลกะเฉด  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6  เมตร  ยาว 1,010 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,060 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง 
(ตามแบบ อบจ.รย.) 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (16)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 392 ข้อ 117 (00312)กช.
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยแยกจากถนนสุนทรภู่ 4 
(ชุมชนหนองควายเขาหัก)

จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อดําเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยแยกจากถนนสุนทรภู่ 4 (ชุมชนหนองควายเขาหัก) 
เทศบาลตําบลเมืองแกลง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 1 
ตําบลวังหว้า อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจํานวนไม่น้อยกว่า
1,260 ตารางเมตรไม่มีไหล่ทาง (ตามแบบ อบจ.รย.)
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (16)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 427 ข้อ 333 (00312)กช.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยวังกระรอก 2 จํานวน 2,000,000 บาท
เพื่อดําเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยวังกระรอก 2 หมู่ที่ 1 ตําบลมาบยางพร  มีความคาบเกี่ยว
ต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 7 ตําบลแม่นํ้าคู้ อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 410 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,460 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง 
พร้อมวางท่อระบายนํ้า ค.ส.ล.(มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
1.00 เมตร จํานวน 1 แห่ง รวม 8 ท่อน (ตามแบบ อบจ.รย.)
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (16)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 455 ข้อ 511 (00312) กช.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาขัน - บ้านค่าย จํานวน 6,860,000 บาท
เพื่อดําเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายตาขัน - บ้านค่าย หมู่ที่ 4 ตําบลตาขัน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ 
หมู่ที่ 7 ตําบลบ้านค่าย อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ยาว 1,245 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 7,470 ตารางเมตร และวางท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. (มอก.) 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จํานวน 21 บ่อ
ความยาวรวม 200 เมตร (ตามแบบ อบจ.รย.)
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (16)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 447 ข้อ 468 (00312)กช.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาโรง - หนองมะปริง จํานวน 4,200,000 บาท
เพื่อดําเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายตาโรง - หนองมะปริง หมู่ที่ 2 ตําบลนาตาขวัญ อําเภอเมืองระยอง 
มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 7 ตําบลตาขัน อําเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 985 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,910 ตารางเมตร 
ไม่มีไหล่ทาง (ตามแบบ อบจ.รย.)
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (16)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 404 ข้อ 192 (00312)กช.
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเถาสะบ้า จํานวน 6,227,000 บาท
เพื่อดําเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเถาสะบ้า หมู่ที่ 1 ตําบลละหาร อําเภอปลวกแดง มีความคาบเกี่ยว
ต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 5 ตําบลหนองบัว อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,370 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 8,220 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง 
(ตามแบบ อบจ.รย.) 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (16)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 450 ข้อ 481 (00312) กช

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแถวเนิน-วัดใหม่-บ้านค่าย จํานวน 2,000,000 บาท
เพื่อดําเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายแถวเนิน-วัดใหม่-บ้านค่าย หมู่ที่ 3 ตําบลบางบุตร  มีความคาบเกี่ยว
ต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านค่าย อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 440 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,640 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง
(ตามแบบ อบจ.รย.) 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (16)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 446 ข้อ 463 (00312)กช.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทรัพย์แสน่ – สามท่า จํานวน 3,850,000 บาท
เพื่อดําเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทรัพย์แสน่ – สามท่า หมู่ที่ 1 ตําบลเขาน้อย มีความคาบเกี่ยว
ต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 5 ตําบลชําฆ้อ อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 790 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจํานวนไม่น้อยกว่า 4,740 ตารางเมตร 
ไม่มีไหล่ทาง (ตามแบบ อบจ.รย.) 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 (16)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 471 ข้อ 587(00312)กช.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่ากินข้าว - โขดกลาง จํานวน 2,000,000 บาท
เพื่อดําเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายท่ากินข้าว-โขดกลาง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 11 ตําบลหนองบัว 
มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 8 ตําบลบางบุตร อําเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 2,520 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.รย.) 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (16)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 433 ข้อ 376 (00312)กช.
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินสําราญ – หนองนาซา จํานวน 1,000,000 บาท
เพื่อดําเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเนินสําราญ – หนองนาซา หมู่ที่ 9,6 ตําบลคลองปูน มีความคาบ
เกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 4 ตําบลพังราด  อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ยาว 218 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจํานวนไม่น้อยกว่า
1,308 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมวางท่อระบายนํ้า ค.ส.ล.(มอก.) 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร จํานวน 28 ท่อน 
(ตามแบบ อบจ.รย.)
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (16)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 426 ข้อ 330 (00312) กช. 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินเสาธง-ชากลาว-ห้วย
มะเฟือง (ช่วงที่ 2)

จํานวน 5,505,000 บาท

เพื่อดําเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเนินเสาธง - ชากลาว - ห้วยมะเฟือง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6, 7,15 
ตําบลตะพง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 7 ตําบลเพ 
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ช่วงที่ 1) ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร 
ยาว 598 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจํานวนไม่น้อยกว่า
4,186 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง (ช่วงที่ 2) ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร
ยาว 425 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจํานวนไม่น้อยกว่า
2,975 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง (ตามแบบ อบจ.รย.)
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (16)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 404 ข้อ 194 (00312)กช.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบึงตาต้า – เขาคลองซอง จํานวน 10,250,000 บาท
เพื่อดําเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบึงตาต้า – เขาคลองซอง หมู่ที่ 2,6 ตําบลหนองไร่  มีความคาบเกี่ยว
ต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 4 ตําบลตาสิทธิ์ อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง 
พร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ขนาด 1.80x 1.80 เมตร 
ยาว 10 เมตร ชนิด 1 ช่องทางนํ้า จํานวน 3 แห่ง (ตามแบบ อบจ.รย.)
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (16)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 454 ข้อ 506 (00312) กช.
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแพนธานี - ป่าหวาย - โรง
นํ้าตาล

จํานวน 3,000,000 บาท

เพื่อดําเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายแพนธานี-ป่าหวาย-โรงนํ้าตาล (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 5 ตําบลหนองบัว 
อําเภอบ้านค่าย มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 1 ตําบลละหาร 
อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ยาว 695 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
4,170 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.รย.) 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (16)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 430 ข้อ 355 (00312)กช.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมาบยางพร 18 (ช่วงที่ 3 ) จํานวน 11,460,000 บาท
เพื่อดําเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายมาบยางพร 18 (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 2 ตําบลมาบยางพร มีความคาบเกี่ยว
ต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 4 ตําบลปลวกแดง  อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 14 เมตร ยาว 570 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่รวมพื้นที่บ่อพักจํานวนไม่น้อยกว่า 7,756 ตารางเมตร 
และวางท่อระบายนํ้า ค.ส.ล.(มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร
พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จํานวน 114 บ่อ ทั้ง 2 ข้าง ความยาวรวม 
1,140 เมตร (ตามแบบ อบจ.รย.)
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (16)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 454 ข้อ 509 (00312) กช.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลเจ้าพ่อ - ฝายนํ้าล้น จํานวน 4,910,000 บาท
เพื่อดําเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายศาลเจ้าพ่อ - ฝายนํ้าล้น หมู่ที่ 5 ตําบลกระแสบน อําเภอแกลง 
มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 6 ตําบลวังจันทร์ อําเภอวังจันทร์ 
จังหวัดระยอง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,147 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจํานวนไม่น้อยกว่า 
6,882 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง (ตามแบบ อบจ.รย.)
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (16)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 428 ข้อ 342 (00312)กช.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลเจ้า-หนองตะพาน จํานวน 2,153,000 บาท
เพื่อดําเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายศาลเจ้า-หนองตะพาน หมู่ที่ 4 ตําบลหนองละลอก มีความคาบเกี่ยว
ต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 5 ตําบลหนองตะพาน อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 460 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,760 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.รย.) 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (16)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 446 ข้อ462 (00312)กช.
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาในโป่ง จํานวน 2,239,000 บาท
เพื่อดําเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายศาลาในโป่ง หมู่ที่ 2 ตําบลชากบก มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ 
หมู่ที่ 9 ตําบลบางบุตร อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.รย.) 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (16)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 447 ข้อ 464 (00312)กช.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนส้ม - เขากะพง จํานวน 8,054,000 บาท
เพื่อดําเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายสวนส้ม - เขากะพง หมู่ที่ 7 ตําบลป่ายุบใน มีความคาบเกี่ยว
ต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 6 ตําบลชุมแสง อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,445 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจํานวนไม่น้อยกว่า 8,670 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง 
พร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.ขนาด 2.10x2.10 เมตร ยาว 8 เมตร
จํานวน 1 ช่องทางนํ้า จํานวน 1 แห่ง , ท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. 
ขนาด 2.10x2.10 เมตร ยาว 8 เมตร จํานวน 2 ช่องทางนํ้า 
จํานวน 1 แห่ง (ตามแบบ อบจ.รย.) 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (16)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 464 ข้อ 551 (00312)กช.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานช้าง จํานวน 2,374,000 บาท
เพื่อดําเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายสะพานช้าง หมู่ที่ 4 ตําบลสํานักทอง อําเภอเมืองระยอง 
มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ เทศบาลตําบลชากบก อําเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง  ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 415 เมตร 
หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,490 ตารางเมตร 
ไม่มีไหล่ทาง (ตามแบบ อบจ.รย.) 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (16)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 404 ข้อ 193 (00312)กช.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุขุมวิท-ศาลาแดง-เนินกลาง จํานวน 5,000,000 บาท
เพื่อดําเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสุขุมวิท-ศาลาแดง-เนินกลาง หมู่ที่ 10 ตําบลตะพง มีความคาบเกี่ยว
ต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 1 ตําบลเพ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ยาว 870 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจํานวนไม่น้อยกว่า 6,090 ตารางเมตร 
ไม่มีไหล่ทาง (ตามแบบ อบจ.รย.)
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (16)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 404 ข้อ 195 (00312)กช.
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองต่อเรือ - โขดกลาง 
ซอย 1

จํานวน 5,690,000 บาท

เพื่อดําเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองต่อเรือ - โขดกลาง ซอย 1 หมู่ที่ 11 ตําบลบางบุตร 
มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 11 ตําบลหนองบัว อําเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง  ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,265 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,590 ตารางเมตร 
ไม่มีไหล่ทาง (ตามแบบอบจ.รย.)
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (16)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 447 ข้อ 467 (00312)กช.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดเขาตลาด จํานวน 4,213,000 บาท
เพื่อดําเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหลังวัดเขาตลาด หมู่ที่ 6 ตําบลพลงตาเอี่ยม  มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่อง
กับเทศบาลตําบลชุมแสง ตําบลชุมแสง อําเภอวังจันทร์  จังหวัดระยอง 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6  เมตร ยาว 930 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจํานวนไม่น้อยกว่า 5,580 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง
(ตามแบบ อบจ.รย.) 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (16)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 464 ข้อ 556 (00312)กช.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยยาง-เขาสวน จํานวน 3,060,000 บาท
เพื่อดําเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายห้วยยาง-เขาสวน หมู่ที่ 11 ตําบลบางบุตร มีความคาบเกี่ยว
ต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 11 ตําบลหนองบัว อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 720 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,320 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง 
(ตามแบบ อบจ.รย.)
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (16)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 447 ข้อ 466 (00312)กช.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่างนํ้าพัฒนา จํานวน 3,000,000 บาท
เพื่อดําเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายอ่างนํ้าพัฒนา หมู่ที่ 5 ตําบลมาบยางพร  อําเภอปลวกแดง มีความ
คาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 6 ตําบลพนานิคม อําเภอนิคมพัฒนา
จังหวัดระยอง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 625 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร 
ไม่มีไหล่ทาง (ตามแบบ อบจ.รย.)
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (16)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 455 ข้อ 510 (00312)กช.
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โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาตลาด – ชุมแสง จํานวน 6,250,000 บาท
เพื่อดําเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายเขาตลาด - ชุมแสง หมู่ที่ 1 ตําบลพลงตาเอี่ยม มีความคาบเกี่ยว
ต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 3 ตําบลชุมแสง อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,440 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตจํานวนไม่น้อยกว่า 
8,640 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง (ตามแบบ อบจ.รย.)
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (16)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 467ข้อ 572 (00312)กช.

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองสมบูรณ์เลียบ
อ่างเก็บนํ้า

จํานวน 2,980,000 บาท

เพื่อดําเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายคลองสมบูรณ์เลียบอ่างเก็บนํ้า หมู่ที่ 7 ตําบลป่ายุบใน มีความคาบเกี่ยว
ต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 6 ตําบลชุมแสง อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ยาว 540 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจํานวนไม่น้อยกว่า 
4,320 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง (ตามแบบ อบจ.รย.) 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (16)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 464 ข้อ 554 (00312)กช.

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชําฆ้อพิทยาคม - 
หลุมใน

จํานวน 6,330,000 บาท

เพื่อดําเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายชําฆ้อพิทยาคม - หลุมใน หมู่ที่ 2, 9 ตําบลชําฆ้อ อําเภอเขาชะเมา 
มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 7 ตําบลบ้านนา อําเภอแกลง จังหวัด
ระยอง ขนาดผิวจราจรกว้าง  6 เมตร ยาว 1,130 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต จํานวนไม่น้อยกว่า
6,780 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.รย.) 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (16)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 467 ข้อ 576 (00312)กช.

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลุมมะนาว – คลอง
ยายเมือง

จํานวน 3,130,000 บาท

เพื่อดําเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายหลุมมะนาว - คลองยายเมือง หมู่ที่ 7 ตําบลชุมแสง อําเภอวังจันทร์ 
มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 7 ตําบลบางบุตร อําเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 660 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
จํานวนไม่น้อยกว่า 3,960 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง(ตามแบบ อบจ.รย.) 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (16)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 437 ข้อ 399 (00312)กช.
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โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเนินกระปรอก- 
หาดนํ้าริน

จํานวน 12,090,000 บาท

เพื่อดําเนินการตามโครงการก่อสร้างท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายเนินกระปรอก-หาดนํ้าริน  หมู่ที่ 2,4 ตําบลบ้านฉาง  
มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ เทศบาลเมืองบ้านฉาง อําเภอบ้านฉาง  
จังหวัดระยอง โดยวางท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. (มอก.) 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก   ค.ส.ล.
จํานวน 166 บ่อ ความยาวรวม 1,925 เมตร และก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. 
หลังท่อ ขนาดกว้าง 1.60 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
2,655 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.รย.) 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (16)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 462 ข้อ 542 (00312)กช.

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน รย.ถ.10036 สายตอนแยกทางหลวงหมาย
เลข 3 (เขาดิน) - หนองเสม็ด

จํานวน 50,000,000 บาท

เพื่อดําเนินการตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน รย.ถ.10036 
สายตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3 (เขาดิน) - หนองเสม็ด อําเภอแกลง,
อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง  โดย 
     ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม
กว้าง 8 เมตร ก่อสร้างปรับปรุงให้มีขนาดความกว้างรวม 23 เมตร 
ยาว 25,003 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจํานวน
ไม่น้อยกว่า 575,069 ตารางเมตร       
     ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิมกว้าง 
8 เมตร ปรับปรุงให้มีความกว้างรวม 32 เมตร ยาว 776 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจํานวนไม่น้อยกว่า 
24,832 ตารางเมตร, ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.จํานวน 4 แห่ง, 
ก่อสร้างปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.จํานวน 7 แห่ง, วางท่อระบายนํ้า 
ค.ส.ล. (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.
พร้อมก่อสร้างรางวีความยาวรวม 2,266 เมตร,ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะ จํานวน 1,290 ต้น (ตามแบบ อบจ.รย.) 
เป็นเงิน 660,000,000.-บาท (ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 50,000,000.- บาท , 
ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เป็นเงิน 320,000,000.- บาท  และผูกพันงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 290,000,000.- บาท 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (16)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 385ข้อ 68(00312)กช. 
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โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน อบจ.รย.0207 สายบ้านคลองปูน-บ้านปาก
นํ้าพังราด

จํานวน 5,506,000 บาท

เพื่อดําเนินการตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน อบจ.รย.0207 
สายบ้านคลองปูน-บ้านปากนํ้าพังราด อําเภอแกลง จังหวัดระยอง  โดย 
     ช่วงที่ 1 ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดกว้าง 8-14 เมตร ยาว 108 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรจํานวนไม่น้อยกว่า 1,344 ตารางเมตร
     ช่วงที่ 2 ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 1,082 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรจํานวนไม่น้อยกว่า 8,656 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.รย.)
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (16)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 386 ข้อ 72(00312)กช.

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองใช้ ซอย 4 จํานวน 4,000,000 บาท
เพื่อดําเนินการตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายคลองใช้ ซอย 4 หมู่ที่ 8 ตําบลทางเกวียน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่อง
กับ หมู่ที่ 8 ตําบลกระแสบน  อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
      ช่วงที่ 1 ขุดรื้อผิวจราจรเดิมเสริมหินคลุก พร้อมก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 724 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจํานวนไม่น้อยกว่า 4,344 
ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง 
     ช่วงที่ 2 ขุดรื้อผิวจราจรเดิมเสริมหินคลุก พร้อมก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 196 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจํานวนไม่น้อยกว่า 1,176 
ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง (ตามแบบ อบจ.รย.)
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (16)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 426 ข้อ 328 (00312) กช.

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนกระเพรา - ถนน
นอก

จํานวน 4,660,000 บาท

เพื่อดําเนินการตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายถนนกระเพรา - ถนนนอก หมู่ที่ 8 ตําบลเนินฆ้อ มีความคาบเกี่ยว
ต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 6 ตําบลชากโดน และหมู่ที่ 13 ตําบลปากนํ้ากระแส 
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยการขุดรื้อผิวจราจรเดิม พร้อมก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 294 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่จํานวนไม่น้อยกว่า 1,764 ตารางเมตร 
ไม่มีไหล่ทาง และก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า  ค.ส.ล. (มอก) 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร และบ่อพัก ค.ส.ล. จํานวน 100 บ่อ
ความยาวรวม 980 เมตร (ตามแบบ อบจ.รย.)  
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (16)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 430 ข้อ 352 (00312)กช.
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โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินดินแดง -ชุมนุม
ใน

จํานวน 2,800,000 บาท

เพื่อดําเนินการตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเนินดินแดง -ชุมนุมใน  หมู่ที่ 13 ตําบลกระแสบน  อําเภอแกลง  
มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 4 ตําบลวังจันทร์  อําเภอวังจันทร์ 
จังหวัดระยอง โดยการขุดรื้อผิวจราจรเดิมเสริมหินคลุก พร้อมก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจํานวนไม่น้อยกว่า 3,600 
ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง (ตามแบบ อบจ.รย.)
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (16)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 425 ข้อ 325 (00312) กช. 

