
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 

เทศบาลนครตรัง 

อําเภอเมือง   จังหวัดตรัง 

เทศบัญญัต ิ
งบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

 

เทศบัญญัต ิ
งบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
 

เทศบาลนครตรัง 

อําเภอเมือง   จังหวัดตรัง 



สารบัญ 
 

หนา 
สวนที่ 1 คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 1 
   
สวนที่ 2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 30 
   
สวนที่ 3 รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 
32 
 

  ประมาณการรายรับ 32 
  รายจายตามแผนงาน  
 1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 43 
 2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 46 
 3. แผนงานการศึกษา 48 
 4. แผนงานสาธารณสุข 50 
 5. แผนงานสังคมสงเคราะห 52 
 6. แผนงานเคหะและชุมชน 54 
 7. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 57 
 8. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 59 
 9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 61 
         10.  แผนงานงบกลาง 63 
  รายละเอียดรายจายตามหนวยงาน  
          1.   สํานักปลัดเทศบาล 65 
          2.   กองวิชาการและแผนงาน 84 
          3.   กองคลัง 91 
          4.   สํานักการศึกษา 96 
          5.   กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 139 
          6.   กองสวัสดิการสังคม 

 
158 



สารบัญ 
 

 

หนา 
          7.   สํานักการชาง  

         8.   งานตรวจสอบภายใน 
         9.   รายจายงบกลาง 

173 
189 
191 

   
สวนที่ 4 งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล 196 
   
   
   
   
   
   

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



 -1

ทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง

บัดน้ีถึงเวลาที่ผูบริหารเทศบาลนครตรัง  จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ    พ.ศ. 2553     ตอสภาเทศบาลนครตรังอีกคร้ังหน่ึง     ฉะน้ัน   ในโอกาสน้ีผูบริหาร
เทศบาลนครตรัง      จึงขอแถลงใหทานประธานและสมาชิกสภาเทศบาลนครตรังทุกทาน    ไดทราบถึง
สถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดังตอไปน้ี

1.  สถานะการคลัง
     1.1  รายรับ-รายจาย
             ก. รายรับ

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  เทศบาลไดประมาณการรายรับไวทั้งสิ้น  จํานวน
379,540,100  บาท   โดยแยกเปน
          * ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายท่ัวไป จํานวน บาท
ประกอบดวย
              หมวดภาษีอากร จํานวน บาท
              หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต จํานวน บาท
              หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน บาท
              หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย จํานวน บาท
              หมวดเบ็ดเตล็ด จํานวน บาท
              หมวดรายไดจากทุน จํานวน บาท
              หมวดเงินอุดหนุน จํานวน บาท
          * ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ จํานวน บาท
ประกอบดวย
              หมวดรายได จํานวน บาท
              หมวดรายไดอ่ืน (กําไรสุทธิ) จํานวน บาท

6,563,500                       
18,570,500                     

820,000                          

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
คําแถลงงบประมาณ

-------------------------

205,009,800                   

338,330,000                   

19,500,000                     

5,000                              

41,210,100                     

21,710,100                     

5,850,000                       

101,511,200                   
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             ข. รายจาย
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  เทศบาลนครตรังไดต้ังงบประมาณรายจายไวทั้งสิ้น   

จํานวน   365,894,700    บาท    โดยแยกเปน   
          * ประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป จํานวน บาท
แยกเปน
             ดานบริหารทั่วไป
             1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป จํานวน บาท
             2.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน จํานวน บาท
             ดานบริการชุมชนและสังคม
             1.  แผนงานการศึกษา จํานวน บาท
             2.  แผนงานสาธารณสุข จํานวน บาท
             3.  แผนงานสังคมสงเคราะห จํานวน บาท
             4.  แผนงานเคหะและชุมชน จํานวน บาท
             5.  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน จํานวน บาท
             6.  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ จํานวน บาท
             ดานการเศรษฐกิจ
             1.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จํานวน บาท
             ดานการดําเนินงานอ่ืน
             1.  แผนงานงบกลาง จํานวน บาท
          * ประมาณการงบประมาณรายจายเฉพาะการ จํานวน บาท
แยกเปน
             ดานการเศรษฐกิจ
             1.  แผนงานการพาณิชย จํานวน บาท
             ดานการดําเนินงานอ่ืน
             1.  แผนงานงบกลาง จํานวน บาท

27,564,700                     

23,864,700                     

75,210,900                     

338,330,000                   

84,719,100                     
8,471,710                       

20,353,300                     

3,700,000                       

26,994,700                     
552,590                          

40,488,000                     

9,850,700                       

59,494,200                     
12,194,800                     
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     1.2  เงินสะสม
            เงินสะสมของเทศบาลนครตรัง  เมื่อวันสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2551   มีจํานวนทั้งสิ้น 

576,425,486.08 บาท   มีเงินสะสมที่สามารถนําไปใชจายไดหลังจากไดกันเงินไวตามระเบียบแลวเปนเงิน    
322,064,463.03 บาท

          ในปปจจุบัน   ณ   วันที่  31  มีนาคม   2552    เทศบาลนครตรังมีเงินสะสมจํานวน 
574,921,067.70   บาท  มีเงินสะสมที่สามารถนําไปใชจายไดหลังจากไดกันเงินไวตามระเบียบแลวเปนเงิน
321,632,513.57   บาท

2.  การบริหารงบประมาณในปท่ีผานมาและปปจจุบัน
ก. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551  เทศบาลนครตรังมีรายรับ-รายจายจริง   ดังน้ี

รายรับ    รวมทั้งสิ้น บาท
 - รายรับจริง   งบประมาณรายจายทั่วไป          จํานวน 492,887,224.26 บาท
 - รายรับจริง   งบประมาณรายจายเฉพาะการ   จํานวน 32,495,668.30 บาท
รายจาย   รวมทั้งสิ้น บาท
 - รายจายจริง  งบประมาณรายจายทั่วไป          จํานวน 468,056,239.69      บาท
 - รายจายจริง  งบประมาณรายจายเฉพาะการ   จํานวน 17,000,919.09      บาท
ซึ่งรายรับจริงสูงกวารายจายจริง    รวมทั้งสิ้น 40,325,733.78      บาท
 - งบประมาณรายจายทั่วไป  รายรับจริงสูงกวารายจายจริง        24,830,984.57  บาท
 - งบประมาณรายจายเฉพาะการ รายรับจริงสูงกวารายจายจริง  15,494,749.21  บาท

ข. ในปปจจุบัน ณ วันที่ 31 มีนาคม  2552  เทศบาลนครตรังมีรายรับ-รายจายจริง ดังน้ี
รายรับ    รวมทั้งสิ้น บาท
 - รายรับจริง   งบประมาณรายจายทั่วไป           จํานวน 301,100,178.61 บาท
 - รายรับจริง   งบประมาณรายจายเฉพาะการ   จํานวน 11,155,207.03 บาท
รายจาย   รวมทั้งสิ้น บาท
 - รายจายจริง  งบประมาณรายจายทั่วไป           จํานวน 149,560,738.87 บาท
 - รายจายจริง  งบประมาณรายจายเฉพาะการ   จํานวน 2,280,471.93 บาท
ซึ่งรายรับจริงสูงกวารายจายจริง    รวมทั้งสิ้น 160,414,174.84 บาท
 - งบประมาณรายจายทั่วไป  รายรับจริงสูงกวารายจายจริง  151,539,439.74  บาท
 - งบประมาณรายจายเฉพาะการรายรับจริงสูงกวารายจายจริง 8,874,735.10  บาท

312,255,385.64

151,841,210.80

525,382,892.56

485,057,158.78



                 2.1   รายรับ
รับจริง ประมาณการ ประมาณการ หมาย
ป 2551 ป 2552 ป 2553 เหตุ

ก.  รายไดภาษีอากร                                          (ยอดรวม) 266,777,631.50   271,180,000.00   205,009,800.00   
      หมวดภาษีอากร                                                 (รวม) 266,777,631.50   271,180,000.00   205,009,800.00   
      ภาษีอากรท่ีเทศบาลจัดเก็บเอง
            - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 26,546,592.00     23,500,000.00     24,000,000.00     
            - ภาษีบํารุงทองที่ 482,563.14          430,000.00          430,000.00          
            - ภาษีปาย 4,193,477.00       3,700,000.00       4,000,000.00       
            - อากรการฆาสัตว 222,958.00          300,000.00          200,000.00          
      ภาษีอากรท่ีรัฐจัดสรรให
            - ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ 196,453,944.54   200,000,000.00   150,599,800.00   
               1) ภาษีมูลคาเพิ่มตามพรบ.รายไดเทศบาล
               2) ภาษีมูลคาเพิ่มที่เทศบาลเก็บเพิ่ม 1 ใน 9 ของ
                 อัตราภาษีมูลคาเพ่ิมที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร
               3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ
            - ภาษีสุรา 7,023,028.39       4,000,000.00       5,000,000.00       
            - ภาษีสรรพสามิต 13,558,060.52     18,000,000.00     10,500,000.00     
            - คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน 17,688,999.00     21,000,000.00     10,000,000.00     
            - คาภาคหลวงแร 114,221.06          100,000.00          100,000.00          
            - คาภาคหลวงปโตรเลียม 403,787.85          100,000.00          100,000.00          
            - อากรรังนกอีแอน 90,000.00            50,000.00            80,000.00            
ข. รายไดท่ีมิใชภาษีอากร                                  (ยอดรวม) 42,901,541.92     36,179,900.00     31,804,000.00     
     (1) หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต (รวม) 8,548,237.44       6,914,400.00       6,563,500.00       
            - คาธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆาสัตว  และ
               จําหนายเน้ือสัตว
               1) คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว 331,737.00          450,000.00          310,000.00          
               2) คาธรรมเนียมโรงพักสัตว 69,561.00            100,000.00          63,000.00            
             - คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 25,671.05            20,000.00            20,000.00            

รายรับ



รับจริง ประมาณการ ประมาณการ หมาย
ป 2551 ป 2552 ป 2553 เหตุ

รายรับ

             - คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 13,891.00            17,000.00            17,000.00            
             - คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 80,988.00            50,000.00            50,000.00            
             - คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการสาธารณสุข
               1)  คากําจัดขยะมูลฝอย 5,980,575.00       5,100,000.00       5,100,000.00       
               2) คาบริการรับขนสงสิ่งปฏิกูล 287,225.00          230,000.00          230,000.00          
             - คาธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน 85,020.00            95,000.00            67,000.00            
             - คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 206,100.00          300,000.00          200,000.00          
             - คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบัญญัติทองถิ่น 29,060.00            20,000.00            25,000.00            
             - คาปรับการผิดสัญญา 974,284.39          50,000.00            50,000.00            
             - คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุข
               1) คาใบอนุญาตประกอบกิจการคาที่เปนอันตราย
                    ตอสุขภาพ 207,850.00          236,000.00          200,000.00          
               2) คาใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหนายหรือ
                    สะสมอาหาร 198,200.00          215,000.00          200,000.00          
               3) คาใบอนุญาตต้ังแผงลอย 12,480.00            1,400.00              1,500.00              
             - คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 5,670.00              5,000.00              5,000.00              
             - คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช 39,925.00            25,000.00            25,000.00            
                เคร่ืองขยายเสียง
     (2) หมวดรายไดจากทรัพยสิน                          (รวม) 28,788,743.93     23,555,500.00     18,570,500.00     
             - คาเชาหรือบริการสถานที่
                1) คาเชาอาคาร 7,454,516.40       6,000,000.00       6,000,000.00       
                2) คาเชาตลาดสด 1,260,800.00       1,300,000.00       1,300,000.00       
                3) คาเชาสนามชนโค -                      -                      -                      
                4) คาเชาเคร่ืองจักรกล 3,200.00              5,000.00              5,000.00              
                5) คาบริการสระวายนํ้า 593,700.00          500,000.00          515,000.00          
             - ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 18,706,136.42     15,000,000.00     10,000,000.00     
             - ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุน 770,391.11          750,000.00          750,000.00          



รับจริง ประมาณการ ประมาณการ หมาย
ป 2551 ป 2552 ป 2553 เหตุ

รายรับ

             - เงินปนผลจากการลงทุน -                      500.00                 500.00                 
             - เงินปนผลโรงพิมพอาสารักษาดินแดน -                      -                      -                      
      (3) หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย (รวม) 3,952,082.41       4,950,000.00       5,850,000.00       
             - เงินชวยเหลือทองถิ่นจากกิจการเฉพาะการ 3,952,082.41       4,950,000.00       5,850,000.00       
      (4) หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด                                 (รวม) 1,612,478.14       760,000.00          820,000.00          
             - เงินที่มีผูอุทิศให -                      -                      -                      
             - คาขายแบบแปลน 1,013,200.00       500,000.00          500,000.00          
             - คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 52,810.00            35,000.00            95,000.00            
             - คาสมัครสมาชิกหองสมุด 19,835.00            15,000.00            15,000.00            
             - คาสมัครสมาชิกสระวายนํ้า 14,260.00            10,000.00            10,000.00            
             - รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 512,373.14          200,000.00          200,000.00          
ค.  รายไดจากทุน                                              (ยอดรวม) 110,000.00          5,000.00              5,000.00              
      หมวดรายไดจากทุน                                           (รวม) 110,000.00          5,000.00              5,000.00              
             - คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 110,000.00          5,000.00              5,000.00              
ง.  เงินชวยเหลือ                                               (ยอดรวม) 183,098,050.84   180,000,000.00   101,511,200.00   
     หมวดเงินอุดหนุน                                              (รวม) 183,098,050.84   180,000,000.00   101,511,200.00   
      เงินอุดหนุนท่ัวไป 183,098,050.84   180,000,000.00   101,511,200.00   
         เงินอุดหนุนเพ่ือการบูรณะทองถ่ินและกิจการอื่นทั่วไป
         เงินอุดหนุนกรณีตางๆ ที่ตองนํามาตั้งงบประมาณ 183,098,050.84   180,000,000.00   101,511,200.00   

รวมรายรับ 492,887,224.26   487,364,900.00   338,330,000.00   



 -7-

                 2.2   รายจายตามแผนงาน
จายจริง งบประมาณ งบประมาณ หมาย
ป 2551 ป 2552 ป 2553 เหตุ

ดานบริหารท่ัวไป
    1. แผนงานบริหารทั่วไป 72,568,456.93     65,536,650.00     59,494,200          
    2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 12,819,446.04     13,820,400.00     12,194,800          
ดานบริการชุมชนและสังคม
    1.  แผนงานการศึกษา 122,700,069.30   140,481,230.00   75,210,900          
    2.  แผนงานสาธารณสุข 29,632,129.49     31,458,800.00     26,994,700          
    3.  แผนงานสังคมสงเคราะห 6,525,877.00       11,069,960.00     552,590               
    4.  แผนงานเคหะและชุมชน 167,871,603.51   102,775,300.00   84,719,100          
    5.  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 7,366,537.73       11,848,340.00     8,471,710            
    6.  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 21,617,932.43     30,471,860.00     20,353,300          
ดานการเศรษฐกิจ
    1.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10,584,719.71     10,853,000.00     9,850,700            
ดานการดําเนินงานอื่น
    1.  แผนงานงบกลาง 16,369,467.55     69,049,360.00     40,488,000          

รวมท้ังสิ้น 468,056,239.69   487,364,900.00   338,330,000        

                 2.3   รายจายตามหมวดรายจาย
จายจริง งบประมาณ งบประมาณ หมาย
ป 2551 ป 2552 ป 2553 เหตุ

1.  รายจายงบกลาง 16,369,467.55     69,049,360.00     40,488,000          
2.  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 120,357,016.94   129,525,100.00   72,244,500          
3.  หมวดคาจางชั่วคราว 46,218,715.87     46,409,420.00     49,436,900          
4.  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 134,126,311.53   162,889,720.00   111,124,200        
5.  หมวดคาสาธารณูปโภค 12,949,260.60     14,006,400.00     13,853,000          
6.  หมวดเงินอุดหนุน 5,170,000.00       5,599,600.00       10,099,400          
7.  หมวดรายจายอ่ืน 5,262,670.00       9,966,000.00       14,024,100          
8.  หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 127,602,797.20   49,919,300.00     27,059,900          

รวมท้ังสิ้น 468,056,239.69   487,364,900.00   338,330,000        

ดาน / แผนงาน

ดาน / แผนงาน



                 2.4   รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาดเงินสะสม  (รายการท่ีไมนําไปตั้งงบประมาณ)
ป 2551 ป 2552

(เปนเงิน / บาท) (เปนเงิน / บาท)
ต.ค.50 - มิ.ย.51 ต.ค.51 - มิ.ย.52

1.  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1.1  แผนงานการศึกษา 21,925,947.45     20,092,405.52  
       1.1.1  งานระดับกอนวัยเรียนประถมศึกษา 21,925,947.45     20,092,405.52  

2.  เงินอุดหนุนจาก 2.1  แผนงานการศึกษา -                           862,670.00           
     เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ        2.1.2  งานระดับกอนวัยเรียนประถมศึกษา -                           862,670.00           
     (ถายโอน) 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 417,383.99          463,479.52       

       2.2.1  งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 417,383.99          463,479.52       
3.  เงินจายขาดจากเงินสะสม 3.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 170,909.82          1,938,183.38    

       3.1.1  งานบริหารทั่วไป 11,000.00            1,907,870.04    
       3.1.2  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 1,720.66              30,313.34         
       3.1.3  งานบริหารงานคลัง 158,189.16          -                   
3.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน -                       13,160.00         
       3.2.1  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
                  ความสงบภายใน -                       13,160.00         
3.3  แผนงานการศึกษา -                       5,721,950.00    
       3.3.1  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา -                       1,950.00           
       3.3.2  งานระดับกอนวัยเรียนประถมศึกษา -                       5,720,000.00    
3.4  แผนงานสาธารณสุข 257,747.64          94,173.34         
       3.4.1  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข -                       81,013.34         
       3.4.2  งานศูนยบริการสาธารณสุข 257,747.64          13,160.00         
3.5  แผนงานเคหะและชุมชน 24,561,473.64     85,328.00         
       3.5.1  งานไฟฟาถนน 24,561,473.64     32,688.00         
       3.5.2  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล -                       52,640.00         
3.6  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -                       29,952.00         
       3.6.1  งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน -                       29,952.00         

รวม 47,333,462.54     29,301,301.76  

จายจาก รายการ



2.5   รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ
         รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล

รับจริง ประมาณการ ประมาณการ
ป 2551 ป 2552 ป 2553

1.  หมวดรายได 19,322,060.26   16,710,100.00   21,710,100.00   
2.  หมวดรายไดอ่ืน 13,173,608.04   16,500,000.00   19,500,000.00   

รวมท้ังสิ้น 32,495,668.30   33,210,100.00   41,210,100.00   

         รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล
จายจริง ประมาณการ ประมาณการ
ป 2551 ป 2552 ป 2553

1. รายจายงบกลาง 1,011,496.32     4,500,000.00     3,700,000.00     
2. รายจายของหนวยงาน
     - หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 1,684,890.00     1,790,000.00     2,204,000.00     
     - หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 890,383.50        1,685,500.00     1,775,700.00     
     - หมวดคาสาธารณูปโภค 141,141.23        238,000.00        274,000.00        
     - หมวดรายจายอ่ืน 99,400.00          100,000.00        111,000.00        
     - หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง -                    530,000.00        -                    
3. รายจายจากกําไรสุทธิ
     - หมวดรายจายอ่ืน 13,173,608.04   16,500,000.00   19,500,000.00   

รวมท้ังสิ้น 17,000,919.09   25,343,500.00   27,564,700.00   

รายรับ หมายเหตุ

หมวด หมายเหตุ



     รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล
รับจริง ประมาณการ ประมาณการ
ป 2551 ป 2552 ป 2553

ก. รายได                                    (รวม) 19,322,060.26    16,710,100.00    21,710,100.00    
     ดอกเบี้ยรับจํานํา 17,355,886.50    15,000,000.00    20,000,000.00    
     ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 3,319.76             10,000.00           10,000.00           
     กําไรจากการจําหนายทรัพยหลุด 1,962,854.00      1,700,000.00      1,700,000.00      
     รายไดเบ็ดเตล็ด -                     100.00                100.00                
ข. รายไดอื่น                               (รวม) 13,173,608.04    16,500,000.00    19,500,000.00    
     กําไรสุทธิป 2550 13,173,608.04    
         เงินรางวัลประจําป              15 % 1,976,041.21      
         เงินบูรณะทองถิ่น               30 % 3,952,082.41      
         เงินสมทบทุนหมุนเวียน     55 % 7,245,484.42      
     กําไรสุทธิป 2551 16,500,000.00    
         เงินรางวัลประจําป             15 % 2,475,000.00      
         เงินบูรณะทองถิ่น               30 % 4,950,000.00      
         เงินสมทบทุนหมุนเวียน     55 % 9,075,000.00      
     กําไรสุทธิป 2552 19,500,000.00    
         เงินรางวัลประจําป              15 % 2,925,000.00      
         เงินบูรณะทองถิ่น               30 % 5,850,000.00      
         เงินสมทบทุนหมุนเวียน     55 % 10,725,000.00    

รวมท้ังสิ้น 32,495,668.30    33,210,100.00    41,210,100.00    

     รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล
จายจริง ประมาณการ ประมาณการ
ป 2551 ป 2552 ป 2553

1. รายจายงบกลาง 1,011,496.32      4,500,000.00      3,700,000.00      
2. รายจายของหนวยงาน
    - หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 1,684,890.00      1,790,000.00      2,204,000.00      
    - หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 890,383.50         1,685,500.00      1,775,700.00      
    - หมวดคาสาธารณูปโภค 141,141.23         238,000.00         274,000.00         
    - หมวดรายจายอ่ืน 99,400.00           100,000.00         111,000.00         
    - หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง -                     530,000.00         -                     
3. รายจายจากกําไรสุทธิ
    - หมวดรายจายอ่ืน 13,173,608.04    16,500,000.00    19,500,000.00    

รวมท้ังสิ้น 17,000,919.09    25,343,500.00    27,564,700.00    

รายรับ หมายเหตุ

ดาน/แผนงาน หมายเหตุ



3. รายละเอียดรายจายท่ีจําเปนตองใชในการบริหารกิจการขององคกร
3.1 รายการคาใชจายเงินเดือน  ประโยชนตอบแทนอื่น  และคาจางของขาราชการสวนทองถิ่นและลูกจาง

ก. เงินเดือนและเงินเพิ่มอื่น ๆ ท่ีจายควบกับเงินเดือน
(1) เงินเดือน (ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น) ต้ังจายรวมทั้งสิ้น 47,893,200    บาท
(2) เงินประจําตําแหนงของผูบริหาร (ขาราชการ/

พนักงานสวนทองถิ่น) ต้ังจายรวมทั้งสิ้น 763,200         บาท
(3) เงินเพิ่มอ่ืน ๆ ที่จายควบกับเงินเดือน  เชน

 - เงินเพิ่มคาวิชา (พ.ค.ว.) ต้ังจายรวมทั้งสิ้น 2,688,500      บาท
 - เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) ต้ังจายรวมทั้งสิ้น -                 บาท
 - เงินเพิ่มพิเศษคาภาษามลายู (พ.ภ.ม.) ต้ังจายรวมทั้งสิ้น -                 บาท

ข. เงินคาจาง
(1) เงินคาจางประจํา ต้ังจายรวมทั้งสิ้น 17,412,800    บาท
(2) เงินคาจางชั่วคราว ต้ังจายรวมทั้งสิ้น 47,204,600    บาท

ค. ประโยชนตอบแทนอื่น 
(1) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกันดาร/พื้นที่เสี่ยงภัย/ ต้ังจายรวมทั้งสิ้น -                 บาท

พื้นที่พิเศษ
(2) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการชวยเหลือบุตร ต้ังจายรวมทั้งสิ้น 3,000             บาท
(3) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ต้ังจายรวมทั้งสิ้น 1,708,800      บาท
(4) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ต้ังจายรวมทั้งสิ้น 5,495,000      บาท
(5) เงินคาตอบแทนผูปฏิบัติงานดานความเจ็บปวยนอกเวลา

ราชการและในวันหยุดราชการ  เฉพาะสําหรับขาราชการ/
พนักงานสวนทองถิ่น   และลูกจาง  (แพทย  พยาบาล
 ทันตแพทย ฯลฯ) ต้ังจายรวมทั้งสิ้น -                 บาท

(6) เงินเพิ่มพิเศษสําหรับบุคลากรทางดานการแพทย   และ
สาธารณสุขสําหรับแพทย ทันตแพทย  และเภสัชกรที่ไม
ปฏิบัติเวชปฏิบัติสวนตัว ต้ังจายรวมทั้งสิ้น -                 บาท

(7) เงินคาเชาบาน ต้ังจายรวมทั้งสิ้น 466,800         บาท



(8) เงินทําขวัญขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น และลูกจาง
ซึ่งไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บ   เพราะการปฏิบัติงานใน
หนาที่ ต้ังจายรวมทั้งสิ้น -                 บาท

(9) เงินเกี่ยวกับศพขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น และ ต้ังจายรวมทั้งสิ้น 100,000         บาท
ลูกจางซึ่งถึงแกความตายในระหวางเดินทางไปราชการ

(10) เงินบําเหน็จลูกจางประจํา ต้ังจายรวมทั้งสิ้น -                 บาท
(11) เงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญของขาราชการ/

พนักงานสวนทองถิ่นที่มิใชตําแหนงครู (ชคบ.) ต้ังจายรวมทั้งสิ้น 1,437,200      บาท
(12) เงินสบทบกองทุนประกันสังคม ต้ังจายรวมทั้งสิ้น 4,962,500      บาท
(13) เงินทดแทนขาราชการวิสามัญ ต้ังจายรวมทั้งสิ้น -                 บาท
(14) เงินสํารองสําหรับเงินเดือน และคาจางที่กําหนดใหม ต้ังจายรวมทั้งสิ้น -                 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ต้ังจายรวมทั้งสิ้น 4,736,400      บาท
(16) เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการกรุงเทพ-

มหานคร ต้ังจายรวมทั้งสิ้น -                 บาท
(17) บําเหน็จความชอบคาทดแทน  และการชวยเหลือเจาหนาที่  

และประชาชน   ผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยราชการ
เน่ืองในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอย
ของประเทศ ต้ังจายรวมทั้งสิ้น -                 บาท

(18) คาใชจาย   ตามขอ  7  วรรคสองของประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  เร่ือง กําหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ลงวันที่
25 มิถุนายน พ.ศ.2544 ต้ังจายรวมทั้งสิ้น 100,000         บาท

               รวมเปนเงินท้ังสิ้น 134,972,000  บาท

หมายเหต ุ             คิดเปนรอยละ 39.894     ของประมาณการรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553



3.2 รายจายท่ีองคกรใชจายในการพัฒนาองคกร 

จํานวนเงิน ปรากฎใน
(บาท) แผนงาน

1 คารับรอง 2,000,000     บริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล
2 โครงการประชุมเครือขายองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นจังหวัดตรัง
50,000          บริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล

3 โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร 1,000,000     บริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล
4 โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัย

ฝายพลเรือนเทศบาลนครตรัง รุนที่ 12/2553
100,000        การรักษาความสงบ

ภายใน
สํานักปลัดเทศบาล

5 โครงการเชิดชูบุคคลที่ควรบูชา 100,000        การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักปลัดเทศบาล

6 โครงการจัดงานวันเทศบาล 20,000          การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักปลัดเทศบาล

7 โครงการจัดงานวันรัฐพิธี 50,000          การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักปลัดเทศบาล

8 โครงการอนุรักษสืบสานสงเสริมเอกลักษณ 
จารีตประเพณีทองถิ่น

3,000,000     การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักปลัดเทศบาล

9 โครงการประชาสัมพันธและสงเสริม 
สนับสนุนการทองเที่ยว

1,000,000     การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักปลัดเทศบาล

10 โครงการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
(ตามแผนปฏิบัติการ 21)

20,000          การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักปลัดเทศบาล

11 โครงการประชุมเครือขายการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

10,000          การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักปลัดเทศบาล

12 โครงการใหบริการจัดทําปายเลขที่บาน
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวเน่ืองในวโรกาสครองสิริราช
สมบัติ ครบ 60 ป

35,000          บริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล

ลําดับ
ท่ี

รายการ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ



จํานวนเงิน ปรากฎใน
(บาท) แผนงาน

ลําดับ
ท่ี

รายการ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

13 โครงการอบรมใหความรูอัคคีภัยเบื้องตน 20,000          การรักษาความสงบ
ภายใน

สํานักปลัดเทศบาล

14 โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรของ
สํานักปลัดเทศบาล

90,000          บริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล

15 โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงานของสํานัก
ปลัดเทศบาล

225,900        บริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล

16 โครงการจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสงของสํานักปลัดเทศบาล

100,000        บริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล

17 โครงการปรับปรุงหองทํางาน 329,000        บริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล
18 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใน

ชุมชน
7,260,000     งบกลาง สํานักปลัดเทศบาล

19 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพิการ      2,880,000  งบกลาง สํานักปลัดเทศบาล
20 โครงการสงเคราะหผูปวยเอดส 120,000        งบกลาง สํานักปลัดเทศบาล
21 โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง 350,000        บริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน

22 โครงการจัดต้ังเครือขายประชาสัมพันธ
ทองถิ่นจังหวัดตรัง

30,000          บริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน

23 โครงการยุวนักประชาสัมพันธ 50,000          บริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน

24 โครงการเทศบาลพบสื่อมวลชน 100,000        บริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน

25 โครงการจัดทําเอกสารเผยแพรขอมูล
ขาวสารของเทศบาลนครตรัง "นางฟาสาร"

350,000        บริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน

26 โครงการจัดทํารายงานประจําป 100,000        บริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน

27 โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงานของ
กองวิชาการและแผนงาน

15,000          บริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน

28 โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรของ
กองวิชาการและแผนงาน

60,000          บริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน

29 โครงการรางวัลนํ้าใจมอบใหแกผูชําระภาษี 300,000        บริหารงานทั่วไป กองคลัง
30 โครงการสัปดาหวันวิทยาศาสตรของ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง
45,000          การศึกษา สํานักการศึกษา



จํานวนเงิน ปรากฎใน
(บาท) แผนงาน

ลําดับ
ท่ี

รายการ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

31 โครงการสัปดาหหองสมุดของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครตรัง

37,000          การศึกษา สํานักการศึกษา

32 โครงการรักษภาษาไทยโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง

100,000        การศึกษา สํานักการศึกษา

33 โครงการปจฉิมนิเทศนักเรียนโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครตรัง

120,000        การศึกษา สํานักการศึกษา

34 โครงการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครตรัง

30,000          การศึกษา สํานักการศึกษา

35 โครงการจัดกิจกรรมวันพอแหงชาติ 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง

30,000          การศึกษา สํานักการศึกษา

36 โครงการจัดหาหนังสือและสื่อสารเรียนรู
ประจําหองสมุดเทศบาล หองสมุดโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล

450,000        การศึกษา สํานักการศึกษา

37 โครงการอบรมกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง

100,000        การศึกษา สํานักการศึกษา

38 โครงการสงเสริมลดและแยกขยะมูลฝอยใน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง

35,000          การศึกษา สํานักการศึกษา

39 โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในสังกัด
เทศบาลนครตรัง

35,000          การศึกษา สํานักการศึกษา

40 โครงการจัดงานวันครูในสังกัดเทศบาลนคร
ตรัง

50,000          การศึกษา สํานักการศึกษา

41 โครงการมอบวุฒิบัตรแกเด็กเล็กใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง

20,000          การศึกษา สํานักการศึกษา

42 โครงการกิจกรรมวันไหวครูของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง

10,000          การศึกษา สํานักการศึกษา

43 โครงการสื่อสัมพันธครอบครัวสุขสันต
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง

20,000          การศึกษา สํานักการศึกษา



จํานวนเงิน ปรากฎใน
(บาท) แผนงาน

ลําดับ
ท่ี

รายการ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

44 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง

30,000          การศึกษา สํานักการศึกษา

45 โครงการประชุมผูปกครองนักเรียนของ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง

150,000        การศึกษา สํานักการศึกษา

46 โครงการพัฒนากิจการลูกเสือ-เนตรนารี
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง

300,000        การศึกษา สํานักการศึกษา

47 โครงการอบรมกรรมการนักเรียนโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครตรัง

40,000          การศึกษา สํานักการศึกษา

48 โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครตรัง

86,700          การศึกษา สํานักการศึกษา

49 โครงการจัดกิจกรรมศูนยเยาวชนเทศบาล
นครตรัง

640,000        การศึกษา สํานักการศึกษา

50 โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแหงชาติ 400,000        การศึกษา สํานักการศึกษา
51 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาล
นครตรัง

500,000        การศึกษา สํานักการศึกษา

52 โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการ
สงเสริมสนับสนุนงานวิชาการ

30,000          การศึกษา สํานักการศึกษา

53 โครงการสงเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรม
การเรียนรูแกนักเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
ตรัง และเด็กและเยาวชนในทองถิ่น

450,000        การศึกษา สํานักการศึกษา

54 โครงการอบรมพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดทําสาระการเรียนรูหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

200,000        การศึกษา สํานักการศึกษา

55 โครงการจัดนิทรรศการวิชาการของโรงเรียน
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนคร
ตรัง

700,000        การศึกษา สํานักการศึกษา



จํานวนเงิน ปรากฎใน
(บาท) แผนงาน

ลําดับ
ท่ี

รายการ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

56 โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพนักเรียนใน
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครตรัง

610,000        การศึกษา สํานักการศึกษา

57 โครงการศูนยการเรียนรูในภูมิภาคจังหวัด
ตรังในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน

800,000        การศึกษา สํานักการศึกษา

58 โครงการประกวดครูและผูบริหาร
สถานศึกษาดีเดนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครตรัง

30,000          การศึกษา สํานักการศึกษา

59 โครงการอบรมสัมมนาเจาหนาที่สนามกีฬา           16,000  การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักการศึกษา