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในไร่ – สุขุมวิท จํานวน 1,800,000 บาท
เพื่อดําเนินการตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายในไร่ – สุขุมวิท หมู่ที่ 4 ตําบลทุ่งควายกิน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ
เทศบาลตําบลทุ่งควายกิน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยก่อสร้างปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 407 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจํานวนไม่น้อยกว่า 2,442 
ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง (ตามแบบ อบจ.รย.)
ปฏิบัติตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (16)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 427 ข้อ 336 (00312)กช.

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมาบพลุ - เขาหินแท่น จํานวน 5,000,000 บาท
เพื่อดําเนินการตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายมาบพลุ - เขาหินแท่น หมู่ที่ 5 ตําบลห้วยยางมีความคาบเกี่ยว
ต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 10 ตําบลวังหว้า อําเภอแกลง จังหวัดระยอง  
โดยการขุดรื้อผิวจราจรเดิมเสริมหินคลุกพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 868 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจํานวนไม่น้อยกว่า 5,208 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 1 เมตร ยาว 868 เมตร หรือมีพื้นที่ไหล่ทางจํานวนไม่น้อยกว่า
1,736 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.รย.) 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (16)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 426 ข้อ 327(00312)กช.
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โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดใหม่ - บางบุตร จํานวน 12,152,000 บาท
เพื่อดําเนินการตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายวัดใหม่ - บางบุตร หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านค่าย มีความคาบเกี่ยว
ต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 3 ตําบลบางบุตร อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
     ช่วงที่ 1 โดยการขุดรื้อผิวจราจรเดิมพร้อมขนทิ้ง ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 1,666 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 11,662 ตารางเมตร 
ไม่มีไหล่ทาง 
     ช่วงที่ 2 โดยขยายผิวจราจรกว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 653 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ส่วนขยายไม่น้อยกว่า 653 ตารางเมตร 
ไม่มีไหล่ทาง 
     ช่วงที่ 3 โดยการขุดรื้อผิวจราจรเดิมพร้อมบดทับ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 291เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,037 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง 
(ตามแบบ อบจ.รย.) 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 (16) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 435 ข้อ 388 (00312)กช.

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสองพี่น้อง - 
ตะพุนทอง

จํานวน 3,650,000 บาท

เพื่อดําเนินการตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายสองพี่น้อง - ตะพุนทอง หมู่ที่ 2 ตําบลสองสลึง อําเภอแกลง 
มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 6 ตําบลกะเฉด อําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง  โดยการขุดรื้อผิวจราจรเดิมเสริมหินคลุก พร้อมก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 835 เมตร หรือมีพื้นที่
จํานวนไม่น้อยกว่า 5,010 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง(ตามแบบ อบจ.รย.) 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (16)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 427 ข้อ 337 (00312)กช.

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกระโทก - ดอน
สําราญ

จํานวน 6,470,000 บาท

เพื่อดําเนินการตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองกระโทก - ดอนสําราญ หมู่ที่ 9 ตําบลวังหว้า มีความคาบเกี่ยว
ต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 4 ตําบลทางเกวียน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
โดยการขุดรื้อผิวจราจรเดิมเสริมหินคลุก พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,515 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่จํานวนไม่น้อยกว่า 9,090 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง 
(ตามแบบ อบจ.รย.)  
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (16)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 412 ข้อ 248 (00312)กช.
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โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแพงพวย – ซอย
ชาวสวน 1

จํานวน 4,200,000 บาท

เพื่อดําเนินการตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองแพงพวย – ซอยชาวสวน 1 หมู่ที่ 5,7 ตําบลเนินฆ้อ มีความ
คาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 3 ตําบลชากโดน  อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง 
โดยการขุดรื้อผิวจราจรเดิมเสริมหินคลุก พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 990 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจํานวนไม่น้อยกว่า 5,940 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง
(ตามแบบ อบจ.รย.)
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (16)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 417 ข้อ 279 (00312) กช.

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองหว้า – สํานัก
ตะแบก

จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อดําเนินการตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองหว้า – สํานักตะแบก หมู่ที่ 2 ตําบลทุ่งควายกิน  อําเภอแกลง  
มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 8 ตําบลนํ้าเป็น  อําเภอเขาชะเมา 
จังหวัดระยอง โดยก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 214 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรจํานวนไม่น้อยกว่า 1,284 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง
(ตามแบบ อบจ.รย.)
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (16)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 427 ข้อ 332 (00312) กช.

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแหลมมะขาม-ก้นทุ่ง จํานวน 3,460,000 บาท
เพื่อดําเนินการตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายแหลมมะขาม-ก้นทุ่ง หมู่ที่ 2 ตําบลทับมา มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ
 เทศบาลเมืองมาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
โดยขุดรื้อผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม พร้อมก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางวี ความกว้างรวม 9 เมตร ยาว 459 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมรางวีและบ่อพักเดิมจํานวนไม่น้อยกว่า 
4,131 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.รย.)
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (16)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 404 ข้อ 196 (00312)กช.
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โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอนามัย - เขาซุ้ม จํานวน 1,850,000 บาท
เพื่อดําเนินการตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายอนามัย - เขาซุ้ม หมู่ที่ 1,8 ตําบลสองสลึง อําเภอแกลง 
มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 6 ตําบลกะเฉด อําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง โดยการขุดรื้อผิวจราจรเดิม พร้อมก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 448 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจํานวนไม่น้อยกว่า 2,688 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง 
(ตามแบบ อบจ.รย.)  
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (16)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 428 ข้อ 338 (00312)กช.

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสาย
เทศบาล 39/1 ซอย 10

จํานวน 11,896,000 บาท

เพื่อดําเนินการตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนสายเทศบาล 39/1 ซอย 10 หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านฉาง 
มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ เทศบาลเมืองบ้านฉาง อําเภอบ้านฉาง 
จังหวัดระยอง โดยสภาพถนนเดิมผิวจราจรกว้าง 6 เมตร  
ขยายความกว้างข้างละ 1 เมตร พร้อมปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้างรวม 8 เมตร ยาว 50 เมตร และขยายความกว้างข้างละ 
1.50 เมตร พร้อมปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 9 เมตร 
ยาว 1,120 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
จํานวนไม่น้อยกว่า 10,480 ตารางเมตร และติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง 
ขนาด 120 วัตต์ จํานวน 59 ต้น  (ตามแบบ อบจ.รย.) 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 (16)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 462 ข้อ 545 (00312)กช.

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายกลางตลาด
ปากนํ้าพังราด

จํานวน 915,000 บาท

เพื่อดําเนินการตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตสายกลางตลาดปากนํ้าพังราด หมูที่ 1 ตําบลพังราด อําเภอแกลง
จังหวัดระยอง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับเทศบาลตําบลช้างข้าม 
อําเภอนายาอาม จังหวัดจันทบุรี โดยปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่จํานวนไม่น้อยกว่า 2,678 ตารางเมตร 
(ตามแบบ อบจ.รย.)
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (16)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 429 ข้อ 347 (00312)กช.
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โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยเทศบาล 
35

จํานวน 5,650,000 บาท

เพื่อดําเนินการตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตสายซอยเทศบาล 35 หมู่ที่ 6 เทศบาลตําบลสํานักท้อน 
มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตําบลสํานักท้อน
อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยก่อสร้างปรับปรุงขยายถนนผิวจราจร
เดิมกว้าง 5 เมตร เป็นผิวจราจรกว้าง 6 เมตร พร้อมปูผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,795 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 10,770 
ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง  (ตามแบบ อบจ.รย.) 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (16)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 457 ข้อ 520 (00312)กช.

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายพลงช้าง
เผือก ซอย 7 – ท่าใหญ่คลองพลง

จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อดําเนินการตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตสายพลงช้างเผือก ซอย 7 – ท่าใหญ่คลองพลง เทศบาลตําบล
เมืองแกลง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 7 ตําบลทางเกวียน  
อําเภอแกลงจังหวัดระยอง โดยการขุดรื้อผิวจราจรเดิมเสริมหินคลุก 
พร้อมก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจํานวนไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร 
ไม่มีไหล่ทาง (ตามแบบ อบจ.รย.)
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (16)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 427 ข้อ 334 (00312) กช.

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายห้อยหัว - 
คลองยาง

จํานวน 7,800,000 บาท

เพื่อดําเนินการตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตสายห้อยหัว - คลองยาง  หมู่ที่  8  ตําบลห้วยทับมอญ  
อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ ตําบลบ่อทอง
อําเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี โดยการขุดรื้อผิวจราจรเดิมเสริมหินคลุก
พร้อมก่อสร้างถนนลาดยาง   แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6 เมตร ยาว 1,460 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจํานวนไม่น้อยกว่า 8,760 ตารางเมตร 
(ตามแบบ อบจ.รย.) 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (16)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 472 ข้อ 596 (00312)กช.
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โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายชากหมาก-หนองกะเฉด จํานวน 6,030,000 บาท
เพื่อดําเนินการตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายชากหมาก -
หนองกะเฉด (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 2 ตําบลสํานักท้อน อําเภอบ้านฉาง 
จังหวัดระยอง   มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ เทศบาลตําบลห้วยใหญ่ 
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
          1.วางท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.จํานวน 72 บ่อ ความยาวรวม 820 เมตร 
และเทพื้น ค.ส.ล.พร้อมรางวีระหว่างบ่อพัก ขนาดกว้าง 1.40 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
          2.ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 7 เมตร 
ยาว 410 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 2,870 ตารางเมตร  (ตามแบบ อบจ.รย.) 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (16)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 463 ข้อ 547 (00312)กช.
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โครงการก่อสร้างปรับปรุงสายทางในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง

จํานวน 438,239,000 บาท

ตั้งไว้ 478,239,000.-บาท ประกอบด้วย
     1.ก่อสร้างปรับปรุงขยายถนน อบจ.รย.0113 
สายตอนระยอง - บ้านแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
โดยถนนเดิมเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง 9-14 เมตร 
ดําเนินการก่อสร้างปรับปรุงขยายเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 6,168 เมตร หนา 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 123,360 ตารางเมตร พร้อมขยายสะพาน 
ค.ส.ล.,ท่อลอดเหลี่ยม,วางท่อระบายนํ้า ค.ส.ล.และบ่อพัก ค.ส.ล.
     2.ก่อสร้างปรับปรุงถนน อบจ.รย.0220 สายตอนแยกทางหลวง
หมายเลข 3 (ทางเกวียน)-เนินอู่ทอง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
          ช่วงที่ 1 ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง 8 เมตร 
ก่อสร้างขยายเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กความกว้างรวม 16 เมตร 
ยาว 935 เมตร หนา 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 14,960 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายนํ้า ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.และก่อสร้างรางวี ค.ส.ล.
กว้าง 1.60 เมตร หนา 0.25 เมตร ความยาวรวม 2,070 เมตร
          ช่วงที่ 2 ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิมกว้าง 8 เมตร 
ก่อสร้างขยายเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กความกว้างรวม 20 เมตร 
ยาว 2,950 เมตร หนา 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
59,000 ตารางเมตร  พร้อมวางท่อระบายนํ้า ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ความยาวรวม 6,254 
เมตร และก่อสร้างรางวี ค.ส.ล.กว้าง 1.60 เมตร หนา 0.25 เมตร 
ความยาวรวม 5,900 เมตร ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมขนาด 
2.10x2.10 เมตร จํานวน 4 ช่องทางนํ้า ยาว 24 เมตร จํานวน 
1 แห่ง และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
     3. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายชําฆ้อ-เขาช่องลม หมู่ที่ 4 ตําบลชําฆ้อ มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่อง
กับหมู่ที่ 1 ตําบลเขาน้อย อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง  
          ช่วงที่ 1 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิมขนาดกว้าง 
16 เมตร  ยาว 170 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,720 ตารางเมตร 
          ช่วงที่ 2 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิมกว้าง 9 เมตร
ขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างรวม 16 เมตร ยาว 320 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า
4,920 ตารางเมตร 
          ช่วงที่ 3 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์   ติกคอนกรีตกว้าง 8 เมตร
ยาว 6,515 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 52,120 ตารางเมตร 
          ช่วงที่ 4 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอน กรีตกว้าง 8 เมตร 
ยาว 1,040 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 8,320 ตารางเมตร(ตามแบบ อบจ.รย.) เป็นเงิน
478,239,000.-บาท (ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 40,000,000.-บาท และผูกพันงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นเงิน 438,239,000.-บาท)
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (16) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 468 ข้อ 580 (00312) กช.
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โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายจํารุง ซอย 4 จํานวน 4,600,000 บาท
เพื่อดําเนินการตามโครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายจํารุง  ซอย 4 เทศบาลตําบลบ้านเพ  มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ 
หมู่ที่ 1 ตําบลเพ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดย 
     (ช่วงที่ 1) วางท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.40 เมตร และบ่อพัก ค.ส.ล. จํานวน 11 บ่อ ความยาวรวม 100 เมตร 
     (ช่วงที่ 2) วางท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.60 เมตร และบ่อพัก ค.ส.ล. จํานวน 29 บ่อ ความยาวรวม 290 เมตร 
     (ช่วงที่ 3) วางท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.80 เมตร และบ่อพัก ค.ส.ล. จํานวน 116 บ่อ ความยาว 1,155 เมตร 
(ตามแบบ อบจ.รย.) 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (16)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 403 ข้อ 191 (00312)กช.

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองห้วงหิน ถนนสายข้างคลอง
ห้วงหิน

จํานวน 3,200,000 บาท

เพื่อดําเนินการตามโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
คลองห้วงหิน ถนนสายข้างคลองห้วงหิน หมู่ที่ 3 ตําบลชากบก 
มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 8 ตําบลตาขัน อําเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง โดยก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
7 เมตร ยาว 24 เมตร ไม่มีทางเท้า (ตามแบบอบจ.รย.)  
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (16)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 447 ข้อ 470 (00312)กช.

โครงการก่อสร้างสะพานไม้บริเวณบ้านปลาธนาคารปู จํานวน 4,586,000 บาท
เพื่อดําเนินการตามโครงการก่อสร้างสะพานไม้บริเวณบ้านปลาธนาคารปู
หมู่ที่ 4 ตําบลเนินฆ้อ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยก่อสร้างสะพานไม้
ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 150 เมตร (ตามแบบ อบจ.รย.) 
ปฏิบัติตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (17)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 258 ข้อ 50 (00312)กช.

โครงการขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายห้างญวน - เขาหินแท่น จํานวน 1,240,000 บาท
เพื่อดําเนินการตามโครงการขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กถนน
สายห้างญวน - เขาหินแท่น หมู่ที่ 5 ตําบลห้วยยาง มีความคาบเกี่ยว
ต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 10 ตําบลวังหว้า อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
โดยขยายสะพาน ค.ส.ล.จากของเดิมขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 12 เมตร 
ขยายให้มีความกว้างรวม 7 เมตร ยาว 12 เมตร (ตามแบบ อบจ.รย.) 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (16)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 411 ข้อ 242 (00312)กช.
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โครงการวางท่อระบายนํ้าพร้อมบ่อพักถนนสายกรมหลวงฯ – หนองโพรง จํานวน 2,764,000 บาท
เพื่อดําเนินการตามโครงการวางท่อระบายนํ้าพร้อมบ่อพักถนน
สายกรมหลวงฯ – หนองโพรง หมู่ที่ 3 ตําบลปากนํ้ากระแส มีความ
คาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 5 ตําบลคลองปูน อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง 
โดยวางท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร
พร้อมบ่อพักค.ส.ล.และก่อสร้างรางวี ความยาวรวม 800 เมตร 
(ตามแบบอบจ.รย.)
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (16)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 427 ข้อ 335 (00312)กช.

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน อบจ.รย.0701 จํานวน 500,000 บาท

เพื่อดําเนินการตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน อบจ.รย.0701 
หมู่ที่ 5 ตําบลชําฆ้อ - หมู่ที่ 1 ตําบลห้วยทับมอญ อําเภอเขาชะเมา 
จังหวัดระยอง โดยซ่อมแซมคอสะพาน ค.ส.ล. (ตามแบบ อบจ.รย.) 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (16)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 389 ข้อ 100 (00312)กช.

โครงการปรับปรุงถนน รย.ถ.10007 สายบ้านชะวึก-บ้านห้วงหิน จํานวน 10,000,000 บาท
เพื่อดําเนินการตามโครงการปรับปรุงถนน รย.ถ.10007 
สายบ้านชะวึก-บ้านห้วงหิน อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
ขนาดผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง 8 เมตร ยาว 2,400 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า
19,200 ตารางเมตร  (ตามแบบ อบจ.รย.) 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (16)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 375 ข้อ 14 (00312)กช.