60 โครงการอบรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง

60,000          การศึกษา สํานักการศึกษา

61 โครงการจัดการแขงขัน "เทศบาลนครตรัง
มินิ-ฮาลฟมาราธอน"

150,000        การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักการศึกษา

62 โครงการแขงขันฟุตบอลงานประเพณี
สงกรานต

150,000        การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักการศึกษา

63 โครงการประกวดแอโรบิกดานซเพื่อเยาวชน
และประชาชน

50,000          การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักการศึกษา

64 โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

3,000,000     การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักการศึกษา

65 โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน 500,000        การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักการศึกษา

66 โครงการพัฒนากีฬามวยเทศบาลนครตรัง 400,000        การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักการศึกษา

67 โครงการจัดงานประเพณีลากพระ 250,000        การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักการศึกษา



จํานวนเงิน ปรากฎใน
(บาท) แผนงาน

ลําดับ
ท่ี

รายการ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

68 โครงการจัดกิจกรรมเน่ืองในวันสําคัญทาง
ศาสนา

150,000        การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักการศึกษา

69 โครงการจัดงานทอดกฐินสามัคคี 50,000          การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักการศึกษา

70 โครงการกิจกรรมบรรพชาสามเณรและ
อุปสมบทพระภาคฤดูรอน

250,000        การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักการศึกษา

71 โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมจริยธรรมแก
เยาวชน

800,000        การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักการศึกษา

72 โครงการจัดกิจกรรมธนาคารความดีโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครตรัง

80,000          การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักการศึกษา

73 โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการศาสนา 200,000        การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักการศึกษา

74 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต 200,000        การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักการศึกษา

75 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 300,000        การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักการศึกษา

76 โครงการจัดงานประเพณีชักพระวัดควนขัน 150,000        การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักการศึกษา

77 โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรม
ประจําถิ่นและศิลปนพื้นบาน

100,000        การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักการศึกษา

78 โครงการจัดงานประเพณีทําบุญวันสารท
เดือนสิบ

100,000        การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักการศึกษา

79 โครงการงานประเพณีเทศกาลเลนวาว 30,000          การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักการศึกษา
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80 โครงการเครือขายสหวิทยาการแหง
ราชบัณฑิตยสถานจังหวัดตรัง

200,000        การศึกษา สํานักการศึกษา

81 โครงการสงเสริมการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

200,000        การศึกษา สํานักการศึกษา

82  โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ
บรรณารักษและเจาหนาที่หองสมุด

50,000          การศึกษา สํานักการศึกษา

83 โครงการจัดหาสื่อชั้นปฐมวัยโรงเรียนและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง

75,000          การศึกษา สํานักการศึกษา

84 โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
ของเทศบาลนครตรัง

20,000          การศึกษา สํานักการศึกษา

85 โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงานของ
สํานักการศึกษา

317,000        การศึกษา สํานักการศึกษา

86 โครงการจัดซื้อครุภัณฑการศึกษาของ
สํานักการศึกษา

810,000        การศึกษา สํานักการศึกษา

87 โครงการจัดซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
ของสํานักการศึกษา

58,000          การศึกษา สํานักการศึกษา

88 โครงการจัดซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว
ของสํานักการศึกษา

212,000        การศึกษา สํานักการศึกษา

89 โครงการจัดซื้อครุภัณฑกีฬาของ
สํานักการศึกษา

209,400        การศึกษา, การศาสนา 
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

สํานักการศึกษา

90 โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรของ
สํานักการศึกษา

962,500        การศึกษา สํานักการศึกษา

91 โครงการจัดซื้อครุภัณฑเกษตรของ
สํานักการศึกษา

15,000          การศึกษา สํานักการศึกษา

92 โครงการจัดซื้อครุภัณฑอ่ืนของ
สํานักการศึกษา

780,000        การศึกษา สํานักการศึกษา
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93 โครงการซอมแซมหลังคาและ
เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาอาคารเรียน 2 
โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย)

        500,000  การศึกษา สํานักการศึกษา

94 โครงการติดต้ังกันสาดอาคารเรียน 2 สําหรับ
นักเรียนปฐมวัยโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะ
พังสุรินทร)

        154,000  การศึกษา สํานักการศึกษา

95 โครงการติดต้ังเหล็กดัดอาคารเรียน 2  
สําหรับนักเรียนชั้นปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล
 2  (วัดกะพังสุรินทร)

        141,000  การศึกษา สํานักการศึกษา

96 โครงการติดต้ังเหล็กดัดปลายแบบศรชี้และ
โคงออกนอกบนขอบกําแพงโรงเรียน
เทศบาล 4   (วัดมัชฌิมภูม)ิ

        246,600  การศึกษา สํานักการศึกษา

97 โครงการปรับปรุงหลังคาและฝาเพดาน
โรงเรียนเทศบาล  5 (วัดควนขัน)

        193,900  การศึกษา สํานักการศึกษา

98 โครงการกอสรางโรงเพาะชําโรงเรียน
เทศบาล 6  (วัดตันตยาภิรม)

        293,000  การศึกษา สํานักการศึกษา

99 โครงการกอสรางร้ัวและปรับภูมิทัศนบริเวณ
รอบอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน
เทศบาล  6  (วัดตันตยาภิรม)

        413,000  การศึกษา สํานักการศึกษา

100 โครงการกอสรางปายชื่อโรงเรียนเทศบาล 7 
(วัดประสิทธิชัย)

        178,000  การศึกษา สํานักการศึกษา

101 โครงการปรับปรุงหองสมุดของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลนครตรัง

        265,000  การศึกษา สํานักการศึกษา

102 โครงการอุดหนุนศาสนา 100,000        การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักการศึกษา

103 โครงการประกวดการแปรงฟนที่ถูกวิธีและ
ตอบปญหาเกี่ยวกับสุขภาพ

40,000          สาธารณสุข  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
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104 โครงการเฝาระวังและสงเสริมทันตสุขภาพ 60,000          สาธารณสุข  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

105 โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่และ
สงเคราะหผูที่สังคมควรชวยเหลือเกื้อกูล

300,000        สาธารณสุข  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

106 โครงการคืนรอยยิ้มที่สดใสสูคุณภาพที่ดีแก
ผูสูงอายุ

200,000        สาธารณสุข  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

107 โครงการสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอมและ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

200,000        สาธารณสุข  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

108 โครงการลดเมืองรอนดวยมือเรา 400,000        สาธารณสุข  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

109 โครงการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
และควบคุมประชากรสุนัขและแมว

100,000        สาธารณสุข  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

110 โครงการควบคุมแมลงและพาหะนําโรค 1,200,000     สาธารณสุข  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

111 โครงการมหกรรมอาหารดีศรีตรังบาน
(คร้ังที่ 9)

300,000        สาธารณสุข  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

112 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขเขตเมือง (อสม.)

180,000        สาธารณสุข  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

113 โครงการจัดทําสื่อเผยแพรดานสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

60,000          สาธารณสุข  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

114 โครงการหวงใยมารดาพัฒนาทารก 50,000          สาธารณสุข  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

115 โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 200,000        สาธารณสุข  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

116 โครงการเฝาระวังและควบคุมโรคไมติดตอ 80,000          สาธารณสุข  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

117 โครงการสงเสริมการสรางสุขภาพในชุมชน 300,000        สาธารณสุข  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม



จํานวนเงิน ปรากฎใน
(บาท) แผนงาน

ลําดับ
ท่ี

รายการ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

118 โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 200,000        สาธารณสุข  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

119 โครงการคายสุขภาพ 150,000        สาธารณสุข  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

120 โครงการนวดแผนไทย 100,000        สาธารณสุข  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

121 โครงการจัดระบบ สรางระเบียบนครตรัง 
รวมพลังดวยมือเรา

200,000        สาธารณสุข  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

122 โครงการอบรมการสุขาภิบาล 180,000        สาธารณสุข  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

123 โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานใน
เขตเทศบาลนครตรัง

270,000        สาธารณสุข  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

124 โครงการจัดซื้อครุภัณฑการแพทยของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

174,500        สาธารณสุข  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

125 โครงการปรับปรุงอาคารศูนยบริการ
สาธารณสุข 3

1,525,000     สาธารณสุข  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

126 โครงการสงเคราะหผูประสบภัยพิบัติตางๆ 100,000        สังคมสงเคราะห กองสวัสดิการสังคม
127 โครงการสงเคราะหประชาชนผูทุกขยาก

ขาดแคลนไรที่พึ่ง
50,000          สังคมสงเคราะห กองสวัสดิการสังคม

128 โครงการนันทนาการสําหรับผูสูงอายุ 50,000          สังคมสงเคราะห กองสวัสดิการสังคม
129 โครงการสงเสริมการดําเนินงานของ

ชมรมผูสูงอายุเทศบาลนครตรัง
30,000          สังคมสงเคราะห กองสวัสดิการสังคม

130 โครงการชุมชนสัมพันธ 500,000        สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

131 โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการ
บริหารชุมชน

100,000        สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

132 โครงการจัดต้ังและเลือกต้ังคณะกรรมการ
บริหารชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง

10,000          สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม
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133 โครงการฝกอบรม/สัมมนา/เชิงปฏิบัติการ/
กลุมสตรีชุมชนเทศบาลนครตรัง

150,000        สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

134 โครงการฝกอบรมผูนําองคกรชุมชน/
คณะกรรมการชุมชน/กลุมตางๆ

150,000        สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

135 โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดต้ังกลุม
ออมทรัพยชุมชน

20,000          สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

136 โครงการกิจกรรมกองทุนแมของแผนดิน
ตานยาเสพติด

20,000          สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

137 โครงการอบรมสงเสริมสนับสนุนอาชีพ
ใหแกประชาชนในชุมชนเขตเทศบาล
นครตรัง

200,000        สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

138 โครงการการจัดเก็บขอมูลความจําเปน
พื้นฐาน (จปฐ.)

100,000        สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

139 โครงการจัดการแขงขันและประกวด
มหกรรมสัตวเลี้ยง

350,000        สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

140 โครงการจัดงานมหกรรมกลวยไมและ
พรรณไมสวยงาม

350,000        สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

141 โครงการสงเสริมดนตรีไทยและนาฏศิลป 1,400,000     สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

142 โครงการอบรมดานยาเสพติดสี่มุมเมือง 150,000        สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

143 โครงการจัดกิจกรรมดูนกเทศบาลนครตรัง 50,000          สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

144 โครงการกีฬาเปตองเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

200,000        สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

145 โครงการชุมชนอาสารวมพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียง

50,000          สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม



จํานวนเงิน ปรากฎใน
(บาท) แผนงาน

ลําดับ
ท่ี

รายการ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

146 โครงการแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง 80,000          สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

147 โครงการสนับสนุนการบําบัดรักษาผูเสพ/
ผูติดยาเสพติด

5,000            สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

148 โครงการอุดหนุนเพื่อสงเสริมการมี
สวนรวมและเพื่อความเขมแข็งของชุมชน

648,000        สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

149 โครงการปนจักรยานสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

100,000        สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

150 โครงการจัดซื้อครุภัณฑดนตรีและนาฎศิลป
ของกองสวัสดิการสังคม

198,500        สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

151 โครงการจัดซื้อครุภัณฑอ่ืน
ของกองสวัสดิการสังคม

39,000          สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

152 โครงการซอมแซมหลังคาที่ทําการชุมชน
บางรัก

40,000          สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

153 โครงการกอสรางถังเก็บนํ้าและระบบเคร่ือง
สูบนํ้าที่ทําการชุมชนวัดกุฎยาราม

        144,900  สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

154 โครงการจัดหาครุภัณฑโรงงาน
ของสํานักการชาง

          40,000  เคหะและชุมชน สํานักการชาง

155 โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักงานของสํานัก
การชาง

        186,600  อุตสาหกรรม
และการโยธา

สํานักการชาง

156 โครงการกอสรางทอรับนํ้าเสียถนนวังตอ         795,000  เคหะและชุมชน สํานักการชาง
157 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า

บริเวณที่ทําการชุมชนวัดกุฎยาราม
          65,000  เคหะและชุมชน สํานักการชาง

158 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า
บริเวณถนนเชื่อมตอถนนควนหาญซอย  1

85,000          เคหะและชุมชน สํานักการชาง

159 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า
บริเวณถนนเชื่อมตอถนนราษฎรอุทิศ  1

120,000        เคหะและชุมชน สํานักการชาง



จํานวนเงิน ปรากฎใน
(บาท) แผนงาน

ลําดับ
ท่ี

รายการ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

160 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า
บริเวณถนนเชื่อมตอถนนซอยสรรพากร
เขาที่ทําการชุมชนสรรพากร

150,000        เคหะและชุมชน สํานักการชาง

161 โครงการกอสรางถนนและรางระบายนํ้า 
ค.ส.ล.  ถนนรักษจันทน ซอยแยกถนน
ควนหาญ ซอย 1 บริเวณบานเลขที่ 16/1 ถึง
บานเลขที่ 16/10

        476,000  เคหะและชุมชน สํานักการชาง

162 โครงการกอสรางถนนและรางระบายนํ้า 
ค.ส.ล.  ซอยแยกจากซอยยุพา ถนนหวยยอด 
ตรงขามเซ็นเตอรพอยตอพารทเมนต  ถึง
บานเลขที่ 108/70

        834,600  เคหะและชุมชน สํานักการชาง

163 โครงการกอสรางถนนและรางระบายนํ้า 
ค.ส.ล.  ถนนควนขนุน ซอยแยกขาง
บานเลขที่ 60/11  ถึงสุดเขตเทศบาล

        430,000  เคหะและชุมชน สํานักการชาง

164 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนน
บางรัก ขางบานเลขที่  69/3  ถึงสุดเขต
เทศบาลนครตรัง

        193,600  เคหะและชุมชน สํานักการชาง

165 โครงการกอสรางถนนค.ส.ล.ซอยแยกถนน
บางรักขางบานเลขที่ 57 ถึงสุดเขตเทศบาล
นครตรัง

        109,200  เคหะและชุมชน สํานักการชาง

166 โครงการกอสรางถนนและรางระบายนํ้า 
ค.ส.ล. ซอยขาง พี.เอส.คารแครแยก
ถนนบางรักไปทางทิศตะวันออกจด
ถนนสายเกา (ถนนหนองยวน)

        955,200  เคหะและชุมชน สํานักการชาง

167 โครงการกอสรางถนนและราง ระบายนํ้า 
ค.ส.ล.  ซอย 4  วิเศษกุล (ซอยโกขาว)

     2,464,000  เคหะและชุมชน สํานักการชาง



จํานวนเงิน ปรากฎใน
(บาท) แผนงาน

ลําดับ
ท่ี

รายการ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

168 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าบริเวณถนน
ทางเขาเลียบร้ัวดานหลังหอพักนักศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

          30,000  เคหะและชุมชน สํานักการชาง

169 โครงการกอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ถนน
หวยยอด  บริเวณทอลอดถนนหวยยอดขาง
วิริยะประกันภัยไปทาง
ทิศตะวันตกถึงบริเวณที่นา

        731,500  เคหะและชุมชน สํานักการชาง

170 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าบริเวณถนน
กันตังซอยอูสุขสกุลเซอรวิสเชื่อมตอถนน
จริงจิตร

          81,000  เคหะและชุมชน สํานักการชาง

171 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าบริเวณซอย
แยกถนนหวยยอดจดถนนเพลินพิทักษ 
(ขางบริษัทขนสงจังหวัดตรัง)

        130,000  เคหะและชุมชน สํานักการชาง

172 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าบริเวณซอย
แยกถนนราษฎรอุทิศ 3 เชื่อมตอถนนเวียน
กะพัง (ขางปาลมมี่รีสอรท)

        120,000  เคหะและชุมชน สํานักการชาง

173 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าบริเวณซอย
แยกถนนมหาราช (ถนนกอสรางใหม) 
ขางโรงยางศรีตรังจดถนนจริงจิตร

        220,000  เคหะและชุมชน สํานักการชาง

174 โครงการกอสรางถนนและรางระบายนํ้า 
ค.ส.ล. ซอยขางโรงเรียนบุญเหลือเกื้อคง

     1,564,000  เคหะและชุมชน สํานักการชาง

175 โครงการกอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ถนน
หวยยอดจากทอลอดถนนเดิมของแขวงการ
ทางตรังไปทางทิศตะวันออกถึงสุดเขต
เทศบาล

     3,110,000  เคหะและชุมชน สํานักการชาง



จํานวนเงิน ปรากฎใน
(บาท) แผนงาน

ลําดับ
ท่ี

รายการ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

176 โครงการกอสรางถนนและรางระบายนํ้า 
ค.ส.ล.  ถนนบานโพธิ์ ซอยแยกไป
บานคลองเต็ง

        665,000  เคหะและชุมชน สํานักการชาง

177 โครงการกอสรางถนนและรางระบายนํ้า 
ค.ส.ล. ซอยแยกจากถนนควนขนุนตอจาก
บานเลขที่ 49/10

     5,855,000  เคหะและชุมชน สํานักการชาง

รวม 70,358,600  



สรุป

และมุงนําประโยชนไปสูประชาชนใหมากที่สุด  เพื่อความเจริญกาวหนาและความผาสุกของประชาชน
เปนประการสําคัญ

นายกเทศมนตรีนครตรัง

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553   เพื่อสภาเทศบาลนครตรัง  ไดโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป

นครตรัง     ภายใตการใชจายงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด   โดยถือหลักประหยัด  

เทศบาลนครตรังจึงไดนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการกําหนดงบประมาณให
สอดคลองเหมาะสมกับสภาพการณทางเศรษฐกิจและสังคม   ทั้งน้ี   เพื่อใหการจัดทํางบประมาณรายจาย 

จากภาวะเศรษฐกิจของประเทศและพื้นที่  มีผลกระทบตอการจัดเก็บรายไดของเทศบาล    
และการจัดสรรรายไดใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น    ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น       ทําใหสถานะการคลังในดานรายรับลดลงในป
งบประมาณ  พ.ศ. 2553      ดังน้ัน   ในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ    พ.ศ.  2553  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553   เปนเคร่ืองมือที่สําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรเทศบาล

ในโอกาสน้ี    ผูบริหารเทศบาลนครตรัง    ขอเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย



งบประมาณรายจายทั้งส้ิน ยอดรวม บาท
แยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้

ก.  ดานบริหารทั่วไป
     1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป ยอดรวม บาท
     2.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม บาท
ข.  ดานบริการชุมชนและสังคม
     1. แผนงานการศึกษา ยอดรวม บาท
     2. แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม บาท
     3. แผนงานสังคมสงเคราะห ยอดรวม บาท
     4. แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม บาท
     5. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ยอดรวม บาท
     6. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม บาท
ค.  ดานการเศรษฐกิจ
     1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม บาท
     2. แผนงานการพาณิชย (สถานธนานุบาล) ยอดรวม บาท
ง.  ดานการดําเนินงานอื่น
     1. แผนงานงบกลาง ยอดรวม บาท

                       เพ่ือใชในการดําเนินงานตามนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน ท่ีไดวางแผนไวตามแผนพัฒนา-
สามป (พ.ศ. 2553- 2555)     ตลอดปงบประมาณ   พ.ศ. 2553    จึงเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2553   เพ่ือสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ  ตอไป

84,719,100      
8,471,710        

20,353,300      

9,850,700        

เหตุผล

27,564,700      

40,488,000      

75,210,900      
26,994,700      

552,590           

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553

ของเทศบาลนครตรัง
อําเภอเมือง    จังหวัดตรัง

-------------------------
หลักการ

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

365,894,700    

59,494,200      
12,194,800      



ประมาณการรายรับงบประมาณรายรับทั่วไป 
ประจําปงบประมาณ    พ.ศ. 2553 

เทศบาลนครตรัง 
อําเภอเมือง    จังหวัดตรัง 

------------------------- 
 
 

ประมาณการรายรับไว          เปนเงิน                338,330,000   บาท      ดังนี ้
 

ก. รายไดภาษีอากร 
1. หมวดภาษีอากรจัดเก็บเอง          รวม          28,630,000  บาท    แยกเปน 

1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                  จํานวน     24,000,000  บาท 
เปนรายไดท่ีจัดเก็บจากเจาของอาคารส่ิงกอสรางท่ีเขาหลักเกณฑจะตองเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินใหกับ
เทศบาลโดยไดตั้งรับตาม ก.ค.1 (บัญชีรายละเอียดเกณฑคางรับภาษีโรงเรือนและท่ีดิน) ตั้งเพ่ิมขึ้นจาก          
ป  2552   จํานวน  500,000 บาท  
  1.2 ภาษีบํารุงทองที ่                จํานวน          430,000  บาท 
เปนรายไดท่ีจัดเก็บจากเจาของท่ีดินซ่ึงจะตองเสียภาษีบํารุงทองท่ี ตาม พ.ร.บ.ภาษีบํารุงทองท่ีโดยตั้งรับ 
ตาม ก.ค.1 (บัญชีรายละเอียดเกณฑคางรับภาษีบํารุงทองท่ี) ตั้งไวเทากับป  2552 
  1.3 ภาษีปาย                 จํานวน       4,000,000  บาท 
เปนรายไดท่ีจัดเก็บจากเจาของปายท่ีจะตองเสียภาษีปายตาม พ.ร.บ. ภาษีปาย โดยตั้งรับตาม ก.ค.1 (บัญชี
รายละเอียดเกณฑคางรับภาษีปาย)  ตั้งเพ่ิมขึ้นจากป 2552  จํานวน  300,000  บาท   
  1.4 อากรฆาสัตว                 จํานวน          200,000  บาท 
เปนรายไดท่ีจัดเก็บจากการขออนุญาตฆาสัตวท่ีผานการฆาสัตวจากโรงฆาสัตวเทศบาลโดยคิดอัตราคา
อากรสุกร  10 บาท  โค  12  บาท  กระบือ  15  บาท  ตั้งลดลงจํานวน  100,000 บาท  เพ่ือใหใกลเคียงยอด
รับจริงป  2551  
 

2.   รายไดที่รัฐบาลจัดสรรให                        รวม          176,379,800  บาท    แยกเปน 
 2.1 ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีธุรกิจเฉพาะ            จํานวน   150,599,800  บาท 
เปนรายไดท่ีตั้งรับจากภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีธุรกิจเฉพาะ  ซ่ึงกระทรวงการคลังจัดเก็บแลวจัดสรรให
เทศบาล ตั้งลดลง 49,400,200 บาท ซ่ึงคาดวาจะไดเงินจัดสรรลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ  
 
 



  2.2 ภาษีสุรา                 จํานวน       5,000,000  บาท 
เปนรายไดท่ีตั้งรับจากภาษีสุราซ่ึง กระทรวงการคลังจัดเก็บแลวจัดสรรใหเทศบาล ตั้งเพ่ิมขึ้นจากป 2552  
จํานวน  1,000,000  บาท 
  2.3 ภาษีสรรพสามิต                จํานวน     10,500,000  บาท 
เปนรายไดซ่ึงตั้งรับจากภาษีสรรพสามิต   ซ่ึงกระทรวงการคลังจัดเก็บแลวจัดสรรใหเทศบาล  ตั้งลดลง 
7,500,000 บาท ซ่ึงคาดวาจะรับเงินจัดสรรลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 

2.4 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน จํานวน     10,000,000  บาท 
เปนรายไดท่ีตั้งรับจากคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน  ซ่ึงกรมท่ีดินจัดเก็บแลวสงให   
เทศบาล ตั้งลดลง 11,000,000  บาท เนื่องจากคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน  ของกรม
ท่ีดินลดลงใหเปนไปตามมติ ครม.ส่ังการใหลดคาจดนิติกรรมท่ีดิน 
  2.5 อากรรังนกนางแอน             จํานวน            80,000  บาท 
เปนรายไดท่ีตั้งรับจากภาษีอากรรังนกนางแอน  ซ่ึง อ.บ.จ. จัดสรรใหเทศบาล  ตั้งเพ่ิมขึ้น 30,000 บาท          
ใหใกลเคียงกับยอดรับจริงป 2551  
  2.6 คาภาคหลวงแร                      จํานวน          100,000  บาท 
เปนรายไดท่ีไดรับจากคาภาคหลวงแร  ซ่ึงกรมทรัพยากรธรณีจัดเก็บแลวจัดสรรใหเทศบาล ตั้งรับไว
เทากับป 2552 
  2.7 คาน้ํามันปโตรเลี่ยม             จํานวน          100,000  บาท 
เปนรายไดท่ีไดรับจากคาน้ํามันปโตรเลียม   ซ่ึงกรมทรัพยากรธรณีจัดเก็บแลวจัดสรรใหเทศบาล             
ตั้งรับไวเทากับป  2552 
 

ข. รายไดที่มิใชภาษีอากร 
1.  หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต               รวม          6,563,500  บาท  แยกเปน 

1.1 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว 
             - คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว         จํานวน          310,000  บาท 

เปนรายไดท่ีเกิดจากการฆาสัตวท่ีถูกฆาผานโรงฆาสัตวของเทศบาล โดยเก็บคาธรรมเนียมโรงฆาสัตวจาก
สุกร 15 บาท โค 12 บาท และกระบือตัวละ 15 บาท ตั้งลดลง 140,000 บาท ใหใกลเคียงยอดรับจริงป 2551   
                     - คาธรรมเนียมโรงพักสัตว            จํานวน           63,000  บาท  
เปนรายไดท่ีเกิดจากการขออนุญาตฆาสัตวในโรงฆาสัตวของเทศบาล โดยเก็บคาธรรมเนียมโรงพักสัตว
จากสุกรตัวละ 3 บาท โคตัวละ 3 บาท และกระบือตัวละ 3 บาท ตั้งลดลง 37,000 บาท ใหใกลเคียงยอดรับ
จริงป 2551 
 



  1.2  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา          จํานวน            20,000  บาท  
เปนรายไดท่ีคาดวาจะไดรับการจัดสรรจากการจัดเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุราในจังหวัด      
ตั้งรับไวเทากับป  2552 
   1.3  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน            จํานวน            17,000  บาท 
เปนรายไดท่ีคาดวาจะไดรับการจัดสรรจากการจัดเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตการพนันในจังหวัดตรัง    
ตั้งรับไวเทากับป 2552  
            1.4  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร               จํานวน            50,000  บาท  
เปนรายไดท่ีคาดวาจะไดจากการตรวจแบบการกอสรางท่ีประชาชนยื่นขออนุญาตกอสรางอาคาร  ตั้งไว
เทากับป  2552  

1.5 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการสาธารณสุข  
            - คากําจัดขยะมูลฝอย             จํานวน      5,100,000   บาท 

เปนรายไดท่ีเกิดจากการใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยซ่ึงจัดเก็บตามเทศบัญญัติของเทศบาล ตั้งรับไว
เทากับป  2552 

            - คาบริการรับขนส่ิงปฏิกูล                 จํานวน         230,000   บาท 
เปนรายไดท่ีเกิดจากการใหบริการเก็บขนอุจจาระและส่ิงปฏิกูลซ่ึงจัดเก็บตามเทศบัญญัติของเทศบาล           
ตั้งรับไวเทากับป  2552 
           1.6  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน               จํานวน            67,000  บาท 
เปนรายไดท่ีคาดวาจะไดรับจากคาธรรมเนียมการทําบัตรประจําตัวประชาชน  ตั้งลดลง 28,000  บาท
เพ่ือใหใกลเคียงกับยอดรับจริงของป 2551 
 1.7  คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก            จํานวน          200,000  บาท 
เปนรายไดท่ีเจาหนาท่ีตํารวจจับและปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบกแลวนําสงใหกับเทศบาล       
ตั้งลดลง 100,000 บาท เพ่ือใหใกลเคียงยอดรับจริงป 2551   
 1.8  คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบัญญัติทองถิ่น         จํานวน            25,000  บาท 
เปนรายไดท่ีไดรับจากการปรับผูกระทําผิดกฎหมายเทศบัญญัติและการปรับผูทําบัตรประจําตัวประชาชน
เกินกําหนด ตั้งเพ่ิมขึ้น 5,000  บาท เพ่ือใหใกลเคียงกับยอดรับจริงของป 2551 
 1.9  คาปรับการผิดสัญญา               จํานวน            50,000  บาท 
เปนรายไดท่ีไดรับจากผูผิดสัญญาตางๆ ท่ีทําไวกับเทศบาล ตั้งไวเทากับปท่ีแลว 

 1.10  คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุข 
                    - คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
                                                                                  จํานวน          200,000  บาท  
 



เปนรายไดท่ีคาดวาจะไดรับจากการออกใบอนุญาตใหกับผูประกอบการคาซ่ึงเปนอันตรายตอสุขภาพ  
ตั้งลดลง  36,000  บาท   เพ่ือใหใกลเคียงกับยอดรับจริงของป 2551 

                    - คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายหรือสะสมอาหาร   จํานวน        200,000  บาท 
เปนรายไดท่ีคาดวาจะไดรับจากการออกใบอนุญาตใหกับผูประกอบการคาจําหนายอาหารหรือสะสม
อาหาร ตั้งลดลง 15,000 บาท เพ่ือใหใกลเคียงกับยอดรับจริงของป 2551 
                                 - คาใบอนุญาตตั้งแผงลอย    จํานวน              1,500  บาท 
เปนรายไดท่ีคาดวาจะไดรับจากการออกใบอนุญาตใหผูตั้งแผงลอยตามเทศบัญญัต ิตั้งเพ่ิมขึ้น 100 บาท  
 1.11 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  จํานวน              5,000  บาท 
เปนรายไดท่ีไดรับจากการท่ีมีผูมาขออนุญาตปลูกสรางอาคาร ดัดแปลงและรือ้ถอน เคล่ือนยายภายในเขต
เทศบาล ตั้งไวเทากับป 2552 
 1.12 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเคร่ืองขยายเสียง   จํานวน        25,000  บาท 
เปนรายไดท่ีไดรับจากการออกใบอนุญาตใหทําการโฆษณา โดยใชเครื่องขยายเสียง ตั้งไวเทากับป  2552 
 

  2. หมวดรายไดจากทรัพยสิน                 รวม       18,570,500  บาท   แยกเปน 
2.1  คาเชาหรือคาบริการสถานที ่

            - คาเชาอาคาร               จํานวน       6,000,000  บาท 
เปนรายไดจากการใหเชาอาคารของเทศบาล ตั้งไวเทากับป  2552  
                    - คาเชาตลาดสด     จํานวน       1,300,000  บาท 
เปนรายไดจากการใหเชาตลาดสดของเทศบาล ตั้งไวเทากับป  2552 
                                 - คาเชาเคร่ืองจักรกล                                              จํานวน              5,000  บาท 
เปนรายไดรับจากผูท่ีมาขอเชาเครือ่งจักรกลของเทศบาล ตั้งไวเทากับป  2552 
                    - คาบริการสระวายน้ํา และคาบริการฟตเนส            จํานวน          515,000  บาท 
เปนรายไดรับจากการใชบริการสระวายน้ําและใชบริการฟตเนสของเทศบาล   ตั้งเพ่ิมขึ้นจากป 2552  
จํานวน 15,000  บาท  เปนคาใชบริการฟตเนส 
                  2.2   ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร              จํานวน     10,000,000  บาท 
เปนรายไดซ่ึงคาดวาจะไดรับจากดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร ตั้งไวต่ํากวาปท่ีแลว   5,000,000 บาท  เนื่องจาก
เศรษฐกิจตกต่ําทําใหอัตราดอกเบ้ียลดลง 
   2.3   ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล         จํานวน          750,000  บาท 
เปนรายไดจากดอกเบ้ียเงินฝากกองทุนซ่ึงเทศบาลไดฝากไวท่ีกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล  ตั้งไวเทากับ
ป  2552 
 



 2.4 เงินปนผลจากการลงทุน               จํานวน                 500  บาท 
เปนรายไดซ่ึงจะไดรับจากเงินปนผลโรงพิมพสวนทองถ่ินซ่ึงเทศบาลมีหุนอยูดวย ตั้งไวเทากับป  2552  

 3. หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย                 รวม          5,850,000 บาท   แยกเปน 
                  3.1 เงินชวยเหลือทองถิ่นจากกิจการเฉพาะการ                     จํานวน       5,850,000  บาท 
เปนเงินชวยเหลือทองถ่ินจากสถานธนานุบาลท่ีจายใหกับเทศบาล  ตั้งไวสูงกวาป  2552  จํานวน  900,000 
บาท  เนื่องจากสถานธนานุบาลคาดวาจะมีผลกําไรมากขึ้น 

 4. หมวดเบ็ดเตล็ด                   รวม           820,000  บาท   แยกเปน 
                  4.1 คาขายแบบแปลน     จํานวน          500,000  บาท 
เปนรายไดท่ีจะไดรับจากการขายแบบแปลนการกอสราง   ซ่ึงเทศบาลสอบราคา/ประกวดราคาจางเหมา
กอสราง  ตั้งไวเทากับป  2552 
                  4.2  คารับรองสําเนาและถายเอกสาร   จํานวน            95,000  บาท 
เปนรายไดท่ีคาดวาจะไดรับจากการรับรองสําเนาเอกสาร ตั้งไวสูงกวาป  2552  จํานวน 60,000  บาท         
คาดวาจะไดเพ่ิมขึ้นเนื่องจากไดปรับปรุงกฎกระทรวงในเรื่องการขึ้นคาธรรมเนียมรับรองเอกสาร 
                  4.3  คาสมัครสมาชกิหองสมุด    จํานวน            15,000  บาท 
เปนรายไดท่ีจะไดรับจากการสมัครเปนสมาชิกหองสมุดเทศบาล  ตั้งไวเทากับป  2552 
                  4.4  คาสมัครสมาชิกสระวายน้ํา    จํานวน            10,000  บาท 
เปนรายไดท่ีไดรับจากการสมัครเปนสมาชิกสระวายน้ําของเทศบาล  ตั้งไวเทากับป  2552 
                  4.5 รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น  ๆ                          จํานวน          200,000  บาท 
เปนรายไดท่ีคาดวาจะไดรับ จากรายไดท่ีไมไดตั้งรับไวในหมวดหนึ่งหมวดใดโดยเฉพาะ   ตั้งไวเทากับ    
ป  2552 
 