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมตาสิทธิ์ จํานวน 6,880,000 บาท
เพื่อดําเนินการตามโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเชื่อมตาสิทธ์ หมู่ที่ 1,2 ตําบลบางบุตร มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ 
หมู่ที่ 7 ตําบลหนองละลอก อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยปรับปรุง  
ผิวจราจรโดยวิธี Pavement In - Place Recycling Base 20 cm.
Deep พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร
กว้าง 9 เมตร ยาว 725 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 6,525 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง (ตามแบบ อบจ.รย.) 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (16)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 444 ข้อ 447 (00312)กช.
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 11,678,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 2,100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีเทศกาลผลไม้ประจําจังหวัดระยอง จํานวน 2,000,000 บาท
        - กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 2,000,000.-บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีเทศกาลผลไม้ประจํา
จังหวัดระยอง รวมทั้งเกษตรด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ของจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 496 ข้อ 21  (00321)

โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว จํานวน 100,000 บาท
     - กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 100,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการเช่น ค่าจัดซื้อต้นไม้ 
ค่าจ้างเหมาดําเนินการกิจกรรมต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามระเบียบที่พึงเบิกจ่ายได้ ฯลฯ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 267 ข้อ 17 (00321)

งบลงทุน รวม 6,578,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 6,578,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรระดับอําเภอเขา
ชะเมา

จํานวน 6,578,000 บาท

เพื่อดําเนินการตามโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รวบรวมผลผลิต
ทางการเกษตรระดับอําเภอเขาชะเมา ตําบลห้วยทับมอญ 
อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง โดยก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 52 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
2,080 ตารางเมตร จํานวน 1 หลัง (ตามแบบ อบจ.รย.)
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (17)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 497 ข้อ 25 (00321) กช.
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,000,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,000,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนสํานักงานจังหวัดระยอง จํานวน 3,000,000 บาท
โครงการจัดงาน “เทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ประจําปี 2563” 
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และกิจกรรมต่างๆในโครงการ
จัดงาน “เทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ประจําปี 2562” ฯลฯ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 498 ข้อ 30 (00321) 

งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 5,800,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,800,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 5,800,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการขุดลอกคลองตาทุม จํานวน 800,000 บาท
     - กองช่าง ตั้งไว้ 800,000.-บาท  เพื่อดําเนินการตามโครงการขุดลอก
คลองตาทุม บ้านบึงตาต้า หมู่ที่ 2 ตําบลหนองไร่ อําเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง โดยขุดลอกคลองขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 525 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดจํานวนไม่น้อยกว่า 20,850 
ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบอบจ.รย.)
ปฏิบัติตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (1) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 481 ข้อ 14(00322) 

โครงการศึกษาพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมในเขตตําบลห้วยโป่ง 
อําเภอเมืองระยอง และเขตอําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

จํานวน 5,000,000 บาท

     - กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 5,000,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมในเขตตําบล
ห้วยโป่ง อําเภอเมืองระยอง และเขตอําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ปฏิบัติตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (4) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 260 ข้อ 4 (00322) 
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 343,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 343,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 343,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง จํานวน 343,000 บาท
โครงการวางท่อประปา
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการวางท่อประปาภายในโรงเรียนอนุบาล
นานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดระยอง หน้า 196 ข้อ 458 (00332) 

วันที่พิมพ์ : 29/8/2562  14:25:50 หน้า : 303/308

473



แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 119,938,478 บาท

งบกลาง รวม 119,938,478 บาท
งบกลาง รวม 119,938,478 บาท
ค่าชําระหนี้เงินต้น จํานวน 63,818,500 บาท

     - กองคลัง ตั้งไว้  63,818,500.-บาท  เพื่อจ่ายชําระหนี้เงินต้น
ที่กู้จากสถาบันการเงิน และกองทุนส่งเสริมกิจการ อบจ.  
          1.โครงการก่อสร้างอาคารสํานักงาน อบจ.ระยอง กู้จาก
ธนาคารกรุงไทย สัญญาเงินกู้เลขที่ 100033592853  ลงวันที่ 
26 ก.พ. 53 วงเงิน 310,000,000.- บาท  เงินต้นงวดที่ 8 
เป็นเงิน 17,230,000.- บาท  คืนเงินต้นภายใน 20 ปี
           2.โครงการซื้อเครื่องจักรกล  กู้จากธนาคารกรุงไทย  
สัญญาเงินกู้เลขที่  100032589712  ลงวันที่ 8 ม.ค. 53  วงเงิน
120,000,000.-บาท  เงินต้นงวดที่ 10  เป็นเงิน 11,000,000.-บาท  
คืนเงินต้นภายใน 10 ปี  
          3.โครงการซื้อที่ดินและก่อสร้างสถานศึกษาในระดับประถม
ศึกษา  กู้จากธนาคารออมสิน สาขาเนินพระ สัญญาเลข
ที่  856453006764  
ลงวันที่ 11 พ.ค. 53  วงเงิน  80,000,000.- บาท  เงินต้น งวดที่ 9 
เป็นเงิน  8,377,650.-  บาท  คืนเงินต้นภายใน 10 ปี
          4.โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  
กู้จากธนาคารออมสิน  สาขาเนินพระ  สัญญาเลขที่  800003865105  
ลงวันที่ 30 ก.ย. 53  วงเงิน  125,000,000.- บาท  เงินต้นงวดที่ 9  
เป็นเงิน 9,822,050.-  บาท  คืนเงินต้นภายใน 10 ปี
          5.โครงการซื้อที่ดินก่อสร้างที่พักอาศัย  กู้จากธนาคารออมสิน  
สาขาเนินพระ สัญญาเลขที่ 800009843551 ลงวันที่ 8 เม.ย. 54  
วงเงิน 35,000,000.-บาท เงินต้นงวดที่ 8 เป็นเงิน 3,888,900.-บาท  
คืนเงินต้นภายใน 10 ปี
          6.โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ.ระยอง
จํานวน 2 หลัง กู้จาก กสอ. สัญญาเลขที่ 403/2558 ลงวันที่ 3 ส.ค. 58  
วงเงิน 135,000,000.-บาท  เงินต้นงวดที่ 2 
เป็นเงิน 13,499,900.- บาท  คืนเงินต้นภายใน 10 ปี
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (00411)
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ค่าชําระดอกเบี้ย จํานวน 8,227,000 บาท
     - กองคลัง ตั้งไว้  8,227,000.- บาท  เพื่อจ่ายชําระดอกเบี้ยเงินกู้
ที่กู้จากสถาบันการเงิน  และกองทุนส่งเสริมกิจการ อบจ.  
          1.โครงการก่อสร้างอาคารสํานักงาน อบจ.ระยอง 
กู้จากธนาคารกรุงไทย  สัญญาเงินกู้เลขที่  100033592853  
ลงวันที่ 26 ก.พ. 53 วงเงิน 310,000,000.- บาท  ดอกเบี้ย  
เป็นเงิน  5,303,970.-  บาท 
          2.โครงการซื้อเครื่องจักรกล  กู้จากธนาคารกรุงไทย  
สัญญาเงินกู้เลขที่  100032589712  ลงวันที่ 8 ม.ค. 53  
วงเงิน  120,000,000.- บาท  ดอกเบี้ย  เป็นเงิน  26,140.- บาท  
          3.โครงการซื้อที่ดินและก่อสร้างสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา
กู้จากธนาคารออมสิน  สาขาเนินพระ  สัญญาเลขที่  856453006764  
ลงวันที่ 11 พ.ค. 53  วงเงิน  80,000,000.- บาท  ดอกเบี้ยเป็นเงิน
117,300.-  บาท  
           4.โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  
กู้จากธนาคารออมสิน  สาขาเนินพระ  สัญญาเลขที่  800003865105  
ลงวันที่ 30 ก.ย. 53  วงเงิน 125,000,000.- บาท  ดอกเบี้ย           
เป็นเงิน  235,800.-  บาท  
          5.โครงการซื้อที่ดินก่อสร้างที่พักอาศัย  กู้จากธนาคารออมสิน  
สาขาเนินพระ  สัญญาเลขที่  800009843551  ลงวันที่ 8 เม.ย. 54  
วงเงิน  35,000,000.- บาท  ดอกเบี้ย  เป็นเงิน  139,950.- บาท  
คืนเงินต้นภายใน 10 ปี
          6.โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ. ระยอง
จํานวน 2 หลัง กู้จาก กสอ.สัญญาเลขที่  403/2558 ลงวันที่ 3 ส.ค. 58  
วงเงิน 135,000,000.- บาท  ดอกเบี้ยเป็นเงิน  2,403,840.-บาท  
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (00411)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 7,204,010 บาท
     - กองคลัง ตั้งไว้  7,025,450.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันสังคม
ของพนักงานจ้างในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือน  (นายจ้างจ่ายให้ 5% 
และลูกจ้างจ่ายเอง 5%)  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
     - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 178,560.-บาท เพื่อจ่าย
เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากร
สนับสนุนการสอน) 
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0809.5/ว9  ลงวันที่ 22  มกราคม  2557 เรื่อง การจ่ายเบี้ยประกัน
สังคมของพนักงานจ้าง (00411)
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 508,570 บาท
     - กองคลัง ตั้งไว้   500,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
เงินทดแทน ในอัตรา ร้อยละ 0.2 ต่อปี เพื่อเป็นทุนในการจ่ายเงิน
ทดแทนให้แก่ลูกจ้าง ที่ประสบอันตราย  เจ็บป่วย  ถึงแก่ความตาย 
หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการทํางานให้แก่นายจ้าง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
 
     - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 8,570.-บาท เพื่อจ่าย
เป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
โดยจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 4172 ลว 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณเงินสมทบ
กองทุนเงินทดแทน (00411)

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น จํานวน 4,013,260 บาท
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดระยอง แห่งที่ 2 
     - สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 4,013,260.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง 
แห่งที่ 2 (00411)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง

จํานวน 1,000,000 บาท

     - สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 1,000,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2560 (00411) 

ค่าบํารุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย จํานวน 1,000,000 บาท
     - กองแผนและงบประมาณ ตั้งไว้ 1,000,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าบํารุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย 
ประจําปี 2563 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555 ข้อ 4 (00411)

เงินสมทบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดระยอง จํานวน 8,000,000 บาท
     - สํานักปลัดฯ ตั้งไว้ 8,000,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
ที่จําเป็นต่อสุขภาพจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เรื่อง แนวทางการรับเงินการจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการจัดทําบัญชีเงินหรือทรัพย์สินในกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
ที่จําเป็นต่อสุขภาพ ระดับจังหวัด พ.ศ. 2554(00411)
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เงินช่วยพิเศษ จํานวน 550,000 บาท
     - กองคลัง ตั้งไว้  100,000.-บาท เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานจ้าง
ในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ที่ถึงแก่ความตาย 
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด 11  
การจ่ายค่าตอบแทน ข้อ 72 (00411)

     - กองคลัง ตั้งไว้  300,000.- บาท  เพื่อจ่ายกรณีที่ข้าราชการ , 
ลูกจ้างประจํา  ถึงแก่ความตาย  
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2500 และประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ  
กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ผู้รับบํานาญ  ลูกจ้าง  
และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย  พ.ศ. 2560 (00411)

 - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 150,000.-บาท เพื่อจ่าย
เป็นช่วยเหลือพิเศษกรณีข้าราชการครู และข้าราชการบํานาญ (ครู) 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ถึงแก่ความตาย (3 เท่าของเงิน
เดือนเต็มเดือน)
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/
ว 1098 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 เรื่อง การจ่ายเงินช่วยพิเศษของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบํานาญและข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งถึงแก่
ความตาย (00411) 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 22,000,000 บาท
     - กองคลัง  ตั้งไว้ 22,000,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ให้ อปท. หักเงินจากประมาณ
การรายรับตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีสมทบเข้าเป็น
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นในอัตราร้อยละหนึ่ง 
และมิให้นํารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และ
เงินอุดหนุนมารวม 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2500 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548  (00411)

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 600,000 บาท
     - กองคลัง ตั้งไว้  600,000.- บาท เพื่อจ่ายให้ข้าราชการบํานาญ
ส่วนท้องถิ่นที่มิใช่ตําแหน่งครู (ช.ค.บ.)  
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว1284 ลงวันที่  23 มิถุนายน  2558 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2558 (00411)

เงินช่วยพิเศษผู้รับบํานาญ จํานวน 200,000 บาท
     - กองคลัง ตั้งไว้  200,000.-บาท เพื่อจ่ายเงินช่วยพิเศษให้ข้าราชการ
บํานาญส่วนท้องถิ่นที่มิใช่ตําแหน่งครู (ช.ค.บ.)  
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2500 (00411)
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เงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการถ่ายโอน จํานวน 42,000 บาท
     - กองคลัง ตั้งไว้  42,000.- บาท เพื่อจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการถ่ายโอน  ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 (00411)

เงินช่วยพิเศษผู้รับบํานาญข้าราชการถ่ายโอน จํานวน 50,000 บาท
     - กองคลัง ตั้งไว้  50,000.-บาท เพื่อจ่ายเงินบํานาญข้าราชการ
ถ่ายโอน  
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2500 (00411)

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 2,500,000 บาท
     - กองคลัง ตั้งไว้  2,500,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินบําเหน็จ
ลูกจ้างประจําและเงินบําเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจําองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยองที่ออกจากราชการด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด  
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2544  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2552 และ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 (00411)

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) จํานวน 75,138 บาท
     - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 75,138 .-บาท เพื่อจ่าย
เป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการบํานาญครู สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลว 14
 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (00411)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ จํานวน 150,000 บาท
     - กองคลัง ตั้งไว้  150,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือ
การศึกษาของบุตรผู้รับบํานาญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548  (00411)
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478



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการโครงการ
อื่น

4,013,260

ค่าชําระดอกเบี้ย 8,227,000

เงินช่วยพิเศษผู้รับบํานาญข้า
ราชการถ่ายโอน 50,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ผู้รับบํานาญ 150,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 2,500,000

เงินช่วยพิเศษ 550,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการ
สงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ 
ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง

1,000,000

ค่าบํารุงสมาคม
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแห่งประเทศ
ไทย

1,000,000

เงินสมทบกองทุนฟื้นฟู
สมรรถภาพจังหวัด
ระยอง

8,000,000

ค่าชําระหนี้เงินต้น 63,818,500

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 7,204,010

เงินช่วยพิเศษผู้รับบํานาญ 200,000

เงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการถ่ายโอน 42,000

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ (กบข.) 75,138

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน 508,570

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  14:54:47 หน้า : 1/102
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการโครงการ
อื่น

4,013,260

ค่าชําระดอกเบี้ย 8,227,000

เงินช่วยพิเศษผู้รับบํานาญข้า
ราชการถ่ายโอน 50,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ผู้รับบํานาญ 150,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 2,500,000

เงินช่วยพิเศษ 550,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการ
สงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ 
ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง

1,000,000

ค่าบํารุงสมาคม
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแห่งประเทศ
ไทย

1,000,000

เงินสมทบกองทุนฟื้นฟู
สมรรถภาพจังหวัด
ระยอง

8,000,000

ค่าชําระหนี้เงินต้น 63,818,500

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 7,204,010

เงินช่วยพิเศษผู้รับบํานาญ 200,000

เงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการถ่ายโอน 42,000

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ (กบข.) 75,138

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน 508,570
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

22,000,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 600,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเดือนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 19,166,556 5,415,600

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 1,152,060 312,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 877,644 315,900

เงินเดือนพนักงาน 24,126,120 6,964,680

เงินอื่นๆ

เงินวิทยฐานะ

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 5,150,520

เงินประจําตําแหน่ง 139,200 121,200

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าเช่าบ้าน 36,000 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 700,000 200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

22,000,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 600,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 300,000 300,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,264,800 7,264,800

เงินเดือนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด

1,099,680 1,099,680

เงินเดือนนายก/รองนายก 1,399,320 1,399,320

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 300,000 300,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 83,056,236 48,712,580 156,350,972

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 192,300 1,589,940 3,246,300

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 2,923,560 1,971,660 6,088,764

เงินเดือนพนักงาน 54,525,664 62,169,680 147,786,144

เงินอื่นๆ 1,923,600 114,000 2,037,600

เงินวิทยฐานะ 2,318,400 2,318,400

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 2,604,144 7,754,664

เงินประจําตําแหน่ง 103,200 1,017,600 1,381,200

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 800,000 800,000

ค่าเบี้ยประชุม 100,000 100,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

31,000 146,720,000 146,751,000

ค่าเช่าบ้าน 200,000 484,000 730,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 200,000 2,450,000 3,550,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 2,000,000 100,000

ค่าเก็บขนและกําจัด
ขยะมูลฝอยบริเวณ
สะพานท่าเทียบเรือ
เกาะเสม็ด
ค่าจ้างเหมาจัดทํา
วารสารประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
ดูแลความสะอาดและ
บํารุงรักษาสถานที่
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย 
ศูนย์บริการพัฒนา
ปลวกแดงตามพระราช
ดําริจังหวัดระยอง
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย 
ศูนย์แสดงและจําหน่าย
สินค้า 
อุตสาหกรรมและสินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(OTOP)

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย
สถานที่ราชการของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
รักษาความสะอาด 
ศูนย์บริการการพัฒนา
ปลวกแดงตามพระราช
ดําริจังหวัดระยอง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 3,500,000 32,323,105 37,923,105

ค่าเก็บขนและกําจัด
ขยะมูลฝอยบริเวณ
สะพานท่าเทียบเรือ
เกาะเสม็ด

24,000 24,000

ค่าจ้างเหมาจัดทํา
วารสารประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง

999,000 999,000

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
ดูแลความสะอาดและ
บํารุงรักษาสถานที่
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง

295,200 295,200

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย 
ศูนย์บริการพัฒนา
ปลวกแดงตามพระราช
ดําริจังหวัดระยอง

984,000 984,000

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย 
ศูนย์แสดงและจําหน่าย
สินค้า 
อุตสาหกรรมและสินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(OTOP)

984,000 984,000

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย
สถานที่ราชการของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง

2,952,000 2,952,000

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
รักษาความสะอาด 
ศูนย์บริการการพัฒนา
ปลวกแดงตามพระราช
ดําริจังหวัดระยอง

442,800 442,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
รักษาความสะอาด 
ศูนย์แสดงและจําหน่าย
สินค้าอุตสาหกรรมและ
สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(OTOP)

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
รักษาความสะอาด
สถานที่ราชการของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง
ค่าจ้างเหมาดูแลระบบ
ข้อมูลการตรวจวัด และ
ซ่อมบํารุงรถยนต์ตรวจ
วัดคุณภาพอากาศ

1,800,000

ค่าจ้างเหมาดูแลระบบ
อุปกรณ์ พร้อมทั้งซ่อม
บํารุงสถานีตรวจวัด
คุณภาพนํ้าแบบ
อัตโนมัติ

500,000

ค่าจ้างเหมารายจ่าย
อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการชําระ
ค่าเช่า ค่าธรรมเนียม
สะพานท่าเทียบเรือ
เกาะเสม็ด

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา รายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 100,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าจ้างเหมาก่อสร้าง
ถนน 20,000,000

ค่าเช่าเครื่อง
คอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
รักษาความสะอาด 
ศูนย์แสดงและจําหน่าย
สินค้าอุตสาหกรรมและ
สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(OTOP)

442,800 442,800

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
รักษาความสะอาด
สถานที่ราชการของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง

1,476,000 1,476,000

ค่าจ้างเหมาดูแลระบบ
ข้อมูลการตรวจวัด และ
ซ่อมบํารุงรถยนต์ตรวจ
วัดคุณภาพอากาศ

1,800,000

ค่าจ้างเหมาดูแลระบบ
อุปกรณ์ พร้อมทั้งซ่อม
บํารุงสถานีตรวจวัด
คุณภาพนํ้าแบบ
อัตโนมัติ

500,000

ค่าจ้างเหมารายจ่าย
อื่นๆ 3,300,000 3,300,000

ค่าใช้จ่ายในการชําระ
ค่าเช่า ค่าธรรมเนียม
สะพานท่าเทียบเรือ
เกาะเสม็ด

17,000 17,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา รายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

900,000 900,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 150,000 2,370,000 2,620,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าจ้างเหมาก่อสร้าง
ถนน 20,000,000

ค่าเช่าเครื่อง
คอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด

2,878,680 2,878,680

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  14:54:47 หน้า : 8/102
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสารระบบดิจิตอล

ค่าใช้จ่ายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้าง
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 300,000 150,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้งสมาชิกสภา อบจ. 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้งสมาชิกสภา อบจ. 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
กรณีแทนตําแหน่งที่
ว่าง

ค่าบริการการพิมพ์

โครงการ “ Clinic 
Center ท้าให้อ่าน” 500,000

โครงการ Clinic 
Center 8 อําเภอ  คือ 
หนึ่งระยอง

300,000

โครงการ อบจ.พบ
ประชาชน 3,000,000

โครงการกินลมชมว่าว
ชายหาดระยอง 1,000,000

โครงการเก็บตัวฝึก
ซ้อมและจัดส่งนักเรียน 
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการขุดลอกคลอง
ตาทุม 800,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ตากสินสัมพันธ์

โครงการแข่งขันดนตรี
เพื่อประชาชน "ร้อง
เต้นเล่นดนตรี"