ค. รายไดจากทุน 
1.หมวดรายไดจากทุน                               รวม                   5,000  บาท     

            1.1  คาขายทอดตลาดทรัพยสิน            จํานวน              5,000  บาท 
ซ่ึงเปนรายไดรับจากการจําหนายทรัพยสิน  ตั้งไวเทากับป  2552 
 
 
 
 
 
 
 
 



ง. หมวดเงินชวยเหลือ 
 1. หมวดเงินอุดหนุน                               รวม        101,511,200  บาท  
  1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป                 จํานวน    101,511,200  บาท 
ประมาณการตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจถายโอน  ตามจํานวนประชากร  และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด  ท่ี มท  0893.3/ว 1226  ลงวันท่ี  23  มิถุนายน  2552  และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด  ท่ี มท  0891.3/ว 1403  ลงวันท่ี  17  กรกฎาคม  2552 
 
 
 
 
 
 
 

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



รหัส รับจริง ประมาณการ ประมาณการ
บัญชี ป 2551 ป 2552 ป 2553

ก. รายไดภาษีอากร
   1. จัดเก็บเอง
       1.1 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 101 26,546,592.00      23,500,000.00      24,000,000.00      
       1.2 ภาษีบํารุงทองท่ี 102 482,563.14           430,000.00           430,000.00           
       1.3 ภาษีปาย 103 4,193,477.00        3,700,000.00        4,000,000.00        
       1.4 อากรฆาสัตว 104 222,958.00           300,000.00           200,000.00           

รวมรายไดภาษีอากรจัดเก็บเอง 31,445,590.14      27,930,000.00      28,630,000.00      
   2. รายไดที่รัฐบาลจัดสรรให
       2.1 ภาษีมูลคาเพิ่ม
             - ภาษีธุรกิจเฉพาะ 1004 670,280.74           
             -ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9 1002 17,130,665.20      
             -ภาษีมูลคาเพิ่มตามกฎหมายกําหนดแผนฯ 1002 178,652,998.60    

รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ 196,453,944.54    200,000,000.00    150,599,800.00    
       2.2 ภาษีสุรา 1005 7,023,028.39        4,000,000.00        5,000,000.00        
       2.3 ภาษีสรรพสามิต 1006 13,558,060.52      18,000,000.00      10,500,000.00      
       2.4 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน 1013 17,688,999.00      21,000,000.00      10,000,000.00      
       2.5 อากรรังนกนางแอน 1015 90,000.00             50,000.00             80,000.00             
       2.6 คาภาคหลวงแร 1010 114,221.06           100,000.00           100,000.00           
       2.7 คานํ้ามันปโตรเล่ียม 1011 403,787.85           100,000.00           100,000.00           

รวมรายไดที่รัฐบาลจัดสรรให 235,332,041.36    243,250,000.00    176,379,800.00    

ประมาณการรายรับ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553
เทศบาลนครตรัง

หมวด / ประเภท / รายละเอียด



รหัส รับจริง ประมาณการ ประมาณการ
บัญชี ป 2551 ป 2552 ป 2553

หมวด / ประเภท / รายละเอียด

ข. รายไดที่มิใชภาษีอากร
    1. คาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
        1.1 คาธรรมเนียมเกียวกับควบคุมการฆาสัตวและ
              จําหนายเน้ือสัตว
              - คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว 121 331,737.00           450,000.00           310,000.00           
              - คาธรรมเนียมโรงพักสัตว 121 69,561.00             100,000.00           63,000.00             
        1.2 คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 122 25,671.05             20,000.00             20,000.00             
        1.3 คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน 123 13,891.00             17,000.00             17,000.00             
        1.4 คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 125 80,988.00             50,000.00             50,000.00             
        1.5 คาธรรมเนียมเก่ียวกับการสาธารณสุข
              - คาธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย 126 5,980,575.00        5,100,000.00        5,100,000.00        
              - คาธรรมเนียมรับขนสิ่งปฏิกูล 127 287,225.00           230,000.00           230,000.00           
        1.6 คาธรรมเนียมเก่ียวกับบัตรประจําตัวประชาชน 132 85,020.00             95,000.00             67,000.00             

รวมคาธรรมเนียม 6,874,668.05        6,062,000.00        5,857,000.00        
        1.7 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 137 206,100.00           300,000.00           200,000.00           
        1.8 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบัญญัติทองถ่ิน 139 29,060.00             20,000.00             25,000.00             
        1.9 คาปรับผิดสัญญา 140 974,284.39           50,000.00             50,000.00             
        1.10 คาใบอนุญาตเก่ียวกับการสาธารณสุข
                - คาใบอนุญาตประกอบกิจการคาท่ีเปนอันตราย 143 207,850.00           236,000.00           200,000.00           
                  ตอสุขภาพ
                - คาใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจําหนายหรือสะสมอาหาร 144 198,200.00           215,000.00           200,000.00           
                - คาใบอนุญาตต้ังแผงลอย 145 12,480.00             1,400.00               1,500.00               
        1.11 คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 146 5,670.00               5,000.00               5,000.00               
        1.12 คาใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 147 39,925.00             25,000.00             25,000.00             

รวมคาปรับและใบอนุญาต 1,673,569.39        852,400.00           706,500.00           
 รวมคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 8,548,237.44        6,914,400.00        6,563,500.00        



รหัส รับจริง ประมาณการ ประมาณการ
บัญชี ป 2551 ป 2552 ป 2553

หมวด / ประเภท / รายละเอียด

    2. รายไดจากทรัพยสิน
        2.1 คาเชาหรือบริการสถานท่ี
              -  คาเชาอาคาร 202 7,454,516.40        6,000,000.00        6,000,000.00        
              -  คาเชาตลาดสด 202 1,260,800.00        1,300,000.00        1,300,000.00        
              -  คาเชาเครื่องจักรกล 3,200.00               5,000.00               5,000.00               
              - คาบริการสระวายนํ้า และคาบริการอ่ืนๆ 593,700.00           500,000.00           515,000.00           
        2.2 ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 203 18,706,136.42      15,000,000.00      10,000,000.00      
        2.3 ดอกเบ้ียเงินฝากกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล 203 770,391.11           750,000.00           750,000.00           
        2.4 เงินปนผลจากการลงทุน 204 500.00                  500.00                  

รวมรายไดจากทรัพยสิน 28,788,743.93      23,555,500.00      18,570,500.00      

    3. รายไดจากสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย
        3.1 เงินชวยเหลือทองถ่ินจากกิจการเฉพาะการ 251 3,952,082.41        4,950,000.00        5,850,000.00        

รวมรายไดจากสาธารณูปโภค 3,952,082.41        4,950,000.00        5,850,000.00        
    4. รายไดเบ็ดเตล็ด
        4.1 คาขายแบบแปลน 302 1,013,200.00        500,000.00           500,000.00           
        4.2 คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 305 52,810.00             35,000.00             95,000.00             
        4.3 คาสมัครสมาชิกหองสมุด 306 19,835.00             15,000.00             15,000.00             
        4.4 คาสมัครสมาชิกสระวายนํ้า 306 14,260.00             10,000.00             10,000.00             
        4.5 รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 307 512,373.14           200,000.00           200,000.00           

รวมรายไดเบ็ดเตล็ด 1,612,478.14        760,000.00           820,000.00           
ค. รายไดจากทุน
    1. รายไดจากทุน
        1.1 คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 351 110,000.00           5,000.00               5,000.00               

รวมรายไดจากทุน 110,000.00           5,000.00               5,000.00               
รวมรายไดที่ไมใชภาษีอากร 43,011,541.92      36,184,900.00      31,809,000.00      



รหัส รับจริง ประมาณการ ประมาณการ
บัญชี ป 2551 ป 2552 ป 2553

หมวด / ประเภท / รายละเอียด

ง. เงินชวยเหลือจากรัฐ
    1. หมวดเงินอุดหนุน
        1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป
              เงินอุดหนุนเพื่อการบูรณะทองถ่ินและกิจการอ่ืนท่ัวไป
              เงินอุดหนุนท่ัวไปกรณีตางๆท่ีตองนํามาต้ังงบประมาณ 2001 183,098,050.84    180,000,000.00    101,511,200.00    

รวมรายไดเงินอุดหนุน 183,098,050.84    180,000,000.00    101,511,200.00    
รวมรายรับทั้งส้ิน 492,887,224.26    487,364,900.00    338,330,000.00    

รายรับไมตราเทศบัญญัติ
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล 790,352.00           
ครุภัณฑท่ีมีราคาตอหนวยตํ่ากวา 1 ลานบาท 2,000,000.00        
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ครุภัณฑท่ีมีราคาตอหนวยตํ่ากวา 1 ลานบาท 94,500.00             
คาครุภัณฑปรับปรุงโรงเรียนวัดควนขัน 235,000.00           
คาอุปกรณทางวิทยาศาสตร ท. 4 6 7 363,000.00           
เงินบํานาญพนักงานครู 19,975,804.83      
เงินคาเชาบาน 591,950.00           
เงินคาเลาเรียนบุตร 569,443.00           
เงินชวยเหลือบุตร 1,800.00               
เงินคารักษาพยาบาล 7,064,772.00        
เงินเดือนและคาจาง ขรก.ถายโอน 510,948.99           
สิทธิประโยชน ขรก.ถายโอน เงินคาเชาบาน 45,547.00             
เงินถายโอน เงิน กบข. 3% 3,539.00               
เงินถายโอน เงิน กบข 2% 2,360.00               
เงินบําเหน็จตกทอดและเงินชวยพิเศษ 121,716.84           



รหัส รับจริง ประมาณการ ประมาณการ
บัญชี ป 2551 ป 2552 ป 2553

หมวด / ประเภท / รายละเอียด

เงินคาปรับปรุงอาคารเรียน รร ท.1 234,500.00           
คาอุปกรณทางวิทยาศาสตร ท.1 4 7 366,000.00           
คาปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน ท.4 236,000.00           
คาปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของ รร.วัดกะพังสุรินทร 237,000.00           
คาปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของ รร.บานนาตาลวง 237,000.00           
คาปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของ รร.วัดตันตยาภิรม 237,000.00           
คาปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของ รร.วัดประสิทธิชัย 237,000.00           
คากอสรางอาคารเรียน 3/12 ของ รร. สังขวิทย 6,512,000.00        
คากอสรางอาคารอเนกประสงคชั้นลอยของ รร. วัดตันตยาภิรม 5,600,000.00        
เงินอุดหนุนโครงการศูนยพัฒนาครอบครัว 10,000.00             

รวมรายรับไมตราเทศบัญญัติ 46,277,233.66      
รวมรายรับทั้งส้ิน 539,164,457.92    487,364,900.00    338,330,000.00    



รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
เทศบาลนครตรัง 

รายจายตามแผนงาน 
ดานบริหารทั่วไป 

แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
------------------------- 

 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลและการบริหารงานท่ัวไปเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือใหการบริหารงานในดานกิจการของสภาเทศบาลเปนไปดวยความเรียบรอย  
3. เพ่ือใหการดําเนินงานท่ีเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชนเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ 
4. เพ่ือใหการบริหารงานดานการจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนพัฒนาสามป การจัดทํา

งบประมาณ และการบริการและเผยแพรวิชาการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
5. เพ่ือใหงานดานกฎหมาย และการจัดทํานิติกรรมตาง ๆ ของเทศบาลเปนไปดวยความ

เรียบรอย 
6. เพ่ือใหการดําเนินงานในกองคลังมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปรงใส และ  

ตรวจสอบได 
7. เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บรายได สถิติ ขอมูลการเงินการคลัง และดานแผนท่ี

ภาษีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
8. เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการบริหารจัดการและการบริการ

ประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ 
9. เพ่ือใหการดําเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในองคกรถูกตอง และมีประสิทธิภาพ 

งานที่ทํา 
1. การบริหารงานบุคคลและบริหารงานท่ัวไป 
2. การดําเนินกิจการสภาและการประชุมสภาเทศบาล 
3. จัดทําและใหบริการดานการทะเบียนราษฎร และบัตรประจําตัวประชาชน 
4. จัดทําแผนยุทธศาสตร จัดทําแผนพัฒนาสามป จัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําป และเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม 



5. จัดทําเอกสารประชาสัมพันธกิจการของเทศบาล รวมท้ังเผยแพรขอมูลขาวสารอ่ืน            
ท่ีเกี่ยวของ 

6. การดําเนินการทางกฎหมายและจัดทํานิติกรรมตาง ๆ ของเทศบาล 
7. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและใหบริการประชาชน 
8. งานการเงิน การคลัง การบัญชี และการตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางการเงินท่ีเกี่ยวของ

ตาง ๆ 
9. งานพัฒนารายไดในการจัดเก็บรายได หมวดภาษีอากรและอ่ืน ๆ และรายไดจากทรัพยสิน

ของเทศบาลประเภทตาง ๆ 
10. การจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินในเขตเทศบาล 
11. การตรวจสอบเอกสาร  การเงินบัญชี  การพัสดุ    และการบริหารจัดการท่ีเกี่ยวของ 

 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 

1. สํานักปลัดเทศบาล   งบประมาณรวม             26,116,500   บาท 
2. กองวิชาการและแผนงาน  งบประมาณรวม  7,439,100   บาท 
3. กองคลัง    งบประมาณรวม            25,722,500   บาท 
4. งานตรวจสอบภายใน   งบประมาณรวม                 216,100   บาท 
 
    งบประมาณรวมทั้งส้ิน            59,494,200   บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552
เทศบาลนครตรัง

อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง
รายจายจําแนกตามแผนงาน

งาน
 เงินเดือนและ
คาจางประจํา

 คาจาง
ช่ัวคราว

 คาตอบแทน
ใชสอยและ

วัสดุ

 คา
สาธารณูปโภค

 เงิน
อุดหนุน

รายจายอื่น
 คาครุภัณฑ

ท่ีดินและ
ส่ิงกอสราง

รวม
หนวยงานเจาของ

งบประมาณ
รหัสบัญชี

1. งานบริหารทั่วไป 10,948,800           1,340,000      12,342,800       780,000             -                60,000          644,900              26,116,500         สํานักปลัดเทศบาล 00111
152,100                -                 64,000              -                    -                -                -                     216,100              ตรวจสอบภายใน 00111

2. งานวางแผนสถิติและ 2,280,600             1,170,500      3,883,000         30,000               -                -                75,000                7,439,100           กองวิชาการและแผนงาน 00112
    วิชาการ
3. งานบริหารงานคลัง 8,714,900             393,600         4,594,000         12,020,000       -                -                -                     25,722,500         กองคลัง 00113

รวม 22,096,400           2,904,100      20,883,800       12,830,000       -                60,000          719,900              59,494,200         

ดานบริหารท่ัวไป
แผนงานบริหารงานท่ัวไป



รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
เทศบาลนครตรัง 

รายจายตามแผนงาน 
ดานบริหารทั่วไป 

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
------------------------- 

 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหการดําเนินงานเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือบริหารจัดการดานการปองกันภัยฝายพลเรือน 
3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเครือขายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

งานที่ทํา 
1. บริการประชาชนในการบรรเทาความเดือนรอนตามท่ีรองขอ 
2. บริหารงานธุรการท่ัวไปเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3. จัดทําแผนปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
4. จัดหาเครื่องมือเครื่องใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. จัดเตรียมความพรอมดานบุคลากรเพ่ือการจัดการสาธารณภัย 

 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 1.  สํานักปลัดเทศบาล   งบประมาณรวม  12,194,800   บาท 

 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552
เทศบาลนครตรัง

อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง
รายจายจําแนกตามแผนงาน

งาน
 เงินเดือนและ
คาจางประจํา

 คาจาง
ช่ัวคราว

 คาตอบแทน
ใชสอยและ

วัสดุ

 คา
สาธารณูปโภค

 เงิน
อุดหนุน

รายจายอื่น
 คาครุภัณฑ

ท่ีดินและ
ส่ิงกอสราง

รวม
หนวยงานเจาของ

งบประมาณ
รหัสบัญชี

1. งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ 7,888,200             1,676,400      2,490,200         40,000               -                -                100,000              12,194,800         สํานักปลัดเทศบาล 00121
    การรักษาความสงบภายใน

รวม 7,888,200             1,676,400      2,490,200         40,000               -                -                100,000              12,194,800         

ดานบริหารท่ัวไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน



รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
เทศบาลนครตรัง 

รายจายตามแผนงาน 
ดาน บริการชุมชนและสังคม 

แผนงาน การศึกษา 
------------------------- 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหการบริหารงานดานการศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือใหการดําเนินงานดานการศึกษาไดเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2545    

และหลักสูตรสถานศึกษา 
3. เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการเรียนรู ตลอดจนจัดหา     

ส่ือการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับแผนการจัดการเรียนรู 
4. เพ่ือใหการดําเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาระดับตาง ๆ เปนไปตามวัตถุประสงคของ

หลักสูตรและสงเสริมใหการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
5. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหเหมาะสมตามวัย และสงเสริมใหการเรียนรูมีผลสัมฤทธ์ิ

ท่ีดีขึ้น 
6. เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะความสามารถในวิชาชีพท่ีสามารถนําไปใชประกอบอาชีพได 

งานที่ทํา 
1. งานบริหารการศึกษา การบริหารงานบุคคล งานบริหารดานวิชาการ 
2. ประสานงานท่ัวไปกับสถานศึกษาและกิจการศึกษาอ่ืน ๆ 
3. จัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย            

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
4. เผยแพรขาวสาร เอกสารตาง ๆ กฎหมาย ระเบียบ นโยบายของราชการอ่ืนท่ีเกี่ยวกับการ

ดําเนินงานของโรงเรียน 
5. นิเทศการศึกษาเกี่ยวกับการสอน การอบรมสัมมนาบุคลากรทางการศึกษา และจัดกิจกรรม

เกี่ยวกับการศึกษาดาน ตาง ๆ 
6. จัดหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดผล ประเมินผลใหเหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน 
7. สงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
8. จัดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ โดยจัดใหมีโครงการท่ีหลากหลาย 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 1. สํานักการศึกษา   งบประมาณรวม    75,210,900   บาท 



รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552
เทศบาลนครตรัง

อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง
รายจายจําแนกตามแผนงาน

งาน
 เงินเดือนและ
คาจางประจํา

 คาจาง
ช่ัวคราว

 คาตอบแทน
ใชสอยและ

วัสดุ

 คา
สาธารณูปโภค

 เงิน
อุดหนุน

รายจายอื่น
 คาครุภัณฑ

ท่ีดินและ
ส่ิงกอสราง

รวม
หนวยงานเจาของ

งบประมาณ
รหัสบัญชี

1. งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ 5,395,500             726,500         1,250,800         64,000               -                -                25,000                7,461,800           สํานักการศึกษา 00211
    การศึกษา
2. งานระดับกอนวัยเรียนและ 179,900                8,766,300      24,108,200       368,000             9,031,400     13,964,100   5,630,400          62,048,300         สํานักการศึกษา 00212
    ประถมศึกษา
3. งานระดับมัธยมศึกษา -                       -                 4,560,000         -                    -                -                -                     4,560,000           สํานักการศึกษา 00213
4. งานการศึกษาไมกําหนด -                       126,800         1,014,000         -                    -                -                -                     1,140,800           สํานักการศึกษา 00214
    ระดับ

รวม 5,575,400             9,619,600      30,933,000       432,000             9,031,400     13,964,100   5,655,400          75,210,900         

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา



รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
เทศบาลนครตรัง 

รายจายตามแผนงาน 
ดานบริการชุมชนและสังคม 

แผนงาน  สาธารณสุข 
------------------------- 

 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหการบริการดานสาธารณสุขตาง ๆ ในเขตเทศบาลเปนไปดวยความเรียบรอย 
2. เพ่ือใหการควบคุมการบริหารงานบุคคลของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมเปนไปดวย

ความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนแกทางราชการสูงสุด 
3. เพ่ือใหงานสารบรรณ งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทาง

ราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
4. เพ่ือใหการดําเนินงานเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การปองกันและควบคุมโรคติดตอ         

กรมสงเสริมสุขภาพอนามัย การทันตสาธารณสุข การบริหารงานโรงฆาสัตว  และ         
การสุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดลอม และการรักษาความสะอาดเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

5. เพ่ือใหการวางแผนงานดานตาง ๆ ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม ดําเนินไป         
ดวยความเรียบรอย 

6. เพ่ือจัดการดานการสงเสริมสุขภาพของประชาชนใหมีชีวติความเปนอยูท่ีดีขึ้น 
 

งานที่ทํา 
1. สรางจิตสํานึกดานส่ิงแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ
2. จัดโครงการใหความรูดานการปองกัน การรักษาพยาบาลและสงเสริมสุขภาพ 
3. จัดทําส่ือเผยแพรใหความรูดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
4. จัดเก็บขอมูล และวางแผนดานสาธารณสุข 
5. สงเคราะหผูท่ีสังคมควรชวยเหลือเกื้อกูล 

 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 1.  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  งบประมาณรวม      26,994,700 บาท
   



รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552
เทศบาลนครตรัง

อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง
รายจายจําแนกตามแผนงาน

งาน
 เงินเดือนและ
คาจางประจํา

 คาจาง
ช่ัวคราว

 คาตอบแทน
ใชสอยและ

วัสดุ

 คา
สาธารณูปโภค

 เงิน
อุดหนุน

รายจายอื่น
 คาครุภัณฑ

ท่ีดินและ
ส่ิงกอสราง

รวม
หนวยงานเจาของ

งบประมาณ
รหัสบัญชี

1. งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ 1,187,500             498,400         3,464,500         90,000               - -                -                     5,240,400           กองสาธารณสุข 00221
    สาธารณสุข
2. งานโรงพยาบาล 925,500                315,900         952,600            -                    - -                58,000                2,252,000           กองสาธารณสุข 00222
3. งานบริการสาธารณสุข 1,939,700             1,577,900      4,057,100         -                    270,000        -                -                     7,844,700           กองสาธารณสุข 00223
    และสาธารณสุขอื่น
4. งานศูนยบริการสาธารณสุข 6,442,500             946,300         2,627,300         -                    -                -                1,641,500          11,657,600         กองสาธารณสุข 00224

รวม 10,495,200           3,338,500      11,101,500       90,000               270,000        -                1,699,500          26,994,700         

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข



รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
เทศบาลนครตรัง 

รายจายตามแผนงาน 
ดานบริการชุมชนและสังคม 
แผนงาน  สังคมสงเคราะห 

------------------------- 
 
วัตถุประสงค 
 -เพ่ือใหการดําเนินงานเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะหของเทศบาล   เปนไปดวยความเรียบรอย
และมีประสิทธิภาพ 
 
งานที่ทํา 

1. งานสงเคราะหประชาชนผูทุกขยาก ขาดแคลนไรท่ีพ่ึง 
2. งานสงเคราะหผูประสบภัยตาง ๆ 
3. งานสงเคราะหคนชรา  ผูพิการ  ผูทุพพลภาพ  และผูดอยโอกาส 
4. งานสงเคราะหฌาปนกิจศพผูยากไร 
5. งานสงเคราะหผูสูงอายุในชุมชน 
6. งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 
7. งานประสานและขอความรวมมือกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือการสังคมสงเคราะห 

 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 1.  กองสวัสดิการสังคม   งบประมาณรวม  552,590   บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552
เทศบาลนครตรัง

อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง
รายจายจําแนกตามแผนงาน

งาน
 เงินเดือนและ
คาจางประจํา

 คาจาง
ช่ัวคราว

 คาตอบแทน
ใชสอยและ

วัสดุ

 คา
สาธารณูปโภค

 เงิน
อุดหนุน

รายจายอื่น
 คาครุภัณฑ

ท่ีดินและ
ส่ิงกอสราง

รวม
หนวยงานเจาของ

งบประมาณ
รหัสบัญชี

1. งานสวัสดิการสังคมและ 296,000                -                 256,590            -                    -                -                -                     552,590              กองสวัสดิการสังคม 00232
    สังคมสงเคราะห

รวม 296,000                -                 256,590            -                    -                -                -                     552,590              

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห



รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
เทศบาลนครตรัง 

รายจายตามแผนงาน 
ดานบริการชุมชนและสังคม 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 

------------------------- 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหการดําเนินงานเกี่ยวกับการออกแบบ การทํารายการ และการกอสรางทางดาน   
วิศวกรรม เปนไปดวยความถูกตอง  เรียบรอย  มีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือใหการดําเนินงานเกี่ยวกับการกอสรางและปรับปรุงรักษาส่ิงกอสรางตาง ๆ เปนไป 
อยางมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือใหการดําเนินงานเกี่ยวกับการบริการแสงสวาง  การติดตั้งและบํารุงรักษาไฟฟาในท่ี
สาธารณะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

4. เพ่ือใหการดําเนินงานเกี่ยวกับสวนสาธารณะ ท่ีสาธารณะ ซ่ึงเปนท่ีพักผอนหยอนใจของ
ประชาชน เปนไปอยางเรียบรอยสมบูรณ และมีประสิทธิภาพ 

5. เพ่ือใหการดําเนินงานเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด   การกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล
ภายในเขตเทศบาล ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและเกิดประโยชนสูงสุด 

6. เพ่ือใหการดําเนินงานควบคุมการบําบัดน้ําเสีย   การรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ํา
สาธารณะ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

งานที่ทํา 
1. งานออกแบบ คํานวณ ทํารายการ และงานตรวจสอบแบบการขออนุญาตอาคารทางดาน

วิศวกรรมโยธา 
2. งานทางดานวิชาชางสํารวจ 
3. งานกอสรางและบํารุงรักษาถนน สะพาน เขื่อน ทางเทา ทอระบายน้ํา และรางระบายน้ํา 
4. งานดูแลรักษาซอมแซมอาคาร สถานท่ี และทางระบายน้ํา 
5. งานจัดการบํารุงรักษา ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ และการประดับไฟฟาตกแตงสถานท่ี 
6. จัดทําแผนการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
7. งานจัดการกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาสวนสาธารณะ สวนหยอม อาคาร เกาะกลาง 

ถนนตาง ๆ วงเวียน ไหลทาง ท่ีสาธารณะและสวนสาธารณะพักผอนหยอนใจสําหรับ
ประชาชน 



8. งานบํารุงรักษาและเพาะพันธุกลาไม 
9. งานจัดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย   กวาดลางทําความสะอาด   ขนถายส่ิงปฏิกูล  และ             

งานควบคุมระบบกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
10. งานควบคุมระบบระบายน้ําและบําบัดน้ําเสีย 

 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 

1. สํานักการชาง   งบประมาณรวม               58,994,200   บาท 
2. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม งบประมาณรวม  25,724,900   บาท 

 
งบประมาณรวมทัง้ส้ิน              84,719,100   บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552
เทศบาลนครตรัง

อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง
รายจายจําแนกตามแผนงาน

งาน
 เงินเดือนและ
คาจางประจํา

 คาจาง
ช่ัวคราว

 คาตอบแทน
ใชสอยและ

วัสดุ

 คา
สาธารณูปโภค

 เงิน
อุดหนุน

รายจายอื่น
 คาครุภัณฑ

ท่ีดินและ
ส่ิงกอสราง

รวม
หนวยงานเจาของ

งบประมาณ
รหัสบัญชี

1. งานไฟฟาถนน 7,051,800             5,387,000      11,345,800       -                    -                -                18,223,100        42,007,700         สํานักการชาง 00242
2. งานสวนสาธารณะ 3,023,100             5,763,000      3,209,000         -                    -                -                -                     11,995,100         สํานักการชาง 00243
3. งานกําจัดขยะมูลฝอยและ 236,000                -                 156,000            -                    -                -                -                     392,000              สํานักการชาง 00244
    ส่ิงปฏิกูล 6,074,300             14,557,600    5,093,000         -                    - -                -                     25,724,900         กองสาธารณสุข 00244
4. งานบําบัดน้ําเสีย 148,000                1,676,400      2,775,000         -                    -                -                -                     4,599,400           สํานักการชาง 00245

รวม 16,533,200           27,384,000    22,578,800       -                    -                -                18,223,100        84,719,100         

แผนงานเคหะและชุมชน
ดานบริการชุมชนและสังคม



รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
เทศบาลนครตรัง 

รายจายตามแผนงาน 
ดานบริการชุมชนและสังคม 

แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน 
------------------------- 

 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหการสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน  เพ่ือใหชุมชนเกิดการรวมคิด 
รวมทํา รวมแกปญหาตาง ๆ ของชุมชน 

2. เพ่ือใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการรณรงคสงเสริมใหประชาชนเขา
มามีสวนรวมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต   การสงเสริมอาชีพ   การสงเสริมสุขภาพและ              
การสงเคราะหผูดอยโอกาส 

 
งานที่ทํา 

1. งานจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน  ประชาคม  และชมรมตาง ๆ  
2. งานฝกอบรมและการใหความรูทางดานวิชาการแกประชาชน 
3. งานจัดเก็บสถิติขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) 
4. งานการสงเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน 
5. งานการประชาสัมพันธ  การรณรงค  เพ่ือใหเกิดการรวมคิด รวมทํา รวมแกปญหาชุมชน 
6. งานสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
7. งานประสานงานและรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ เพ่ือนําบริการขั้นพ้ืนฐานของรัฐ              

สูประชาชน 
8. งานดําเนินการพัฒนาชุมชนทางดานเศรษฐกิจ สังคม  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 1.  กองสวัสดิการสังคม   งบประมาณรวม  8,471,710   บาท 
 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552
เทศบาลนครตรัง

อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง
รายจายจําแนกตามแผนงาน

งาน
 เงินเดือนและ
คาจางประจํา

 คาจาง
ช่ัวคราว

 คาตอบแทน
ใชสอยและ

วัสดุ

 คา
สาธารณูปโภค

 เงิน
อุดหนุน

รายจายอื่น
 คาครุภัณฑ

ท่ีดินและ
ส่ิงกอสราง

รวม
หนวยงานเจาของ

งบประมาณ
รหัสบัญชี

1. งานบริหารทั่วไป 566,000                860,900         121,210            7,000                 -                -                -                     1,555,110           กองสวัสดิการสังคม 00251
2. งานสงเสริมสนับสนุน 1,220,000             -                 4,666,200         -                    648,000        -                382,400              6,916,600           กองสวัสดิการสังคม 00252
    ความเขมแข็งของชุมชน

รวม 1,786,000             860,900         4,787,410         7,000                 648,000        -                382,400              8,471,710           

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน



รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
เทศบาลนครตรัง 

รายจายตามแผนงาน 
ดานบริการชุมชนและสังคม 

แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
------------------------- 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหการดําเนินงานดานการศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือใหการดําเนินงานเกี่ยวกับงานกิจกรรมเด็กและเยาวชน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือใหการสนับสนุน สงเสริมใหประชาชนท่ัวไปไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
4. เพ่ือใหการทํานุบํารุงงานดานบริการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 
5. เพ่ือใหการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
6. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนเปนพลเมืองดี มีความรูดานคุณธรรม จริยธรรม และยึดความดี 

ความถูกตอง เปนหลักในการดํารงชีวิต 
7. เพ่ือสงเสริมทํานุบํารุงดานศิลปวัฒนธรรม 
8. เพ่ือสงเสริมงานประเพณีตาง ๆ 

งานที่ทํา 
1. สงเสริมกิจกรรมดานการกีฬา และนันทนาการ 
2. สงเสริมกิจการศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ินและภูมิปญญาทองถ่ิน 
3. สงเสริมกิจการดานการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
4. จัดกิจกรรมการเรียน การสอน ปลูกฝงคุณธรรมและคานิยมท่ีถูกตอง 
5. งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว 
6. จัดกิจกรรมทางศาสนาและวันสําคัญตาง  ๆ
7. งานฌาปนกิจสถาน 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
1. สํานักปลัดเทศบาล      งบประมาณรวม 4,245,000   บาท 
2. สํานักการศึกษา      งบประมาณรวม          15,953,300   บาท 
3. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม    งบประมาณรวม    155,000   บาท 

งบประมาณรวมทั้งส้ิน          20,353,300   บาท 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552
เทศบาลนครตรัง

อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง
รายจายจําแนกตามแผนงาน

งาน
 เงินเดือนและ
คาจางประจํา

 คาจาง
ช่ัวคราว

 คาตอบแทน
ใชสอยและ

วัสดุ

 คา
สาธารณูปโภค

 เงิน
อุดหนุน

รายจายอื่น
 คาครุภัณฑ

ท่ีดินและ
ส่ิงกอสราง

รวม
หนวยงานเจาของ

งบประมาณ
รหัสบัญชี

1. งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ 2,707,600             3,259,800      2,482,900         384,000             -                -                93,000                8,927,300           สํานักการศึกษา 00261
    ศาสนา วัฒนธรรม และ
    นันทนาการ
2. งานกีฬาและนันทนาการ -                       -                 4,266,000         -                    -                -                -                     4,266,000           สํานักการศึกษา 00262

3. งานศาสนาวัฒนธรรม -                       -                 2,660,000         -                    100,000        -                -                     2,760,000           สํานักการศึกษา 00263
    ทองถ่ิน -                       -                 175,000            -                    -                -                -                     175,000              สํานักปลัดเทศบาล 00263

-                       -                 155,000            -                    - -                -                     155,000              กองสาธารณสุข 00263
4. งานวิชาการวางแผนและ -                       -                 4,020,000         -                    50,000          -                -                     4,070,000           สํานักปลัดเทศบาล 00264
    สงเสริมการทองเที่ยว

รวม 2,707,600             3,259,800      13,758,900       384,000             150,000        -                93,000                20,353,300         

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ



รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
เทศบาลนครตรัง 

รายจายตามแผนงาน 
ดาน การเศรษฐกิจ 

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
------------------------- 

 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหการดําเนินงานเกี่ยวกับบุคคล และการบริหารงานออกแบบและกอสรางเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือใหการดําเนินงานเกี่ยวกับการออกแบบ การควบคุมอาคาร การสถาปตยกรรม 
และการผังเมืองเปนไปดวยความถูกตอง เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือใหการดําเนินการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมจราจร ของเทศบาล เปนไปดวยความเรียบรอย  
และมีประสิทธิภาพ 