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  14:54:47 หน้า : 9/102
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสารระบบดิจิตอล 974,400 974,400

ค่าใช้จ่ายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้าง
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

150,000 150,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 300,000 2,250,000 3,000,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้งสมาชิกสภา อบจ. 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น

70,000,000 70,000,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้งสมาชิกสภา อบจ. 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
กรณีแทนตําแหน่งที่
ว่าง

1,000,000 1,000,000

ค่าบริการการพิมพ์ 700,000 700,000

โครงการ “ Clinic 
Center ท้าให้อ่าน” 500,000

โครงการ Clinic 
Center 8 อําเภอ  คือ 
หนึ่งระยอง

300,000

โครงการ อบจ.พบ
ประชาชน 3,000,000

โครงการกินลมชมว่าว
ชายหาดระยอง 1,000,000

โครงการเก็บตัวฝึก
ซ้อมและจัดส่งนักเรียน 
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

3,500,000 3,500,000

โครงการขุดลอกคลอง
ตาทุม 800,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ตากสินสัมพันธ์ 600,000 600,000

โครงการแข่งขันดนตรี
เพื่อประชาชน "ร้อง
เต้นเล่นดนตรี"

350,000 350,000

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  14:54:47 หน้า : 10/102
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ "งานศิลป
หัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นที่การ
ศึกษา"

โครงการแข่งขันเพลง
พระราชนิพนธ์ 300,000

โครงการงานวันครู

โครงการเงินสมทบเงิน
อุดหนุนจากสํานักงบ
ประมาณ

โครงการจตุรมิตร
สามัคคี

โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน
โครงการจัดงาน
ประเพณีเทศกาลผลไม้
ประจําจังหวัดระยอง

2,000,000

โครงการจัดงานวัน
สมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช 
จังหวัดระยอง

4,950,000

โครงการจัดงานวัน
สุนทรภู่

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565)ของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง
โครงการจ้างวิจัยผล
การศึกษาตามหลักสูตร
แผนการเรียนรู้สู่ความ
เป็นเลิศ

โครงการจ้างศึกษาวิจัย 
การจัดทําค่ายลูกเสือ
คุณธรรม
โครงการจ้างเหมาคัด
แยกและแปรรูปขยะมูล
ฝอยด้วยเทคโนโลยี 
RDF

18,190,000

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  14:54:47 หน้า : 11/102
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ "งานศิลป
หัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นที่การ
ศึกษา"

30,000 30,000

โครงการแข่งขันเพลง
พระราชนิพนธ์ 300,000

โครงการงานวันครู 90,000 90,000

โครงการเงินสมทบเงิน
อุดหนุนจากสํานักงบ
ประมาณ

83,238,422 83,238,422

โครงการจตุรมิตร
สามัคคี 150,000 150,000

โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน 200,000 200,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีเทศกาลผลไม้
ประจําจังหวัดระยอง

2,000,000

โครงการจัดงานวัน
สมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช 
จังหวัดระยอง

4,950,000

โครงการจัดงานวัน
สุนทรภู่ 1,000,000 1,000,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565)ของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง

500,000 500,000

โครงการจ้างวิจัยผล
การศึกษาตามหลักสูตร
แผนการเรียนรู้สู่ความ
เป็นเลิศ

1,700,000 1,700,000

โครงการจ้างศึกษาวิจัย 
การจัดทําค่ายลูกเสือ
คุณธรรม

3,000,000 3,000,000

โครงการจ้างเหมาคัด
แยกและแปรรูปขยะมูล
ฝอยด้วยเทคโนโลยี 
RDF

18,190,000

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  14:54:47 หน้า : 12/102
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจ้างเหมาดูแล
ระบบบริหารงาน
บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ระยอง

โครงการจ้างเหมาดูแล
ระบบสารสนเทศ
สําหรับการบริหาร
จัดการศูนย์เครือข่าย
เพื่อแก้ไขปัญหาและส่ง
เสริมการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น
จังหวัดระยอง (Clinic 
Center)
โครงการจ้างเหมาดูแล
ระบบสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง

โครงการจ้าง
เหมาบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยบนพื้นที่
เกาะเสม็ด

4,380,000

โครงการจ้าง
เหมาบริหารจัดการ
ระบบกําจัดขยะมูลฝอย
ติดเชื้อโดยเทคโนโลยี
การใช้เตาเผา

12,648,960

โครงการจ้าง
เหมาบริหารจัดการ
สถานีขนถ่ายขยะมูล
ฝอยชุมชน(ศูนย์อําเภอ
แกลง)

12,775,000

โครงการจ้างเหมา
บํารุงรักษาป้ายประชา
สัมพันธ์ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง 
(จอ LED)

1,043,250

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  14:54:47 หน้า : 13/102
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจ้างเหมาดูแล
ระบบบริหารงาน
บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ระยอง

480,000 480,000

โครงการจ้างเหมาดูแล
ระบบสารสนเทศ
สําหรับการบริหาร
จัดการศูนย์เครือข่าย
เพื่อแก้ไขปัญหาและส่ง
เสริมการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น
จังหวัดระยอง (Clinic 
Center)

500,000 500,000

โครงการจ้างเหมาดูแล
ระบบสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง

480,000 480,000

โครงการจ้าง
เหมาบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยบนพื้นที่
เกาะเสม็ด

4,380,000

โครงการจ้าง
เหมาบริหารจัดการ
ระบบกําจัดขยะมูลฝอย
ติดเชื้อโดยเทคโนโลยี
การใช้เตาเผา

12,648,960

โครงการจ้าง
เหมาบริหารจัดการ
สถานีขนถ่ายขยะมูล
ฝอยชุมชน(ศูนย์อําเภอ
แกลง)

12,775,000

โครงการจ้างเหมา
บํารุงรักษาป้ายประชา
สัมพันธ์ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง 
(จอ LED)

1,043,250

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  14:54:47 หน้า : 14/102
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจ้างเหมา
บํารุงรักษาและแก้ไข
ระบบเว็บไซต์ ของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง

โครงการจ้างเหมา
บํารุงรักษาและซ่อม
แซมแก้ไขอุปกรณ์ 
และระบบจัดเก็บ
เอกสารในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์
โครงการจ้างเหมา
บํารุงรักษาและซ่อม
แซมแก้ไขอุปกรณ์ 
และระบบบริหาร
จัดการทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง

โครงการจ้างเหมา
บํารุงรักษาและซ่อม
แซมแก้ไขอุปกรณ์จัด
เก็บ
ข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง

โครงการจ้างเหมา
บํารุงรักษาและซ่อม
แซมแก้ไขอุปกรณ์
ป้องกันเครือข่าย 
(Next Generation 
Firewall) ของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง
โครงการจ้างเหมา
บํารุงรักษาและซ่อม
แซมแก้ไขอุปกรณ์และ
ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด สนามกีฬา
กลางจังหวัดระยองของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  14:54:47 หน้า : 15/102
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจ้างเหมา
บํารุงรักษาและแก้ไข
ระบบเว็บไซต์ ของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง

350,000 350,000

โครงการจ้างเหมา
บํารุงรักษาและซ่อม
แซมแก้ไขอุปกรณ์ 
และระบบจัดเก็บ
เอกสารในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

500,000 500,000

โครงการจ้างเหมา
บํารุงรักษาและซ่อม
แซมแก้ไขอุปกรณ์ 
และระบบบริหาร
จัดการทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง

450,000 450,000

โครงการจ้างเหมา
บํารุงรักษาและซ่อม
แซมแก้ไขอุปกรณ์จัด
เก็บ
ข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง

490,000 490,000

โครงการจ้างเหมา
บํารุงรักษาและซ่อม
แซมแก้ไขอุปกรณ์
ป้องกันเครือข่าย 
(Next Generation 
Firewall) ของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง

450,000 450,000

โครงการจ้างเหมา
บํารุงรักษาและซ่อม
แซมแก้ไขอุปกรณ์และ
ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด สนามกีฬา
กลางจังหวัดระยองของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง

452,000 452,000

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  14:54:47 หน้า : 16/102

494



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจ้างเหมา
บํารุงรักษาและซ่อม
แซมแก้ไขอุปกรณ์และ
ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดรอบสํานักงาน
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง

โครงการจ้างเหมา
บํารุงรักษาและซ่อม
แซมแก้ไขอุปกรณ์และ
ระบบเครือข่ายภายใน
ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง
โครงการจ้างเหมา
บํารุงรักษาและซ่อม
แซมแก้ไขอุปกรณ์และ
ระบบเครือข่ายไร้สาย 
ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง

โครงการจ้างเหมา
บํารุงรักษาและซ่อม
แซมแก้ไขอุปกรณ์และ
ระบบจัดเก็บข้อมูลของ
เว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ระยอง

โครงการจ้างเหมา
บํารุงรักษาและซ่อม
แซมแก้ไขอุปกรณ์และ
ระบบรักษาความ
ปลอดภัยทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางด้านภัยคุกคามจาก
ภายนอกขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ระยอง
โครงการชุมชนร่วมใจ
ช่วยกันคัดแยกขยะ 250,000

โครงการเชิดชูเกียรติ
บุคคลต้นแบบด้าน
คุณธรรมจริยธรรม

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  14:54:47 หน้า : 17/102
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจ้างเหมา
บํารุงรักษาและซ่อม
แซมแก้ไขอุปกรณ์และ
ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดรอบสํานักงาน
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง

352,000 352,000

โครงการจ้างเหมา
บํารุงรักษาและซ่อม
แซมแก้ไขอุปกรณ์และ
ระบบเครือข่ายภายใน
ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง

470,000 470,000

โครงการจ้างเหมา
บํารุงรักษาและซ่อม
แซมแก้ไขอุปกรณ์และ
ระบบเครือข่ายไร้สาย 
ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง

470,000 470,000

โครงการจ้างเหมา
บํารุงรักษาและซ่อม
แซมแก้ไขอุปกรณ์และ
ระบบจัดเก็บข้อมูลของ
เว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ระยอง

480,000 480,000

โครงการจ้างเหมา
บํารุงรักษาและซ่อม
แซมแก้ไขอุปกรณ์และ
ระบบรักษาความ
ปลอดภัยทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางด้านภัยคุกคามจาก
ภายนอกขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ระยอง

270,000 270,000

โครงการชุมชนร่วมใจ
ช่วยกันคัดแยกขยะ 250,000

โครงการเชิดชูเกียรติ
บุคคลต้นแบบด้าน
คุณธรรมจริยธรรม

10,000 10,000

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  14:54:47 หน้า : 18/102
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการซ่อมแซม
ศูนย์แสดงและจําหน่าย
สินค้าอุตสาหกรรม 
และสินค้าผลิตภัณฑ์
ชุมชน (OTOP)

500,000

โครงการซ่อมแซม
สะพานท่าเทียบเรือ
เกาะเสม็ด
โครงการต่อสัญญาใน
การจัดจ้างตาม
โครงการค่าใช้จ่ายใน
การจ้างเหมาดูแล
อุปกรณ์ป้องกันผู้บุกรุก
คอมพิวเตอร์ 
(FIREWALL)

โครงการติดตามตรวจ
สอบและวิเคราะห์
คุณภาพนํ้าทะเล

500,000

โครงการติดตาม
ประเมินผลแผนงาน
และโครงการของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง
โครงการที่อ่านหนังสือ
ท้องถิ่นรักการอ่าน

โครงการนํ้าดื่มสะอาด
อาหารปลอดภัย
โครงการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ
บริหารจัดการศึกษา
ท้องถิ่น ของโรงเรียน
ในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ระยอง

โครงการบูรณาการ
เพื่อพัฒนารายได้
โครงการประกวดพูด
จาภาษาระยอง 150,000

โครงการประกวด
มารยาทงาม สืบสาน
วัฒนธรรมไทย

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  14:54:47 หน้า : 19/102
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการซ่อมแซม
ศูนย์แสดงและจําหน่าย
สินค้าอุตสาหกรรม 
และสินค้าผลิตภัณฑ์
ชุมชน (OTOP)

500,000

โครงการซ่อมแซม
สะพานท่าเทียบเรือ
เกาะเสม็ด

500,000 500,000

โครงการต่อสัญญาใน
การจัดจ้างตาม
โครงการค่าใช้จ่ายใน
การจ้างเหมาดูแล
อุปกรณ์ป้องกันผู้บุกรุก
คอมพิวเตอร์ 
(FIREWALL)

114,490 114,490

โครงการติดตามตรวจ
สอบและวิเคราะห์
คุณภาพนํ้าทะเล

500,000

โครงการติดตาม
ประเมินผลแผนงาน
และโครงการของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง

400,000 400,000

โครงการที่อ่านหนังสือ
ท้องถิ่นรักการอ่าน 150,000 150,000

โครงการนํ้าดื่มสะอาด
อาหารปลอดภัย 40,000 40,000

โครงการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ
บริหารจัดการศึกษา
ท้องถิ่น ของโรงเรียน
ในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ระยอง

100,000 100,000

โครงการบูรณาการ
เพื่อพัฒนารายได้ 100,000 100,000

โครงการประกวดพูด
จาภาษาระยอง 150,000

โครงการประกวด
มารยาทงาม สืบสาน
วัฒนธรรมไทย

50,000 50,000

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  14:54:47 หน้า : 20/102
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประกวดร้อง
เพลงลูกทุ่ง 150,000

โครงการประชา
สัมพันธ์การจัดเก็บราย
ได้
โครงการประชา
สัมพันธ์งานศูนย์ 
Clinic Center

300,000

โครงการประชา
สัมพันธ์ศูนย์ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

200,000

โครงการประดิษฐ์นวัต
กรรมจากเศษวัสดุ
เหลือใช้
โครงการประเมิน
คุณภาพภายในสถาน
ศึกษา สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ระยอง

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ
โครงการฝึกอบรม และ
สัมมนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง

โครงการฝึกอบรมช่วย
เหลือผู้ประสบภัยทาง
นํ้าหลักสูตร "ทีมค้นหา
และกู้ภัยทางนํ้า" 
(MART)
โครงการฝึกอบรมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
และการป้องกันการ
ทุจริต

โครงการฝึกอาชีพคน
พิการและผู้ดูแลคน
พิการในจังหวัดระยอง

150,000

โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  14:54:47 หน้า : 21/102
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประกวดร้อง
เพลงลูกทุ่ง 150,000

โครงการประชา
สัมพันธ์การจัดเก็บราย
ได้

500,000 500,000

โครงการประชา
สัมพันธ์งานศูนย์ 
Clinic Center

300,000

โครงการประชา
สัมพันธ์ศูนย์ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

200,000

โครงการประดิษฐ์นวัต
กรรมจากเศษวัสดุ
เหลือใช้

50,000 50,000

โครงการประเมิน
คุณภาพภายในสถาน
ศึกษา สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ระยอง

100,000 100,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 10,200,000 10,200,000

โครงการฝึกอบรม และ
สัมมนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง

2,000,000 2,000,000

โครงการฝึกอบรมช่วย
เหลือผู้ประสบภัยทาง
นํ้าหลักสูตร "ทีมค้นหา
และกู้ภัยทางนํ้า" 
(MART)

600,000 600,000

โครงการฝึกอบรมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
และการป้องกันการ
ทุจริต

100,000 100,000

โครงการฝึกอาชีพคน
พิการและผู้ดูแลคน
พิการในจังหวัดระยอง

150,000

โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 460,000 460,000

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  14:54:47 หน้า : 22/102
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายได้

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุต่อ
เนื่องจังหวัดระยอง

350,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีจังหวัด
ระยอง

100,000

โครงการเพิ่มพื้นที่สี
เขียว 100,000

โครงการภาคีเครือข่าย
ร่วมใจป้องกันการ
ทุจริต และขยายแนว
ร่วมเครือข่ายป้องกัน
การทุจริต
โครงการมหกรรมการ
ศึกษาท้องถิ่น

โครงการมัคคุเทศก์วัย
ใสพอเพียง 500,000

โครงการรวมพลังสตรี
ระยอง เนื่องในวันสตรี
ไทย

300,000

โครงการรวมพลังสตรี
ระยอง เนื่องในวันสตรี
สากล

200,000

โครงการรายงานแสดง
ผลการปฏิบัติงาน
ประจําปีขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ระยอง

โครงการเรียนฟรี 15 
ปี อย่างมีคุณภาพของ
โรงเรียนมัธยมตากสิน
ระยอง
โครงการโรงเรียน
ปลอดขยะ 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายได้

450,000 450,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุต่อ
เนื่องจังหวัดระยอง

350,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีจังหวัด
ระยอง

100,000

โครงการเพิ่มพื้นที่สี
เขียว 100,000

โครงการภาคีเครือข่าย
ร่วมใจป้องกันการ
ทุจริต และขยายแนว
ร่วมเครือข่ายป้องกัน
การทุจริต

250,000 250,000

โครงการมหกรรมการ
ศึกษาท้องถิ่น 800,000 800,000

โครงการมัคคุเทศก์วัย
ใสพอเพียง 500,000

โครงการรวมพลังสตรี
ระยอง เนื่องในวันสตรี
ไทย

300,000

โครงการรวมพลังสตรี
ระยอง เนื่องในวันสตรี
สากล

200,000

โครงการรายงานแสดง
ผลการปฏิบัติงาน
ประจําปีขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ระยอง

400,000 400,000

โครงการเรียนฟรี 15 
ปี อย่างมีคุณภาพของ
โรงเรียนมัธยมตากสิน
ระยอง

7,047,349 7,047,349

โครงการโรงเรียน
ปลอดขยะ 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการลดและคัด
แยกขยะมูลฝอยภายใน
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง

200,000

โครงการลาน
วัฒนธรรม ท้องถิ่น
เมืองระยอง

500,000

โครงการเล่าเรื่อง เมือง
ระยอง ผ่านเม็ดทราย 1,400,000

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ

โครงการศึกษาพัฒนา
ฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อม
โทรมในเขตตําบลห้วย
โป่ง 
อําเภอเมืองระยอง และ
เขตอําเภอบ้านฉาง 
จังหวัดระยอง

5,000,000

โครงการศึกษาเรียนรู้
ตามรอยพ่อหลวง

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง 6,600,000

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
มหัศจรรย์ดินแดน
เกษตรจังหวัดระยอง

500,000

โครงการส่งเสริมการมี
ส่่วนร่วม เฝ้าระวัง 
ป้องกัน บําบัด รักษา 
ฟื้นฟูสมรรถภาพและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

10,100,000

โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 
เพื่อพัฒนา
ประชาธิปไตยในเขต
พื้นที่จังหว้ดระยอง

200,000

โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการลดและคัด
แยกขยะมูลฝอยภายใน
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง

200,000

โครงการลาน
วัฒนธรรม ท้องถิ่น
เมืองระยอง

500,000

โครงการเล่าเรื่อง เมือง
ระยอง ผ่านเม็ดทราย 1,400,000

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ 1,500,000 1,500,000

โครงการศึกษาพัฒนา
ฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อม
โทรมในเขตตําบลห้วย
โป่ง 
อําเภอเมืองระยอง และ
เขตอําเภอบ้านฉาง 
จังหวัดระยอง