 
งานที่ทํา 

1. การบริหารงานท่ัวไป 
2. การบริหารงานบุคคล 
3. การบริหารงานออกแบบและกอสราง 
4. งานออกแบบรายการทางดานสถาปตยกรรม 
5. งานจัดการเกี่ยวกับการขออนุญาตอาคารและการควบคุมอาคาร ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร 

พ.ศ. 2522   และ พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2518 
6. การจัดการดานวิศวกรรมจราจร 

 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 

1. สํานักการชาง   งบประมาณรวม  9,850,700   บาท 
 
 
 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552
เทศบาลนครตรัง

อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง
รายจายจําแนกตามแผนงาน

งาน
 เงินเดือนและ
คาจางประจํา

 คาจาง
ช่ัวคราว

 คาตอบแทน
ใชสอยและ

วัสดุ

 คา
สาธารณูปโภค

 เงิน
อุดหนุน

รายจายอื่น
 คาครุภัณฑ

ท่ีดินและ
ส่ิงกอสราง

รวม
หนวยงานเจาของ

งบประมาณ
รหัสบัญชี

1. งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ 3,160,400             98,400           4,178,500         70,000               -                -                186,600              7,693,900           สํานักการชาง 00311
    อุตสาหกรรมและการโยธา

2. งานกอสรางโครงสราง 1,706,100             295,200         155,500            -                    -                -                -                     2,156,800           สํานักการชาง 00312
    พ้ืนฐาน

รวม 4,866,500             393,600         4,334,000         70,000               -                -                186,600              9,850,700           

ดานเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 
เทศบาลนครตรัง 

รายจายตามแผนงาน 
ดานการดําเนินงานอื่น 

แผนงาน    งบกลาง 
------------------------- 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหการบริหารงานท่ีไมใชภารกิจของหนวยงานใด  โดยเฉพาะเปนไปดวยความเรียบรอย  
2. เพ่ือบํารุงสมาคมท่ีเทศบาลเปนสมาชิก  สมทบกองทุนตามท่ีกฎหมายหรือระเบียบกําหนดไว 
3. เพ่ือใหการจราจรภายในเขตเทศบาลเกิดความคลองตัว 
4. เพ่ือการใชจายในกรณีฉุกเฉินหรอืจําเปน 
5. เพ่ือจายเปนเงินชวยคาทําศพ 
6. เพ่ือพัฒนาการศึกษาแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีความรูความสามารถ

เพ่ิมขึ้น 
7. เพ่ือการสงเคราะหผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูปวยเอดส  ซ่ึงยากจนไมสามารถประกอบอาชีพไดใหมี

ความเปนอยูท่ีดีขึ้น 
งานที่ทํา 

1. การบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (ส.ท.ท.) 
2. การดําเนินงานจัดการจราจรภายในเขตเทศบาล 
3. การสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ก.บ.ท.) 
4. การจายเงินคาครองชีพพนักงานเทศบาลผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) 
5. การสมทบกองทุนประกันสังคม 
6. การใหทุนการศึกษา 
7. การใหเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ 
8. การจัดสรรเงินสํารองจายเพ่ือใชจายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน 
9. การจายเงินชวยคาทําศพกรณีพนักงานเทศบาล  ลูกจางตายระหวางรับราชการ  
10. การจายเงินเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
  1.  สํานักปลัดเทศบาล    งบประมาณรวม            40,488,000  บาท 



งาน
 เงินเดือนและ
คาจางประจํา

 คาจาง
ช่ัวคราว

 คาตอบแทน
ใชสอยและ

วัสดุ

 คา
สาธารณูปโภค

 เงิน
อุดหนุน

รายจายอื่น
 คาครุภัณฑ

ท่ีดินและ
ส่ิงกอสราง

รวม
หนวยงานเจาของ

งบประมาณ
รหัสบัญชี

1. งานงบกลาง -                       -                 -                    -                    -                -                -                     40,488,000         สํานักปลัดเทศบาล 00411

รวม -                       -                 -                    -                    -                -                -                     40,488,000         

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552
เทศบาลนครตรัง

อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง
รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2553 
เทศบาลนครตรัง 

อําเภอเมืองตรัง      จังหวัดตรัง 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 
หนวยงาน  สํานักปลัดเทศบาล 

------------------------- 
 

ตั้งงบประมาณรายจายทั้งส้ิน  เปนเงิน          42,556,300  บาท  แยกเปน 
1.  รายจายประจํา  ตั้งไว  รวม     41,811,400  บาท  แยกเปน 
  1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา  ตั้งไว  รวม     18,837,000  บาท  แยกเปน 

       เงินเดือน       ตั้งไว  15,716,000  บาท 
1.1.1  ประเภท  เงินเดือน / คาตอบแทนผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

    ตั้งไว    2,737,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินเดือนนายกเทศมนตร ี   ในอัตราเดือนละ  46,280  บาท  รองนายกเทศมนตรี    จํานวน    
4  อัตรา  ในอัตราเดือนละ  25,450  บาท/คน  เปนเงิน  1,776,960 บาท    
เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี   ในอัตราเดอืนละ 10,000  บาท   และ  
รองนายกเทศมนตรี  จํานวน  4  อัตรา  ในอัตราเดือนละ  7,500  บาท / คน  เปนเงิน    480,000  บาท    
เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษ     นายกเทศมนตรี    ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท   และ 
รองนายกเทศมนตรี  จํานวน  4  คน   ในอัตราเดือนละ 7,500 บาท/คน  เปนเงิน    480,000  บาท   
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป   

1.1.2 ประเภท  เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ  ตั้งไว  11,356,300  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงานเทศบาลสามัญ ของสํานกั
ปลัดเทศบาล งานทะเบียนราษฎรและบัตร และงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน  44  อัตรา 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  เปนเงิน  5,919,900  บาท 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

เปนเงิน  5,436,400  บาท 
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  1.1.3 ประเภท  เงินเดือน / เงินคาตอบแทนเลขานุการและท่ีปรึกษาของผูบริหารฯ 
         ตั้งไว       749,800  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา  ในอัตราเดือนละ  
16,200  บาท   และจายเปนเงินคาตอบแทนท่ีปรึกษาของนายกเทศมนตรี   จํานวน  4  อัตรา   ในอัตรา
เดือนละ   11,570  บาท / คน 
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป    

1.1.4  ประเภท  เงินเพ่ิมตาง  ๆ    ตั้งไว       551,300  บาท 
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหกับปลัดเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา  ในอัตราเดือนละ  10,000  บาท
รองปลัดเทศบาล    จํานวน   2   อัตรา   และหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 1  อัตรา  ในอัตรา
เดือนละ 5,600  บาท / คน 
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพช่ัวคราวสําหรับพนักงานเทศบาลของสํานักปลัดเทศบาล 
เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษ สําหรับพนักงานเทศบาล เพ่ือใหเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3 /ว 115   ลงวันท่ี  14  กรกฎาคม  2551 
ตั้งจายจากเงินรายได    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป   เปนเงิน  410,700  บาท 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

เปนเงิน  140,600  บาท 
  1.1.5 ประเภท  เงินประจําตําแหนงของผูบริหาร  ตั้งไว       321,600  บาท 
เพ่ือจายใหกับพนักงานเทศบาลตําแหนงนักบริหารงานเทศบาลระดับ 9 จํานวน  1  อัตราในอัตรา 
เดือนละ  10,000  บาท  และระดับ  8  จํานวน  3  อัตรา  ในอัตราเดือนละ  5,600  บาท / คน / เดือน 
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  
 

       คาจางประจํา      ตั้งไว    3,121,000  บาท 
1.1.6  ประเภท  คาจางลูกจางประจํา   ตั้งไว    3,050,500  บาท 

เพ่ือจายคาจางใหกับลูกจางประจําและเงินปรับปรุงคาจางประจําปในสังกัดสํานักปลัดเทศบาล  
งานธุรการ  จํานวน   5  อัตรา  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  13  อัตรา  รวมจํานวน  18  อัตรา    
ตั้งจายจากเงินรายได     
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป    เปนเงิน    791,100  บาท 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

เปนเงิน  2,259,400  บาท 
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  1.1.7 ประเภท  เงินเพ่ิมตาง  ๆ    ตั้งไว         70,500  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของลูกจางประจํา และเปนเงินคาตอบแทนพิเศษของ
ลูกจางประจํา  เพ่ือใหเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนท่ีสุด  ท่ี  มท 0809.3/ 
ว 115   ลงวันท่ี  14  กรกฎาคม  2551 
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  เปนเงิน  18,700  บาท 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

เปนเงิน  51,800  บาท 
 1.2  หมวดคาจางชั่วคราว    ตั้งไว  รวม       3,016,400  บาท  แยกเปน 

1.2.1  ประเภท  เงินเดือนหรือเงินท่ีจายเพ่ิมใหกับพนักงานจาง 
ตั้งไว   3,016,400  บาท 

เพ่ือจายเปนคาตอบแทน (เงินเดือน)และเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวใหแกพนักงานจางท่ัวไป 
จํานวน  22  อัตรา 
เพ่ือจายเปนคาตอบแทน (เงินเดือน) และเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวใหกับพนักงานจางตามภารกิจ 
ท่ีมีลักษณะงานเปนการสงเสริมหรือสนับสนุนการทํางานของพนักงานเทศบาล  งานดานผูชวย
เจาหนาท่ีธุรการ  งานสงเสริมการทองเท่ียว  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานทะเบียนราษฎร
จํานวน13   อัตรา 
ตั้งจายจากเงินรายได    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  เปนเงิน  1,340,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

เปนเงิน  1,676,400  บาท 
1.3 หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสด ุ  ตั้งไว  รวม     19,028,000  บาท  แยกเปน 

    คาตอบแทน       ตั้งไว    6,587,000  บาท    
1.3.1 ประเภท   คาตอบแทนประธานสภา   รองประธานสภา    สมาชิกสภา   และ 

เลขานุการสภา        ตั้งไว    4,833,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล  ในอัตราเดือนละ  25,450       บาท 
รองประธานสภาเทศบาล   ในอัตราเดือนละ 20,830 บาท   และสมาชิกสภาเทศบาล   จํานวน 22  คน  
ในอัตราเดือนละ  16,200  บาท / เดือน / คน 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
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1.3.2 ประเภท  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน        ตั้งไว       496,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนผูปฏิบัตริาชการ  ดังนี ้
       (1)  เงินรางวัลใหกับเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติงานใหกับเทศบาล  จํานวน   4   คน   
ตามหนังสือจังหวัดตรัง  ท่ี  ตง 0018/1164 ลงวันท่ี  19  มกราคม  2539 และเจาหนาท่ีตํารวจ
ผูปฏิบัติงาน   เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยภายในสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร 95   จํานวน
2   คน   ตามหนังสือจังหวัดตรัง  ท่ี  ตง 0018 / 7212    ลงวันท่ี  21  เมษายน   2541   รวม  6  คน 
ในอัตราเดือนละ  3,000 บาท / คน / เดือน    ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   ท่ี มท 0313.4 / ว 3369
ลงวันท่ี  9 พฤศจิกายน  2537          ตั้งไว       216,000  บาท 
        (2)  เงินรางวัลเกี่ยวกับการดําเนินการคัดเลือกของเทศบาลนครตรัง  คาตรวจ
ผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานเทศบาล   สายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สายงานนิติการ  คาตอบแทนของคณะกรรมการประเมินผลงาน  สําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ 
(เล่ือนไหล)  ท่ีมาจากบุคคลภายนอกและคาใชจายอ่ืน ๆ  ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด 
ในกฎหมายแลวแตกรณี  ตั้งไว   50,000  บาท  คาตอบแทนกรรมการประเมินวิทยฐานะพนักงานครู
เทศบาล  คาตอบแทนในบริหารจัดการตรวจประเมินผลงานจากผูยื่นการประเมินของพนักงานครู 
ตั้งไว   130,000  บาท   รวมเปนเงิน     ตั้งไว      180,000   บาท 
       (3)  ประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (โบนัส) เพ่ือจายเปนเงินประโยชน
ตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  ตลอดจนพนักงานจางของ
เทศบาลนครตรัง  ตามหนังสือจังหวัดตรัง  ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0828.2 / 14421  ลงวันท่ี  20  กันยายน  
2548         ตั้งไว       100,000  บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป    
  1.3.3  ประเภท  คาเบ้ียประชุม    ตั้งไว         21,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเบ้ียประชุมคณะกรรมการ  ท่ีมาตรวจรายงานการประชุม  คณะกรรมการแปรญัตติหรือ
คณะกรรมการอ่ืนใด  ท่ีมีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป    

1.3.4  ประเภท  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   ตั้งไว       50,000  บาท   
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ใหกับพนักงานเทศบาล,ลูกจางและพนักงาน
จางท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ    ในการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนและงาน
ทะเบียนราษฎร   มีการปรับขยายระยะเวลาการบริการประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล  และการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการท่ีไดรับมอบหมายตามภารกิจกรณีท่ีเทศบาลมีภารกิจจําเปนเรงดวนหรือ
กําหนดกิจกรรมเพ่ิมเติมแตมีเจาหนาท่ีปฏิบัติงานไมเพียงพอ  และพิจารณาใหนักเรียน  นักศึกษา
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สามารถปฏิบัติงานนั้น ๆ ได  ตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/ ว 569  ลงวันท่ี   14   มีนาคม  2551 
ฯลฯ  
 ตั้งจายจากเงินรายได      
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  เปนเงิน  20,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน      

เปนเงิน  30,000 บาท 
  1.3.5  ประเภท   คาเชาบาน    ตั้งไว         48,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแก  นายพูลพงษ   หิรัญชุณหะ  อัตรา  4,000 บาท / เดือน  และพนักงาน
เทศบาลของสํานักปลัดเทศบาล     ท่ีมีสิทธิไดรับคาเชาบานตามระเบียบฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารท่ัวไป    
  1.3.6  ประเภท  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว       539,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   คาเลาเรียนบุตรใหกับพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา  
ตลอดจนบุตรของคณะผูบริหาร ท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป   เปนเงิน  154,800  บาท 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

เปนเงิน  384,200  บาท 
  1.3.7  ประเภท  เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล  ตั้งไว   600,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหกับนายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา
ตลอดจนบุคคลในครอบครวัท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  เปนเงิน  280,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

เปนเงิน  320,000  บาท 
 

คาใชสอย      ตั้งไว    9,528,000  บาท       
ก.  ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ   ตั้งไว       400,000  บาท 
     (1)  คารับวารสาร  สําหรับจายเปนคารับหนังสือราชกิจจานุเบกษา  นิตยสาร 

       (2) คาเย็บหนังสือ  เขาปกหนังสือ  สําหรับจายเปนคาเย็บหนังสือ  เขาปกหนังสือ
หรือการจัดทําปกหนังสือตาง ๆ 
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       (3)  คาซักฟอก  สําหรับจายเปนคาจางซักฟอกผามาน,พรม หองทํางานและผาปูโตะ ฯลฯ 
       (4)  คาโฆษณาและเผยแพร   สําหรับจายเปนคาลงนามถวายพระพร   เนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  และสมเด็จพระนางเจาฯ   พระบรมราชินีนาถ   
ทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  หรือส่ิงพิมพตาง ๆ ฯลฯ 
       (5)  คาระวางบรรทุก  สําหรับจายเปนคาบรรทุกส่ิงของตาง  ๆ
       (6)  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน สําหรับจายเปนคาใชจายท่ีจะตองจายใน
ลักษณะคาธรรมเนียมตาง ๆ   คาลงทะเบียนการประชุมใหญสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 
       (7)  คาจางเหมาบริการสําหรับจายเปนคาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอก 
ทํากิจการอยางใดอยางหนึ่งใหเทศบาล  คาจางยามรักษาความปลอดภัยบริเวณสํานักงานเทศบาล
คาจางเหมาบํารุงรักษาและซอมแซมระบบคอมพิวเตอรสําหรับบริการดานงานทะเบียนราษฎร 
และบัตร ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารท่ัวไป  เปนเงิน  382,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

เปนเงิน   18,000 บาท 

ข.  ประเภท รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน  ตั้งไว       800,000  บาท 
       (1)  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ  เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ครุภัณฑตาง ๆ  ท่ีใชในสํานักปลัดเทศบาล  งานทะเบียนราษฎร  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เชน  เครื่องพิมพดีดแบบธรรมดา   เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องปรับอากาศ  เครื่องโทรสาร  ระบบ
ตูสาขาโทรศัพทและเครื่องโทรศัพท   วิทยุส่ือสาร  รถยนตท่ีใชในงานปองกันฯ  จํานวน  20  คัน 
งานทะเบียนฯ  จํานวน   1  คัน   สํานักปลัดเทศบาล  จํานวน  4   คัน  ฯลฯ   
       (2)  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมส่ิงกอสราง เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษา 
หรือซอมแซมส่ิงกอสรางตางๆ  เชน บานพักพนักงานเทศบาล อาคารสํานักงาน ฯลฯ  ท่ีอยูในความ
รับผิดชอบของสํานักปลัดเทศบาล  จํานวน  21  หลัง  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 
18  หลัง ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  เปนเงิน  450,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