5,000,000

โครงการศึกษาเรียนรู้
ตามรอยพ่อหลวง 8,000,000 8,000,000

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง 6,600,000

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
มหัศจรรย์ดินแดน
เกษตรจังหวัดระยอง

500,000

โครงการส่งเสริมการมี
ส่่วนร่วม เฝ้าระวัง 
ป้องกัน บําบัด รักษา 
ฟื้นฟูสมรรถภาพและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

10,100,000

โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 
เพื่อพัฒนา
ประชาธิปไตยในเขต
พื้นที่จังหว้ดระยอง

200,000

โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้วิถีชีวิตดั้งเดิม
คนระยอง

โครงการส่งเสริมและ
แก้ไขปัญหาการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชนจังหวัด
ระยอง

500,000

โครงการสน้บสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนา/ปรับปรุง
ห้องสมุดโรงเรียน

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  ค่าใช้จ่าย
ในการจ้างเหมาทํา
ความสะอาด

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  ค่าใช้จ่าย
ในการจ้างเหมารักษา
ความปลอดภัย
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่า
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าเครื่อง
แบบนักเรียน
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าจัดการ
เรียนการสอน (ราย
หัว)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้วิถีชีวิตดั้งเดิม
คนระยอง

1,000,000 1,000,000

โครงการส่งเสริมและ
แก้ไขปัญหาการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชนจังหวัด
ระยอง

500,000

โครงการสน้บสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนา/ปรับปรุง
ห้องสมุดโรงเรียน

100,000 100,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  ค่าใช้จ่าย
ในการจ้างเหมาทํา
ความสะอาด

10,768,800 10,768,800

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  ค่าใช้จ่าย
ในการจ้างเหมารักษา
ความปลอดภัย

1,881,600 1,881,600

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่า
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

5,796,760 5,796,760

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าเครื่อง
แบบนักเรียน

1,871,100 1,871,100

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าจัดการ
เรียนการสอน (ราย
หัว)

23,036,350 23,036,350
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าจัดจ้าง
เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาของ
โรงเรียนมัธยมตากสิน
ระยอง

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าจ้าง
เหมาดูแลรักษาสภาพ
ภูมิทัศน์โดยรอบ
โรงเรียนมัธยมตากสิน
ระยอง
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าใช้จ่าย
ในการจ้างเหมารักษา
ความปลอดภัย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าใช้จ่าย
ในการเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูง

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าใช้จ่าย
ในการดูแลระบบ
บริหารจัดการสถาน
ศึกษา
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไป
ราชการ

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าใช้จ่าย
ในการปรับปรุงหลัก
สูตรสถานศึกษา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าจัดจ้าง
เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาของ
โรงเรียนมัธยมตากสิน
ระยอง

2,160,000 2,160,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าจ้าง
เหมาดูแลรักษาสภาพ
ภูมิทัศน์โดยรอบ
โรงเรียนมัธยมตากสิน
ระยอง

1,200,000 1,200,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าใช้จ่าย
ในการจ้างเหมารักษา
ความปลอดภัย

6,408,800 6,408,800

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าใช้จ่าย
ในการเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูง

21,600 21,600

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าใช้จ่าย
ในการดูแลระบบ
บริหารจัดการสถาน
ศึกษา

180,000 180,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไป
ราชการ

550,000 550,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าใช้จ่าย
ในการปรับปรุงหลัก
สูตรสถานศึกษา

190,000 190,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียน

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าใช้จ่าย
อินเตอร์เน็ตโรงเรียน
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าบํารุง
รักษาและซ่อมแซม

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าปัจจัย
พื้นฐานสําหรับนัก
เรียนยากจน

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าพัฒนา
ครูและบุคลากรเพื่อ
สนับสนุนและ
พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียน
มัธยมตากสินระยอง
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าหนังสือ
เรียน

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าอาหาร
กลางวัน
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่า
อุปกรณ์การเรียน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียน

50,000 50,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าใช้จ่าย
อินเตอร์เน็ตโรงเรียน

7,200 7,200

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าบํารุง
รักษาและซ่อมแซม

3,050,000 3,050,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าปัจจัย
พื้นฐานสําหรับนัก
เรียนยากจน

30,000 30,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าพัฒนา
ครูและบุคลากรเพื่อ
สนับสนุนและ
พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียน
มัธยมตากสินระยอง

1,389,000 1,389,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าหนังสือ
เรียน

2,872,903 2,872,903

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าอาหาร
กลางวัน

25,396,800 25,396,800

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่า
อุปกรณ์การเรียน

1,732,510 1,732,510
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
แข่งขันกีฬาสี
หวายกรองเกม

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
รณรงค์เพื่อป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษา
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา  ค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาปรับปรุง
ห้องสมุดโรงเรียน

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา  ค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ค่า
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ค่าเครื่อง
แบบนักเรียน

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ค่าจัดการ
เรียนการสอน (เงินราย
หัวนักเรียน)
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ค่าจ้างจัด
ทําป้ายชื่ออาคารเรียน
และป้ายบอกทาง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
แข่งขันกีฬาสี
หวายกรองเกม

300,000 300,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
รณรงค์เพื่อป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษา

239,000 239,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา  ค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาปรับปรุง
ห้องสมุดโรงเรียน

300,000 300,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา  ค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน

150,000 150,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ค่า
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

196,650 196,650

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ค่าเครื่อง
แบบนักเรียน

372,600 372,600

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ค่าจัดการ
เรียนการสอน (เงินราย
หัวนักเรียน)

1,273,500 1,273,500

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ค่าจ้างจัด
ทําป้ายชื่ออาคารเรียน
และป้ายบอกทาง

150,000 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ค่าจ้างติด
ตั้งระบบเสียงตามสาย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ค่าจ้าง
เหมาดูแลอาคารสถาน
ที่โดยรอบ วิทยาลัย
เทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาตากสิน
ระยอง
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ค่าจ้าง
เหมาติดตั้งระบบเครือ
ข่ายคอมพิวเตอร์

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ค่าจ้าง
เหมาทําความสะอาด

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ค่าจ้าง
เหมาบริการบํารุงรักษา
โรงกรองนํ้า
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ค่าเช่า
เครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ค่าเช่า
เครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
สําหรับการเรียนการส
อน
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ค่าเช่า
เครื่องถ่ายเอกสาร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ค่าจ้างติด
ตั้งระบบเสียงตามสาย

1,000,000 1,000,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ค่าจ้าง
เหมาดูแลอาคารสถาน
ที่โดยรอบ วิทยาลัย
เทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาตากสิน
ระยอง

295,200 295,200

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ค่าจ้าง
เหมาติดตั้งระบบเครือ
ข่ายคอมพิวเตอร์

400,000 400,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ค่าจ้าง
เหมาทําความสะอาด

442,800 442,800

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ค่าจ้าง
เหมาบริการบํารุงรักษา
โรงกรองนํ้า

150,000 150,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ค่าเช่า
เครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

660,000 660,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ค่าเช่า
เครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
สําหรับการเรียนการส
อน

720,000 720,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ค่าเช่า
เครื่องถ่ายเอกสาร

642,800 642,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ค่าใช้จ่าย
ในการจ้างเหมาเจ้า
หน้าที่ดูแลอาคาร 
สถานที่โรงเรียนมัธยม
ตากสินระยอง

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ค่าใช้จ่าย
ในการจ้างเหมาดูแล
สวนให้กับโรงเรียน
อนุบาลนานาชาติตาก
สินแกลง
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ค่าใช้จ่าย
ในการจ้างเหมารักษา
ความปลอดภัย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ค่าใช้จ่าย
ในการเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตความเร็ว
สุูง

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไป
ราชการ
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ค่าใช้จ่าย
ในการปรับปรุงหลัก
สูตรสถานศึกษา

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาปรับปรุง
ห้องสมุด
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ค่าใช้จ่าย
ในการจ้างเหมาเจ้า
หน้าที่ดูแลอาคาร 
สถานที่โรงเรียนมัธยม
ตากสินระยอง

442,800 442,800

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ค่าใช้จ่าย
ในการจ้างเหมาดูแล
สวนให้กับโรงเรียน
อนุบาลนานาชาติตาก
สินแกลง

196,800 196,800

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ค่าใช้จ่าย
ในการจ้างเหมารักษา
ความปลอดภัย

984,000 984,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ค่าใช้จ่าย
ในการเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตความเร็ว
สุูง

7,200 7,200

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไป
ราชการ

200,000 200,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ค่าใช้จ่าย
ในการปรับปรุงหลัก
สูตรสถานศึกษา

150,000 150,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาปรับปรุง
ห้องสมุด

100,000 100,000

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  14:54:48 หน้า : 38/102
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ค่าใช้จ่าย
ในการพํัฒนาแหล่ง
เรียนรู้

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ค่าบริการ
อินเตอร์เน็ต
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ค่าบํารุง
รักษาและซ่อมแซม

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ค่าหนังสือ
เรียน

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ค่า
อุปกรณ์การเรียน
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ 
"TRCT SMART 
STUDENT)

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ 
TRCT OPEN 
HOUSE
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
เข้าค่ายวิทยาศาสตร์

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
แข่งขันกีฬาสีนานา
ชาติตากสินแกลงเกมส์

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  14:54:48 หน้า : 39/102
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ค่าใช้จ่าย
ในการพํัฒนาแหล่ง
เรียนรู้

50,000 50,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ค่าบริการ
อินเตอร์เน็ต

100,000 100,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ค่าบํารุง
รักษาและซ่อมแซม

100,000 100,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ค่าหนังสือ
เรียน

666,000 666,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ค่า
อุปกรณ์การเรียน

95,220 95,220

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ 
"TRCT SMART 
STUDENT)

500,000 500,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ 
TRCT OPEN 
HOUSE

200,000 200,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
เข้าค่ายวิทยาศาสตร์

400,000 400,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
แข่งขันกีฬาสีนานา
ชาติตากสินแกลงเกมส์

50,000 50,000

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  14:54:48 หน้า : 40/102
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
แข่งขันกีฬาสีอาชีวะ
ตากสินเกมส์

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
ค่าใช้จ่ายในงานพระ
ราชพิธี รัฐพิธี    งาน
ประเพณี และพิธีการ
สําคัญ
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
ค่าใช้จ่ายในงานพระ
ราชพิธี รัฐพิธี งาน
ประเพณี และพิธีการ
สําคัญ

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
จัดการศึกษาห้องเรียน
พิเศษตามหลัก
สูตรกระทรวง
ศึกษาธิการ การจัดการ
เรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ ประเภท 
MEP : Mini 
English Program)

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
จ้างเหมาติดตั้งระบบ
โทรศัพท์ภายใน
โรงเรียนอนุบาลนานา
ชาติตากสินแกลง

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  14:54:48 หน้า : 41/102
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
แข่งขันกีฬาสีอาชีวะ
ตากสินเกมส์

200,000 200,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
ค่าใช้จ่ายในงานพระ
ราชพิธี รัฐพิธี    งาน
ประเพณี และพิธีการ
สําคัญ

170,000 170,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
ค่าใช้จ่ายในงานพระ
ราชพิธี รัฐพิธี งาน
ประเพณี และพิธีการ
สําคัญ

200,000 200,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
จัดการศึกษาห้องเรียน
พิเศษตามหลัก
สูตรกระทรวง
ศึกษาธิการ การจัดการ
เรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ ประเภท 
MEP : Mini 
English Program)

15,128,700 15,128,700

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
จ้างเหมาติดตั้งระบบ
โทรศัพท์ภายใน
โรงเรียนอนุบาลนานา
ชาติตากสินแกลง

30,000 30,000

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  14:54:48 หน้า : 42/102
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
จ้างเหมาติดตั้งระบบ
อินเตอร์เน็ตภายใน
โรงเรียนอนุบาลนานา
ชาติตากสินแกลง

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
จ้างเหมาบริการการ
สอน ของโรงเรียน
อนุบาลนานาชาติตาก
สินแกลง
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
จ้างเหมาบริการงาน
การสอน วิทยาลัย
เทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาตากสิน
ระยอง

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
จ้างเหมาบุคลากรเพื่อ
พัฒนาการบริหารหลัก
สูตรการเรียนการสอน

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
จ้างเหมาบุคลากรเพื่อ
พัฒนาการบริหารหลัก
สูตรการเรียนการสอน
ของโรงเรียนอนุบาล
นานาชาติตากสินบ้าน
ค่าย (วัดหวายกรอง)

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  14:54:48 หน้า : 43/102
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
จ้างเหมาติดตั้งระบบ
อินเตอร์เน็ตภายใน
โรงเรียนอนุบาลนานา
ชาติตากสินแกลง

100,000 100,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
จ้างเหมาบริการการ
สอน ของโรงเรียน
อนุบาลนานาชาติตาก
สินแกลง

720,000 720,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
จ้างเหมาบริการงาน
การสอน วิทยาลัย
เทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาตากสิน
ระยอง

900,000 900,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
จ้างเหมาบุคลากรเพื่อ
พัฒนาการบริหารหลัก
สูตรการเรียนการสอน

900,000 900,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
จ้างเหมาบุคลากรเพื่อ
พัฒนาการบริหารหลัก
สูตรการเรียนการสอน
ของโรงเรียนอนุบาล
นานาชาติตากสินบ้าน
ค่าย (วัดหวายกรอง)

1,122,000 1,122,000

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  14:54:48 หน้า : 44/102
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
จ้างเหมาบุคลากรสนับ
สนุนทางการศึกษา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาระยอง

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
ติดตั้งระบบเนตเวิร์ค
พร้อมเครือข่าย
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนอนุบาลนานา
ชาติตากสินบ้านค่าย 
(วัดหวายกรอง)

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
ปรับปรุงเว็บไซต์

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
เปิดบ้านวิชาการ
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
ฝึกซ้อมกีฬาเยาวชน
เพื่อเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาประเภทต่างๆ

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
ฝึกอบรมทักษะวิชาชีพ
นักเรียน วิทยาลัย
เทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาตากสิน
ระยอง

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  14:54:48 หน้า : 45/102

523



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
จ้างเหมาบุคลากรสนับ
สนุนทางการศึกษา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาระยอง

552,000 552,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
ติดตั้งระบบเนตเวิร์ค
พร้อมเครือข่าย

500,000 500,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนอนุบาลนานา
ชาติตากสินบ้านค่าย 
(วัดหวายกรอง)

100,000 100,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
ปรับปรุงเว็บไซต์

30,000 30,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
เปิดบ้านวิชาการ

400,000 400,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
ฝึกซ้อมกีฬาเยาวชน
เพื่อเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาประเภทต่างๆ

100,000 100,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
ฝึกอบรมทักษะวิชาชีพ
นักเรียน วิทยาลัย
เทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาตากสิน
ระยอง

216,000 216,000

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  14:54:48 หน้า : 46/102

524



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
พัฒนาครู

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ
เคลื่อนที่

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
รณรงค์เพื่อป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษา

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
เรียนรู้นอกห้องเรียน
เพืื่อพัฒนาศักยภาพสู่
ความเป็นมืออาชีพ
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
วันเด็กแห่งชาติ
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้โดย
วิทยากรภายนอก

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  14:54:48 หน้า : 47/102
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
พัฒนาครู

1,134,000 1,134,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

400,000 400,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ
เคลื่อนที่

200,000 200,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
รณรงค์เพื่อป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษา

100,000 100,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
เรียนรู้นอกห้องเรียน
เพืื่อพัฒนาศักยภาพสู่
ความเป็นมืออาชีพ

500,000 500,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ

320,000 320,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
วันเด็กแห่งชาติ

400,000 400,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้โดย
วิทยากรภายนอก

960,000 960,000

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  14:54:48 หน้า : 48/102
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมผู้เรียน

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
ส่งเสริมเด็กที่มีภาวะทุ
พโภชนาการ
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
ส่งเสริมนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันเพื่อพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศ

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
ส่งเสริมศักยภาพนัก
เรียนทางวิชาการใน
การแข่งขันต่างๆ

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
เสริมศักยภาพในการ
เรียนการสอนภาษา
ต่างประเทศ วิทยาลัย
เทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาตากสิน
ระยอง
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพนัก
เรียนวิทยาลัย
เทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาตากสิน
ระยอง

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  14:54:48 หน้า : 49/102
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมผู้เรียน

100,000 100,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
ส่งเสริมเด็กที่มีภาวะทุ
พโภชนาการ

900,000 900,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
ส่งเสริมนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันเพื่อพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศ

300,000 300,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
ส่งเสริมศักยภาพนัก
เรียนทางวิชาการใน
การแข่งขันต่างๆ

1,200,000 1,200,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
เสริมศักยภาพในการ
เรียนการสอนภาษา
ต่างประเทศ วิทยาลัย
เทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาตากสิน
ระยอง

1,500,000 1,500,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพนัก
เรียนวิทยาลัย
เทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาตากสิน
ระยอง

500,000 500,000

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  14:54:48 หน้า : 50/102
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา รายจ่าย
เกี่ยวกับการรับรองและ
พิธีการ

โครงการสร้างการรับรู้
และค้นหาความร่วมมือ
ในการจัดการศึกษา 
ตามแผนยุทธศาสตร์
การศึกษาจังหวัด
ระยอง
โครงการสวน
สาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธี
พระบรมราชาภิเษก

5,000,000

โครงการสานสัมพันธ์
อุทยานการเรียนรู้
ระยองสู่ชุมชน

โครงการสืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

1,500,000

โครงการเสน่ห์วิถีถิ่น 
แผ่นดินระยอง 500,000

โครงการอนุรักษ์หนัง
ใหญ่ ไฟกะลา 200,000

โครงการอบรม 
สัมมนา และศึกษาดู
งานของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

โครงการอบรม 
สัมมนาและศึกษาดู
งาน

15,650,000

โครงการอบรม
กฎหมายเบื้องต้น
สําหรับเยาวชน ของ
นักเรียนโรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  14:54:48 หน้า : 51/102
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา รายจ่าย
เกี่ยวกับการรับรองและ
พิธีการ

350,000 350,000

โครงการสร้างการรับรู้
และค้นหาความร่วมมือ
ในการจัดการศึกษา 
ตามแผนยุทธศาสตร์
การศึกษาจังหวัด
ระยอง

200,000 200,000

โครงการสวน
สาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธี
พระบรมราชาภิเษก

5,000,000

โครงการสานสัมพันธ์
อุทยานการเรียนรู้
ระยองสู่ชุมชน

100,000 100,000

โครงการสืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

1,500,000

โครงการเสน่ห์วิถีถิ่น 
แผ่นดินระยอง 500,000

โครงการอนุรักษ์หนัง
ใหญ่ ไฟกะลา 200,000

โครงการอบรม 
สัมมนา และศึกษาดู
งานของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

1,500,000 1,500,000

โครงการอบรม 
สัมมนาและศึกษาดู
งาน

15,650,000

โครงการอบรม
กฎหมายเบื้องต้น
สําหรับเยาวชน ของ
นักเรียนโรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมการลด
และคัดแยกขยะ ณ แห
ล่งกําเนิด

200,000

โครงการอบรมเครือ
ข่าย ป.ป.ช. ภาค
ประชาชน
โครงการอบรม
บุคลิกภาพและศิลปะ
การพูด

150,000

โครงการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพของสมาชิก
สภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง

โครงการอบรมยาเสพ
ติด 2,000,000

โครงการอบรมและฝึก
ซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

โครงการอบรมส่งเสริม
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 150,000

โครงการอบรมสัมมนา 
ทัศนศึกษาดูงานการ
ประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดระยอง

โครงการอบรมให้
ความรู้การป้องกันการ
ทุจริตและผลประโยชน์
ทับซ้อนในการบริหาร
พัสดุภาครัฐ
โครงการออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพบุคลากร
ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง

โครงการอาเซียนน่ารู้

โครงการอุ่นรักถักทอ
สายใจครอบครัว

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 6,500,000 250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมการลด
และคัดแยกขยะ ณ แห
ล่งกําเนิด

200,000

โครงการอบรมเครือ
ข่าย ป.ป.ช. ภาค
ประชาชน

100,000 100,000

โครงการอบรม
บุคลิกภาพและศิลปะ
การพูด

150,000

โครงการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพของสมาชิก
สภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง

100,000 100,000

โครงการอบรมยาเสพ
ติด 2,000,000

โครงการอบรมและฝึก
ซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

400,000 400,000

โครงการอบรมส่งเสริม
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 150,000

โครงการอบรมสัมมนา 
ทัศนศึกษาดูงานการ
ประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดระยอง

500,000 500,000

โครงการอบรมให้
ความรู้การป้องกันการ
ทุจริตและผลประโยชน์
ทับซ้อนในการบริหาร
พัสดุภาครัฐ

100,000 100,000

โครงการออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพบุคลากร
ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง

30,000 30,000

โครงการอาเซียนน่ารู้ 300,000 300,000

โครงการอุ่นรักถักทอ
สายใจครอบครัว 260,000 260,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 400,000 6,220,000 13,370,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,500,000 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุสํารวจ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 700,000 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุกีฬา

วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000 490,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 400,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 30,000 50,000

วัสดุก่อสร้าง 2,500,000

วัสดุดนตรี

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 40,000

วัสดุสํานักงาน

วัสดุอื่น 10,000,000

วัสดุการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อกระดาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 30,000 60,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 700,000 1,110,000 5,410,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 720,000 4,150,000 4,870,000

วัสดุสํารวจ 50,000 10,000 60,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 270,000 603,000 1,578,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 29,000,000 29,000,000

วัสดุกีฬา 270,000 150,000 420,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 602,800 1,875,000 3,007,800

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 300,000 50,000 750,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 10,781,669 10,781,669

วัสดุการเกษตร 300,000 250,000 630,000

วัสดุก่อสร้าง 320,000 260,000 3,080,000

วัสดุดนตรี 170,000 170,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 70,000 15,000 125,000

วัสดุสํานักงาน 1,125,000 4,750,000 5,875,000

วัสดุอื่น 350,000 200,000 10,550,000

วัสดุการศึกษา 2,100,000 2,100,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 190,000 650,000 840,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 900,000 1,800,000 2,700,000

ค่าไฟฟ้า 19,500,000 14,300,000 33,800,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 800,000 800,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 470,000 200,000 670,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อกระดาน 33,600 33,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อเก้าอี้

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้รับแขก

ค่าจัดซื้อเก้าอี้เรียน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานัก
งาน 135,000

ค่าจัดซื้อเครื่องเคลือบ
บัตร
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะ
กระดาษไฟฟ้า และเข้า
เล่มมือโยก

ค่าจัดซื้อเครื่องทําลาย
เอกสาร

ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
ฉลาก

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เช็ค
ค่าจัดซื้อเครื่อง
พิมพ์ดีดไฟฟ้า

ค่าจัดซื้อเครื่องรับ
โทรศัพท์
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกน
ลายนิ้วมือ

ค่าจัดซื้อฉากกั้น

ค่าจัดซื้อชั้น

ค่าจัดซื้อชั้นเหล็ก

ค่าจัดซื้อชั้นเหล็กเก็บ
แฟ้ม 18,000 18,000

ค่าจัดซื้อชุดโซฟารับ
แขก
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ 623,500 16,000 639,500

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 9,000 83,000 92,000

ค่าจัดซื้อเก้าอี้รับแขก 40,000 40,000

ค่าจัดซื้อเก้าอี้เรียน 652,800 652,800

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานัก
งาน 108,000 243,000

ค่าจัดซื้อเครื่องเคลือบ
บัตร 5,500 6,500 12,000

ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะ
กระดาษไฟฟ้า และเข้า
เล่มมือโยก

20,600 20,600

ค่าจัดซื้อเครื่องทําลาย
เอกสาร 20,000 20,000

ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร 18,000 18,000 36,000

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ 162,000 577,950 739,950

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
ฉลาก 2,500 2,500

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เช็ค 60,000 60,000

ค่าจัดซื้อเครื่อง
พิมพ์ดีดไฟฟ้า 40,000 40,000

ค่าจัดซื้อเครื่องรับ
โทรศัพท์ 5,000 5,000

ค่าจัดซื้อเครื่องสแกน
ลายนิ้วมือ 48,500 48,500

ค่าจัดซื้อฉากกั้น 45,000 45,000

ค่าจัดซื้อชั้น 135,600 135,600

ค่าจัดซื้อชั้นเหล็ก 90,900 90,900

ค่าจัดซื้อชั้นเหล็กเก็บ
แฟ้ม 135,000 171,000

ค่าจัดซื้อชุดโซฟารับ
แขก 32,000 20,000 52,000

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  14:54:48 หน้า : 58/102

536



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะ

ค่าจัดซื้อชุดรับแขก

ค่าจัดซื้อตู้

ค่าจัดซื้อตู้ลิ้นชักเหล็ก
เก็บเอกสาร

ค่าจัดซื้อตู้วางทีวี

ค่าจัดซื้อตู้เสื้อผ้า

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 18,600

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 
ลิ้นชัก 6,200

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสารชนิดบานเลื่อน
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสารบานเลื่อน

ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร

ค่าจัดซื้อเต็นท์

ค่าจัดซื้อโต๊ะ

ค่าจัดซื้อโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ 83,300

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน 65,000

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน
ชนิดเหล็ก

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน
เหล็ก

ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม

ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อม
เก้าอี้ประชุม

ค่าจัดซื้อโต๊ะวาง
คอมพิวเตอร์ 10,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะ 133,000 133,000

ค่าจัดซื้อชุดรับแขก 35,000 35,000

ค่าจัดซื้อตู้ 210,600 210,600

ค่าจัดซื้อตู้ลิ้นชักเหล็ก
เก็บเอกสาร 99,300 99,300

ค่าจัดซื้อตู้วางทีวี 12,200 12,200

ค่าจัดซื้อตู้เสื้อผ้า 14,200 14,200

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 261,900 280,500

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 
ลิ้นชัก 6,200

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร 1,238,400 1,238,400

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสารชนิดบานเลื่อน 89,000 89,000

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสารบานเลื่อน 63,500 63,500

ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร 56,800 56,800

ค่าจัดซื้อเต็นท์ 240,000 240,000

ค่าจัดซื้อโต๊ะ 220,700 19,000 239,700

ค่าจัดซื้อโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ 406,300 489,600

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน 195,000 49,500 309,500

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน
ชนิดเหล็ก 13,000 13,000

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน
เหล็ก 169,000 13,000 182,000

ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม 150,000 37,000 187,000

ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อม
เก้าอี้ประชุม 309,000 309,000

ค่าจัดซื้อโต๊ะวาง
คอมพิวเตอร์ 4,900 15,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อโต๊ะสแตนเล
สพร้อมเก้าอี้

ค่าจัดซื้อโต๊ะ
อเนกประสงค์

ค่าจัดซื้อโต๊ะอาหาร

ค่าจัดซื้อโต๊ะเอนก
ประสงค์ขาพับ

ค่าจัดซื้อโทรศัพท์แบบ
ไร้สาย

ค่าจัดซื้อบอร์ด

ค่าจัดซื้อบอร์ดกํามะหยี่ 
ตู้กระจก
ค่าจัดซื้อบอร์ดประชา
สัมพันธ์

ค่าจัดซื้อพัดลมแบบตั้ง
พื้น

ค่าจัดซื้อลิฟต์โดยสาร

ค่าจัดซื้อหุ่นโชว์เต็มตัว

ค่าจ้างจัดทําผ้าม่าน
พร้อมติดตั้ง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
สํานักงาน
ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อโต๊ะสแตนเล
สพร้อมเก้าอี้ 190,000 190,000

ค่าจัดซื้อโต๊ะ
อเนกประสงค์ 1,450 1,450

ค่าจัดซื้อโต๊ะอาหาร 475,000 475,000

ค่าจัดซื้อโต๊ะเอนก
ประสงค์ขาพับ 11,100 11,100

ค่าจัดซื้อโทรศัพท์แบบ
ไร้สาย 8,000 8,000

ค่าจัดซื้อบอร์ด 10,000 10,000

ค่าจัดซื้อบอร์ดกํามะหยี่ 
ตู้กระจก 77,360 77,360

ค่าจัดซื้อบอร์ดประชา
สัมพันธ์ 40,000 40,000

ค่าจัดซื้อพัดลมแบบตั้ง
พื้น 12,000 12,000

ค่าจัดซื้อลิฟต์โดยสาร 5,842,200 5,842,200

ค่าจัดซื้อหุ่นโชว์เต็มตัว 13,000 13,000

ค่าจ้างจัดทําผ้าม่าน
พร้อมติดตั้ง 80,000 80,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 276,000 276,000

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน

51,000 51,000

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
สํานักงาน

136,000 136,000

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 54,000 54,000

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล

44,000 44,000

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 129,000 25,000 154,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟ
ค่าจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า

ค่าจัดซื้ออุปกรณ์
กระจายสัญญาณ

ครุภัณฑ์การศึกษา

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
สําหรับการเรียนการ
สอน สาขาช่างกลโรง
งาน
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
สําหรับการเรียนการ
สอน สาขาช่างไฟฟ้า
กําลัง

ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น

ค่าจัดซื้อจักรยาน

ค่าจัดซื้อโต๊ะเรียน

ค่าจัดซื้อโต๊ะเลคเชอร์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน 20,000

ค่าจัดซื้อรถกวาดถนน

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซื้อคูลเลอร์สแตน
เลส

ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า

ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 54,000 54,000

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ 134,000 134,000

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟ 20,000 20,000

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า 50,000 25,000 75,000

ค่าจัดซื้ออุปกรณ์
กระจายสัญญาณ 26,000 26,000

ครุภัณฑ์การศึกษา

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
สําหรับการเรียนการ
สอน สาขาช่างกลโรง
งาน

12,000,000 12,000,000

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
สําหรับการเรียนการ
สอน สาขาช่างไฟฟ้า
กําลัง

8,000,000 8,000,000

ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น 500,000 500,000

ค่าจัดซื้อจักรยาน 30,000 30,000

ค่าจัดซื้อโต๊ะเรียน 2,167,500 2,167,500

ค่าจัดซื้อโต๊ะเลคเชอร์ 300,000 300,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน 20,000

ค่าจัดซื้อรถกวาดถนน 1,000,000 1,000,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซื้อคูลเลอร์สแตน
เลส 24,000 24,000

ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า 50,900 50,900

ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น 14,000 14,000

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 950,000 950,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อเครื่องทํานํ้า
เย็น

ค่าจัดซื้อเครื่องทํานํ้า
ร้อนนํ้าเย็น

ค่าจัดซื้อตะกร้า

ค่าจัดซื้อตู้ทํานํ้าเย็น

ค่าจัดซื้อตู้ทํานํ้าร้อน 
นํ้าเย็น

ค่าจัดซื้อตู้เย็น 25,000

ค่าจัดซื้อเตาอบ
ไมโครเวฟ

ค่าจัดซื้อเตาอุ่นกาแฟ

ค่าจัดซื้อถังต้มนํ้า
ไฟฟ้า

ค่าจัดซื้อรถเข็น

ค่าจัดซื้ออ่างล้างจาน

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด

ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด
พร้อมติดตั้ง
ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงพก
พาแบบคาดเอว

ค่าจัดซื้อไมโครโฟน

ค่าจัดซื้อไมโครโฟน
แบบมือถือ

ค่าจัดซื้อไม้ชักฟิวส์ 28,000

ค่าจัดซื้อลําโพงเคลื่อน
ที่แบบลากจูง

ค่าจัดซื้อลําโพงพร้อม
ระบบเสียงตามสาย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อเครื่องทํานํ้า
เย็น 24,000 24,000

ค่าจัดซื้อเครื่องทํานํ้า
ร้อนนํ้าเย็น 7,500 7,500

ค่าจัดซื้อตะกร้า 15,000 15,000

ค่าจัดซื้อตู้ทํานํ้าเย็น 37,500 37,500

ค่าจัดซื้อตู้ทํานํ้าร้อน 
นํ้าเย็น 10,000 10,000

ค่าจัดซื้อตู้เย็น 18,500 43,500

ค่าจัดซื้อเตาอบ
ไมโครเวฟ 12,000 12,000

ค่าจัดซื้อเตาอุ่นกาแฟ 8,000 8,000

ค่าจัดซื้อถังต้มนํ้า
ไฟฟ้า 46,000 46,000

ค่าจัดซื้อรถเข็น 37,200 37,200

ค่าจัดซื้ออ่างล้างจาน 72,000 72,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด 800,000 800,000

ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด
พร้อมติดตั้ง 448,000 448,000

ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงพก
พาแบบคาดเอว 9,600 9,600

ค่าจัดซื้อไมโครโฟน 140,000 140,000

ค่าจัดซื้อไมโครโฟน
แบบมือถือ 36,000 36,000

ค่าจัดซื้อไม้ชักฟิวส์ 28,000

ค่าจัดซื้อลําโพงเคลื่อน
ที่แบบลากจูง 24,000 24,000

ค่าจัดซื้อลําโพงพร้อม
ระบบเสียงตามสาย 250,000 250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนจังหวัด
ระยอง

ครุภัณฑ์กีฬา

ค่าจัดซื้อเครื่องออก
กําลังกาย 500,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 600,000 50,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

ค่าจัดซื้อกระดานช่วย
ชีวิต 204,000

ค่าจัดซื้อเครื่องชั่ง
นํ้าหนักดิจิตอล 24,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

ค่าจัดซื้อกําแพงนํ้า

ค่าจัดซื้อแผงกั้นจราจร

ค่าจัดซื้อรถกระเช้า
ไฟฟ้า 4,173,000

ค่าจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิ
ค 5,400,000

ค่าจัดซื้อรถ
จักรยานยนต์

ค่าจัดซื้อรถตักหน้าขุด
หลังชนิดล้อยางขับ
เคลื่อน 4 ล้อ

3,300,000

ค่าจัดซื้อรถบดสั่น
สะเทือน 3,500,000

ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 12,000,000

ค่าจัดซื้อเรือยาง 560,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนจังหวัด
ระยอง

5,000,000 5,000,000

ครุภัณฑ์กีฬา

ค่าจัดซื้อเครื่องออก
กําลังกาย 500,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 300,000 1,150,000 2,100,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

ค่าจัดซื้อกระดานช่วย
ชีวิต 204,000

ค่าจัดซื้อเครื่องชั่ง
นํ้าหนักดิจิตอล 24,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

ค่าจัดซื้อกําแพงนํ้า 320,000 320,000

ค่าจัดซื้อแผงกั้นจราจร 175,000 175,000

ค่าจัดซื้อรถกระเช้า
ไฟฟ้า 4,173,000

ค่าจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิ
ค 5,400,000

ค่าจัดซื้อรถ
จักรยานยนต์ 112,000 112,000

ค่าจัดซื้อรถตักหน้าขุด
หลังชนิดล้อยางขับ
เคลื่อน 4 ล้อ

3,300,000

ค่าจัดซื้อรถบดสั่น
สะเทือน 3,500,000

ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 12,000,000

ค่าจัดซื้อเรือยาง 560,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อกล้อง

ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมี
เดียโปรเจคเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงพก
พา
ค่าจัดซื้อจอมอนิเตอร์ 
แบบ LED

ค่าจัดซื้อจอรับภาพ

ค่าจัดซื้อโทรโข่ง

ค่าจัดซื้อโทรทัศน์

ครุภัณฑ์สํารวจ

ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะ
ทาง 200,000

ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะ
ทาง 300,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างบ้าน
พักสําหรับข้าราชการ 
(หลังที่3) ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ระยอง

10,000,000

โครงการก่อสร้างบ้าน
พักสําหรับข้าราชการ 
ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง 
(ช่วงที่ 2)

3,500,000

โครงการก่อสร้างรั้ว
ภายในพื้นที่โรงเรียน
อนุบาลนานาชาติตาก
สินบ้านค่าย (วัด
หวายกรอง)

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงอาคารภายใน
โรงเรียนอนุบาลนานา
ชาติตากสินบ้านค่าย 
(วัดหวายกรอง)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อกล้อง 151,000 151,000

ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมี
เดียโปรเจคเตอร์ 28,200 28,200

ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงพก
พา 9,600 9,600

ค่าจัดซื้อจอมอนิเตอร์ 
แบบ LED 100,000 100,000

ค่าจัดซื้อจอรับภาพ 26,000 26,000

ค่าจัดซื้อโทรโข่ง 9,000 9,000

ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ 842,500 14,000 856,500

ครุภัณฑ์สํารวจ

ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะ
ทาง 200,000

ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะ
ทาง 300,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างบ้าน
พักสําหรับข้าราชการ 
(หลังที่3) ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ระยอง

10,000,000

โครงการก่อสร้างบ้าน
พักสําหรับข้าราชการ 
ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง 
(ช่วงที่ 2)

3,500,000

โครงการก่อสร้างรั้ว
ภายในพื้นที่โรงเรียน
อนุบาลนานาชาติตาก
สินบ้านค่าย (วัด
หวายกรอง)

2,050,000 2,050,000

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงอาคารภายใน
โรงเรียนอนุบาลนานา
ชาติตากสินบ้านค่าย 
(วัดหวายกรอง)

2,930,000 2,930,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างห้อง
นํ้า-ห้องสุขา สาธารณะ
ภายในโรงเรียนนานา
ชาติตากสินแกลง

โครงการก่อสร้าง
อาคารเรียน ภายใน
พื้นที่วิทยาลัย
เทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาตากสิน
ระยอง
โครงการก่อสร้าง
อาคารเรียนภายใน
พื้นที่โรงเรียนอนุบาล
นานาชาติตากสิน
ระยอง

โครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์การเรียนรู้
การฝึกอาชีพตามแนว
ทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง อําเภอเขาชะ
เมา

15,000,000

โครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์การเรียนรู้
อเนกประสงค์

8,150,000

โครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์รวบรวมผล
ผลิตทางการเกษตร
ระดับอําเภอเขาชะเมา

6,578,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยหมู่ชม

5,935,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเจ็ดลูกเนิน - คลอง
มะงั่ว

2,000,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยไปดี-มาดี 1

4,742,000

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  14:54:48 หน้า : 71/102

549



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างห้อง
นํ้า-ห้องสุขา สาธารณะ
ภายในโรงเรียนนานา
ชาติตากสินแกลง

800,000 800,000

โครงการก่อสร้าง
อาคารเรียน ภายใน
พื้นที่วิทยาลัย
เทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาตากสิน
ระยอง

40,000,000 40,000,000

โครงการก่อสร้าง
อาคารเรียนภายใน
พื้นที่โรงเรียนอนุบาล
นานาชาติตากสิน
ระยอง

60,000,000 60,000,000

โครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์การเรียนรู้
การฝึกอาชีพตามแนว
ทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง อําเภอเขาชะ
เมา

15,000,000

โครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์การเรียนรู้
อเนกประสงค์

8,150,000

โครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์รวบรวมผล
ผลิตทางการเกษตร
ระดับอําเภอเขาชะเมา

6,578,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยหมู่ชม

5,935,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเจ็ดลูกเนิน - คลอง
มะงั่ว

2,000,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยไปดี-มาดี 1

4,742,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยแยกจากถนน
สุนทรภู่ 4 
(ชุมชนหนองควายเขา
หัก)

1,000,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยวังกระรอก 2

2,000,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายตาขัน - บ้านค่าย

6,860,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายตาโรง - หนอง
มะปริง

4,200,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเถาสะบ้า

6,227,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายแถวเนิน-วัด
ใหม่-บ้านค่าย

2,000,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทรัพย์แสน่ – สาม
ท่า

3,850,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายท่ากินข้าว - 
โขดกลาง

2,000,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเนินสําราญ – 
หนองนาซา

1,000,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเนินเสาธง-ชากลาว
-ห้วยมะเฟือง (ช่วงที่ 
2)

5,505,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยแยกจากถนน
สุนทรภู่ 4 
(ชุมชนหนองควายเขา
หัก)

1,000,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยวังกระรอก 2

2,000,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายตาขัน - บ้านค่าย

6,860,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายตาโรง - หนอง
มะปริง

4,200,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเถาสะบ้า

6,227,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายแถวเนิน-วัด
ใหม่-บ้านค่าย

2,000,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทรัพย์แสน่ – สาม
ท่า

3,850,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายท่ากินข้าว - 
โขดกลาง

2,000,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเนินสําราญ – 
หนองนาซา

1,000,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเนินเสาธง-ชากลาว
-ห้วยมะเฟือง (ช่วงที่ 
2)

5,505,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบึงตาต้า – เขา
คลองซอง

10,250,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายแพนธานี - ป่า
หวาย - โรงนํ้าตาล

3,000,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายมาบยางพร 18 
(ช่วงที่ 3 )

11,460,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายศาลเจ้าพ่อ - ฝาย
นํ้าล้น

4,910,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายศาลเจ้า-หนอง
ตะพาน

2,153,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายศาลาในโป่ง

2,239,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายสวนส้ม - เขากะพง

8,054,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายสะพานช้าง

2,374,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายสุขุมวิท-ศาลา
แดง-เนินกลาง

5,000,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองต่อเรือ - 
โขดกลาง 
ซอย 1

5,690,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหลังวัดเขาตลาด

4,213,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบึงตาต้า – เขา
คลองซอง

10,250,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายแพนธานี - ป่า
หวาย - โรงนํ้าตาล

3,000,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายมาบยางพร 18 
(ช่วงที่ 3 )

11,460,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายศาลเจ้าพ่อ - ฝาย
นํ้าล้น

4,910,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายศาลเจ้า-หนอง
ตะพาน

2,153,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายศาลาในโป่ง

2,239,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายสวนส้ม - เขากะพง

8,054,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายสะพานช้าง

2,374,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายสุขุมวิท-ศาลา
แดง-เนินกลาง

5,000,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองต่อเรือ - 
โขดกลาง 
ซอย 1

5,690,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหลังวัดเขาตลาด

4,213,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายห้วยยาง-เขาสวน

3,060,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายอ่างนํ้าพัฒนา

3,000,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายเขาตลาด 
– ชุมแสง

6,250,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตสายคลอง
สมบูรณ์เลียบอ่างเก็บ
นํ้า

2,980,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตสายชําฆ้อ
พิทยาคม - หลุมใน

6,330,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตสายหลุม
มะนาว – คลองยาย
เมือง

3,130,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนสาย
เนินกระปรอก- หาดนํ้า
ริน

12,090,000

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงถนน รย.ถ
.10036 สายตอนแยก
ทางหลวงหมายเลข 3 
(เขาดิน) - หนองเสม็ด

50,000,000

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงถนน อบจ.รย
.0207 สายบ้านคลอง
ปูน-บ้านปากนํ้าพังราด

5,506,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายห้วยยาง-เขาสวน

3,060,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายอ่างนํ้าพัฒนา

3,000,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายเขาตลาด 
– ชุมแสง

6,250,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตสายคลอง
สมบูรณ์เลียบอ่างเก็บ
นํ้า

2,980,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตสายชําฆ้อ
พิทยาคม - หลุมใน

6,330,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตสายหลุม
มะนาว – คลองยาย
เมือง

3,130,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนสาย
เนินกระปรอก- หาดนํ้า
ริน

12,090,000

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงถนน รย.ถ
.10036 สายตอนแยก
ทางหลวงหมายเลข 3 
(เขาดิน) - หนองเสม็ด

50,000,000

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงถนน อบจ.รย
.0207 สายบ้านคลอง
ปูน-บ้านปากนํ้าพังราด

5,506,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายคลองใช้ 
ซอย 4

4,000,000

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายถนน
กระเพรา - ถนนนอก

4,660,000

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเนินดิน
แดง -ชุมนุมใน

2,800,000

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายในไร่ – 
สุขุมวิท

1,800,000

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายมาบพลุ 
- เขาหินแท่น

5,000,000

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายวัดใหม่ 
- บางบุตร

12,152,000

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายสองพี่
น้อง - 
ตะพุนทอง

3,650,000

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย
หนองกระโทก - ดอน
สําราญ

6,470,000

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหนอง
แพงพวย – ซอยชาว
สวน 1

4,200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายคลองใช้ 
ซอย 4

4,000,000

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายถนน
กระเพรา - ถนนนอก

4,660,000

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเนินดิน
แดง -ชุมนุมใน

2,800,000

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายในไร่ – 
สุขุมวิท

1,800,000

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายมาบพลุ 
- เขาหินแท่น

5,000,000

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายวัดใหม่ 
- บางบุตร

12,152,000

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายสองพี่
น้อง - 
ตะพุนทอง

3,650,000

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย
หนองกระโทก - ดอน
สําราญ

6,470,000

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหนอง
แพงพวย – ซอยชาว
สวน 1

4,200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหนอง
หว้า – สํานักตะแบก

1,000,000

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายแหลม
มะขาม-ก้นทุ่ง

3,460,000

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายอนามัย 
- เขาซุ้ม

1,850,000

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงถนนลาดยางแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสายเทศบาล 39/1 
ซอย 10

11,896,000

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงถนนลาดยางแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต
สายกลางตลาดปากนํ้า
พังราด

915,000

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงถนนลาดยางแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
ซอยเทศบาล 35

5,650,000

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงถนนลาดยางแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
พลงช้างเผือก ซอย 7 – 
ท่าใหญ่คลองพลง

1,000,000

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงถนนลาดยางแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
ห้อยหัว - คลองยาง

7,800,000

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงถนนสายชา
กหมาก-หนองกะเฉด

6,030,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหนอง
หว้า – สํานักตะแบก

1,000,000

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายแหลม
มะขาม-ก้นทุ่ง

3,460,000

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายอนามัย 
- เขาซุ้ม

1,850,000

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงถนนลาดยางแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสายเทศบาล 39/1 
ซอย 10

11,896,000

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงถนนลาดยางแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต
สายกลางตลาดปากนํ้า
พังราด

915,000

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงถนนลาดยางแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
ซอยเทศบาล 35

5,650,000

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงถนนลาดยางแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
พลงช้างเผือก ซอย 7 – 
ท่าใหญ่คลองพลง

1,000,000

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงถนนลาดยางแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
ห้อยหัว - คลองยาง

7,800,000

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงถนนสายชา
กหมาก-หนองกะเฉด

6,030,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงสายทางในความ
รับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ระยอง

438,239,000

โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนสายจํา
รุง ซอย 4

4,600,000

โครงการก่อสร้าง
สะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กคลองห้วงหิน 
ถนนสายข้างคลองห้วง
หิน

3,200,000

โครงการก่อสร้าง
สะพานไม้บริเวณบ้าน
ปลาธนาคารปู

4,586,000

โครงการขยายสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายห้างญวน - 
เขาหินแท่น

1,240,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยตกค้าง
สะสมในพื้นที่ตําบล
ห้วยยาง

9,900,000

โครงการวางท่อรวบ
รวมนํ้าเสียและนํ้าฝน
ภายในศูนย์กําจัดขยะ
มูลฝอยรวมแบบครบ
วงจร จังหวัดระยอง

7,000,000

โครงการวางท่อระบาย
นํ้าพร้อมบ่อพักถนน
สายกรมหลวงฯ – 
หนองโพรง

2,764,000

ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน

โครงการจัดซื้อที่ดิน 
ตําบลบางบุตร  อําเภอ
บ้านค่าย  จังหวัด
ระยอง

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  14:54:48 หน้า : 83/102
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงสายทางในความ
รับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ระยอง

438,239,000

โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนสายจํา
รุง ซอย 4

4,600,000

โครงการก่อสร้าง
สะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กคลองห้วงหิน 
ถนนสายข้างคลองห้วง
หิน

3,200,000

โครงการก่อสร้าง
สะพานไม้บริเวณบ้าน
ปลาธนาคารปู

4,586,000

โครงการขยายสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายห้างญวน - 
เขาหินแท่น

1,240,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยตกค้าง
สะสมในพื้นที่ตําบล
ห้วยยาง

9,900,000

โครงการวางท่อรวบ
รวมนํ้าเสียและนํ้าฝน
ภายในศูนย์กําจัดขยะ
มูลฝอยรวมแบบครบ
วงจร จังหวัดระยอง

7,000,000

โครงการวางท่อระบาย
นํ้าพร้อมบ่อพักถนน
สายกรมหลวงฯ – 
หนองโพรง

2,764,000

ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน

โครงการจัดซื้อที่ดิน 
ตําบลบางบุตร  อําเภอ
บ้านค่าย  จังหวัด
ระยอง

5,000,000 5,000,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลง
อาคารบ้านพัก

ค่าปรับปรุงซ่อมแซม 
ต่อเติม อาคารสํานัก
งานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง 
บ้านพักข้าราชการและ
ลูกจ้างประจํา
ค่าปรับปรุงอาคาร
สํานักงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ระยอง บ้านพักข้า
ราชการและลูกจ้าง
ประจํา

500,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการซ่อม
แซมอาคารเรียน
ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ

ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
สนามกีฬากลางจังหวัด
ระยอง

10,000,000

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงท่านํ้าศาลาแหลม
ยาง (ชุมชนแหลมยาง)

500,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนน อบจ.รย
.0701

500,000

โครงการปรับปรุงถนน 
รย.ถ.10007 สายบ้าน
ชะวึก-บ้านห้วงหิน

10,000,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเชื่อมตาสิทธิ์

6,880,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลง
อาคารบ้านพัก

ค่าปรับปรุงซ่อมแซม 
ต่อเติม อาคารสํานัก
งานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง 
บ้านพักข้าราชการและ
ลูกจ้างประจํา

1,250,000 1,250,000

ค่าปรับปรุงอาคาร
สํานักงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ระยอง บ้านพักข้า
ราชการและลูกจ้าง
ประจํา

500,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการซ่อม
แซมอาคารเรียน 150,000 150,000

ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ

600,000 600,000

ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
สนามกีฬากลางจังหวัด
ระยอง

10,000,000

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงท่านํ้าศาลาแหลม
ยาง (ชุมชนแหลมยาง)

500,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนน อบจ.รย
.0701

500,000

โครงการปรับปรุงถนน 
รย.ถ.10007 สายบ้าน
ชะวึก-บ้านห้วงหิน

10,000,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเชื่อมตาสิทธิ์

6,880,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ ภายในพื้นที่
โรงเรียนอนุบาลนานา
ชาติตากสินบ้านค่าย 
(วัดหวายกรอง)

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในบริเวณ
ศูนย์บริการการพัฒนา
ปลวกแดงตามพระราช
ดําริจังหวัดระยอง

1,400,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในพื้นที่
อาคารที่พักอาศัยรวม 
อบจ.ระยอง

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ระยอง

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และสวนหย่อม
ภายในพื้นที่โรงเรียน
นานาชาติตากสินแกลง
โครงการปรับปรุง
ระบบรดนํ้าสนาม
ฟุตบอล ภายใน
โรงเรียนอนุบาลนานา
ชาติตากสินบ้านค่าย 
(วัดหวายกรอง)

โครงการปรับปรุง
สนามกีฬาในพื้นที่
โรงเรียนอนุบาลนานา
ชาติตากสินบ้านค่าย 
(วัดหวายกรอง)
โครงการปรับปรุงห้อง
นํ้า-ห้องสุขา ในอาคาร
เรียนภายในพื้นที่
โรงเรียนอนุบาลนานา
ชาติตากสินบ้านค่าย 
(วัดหวายกรอง)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ ภายในพื้นที่
โรงเรียนอนุบาลนานา
ชาติตากสินบ้านค่าย 
(วัดหวายกรอง)

1,981,000 1,981,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในบริเวณ
ศูนย์บริการการพัฒนา
ปลวกแดงตามพระราช
ดําริจังหวัดระยอง

1,400,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในพื้นที่
อาคารที่พักอาศัยรวม 
อบจ.ระยอง

9,260,000 9,260,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ระยอง

2,880,000 2,880,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และสวนหย่อม
ภายในพื้นที่โรงเรียน
นานาชาติตากสินแกลง

1,000,000 1,000,000

โครงการปรับปรุง
ระบบรดนํ้าสนาม
ฟุตบอล ภายใน
โรงเรียนอนุบาลนานา
ชาติตากสินบ้านค่าย 
(วัดหวายกรอง)

430,000 430,000

โครงการปรับปรุง
สนามกีฬาในพื้นที่
โรงเรียนอนุบาลนานา
ชาติตากสินบ้านค่าย 
(วัดหวายกรอง)

550,000 550,000

โครงการปรับปรุงห้อง
นํ้า-ห้องสุขา ในอาคาร
เรียนภายในพื้นที่
โรงเรียนอนุบาลนานา
ชาติตากสินบ้านค่าย 
(วัดหวายกรอง)

500,000 500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุง
อาคารเรียน 3 ชั้น 12 
ห้องเรียน ภายในพื้นที่
โรงเรียนอนุบาลนานา
ชาติตากสินบ้านค่าย 
(วัดหวายกรอง)

โครงการปรับปรุง
อาคารเรียน 4 ชั้น ภาย
ในพื้นที่โรงเรียน
อนุบาลนานาชาติตาก
สินบ้านค่าย (วัด
หวายกรอง)
โครงการปรับปรุง
อาคารสระว่ายนํ้าภาย
ในพื้นที่โรงเรียน
อนุบาลนานาชาติตาก
สินบ้านค่าย (วัด
หวายกรอง)

โครงการปรับปรุง
อาคารสํานักงาน
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง (ชั้น 3)

9,550,000

โครงการปรับปรุง
อาคารห้องนํ้า-ห้องสุขา 
ภายในพื้นที่โรงเรียน
อนุบาลนานาชาติตาก
สินบ้านค่าย (วัด
หวายกรอง)

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อ
สร้าง (ค่า K) 1,000,000

ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง
ครั้งแรกในอาคารหรือสถาน
ที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง
หรือภายหลังการก่อสร้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุง
อาคารเรียน 3 ชั้น 12 
ห้องเรียน ภายในพื้นที่
โรงเรียนอนุบาลนานา
ชาติตากสินบ้านค่าย 
(วัดหวายกรอง)

1,850,000 1,850,000

โครงการปรับปรุง
อาคารเรียน 4 ชั้น ภาย
ในพื้นที่โรงเรียน
อนุบาลนานาชาติตาก
สินบ้านค่าย (วัด
หวายกรอง)

3,900,000 3,900,000

โครงการปรับปรุง
อาคารสระว่ายนํ้าภาย
ในพื้นที่โรงเรียน
อนุบาลนานาชาติตาก
สินบ้านค่าย (วัด
หวายกรอง)

1,140,000 1,140,000

โครงการปรับปรุง
อาคารสํานักงาน
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง (ชั้น 3)

9,550,000

โครงการปรับปรุง
อาคารห้องนํ้า-ห้องสุขา 
ภายในพื้นที่โรงเรียน
อนุบาลนานาชาติตาก
สินบ้านค่าย (วัด
หวายกรอง)

500,000 500,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อ
สร้าง (ค่า K) 1,000,000

ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง
ครั้งแรกในอาคารหรือสถาน
ที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง
หรือภายหลังการก่อสร้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซม
ไฟฟ้าแสงสว่างถนน 
อบจ.รย.0214 สาย
ตอนแยกทางหลวง
หมายเลข 3 - อ่าวไข่

1,300,000

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะ
ถนน รย.ถ. 10063 
สายตอนแยกทางหลวง
หมายเลข 
3191-บรรจบถนน
ซอย 14 ของนิคมสร้าง
ตนเอง

13,700,000

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่างสาธารณะ
ตามแนวถนนทาง
หลวงชนบทหมายเลข 
4038 สายบ้าน
แลง-เขาพระบาท

2,000,000

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่างสาธารณะ
ถนนสายแถว
ดอน-กรอกมะขาม

1,000,000

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่างสาธารณะ
ถนนสายเสม็ดแดง-ทับ
มา

1,500,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างหน่วยงานหรือ
สถาบันที่เป็นกลาง
ประเมินคุณภาพการ
ให้บริการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนมูลนิธิคณะนัก
บุญคามิโลแห่งประเทศ
ไทย - คามิลเลี่ยน โซ
เชียล 
เซนเตอร์ระยอง

274,600

อุดหนุนวัดกระเฉท 2,000,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซม
ไฟฟ้าแสงสว่างถนน 
อบจ.รย.0214 สาย
ตอนแยกทางหลวง
หมายเลข 3 - อ่าวไข่

1,300,000

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะ
ถนน รย.ถ. 10063 
สายตอนแยกทางหลวง
หมายเลข 
3191-บรรจบถนน
ซอย 14 ของนิคมสร้าง
ตนเอง

13,700,000

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่างสาธารณะ
ตามแนวถนนทาง
หลวงชนบทหมายเลข 
4038 สายบ้าน
แลง-เขาพระบาท

2,000,000

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่างสาธารณะ
ถนนสายแถว
ดอน-กรอกมะขาม

1,000,000

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่างสาธารณะ
ถนนสายเสม็ดแดง-ทับ
มา

1,500,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น 500,000 500,000

ค่าจ้างหน่วยงานหรือ
สถาบันที่เป็นกลาง
ประเมินคุณภาพการ
ให้บริการ

100,000 100,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนมูลนิธิคณะนัก
บุญคามิโลแห่งประเทศ
ไทย - คามิลเลี่ยน โซ
เชียล 
เซนเตอร์ระยอง

274,600

อุดหนุนวัดกระเฉท 2,000,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนวัดเขาแกแล 2,000,000

อุดหนุนวัดเขาตลาด
สิงหเสนี 2,000,000

อุดหนุนวัดเขาโพธิ์ 2,000,000

อุดหนุนวัดโขดทิม
ธาราม 2,000,000

อุดหนุนวัดคลองกรํา 2,000,000

อุดหนุนวัดชากกอไผ่ 2,000,000

อุดหนุนวัดชากพง 2,000,000

อุดหนุนวัดชากลูกหญ้า 2,000,000

อุดหนุนวัดตาขัน 2,000,000

อุดหนุนวัดท่ากง 2,000,000

อุดหนุนวัดธงหงส์ 2,000,000

อุดหนุนวัดบ้านค่าย 2,000,000

อุดหนุนวัดบุนนาค 2,000,000

อุดหนุนวัดปากนํ้า 2,000,000

อุดหนุนวัดหนองคอก
หมู 2,000,000

อุดหนุนวัดอ่างแก้ว 2,000,000

อุดหนุนสมาคมกีฬา
แห่งจังหวัดระยอง 20,300,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
ระยอง

343,000

อุดหนุนโรงเรียนแกลง 
“ วิทยสถาวร ”
อุดหนุนโรงเรียนชําฆ้อ
พิทยาคม

อุดหนุนโรงเรียน
ชํานาญสามัคคีวิทยา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนวัดเขาแกแล 2,000,000

อุดหนุนวัดเขาตลาด
สิงหเสนี 2,000,000

อุดหนุนวัดเขาโพธิ์ 2,000,000

อุดหนุนวัดโขดทิม
ธาราม 2,000,000

อุดหนุนวัดคลองกรํา 2,000,000

อุดหนุนวัดชากกอไผ่ 2,000,000

อุดหนุนวัดชากพง 2,000,000

อุดหนุนวัดชากลูกหญ้า 2,000,000

อุดหนุนวัดตาขัน 2,000,000

อุดหนุนวัดท่ากง 2,000,000

อุดหนุนวัดธงหงส์ 2,000,000

อุดหนุนวัดบ้านค่าย 2,000,000

อุดหนุนวัดบุนนาค 2,000,000

อุดหนุนวัดปากนํ้า 2,000,000

อุดหนุนวัดหนองคอก
หมู 2,000,000

อุดหนุนวัดอ่างแก้ว 2,000,000

อุดหนุนสมาคมกีฬา
แห่งจังหวัดระยอง 20,300,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
ระยอง

343,000

อุดหนุนโรงเรียนแกลง 
“ วิทยสถาวร ” 5,000,000 5,000,000

อุดหนุนโรงเรียนชําฆ้อ
พิทยาคม 436,000 436,000

อุดหนุนโรงเรียน
ชํานาญสามัคคีวิทยา 4,510,000 4,510,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโรงเรียน
ชุมชนบ้านวังจันทน์

อุดหนุนโรงเรียน
ชุมชนวัดตะเคียนงาม
อุดหนุนโรงเรียน
ชุมชนวัดสุวรรณ
รังสรรค์

อุดหนุนโรงเรียนนิคม
วิทยา

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
แก่งหวาย
อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
เขาห้วยมะหาด

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ชําฆ้อ
อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ชุมแสง

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ตะพุนทอง
อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ท่าลําบิด

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ทุ่งเค็ด
อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
เนินหย่อง

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ปากแพรก

อุดหนุนโรงเรียนบ้า
นพลงตาเอี่ยม
อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
แม่นํ้าคู้

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ยางเอน
อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ยุบตาเหน่ง

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หนองแฟบ

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  14:54:49 หน้า : 95/102

573



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโรงเรียน
ชุมชนบ้านวังจันทน์ 499,000 499,000

อุดหนุนโรงเรียน
ชุมชนวัดตะเคียนงาม 1,500,000 1,500,000

อุดหนุนโรงเรียน
ชุมชนวัดสุวรรณ
รังสรรค์

771,500 771,500

อุดหนุนโรงเรียนนิคม
วิทยา 1,500,000 1,500,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
แก่งหวาย 300,000 300,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
เขาห้วยมะหาด 391,400 391,400

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ชําฆ้อ 250,000 250,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ชุมแสง 499,000 499,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ตะพุนทอง 500,000 500,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ท่าลําบิด 500,000 500,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ทุ่งเค็ด 736,000 736,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
เนินหย่อง 500,000 500,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ปากแพรก 500,000 500,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้า
นพลงตาเอี่ยม 10,000,000 10,000,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
แม่นํ้าคู้ 5,450,000 5,450,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ยางเอน 750,000 750,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ยุบตาเหน่ง 300,000 300,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หนองแฟบ 493,600 493,600

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  14:54:49 หน้า : 96/102

574



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หนองสะพาน

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ห้วงหิน
อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ห้วยยาง

อุดหนุนโรงเรียน
ระยองวิทยาคมนิคม
อุตสาหกรรม

อุดหนุนโรงเรียน
ระยองวิทยาคมปากนํ้า
อุดหนุนโรงเรียนวัง
จันทร์วิทยา

อุดหนุนโรงเรียนวัด
กรอกยายชา
อุดหนุนโรงเรียนวัด
เกาะลอย

อุดหนุนโรงเรียนวัด
เขาสํารอง
อุดหนุนโรงเรียนวัด
โขดหินมิตรภาพที่ 42

อุดหนุนโรงเรียนวัดคีรี
ภาวนาราม
อุดหนุนโรงเรียนวัดชา
กลูกหญ้า

อุดหนุนโรงเรียนวัดชา
กหมาก

อุดหนุนโรงเรียนวัด
ตะเคียนทอง
อุดหนุนโรงเรียนวัด
ตากวน

อุดหนุนโรงเรียนวัดนํ้า
คอก
อุดหนุนโรงเรียนวัด
เนินกระปรอก

อุดหนุนโรงเรียนวัด
เนินเขาดิน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หนองสะพาน 500,000 500,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ห้วงหิน 300,000 300,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ห้วยยาง 500,000 500,000

อุดหนุนโรงเรียน
ระยองวิทยาคมนิคม
อุตสาหกรรม

493,600 493,600

อุดหนุนโรงเรียน
ระยองวิทยาคมปากนํ้า 3,369,300 3,369,300

อุดหนุนโรงเรียนวัง
จันทร์วิทยา 2,500,000 2,500,000

อุดหนุนโรงเรียนวัด
กรอกยายชา 993,000 993,000

อุดหนุนโรงเรียนวัด
เกาะลอย 500,000 500,000

อุดหนุนโรงเรียนวัด
เขาสํารอง 500,000 500,000

อุดหนุนโรงเรียนวัด
โขดหินมิตรภาพที่ 42 977,000 977,000

อุดหนุนโรงเรียนวัดคีรี
ภาวนาราม 445,000 445,000

อุดหนุนโรงเรียนวัดชา
กลูกหญ้า 974,000 974,000

อุดหนุนโรงเรียนวัดชา
กหมาก 433,700 433,700

อุดหนุนโรงเรียนวัด
ตะเคียนทอง 499,600 499,600

อุดหนุนโรงเรียนวัด
ตากวน 498,000 498,000

อุดหนุนโรงเรียนวัดนํ้า
คอก 1,450,000 1,450,000

อุดหนุนโรงเรียนวัด
เนินกระปรอก 634,400 634,400

อุดหนุนโรงเรียนวัด
เนินเขาดิน 500,000 500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโรงเรียนวัด
เนินพระ

อุดหนุนโรงเรียนวัด
บ้านดอน
อุดหนุนโรงเรียนวัด
ประชุมมิตรบํารุง

อุดหนุนโรงเรียนวัดพล
งช้างเผือก

อุดหนุนโรงเรียนวัด
พลา
อุดหนุนโรงเรียนวัด
โพธิ์ทอง

อุดหนุนโรงเรียนวัด
มาบข่า (มาบข่า
วิทยาคาร)
อุดหนุนโรงเรียนวัด
มาบชลูด

อุดหนุนโรงเรียนวัดวัง
หว้า
อุดหนุนโรงเรียนวัด
สระแก้ว

อุดหนุนโรงเรียนวัด
สารนารถธรรมาราม
อุดหนุนโรงเรียนวัด
หนองกันเกรา

อุดหนุนโรงเรียนวัด
ห้วงหิน

อุดหนุนโรงเรียนวัด
ห้วยโป่ง
อุดหนุนโรงเรียนห้วย
ยางศึกษา

อุดหนุนโรงเรียน
อนุบาลระยองวัดหนอง
สนม
อุดหนุนวิทยาลัย
เทคนิคระยอง

อุดหนุนวิทยาลัย
สารพัดช่างระยอง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโรงเรียนวัด
เนินพระ 3,636,800 3,636,800

อุดหนุนโรงเรียนวัด
บ้านดอน 500,000 500,000

อุดหนุนโรงเรียนวัด
ประชุมมิตรบํารุง 772,600 772,600

อุดหนุนโรงเรียนวัดพล
งช้างเผือก 460,000 460,000

อุดหนุนโรงเรียนวัด
พลา 500,000 500,000

อุดหนุนโรงเรียนวัด
โพธิ์ทอง 2,084,000 2,084,000

อุดหนุนโรงเรียนวัด
มาบข่า (มาบข่า
วิทยาคาร)

2,500,000 2,500,000

อุดหนุนโรงเรียนวัด
มาบชลูด 497,000 497,000

อุดหนุนโรงเรียนวัดวัง
หว้า 500,000 500,000

อุดหนุนโรงเรียนวัด
สระแก้ว 450,000 450,000

อุดหนุนโรงเรียนวัด
สารนารถธรรมาราม 120,000 120,000

อุดหนุนโรงเรียนวัด
หนองกันเกรา 900,000 900,000

อุดหนุนโรงเรียนวัด
ห้วงหิน 180,000 180,000

อุดหนุนโรงเรียนวัด
ห้วยโป่ง 498,000 498,000

อุดหนุนโรงเรียนห้วย
ยางศึกษา 500,000 500,000

อุดหนุนโรงเรียน
อนุบาลระยองวัดหนอง
สนม

13,580,000 13,580,000

อุดหนุนวิทยาลัย
เทคนิคระยอง 4,000,000 4,000,000

อุดหนุนวิทยาลัย
สารพัดช่างระยอง 490,000 490,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนสํานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดระยอง

400,000

อุดหนุนสํานักงาน
จังหวัดระยอง 3,000,000

อุดหนุนสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
ระยอง

500,000

รวม 119,938,478 343,000 17,478,000 894,723,000 87,193,250 54,700,000 120,332,040 3,774,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนสํานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดระยอง

400,000

อุดหนุนสํานักงาน
จังหวัดระยอง 800,000 3,800,000

อุดหนุนสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
ระยอง

500,000

รวม 10,270,000 598,544,821 6,000,000 586,702,811 2,500,000,000
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง

ส่วนที� 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการงานกิจการขนส่ง

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ



ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 5,711,260 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 5,711,260 บาท

ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น ๆ จํานวน 60,000 บาท
ค่าบริการสถานที่จําหน่ายสินค้า จํานวน 78,000 บาท
ค่าบริการสถานีขนส่ง จํานวน 1,560,000 บาท
งบทั่วไปช่วยเหลือ จํานวน 4,013,260 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการกิจการงานกิจการขนส่ง

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
อําเภอ เมืองระยอง  จังหวัดระยอง
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  5,711,260 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น
งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 4,932,480 บาท

ค่าตอบแทน รวม 505,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จํานวน 5,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ 
มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (00335, งานกิจการขนส่ง) 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 500,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ
และวันหยุดราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตามที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาปกติและวันหยุดราชการ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (00335, งานกิจการขนส่ง) 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการกิจการงานกิจการขนส่ง

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
อําเภอ เมืองระยอง   จังหวัดระยอง
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ค่าใช้สอย รวม 2,325,480 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,820,480 บาท

ค่าจ้างเหมารายจ่ายอื่น ๆ ตั้งไว้  200,000.- บาท 
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ค่าติดตั้งไฟฟ้า 
ค่าติดตั้งประปา ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษาและอื่น ๆ ที่เป็นกิจการในอํานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (00335,งานกิจการขนส่ง) 

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดของสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ 2 ตั้งไว้ 636,480.-บาท 
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด
ของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ 2 จํานวน 
4 คน 
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและ
ค่าสาธารณูปโภค(00335,งานกิจการขนส่ง) 

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ 2 ตั้งไว้ 984,000.- บาท     
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ 2 จํานวน 
4 คน 
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค(00335, งานกิจการขนส่ง) 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมหรือคณะกรรมการ
หรืออนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ
หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน เป็นค่าจัดเลี้ยงอาหาร 
เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการ 
รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น ฯลฯ 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/
ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและ
การเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (00335,งานกิจการขนส่ง) 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 500,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินของ
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ 2 เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง 
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(00335, งานกิจการขนส่ง) 

ค่าวัสดุ รวม 620,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน แบบพิมพ์หรือสิ่งของ
เครื่องใช้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ซึ่งเป็นวัสดุโดยสภาพ อาทิเช่น กาว แฟ้ม 
ตรายาง กระดาษ หมึกพิมพ์ ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (00335, งานกิจการขนส่ง) 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น 
หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เทปพันสาย สายไฟ  สตาร์ทเตอร์ 
บัลลาสและอุปกรณ์อื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า เพื่อใช้ในบริเวณ
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ 2 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (00335, งานกิจการขนส่ง) 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 150,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่นไม้กวาด กระดาษ
ชําระ ผงซักฟอก นํ้ายาดับกลิ่น นํ้ายาล้างจาน ถุงใส่ขยะ ถาด สเปรย์ปรับ
อากาศ ฯลฯ 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (00335,  งานกิจการขนส่ง) 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ นํ้ามันทาไม้  
ทินเนอร์ แปรงทาสี ปูนขาว ทราย สี ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง  สังกะสี 
ตะปู เหล็กเส้นและอุปกรณ์ก่อสร้างอื่น ๆ ฯลฯ  สําหรับใช้ในงาน
ราชการของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ 2 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (00335, งานกิจการขนส่ง) 
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ 
ยางนอก ยางใน นํ้ามันเบรก อะไหล่เครื่องตัดหญ้า กรวยจราจร 
แผงกั้นเหล็กฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
ระยอง แห่งที่ 2 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (00335, งานกิจการขนส่ง) 

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุใช้ในการเกษตรที่จําเป็นในการดูแล
รักษาพันธุ์พืช ไม้ประดับ สนามหญ้า ไม้ดอก รวมทั้งวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ 
เพื่อใช้สําหรับซ่อมแซมรักษาสวนหย่อม สนามหญ้า ภายในบริเวณ
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ 2 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (00335, งานกิจการขนส่ง) 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ของ
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ 2 เช่น ฟิล์ม ม้วนเทป 
วีดีโอเทป กระดาษโปสเตอร์ ฯลฯ 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (00335, งานกิจการขนส่ง) 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ 
แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิ้ล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (00335, งานกิจการขนส่ง)  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,482,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,200,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
ระยอง แห่งที่ 2 
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 
1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย 
วัสดุและค่าสาธารณูปโภค (00335, งานกิจการขนส่ง) 

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 240,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาที่ใช้ในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
ระยอง แห่งที่ 2 
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 
1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย 
วัสดุและค่าสาธารณูปโภค (00335, งานกิจการขนส่ง)  
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายใน ค่าโทรศัพท์ทางไกลภายใน
ประเทศ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าเช่าเครื่องหรือหมายเลขโทรศัพท์ 
ค่าบํารุงรักษา ฯลฯ ที่ใช้ในราชการของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
ระยอง แห่งที่ 2 
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 
1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย 
วัสดุและค่าสาธารณูปโภค (00335, งานกิจการขนส่ง) 

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร 
เพื่อใช้ในราชการของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ 2 
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 
1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย 
วัสดุและค่าสาธารณูปโภค (00335, งานกิจการขนส่ง) 

ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม จํานวน 17,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตของสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดระยอง แห่งที่ 2 ที่มีหน้าที่จะต้องชําระ 
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 
1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย 
วัสดุและค่าสาธารณูปโภค(00335, งานกิจการขนส่ง) 

งบลงทุน  เป็นเงิน 761,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 761,800 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 361,800 บาท
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 23,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
                1. แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 
                2. ขนาดไม่ตํ่ากว่า 13,000 บีทียู 
                3. ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและ
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 
                4. ซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564) (00335,
งานกิจการขนส่ง) 
 
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน  
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 47,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้   
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                1. แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 
                2. ขนาดไม่ตํ่ากว่า 36,000 บีทียู 
                3. ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและ
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 
                4. ซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(00335,งานกิจการขนส่ง) 

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 55,900.- บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้   
                1. แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 
                2. ขนาดไม่ตํ่ากว่า 48,000 บีทียู 
                3. ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและ
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 
                4. ซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(00335,งานกิจการขนส่ง) 

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 
ตั้งไว้ 16,000.- บาท 
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด
บานเลื่อนกระจก จํานวน 4 ตู้ ๆ ละ 4,000.-บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
                1. ชนิดบานเลื่อนกระจก 
                2. ขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 40 x 85 เซนติเมตร 
                3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(มอก.) 
                4. ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์
                5. รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนด
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(00335, งานกิจการขนส่ง) 
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท
ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตั้งไว้ 200,000.- บาท 
        - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด
จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้
                1. เครื่องขยายเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 360 วัตต์ 
                2. เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียง ไม่น้อยกว่า 30 
ช่องเสียง
                3. เครื่องผสมสัญญาณเสียง ไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
                4. ลําโพงชนิดติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว
                5. ลําโพงฮอร์นชนิดติดตั้งภายนอกและภายใน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 30 วัตต์
                6. ไมโครโฟนสําหรับประชาสัมพันธ์มีเสียงดนตรี
                7. ไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือ
                8. สายนําสัญญาณ
                9. ซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (00335,งานกิจการขนส่ง) 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่าบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลางของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ 2 
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(00335, งานกิจการขนส่ง) 

งบกลาง  เป็นเงิน 16,980 บาท
งบกลาง รวม 16,980 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) จํานวน 16,980 บาท
     - เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)
ตั้งไว้ 16,980.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้ อปท. หักเงินจาก  ประมาณการรายรับ
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีสมทบเข้าเป็นกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นในอัตราร้อยละหนึ่ง และมิให้
นํารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน
มารวม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว63 
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 (00335, งานกิจการขนส่ง) 
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