เปนเงิน  350,000  บาท 
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ค.  ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ตั้งไว    7,405,000  บาท 
        (1)  คารับรอง      ตั้งไว    2,000,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคารับรอง   ดังนี ้

     - คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมานิเทศงาน ตรวจงานหรือ
เยี่ยมชม   หรือทัศนศึกษาดูงาน   ซ่ึงจายเปนคาอาหาร คาเครื่องดื่ม  คาของขวัญ  คาพิมพเอกสาร
คาใชจายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการรับรอง  รวมท้ังคาบริการ  ซ่ึงตั้งจายในอัตราไมเกินรอยละ 1 ของรายได
จริงในป  งบประมาณท่ีลวงมา  (ป 2551) โดยไมรวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู  เงินจายขาด 
เงินสะสม  และเงินท่ีมีผูอุทิศให    ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   ท่ี  มท 0808.4 / ว 2381   ลงวันท่ี
28  กรกฎาคม  2548  ( 309,789,173.42  X 1%   = 3,097,891.73 ) เทศบาลตั้งไวเพียง  1,800,000  บาท 
   - คาเล้ียงรับรองในการประชุมสภาทองถ่ินหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
ท่ีไดรับการแตงตั้งตามกฎหมายหรือหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ซ่ึงจายเปน
คาอาหาร  คาเครื่องดื่ม  คาของขวัญ  คาพิมพเอกสาร  คาใชจายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการรับรอง รวมท้ัง
คาบริการ  เทศบาลตั้งไวเพียง  200,000  บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  เปนเงิน     865,000  บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  เปนเงิน 1,135,000  บาท 
 (2)  โครงการประชุมเครือขายองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดตรัง  

ตั้งไว        50,000  บาท   
เพ่ือจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการประชุมเครือขายองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดตรัง ประจําทุก
เดือน  จํานวน  100  องคกร   สําหรับจายเปนคาพิธีเปด  คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาตอบแทนวิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ  คาตกแตงสถานท่ี  คาของขวัญ คาเอกสาร คาอัดรูป
คาจางเหมาบริการ  คาใชจายในการเดินทางทัศนศึกษาดูงานสถานท่ีตาง ๆ   คาใชจายอ่ืน ๆ ในการ
ดําเนินโครงการ   ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
 (3)  โครงการอบรมสัมมนาเพ่ิมศักยภาพบุคลากร ตั้งไว    1,000,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการฝกอบรม, การอบรม, การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ, 
การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ, การบรรยายพิเศษ,การฝกศึกษา,การดูงาน,การฝกงาน 
ท้ังในและตางประเทศ และอ่ืนๆ ใหกับผูบริหาร, ผูชวยผูบริหาร  เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษา
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นายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาล
สําหรับจายเปนคาใชจายพิธีเปด - ปด  คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่มคาตอบแทน
วิทยากร  คาพาหนะ  คาเชาท่ีพัก คาวัสดุอุปกรณและคาเชาวัสดุอุปกรณ   คาตกแตงสถานท่ี 
คาของขวัญของรางวัล  คาเอกสาร  คาอัดรูป  คาจางเหมาบริการ  คาใชจายในการเดินทางไป 
ทัศนศึกษาดูงานสถานท่ีตาง ๆ  ท้ังในประเทศและตางประเทศ   คาใชจายอ่ืน ๆ ในการดําเนินงาน 
ตามโครงการฯ  ตั้งจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0808.2 / ว 3446 
ลงวันท่ี  19 ตุลาคม  2548 
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารท่ัวไป 
 (4) โครงการใหบริการจัดทําปายเลขท่ีบาน  เพ่ือเทิดพระเกยีรติเนื่องในวโรกาส 
พระบาท สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองสิริราชสมบัติ  ครบ 60 ป   ตั้งไว         35,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจางทําปายพลาสติกระบุเลขท่ีบานและคาใชจายอ่ืนๆ ฯลฯ  ในการจัดทําปายมอบ 
ใหกับเจาบานในชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง  จํานวน  2 ชุมชน  เพ่ือทําใหเกิดความสะดวกในการ
ตรวจสอบและความเปนระเบียบเรียบรอยของทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
 (5)  โครงการอบรมใหความรูอัคคีภัยเบ้ืองตน  ตั้งไว        20,000   บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการอบรม/เผยแพร/ใหความรูเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัยเบ้ืองตนแก
นักเรียน   ครู  ภารโรง  และบุคลากรของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี  โดยจายเปนคาตกแตงสถานท่ีคาใชจาย
ใ น พิ ธี เ ป ด -ป ด  ก า ร ฝ ก อ บ ร ม  ค า วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ  เ ค รื่ อ ง เ ขี ย น  ค า พิ ม พ ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร 
คาพิมพเอกสาร และส่ิงตพิีมพ  คาใชจายในการติดตอส่ือสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ  ในการฝกอบรม
คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการจัดฝกอบรม  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาตอบแทนวิทยากร  คาของท่ีระลึก  คาใชจายอ่ืนๆ ในการดําเนินงานตามโครงการฯ  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน 
 (6)  โครงการประชุมเครือขายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ตั้งไว        10,000   บาท 
เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดประชุมผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเจาหนาท่ีปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  ลูกจางเทศบาล  พนักงานจางเทศบาลในจังหวัดตรัง 1 อบจ. 15  เทศบาล, 84 
อบต.  และหนวยงานอ่ืน ๆ เพ่ือศึกษาวิธีการดําเนินงานทุก 3 เดือน / ครั้ง  สําหรับจายในพิธีเปด - ปด
คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทน คาวัสดุอุปกรณ  คาตกแตงสถานท่ี 
คาของขวัญของรางวัล คาเอกสาร คาฟลมถายรูป  คาลางและอัดรูป  คาจางเหมาบริการ  คาตอบแทน
วิทยากร  คาใชจายในการทัศนศึกษาดูงาน และคาใชจายอ่ืน ๆ ในการดําเนินงานตามโครงการฯ   ฯลฯ 
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ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน 
 (7)  โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลนครตรัง 
รุนท่ี  12/2553           ตั้งไว       100,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลและการฝกซอมแผน
ปองกันภัยฝายพลเรือนระดับทองถ่ิน  โดยจัดอบรมฝกอบรม อปพร. เพ่ิมใหไดสัดสวนอัตรารอยละ 2 
ของประชาชนตามเกณฑซ่ึงกระทรวงมหาดไทยกําหนด สําหรับจายเปนคาใชจายในพิธีเปด - ปด  
คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาตอบแทน  คาวัสดุอุปกรณ  คาวัสดุเครื่องแตงกาย  คาตกแตงสถานท่ี  
คาของขวัญของรางวัล  คาเอกสาร  คาฟลม  คาลางและอัดรูป  คาจางเหมาบริการ  คาตอบแทน
วิทยากร  และคาใชจายอ่ืน ๆ  ในการดําเนินงานตามโครงการฯ   ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  
 (8)  โครงการเชิดชูบุคคลท่ีควรบูชา   ตั้งไว       100,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการจัดงานวันพระยารัษฎานุประดิษฐ ในการประกอบพิธีทางศาสนา 
พิธีบวงสรวง  พิธีวางพวงมาลาสักการะรูปจําลองของพระยารัษฎาฯ  การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับ
ชีวประวัติและยางพารา  สําหรับจายเปนคาใชจายในพิธีเปด พิธีทางศาสนา  พิธีบวงสรวง  พิธีสักการะ  
คาเครื่องไทยธรรม  ผาไตรจีวร  คาภัตตาหารถวายพระ   คาปจจัยถวายพระ ธูป - เทียน  คาอาหารและ
เครื่องดื่ม   คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาพวงมาลัย  พวงมาลา  คาวัสดุทําปายช่ือหนวยงานท่ีเขารวม
วางพวงมาลา  คามหรสพ  คาแสง  สี  เสียง  อุปกรณประกอบฉาก  คาจัดทําส่ือประชาสัมพันธ
คาใชจายในการจัดนิทรรศการ  และคาวัสดอุุปกรณ  คาตอบแทน  คาใชจายการประชุมอบรมตาง ๆ
คาใชจายเกี่ยวกับการรวมจัดกิจกรรมเกี่ยวกับยางพารา  และคาใชจายอ่ืน ๆ  ในการดําเนินการโครงการ 
ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถ่ิน 
 (9)  โครงการจัดงานวันเทศบาล   ตั้งไว    20,000   บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการจัดงานวันเทศบาล  การประกอบพิธีทางศาสนา  กิจกรรมรวมกับ
เหลากาชาดจังหวัดตรังรับบริจาคโลหิต  กิจกรรมการพัฒนาบริเวณสาธารณะตาง ๆ สําหรับจายเปน
คาใชจายในพิธีเปด  คาดอกไม  ธูปเทียน  ในพิธีทําบุญ  คาอาหารเพลแดพระภิกษุสงฆ  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่มแกผู ท่ีมารวมงานและรวมพัฒนา  คาการแสดงมหรสพ
คาตอบแทน  คาระบบแสง  สี  เสียง  คาวัสดอุุปกรณและคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการดําเนินโครงการ
ฯลฯ 
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ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถ่ิน 
 (10)  โครงการจัดงานวันรัฐพิธี    ตั้งไว        50,000   บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ  (วันท่ี 5 ธันวามหาราช และวันท่ี  12 
สิงหามหาราชิน)ี  การประกอบพิธีลงนามถวายพระพร  พิธีทําบุญตักบาตร  พิธีจุดเทียนชัยถวายพระ
พร   การประกอบพิธีวันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   พิธีถวาย
สักการะพระราชานุสาวรียสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  พิธีทางศาสนา  พิธีกลาวสดุดีเฉลิม
พระเกียรติ  ฯลฯ  สําหรับจายเปนคาใชจายในพิธีเปด- ปด  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ  คาตกแตงสถานท่ี คาจางเหมาบริการ คาใชจายในพิธีทางศาสนา  
คาตอบแทน  คาพวงมาลา  คาพานพุมดอกไม  คาเครื่องสักการะตาง ๆ  คาวัสดุอ่ืน ๆ   ในการดําเนิน
โครงการและการรวมงานรัฐพิธีตาง ๆฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถ่ิน 
 (11)  โครงการอนุรักษสืบสานสงเสริมเอกลักษณ จารีตประเพณีทองถ่ิน 
         ตั้งไว   3,000,000   บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงานเทศกาลวันตรุษจีน / ประเพณีถือศีลกินผัก  / เทศกาลสงทายปเกา
ตอนรับปใหม   กิจกรรมพิธีตามวัฒนธรรมของชาวไทยเช้ือสายจีน  ขบวนแห  กิจกรรมบนเวที พิธีรับ
องคศักดิ์สิทธ์ิ    กิจกรรมสวดมนต    กิจกรรมเวียนเทียน  การตกแตงเมือง การประกวดธิดาเจาแม
กวนอิม  การแขงขันเซียนพันธุแทฯ  การแสดงดนตรี  มหรสพ  การประกวดของเยาวชน กิจกรรม 
รําวงโบราณ  พิธีทําบุญตักบาตรในวันขึ้นปใหม  สําหรับจายเปนคาใชจายในพิธีเปด - ปด  คาดอกไม
คาอาหารและเครื่องดื่ม   คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาตอบแทน  คาวัสดุอุปกรณ  คาตกแตงสถานท่ี
คาเชาระบบแสง  สี และเสียง  คาเชาเครื่องเสียง  คาวัสดุประชาสัมพันธ  คาจางทําส่ือประชาสัมพันธ
คาของท่ีระลึก  คาของขวัญของรางวัล  คาเงินรางวัล  คาปจจัยถวายพระ คาเครื่องไทยธรรม 
คาพลุ  คาเครื่องสักการะ  พิธีไหวและการอวยพร  คาภัตตาหารถวายพระ  คาเอกสาร  คาจางเหมา
บริการ  คาแสดงมหรสพตางๆ   คาใชจายอ่ืนๆ  ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผน
และสงเสริมการทองเท่ียว 
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  (12)  โครงการประชาสัมพันธและสงเสริมสนับสนุนการทองเท่ียว 
       ตั้งไว    1,000,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการอบรมเชิงวิชาการและปฏิบัติการมัคคุเทศกนอย / การคัดเลือกยุวทูตตรัง
และเดินทางไปเผยแพรการทองเท่ียวแลกเปล่ียนวัฒนธรรมท้ังในประเทศและตางประเทศ  /  การ
จัดการแขงขันรถบังคับวิทยุระดับสากล /  การสงเสริม สนับสนุน    เผยแพรการทองเท่ียว     สําหรับ
จายคาใชจายในพิธีเปด-ปด  คาตอบแทน คาตอบแทนกรรมการตัดสิน  คาตอบแทนวิทยากร      
คาตอบแทนวิทยากรพ่ีเล้ียง   คาพาหนะเดินทาง   คาเชาท่ีพัก คาจางลาม  คาจางมัคคุเทศก  คาเกียรติ
บัตร   คาของท่ีระลึก   คาของขวัญของรางวัล  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
วัสดุอุปกรณ  คาออกแบบ  คาจัดทําส่ือโฆษณาประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลดานการทองเท่ียว  แผนท่ี  
คาแผนพับ  โปสเตอร  วีดิทัศน  คาเอกสาร คาแปลเอกสาร  สปอรตวิทยุ    คาจางบันทึกผลิตรายการ
โทรทัศน        คาเชาเวลาออกอากาศรายการโทรทัศน คาเชาเครื่องเสียง  คาจางเหมาบริการ   คาใชจาย
ในการจัดนิทรรศการและคาใชจายอ่ืนในการสงเสริม  สนับสนุนและเผยแพร  การทองเท่ียว   สถานท่ี
สําคัญ   ประเพณ ี   ศิลปวัฒนธรรม   เอกลักษณทองถ่ิน  สินคาและผลิตภัณฑชุมชน   และคาใชจายท่ี
จําเปนในการดําเนินงานตามโครงการ  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการ
วางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว     เปนเงิน  1,000,000  บาท 
 (13)  โครงการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน(ตามแผนปฏิบัติการ 21)  
         ตั้งไว         20,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการประชุม / อบรมใหความรูการจัดการเพ่ือการทองเท่ียว  ผูมีสวนเกี่ยวของ
ดานการทองเท่ียวในจังหวัดตรัง  สําหรับจายเปนคาใชจายในพิธีเปด - ปด  คาพาหนะเดินทาง คาเชา 
ท่ีพัก  คาวัสดุอุปกรณ  คาจัดการประชุม  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาตอบแทนวิทยากร  คาแปลเอกสาร  คาจางลาม  คาธรรมเนียม คาอัดรูป  คาจางเหมาบริการ คาจัดทํา
เอกสาร  แผนพับ  ส่ิงพิมพและส่ือเผยแพรเพ่ือการประชาสัมพันธ  คาติดตอส่ือสารตางประเทศ 
คาจาง   คาออกแบบ  คาตกแตงสถานท่ี  คาของขวัญของรางวัลของท่ีระลึก  คาวัสดุอุปกรณและ
คาใชจายอ่ืน ๆ  ท่ีจําเปนในการดําเนินการโครงการ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏใน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานวิชาการวางแผน
และสงเสริมการทองเท่ียว 
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ง.  ประเภท รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย  
หมวดอื่น  ๆ        ตั้งไว       923,000  บาท 
 (1)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฯ  ตั้งไว       900,000  บาท 
เพ่ือเปนคาใชจายในเดินทางไปราชการ เชน คาเบ้ียเล้ียง  คาเชาท่ีพัก คาพาหนะเดินทาง  คาธรรมเนียม
และคาลงทะเบียน  และคาใชจายอ่ืน ๆ  ตามระเบียบหรือหนังสือส่ังการ  ใหแกพนักงานเทศบาล
ลูกจางประจํา  พนักงานจางเทศบาล  ตลอดจนนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  และสมาชิก อปพร.เทศบาลนครตรังท่ีเดินทางไปราชการฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารท่ัวไป  เปนเงิน  750,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

เปนเงิน  150,000  บาท 
 (2)   คาของขวัญ  ของรางวัล  หรือเงินรางวัล    ตั้งไว       5,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาของขวัญ  ของรางวัล หรือเงินรางวัล ใหแกผูปฏิบัติงานใหแกเทศบาล  และผูปฏิบัติงาน
ท่ีเกี่ยวกับการจับกุมผูกระทําผิดเทศบัญญัติและกฎหมาย 
ตัง้จายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป   
 (3)   คาชดใชความเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน  ตั้งไว     10,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาชดใชความเสียหาย  หรือคาสินไหมทดแทนใหแกบุคคลอ่ืน  อันเนื่องมาจากการละเมิด
ท่ีเกิดจากการกระทําของเทศบาล  ตามหนังสือท่ี  มท.  0313.4 / ว 1400  ลงวันท่ี  12  พฤษภาคม  2537 
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  เปนเงิน      5,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

เปนเงิน  5,000  บาท 
 (4)  คาสมนาคุณ     ตั้งไว           3,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเครื่องหมายตอบแทนหรือส่ิงของอ่ืนใดเพ่ือตอบแทนแกผูอุทิศท่ีดินหรือทรัพยสิน 
อ่ืนใดหรือทําประโยชนอยางใดอยางหนึ่งใหกับเทศบาล 
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป    
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 (5)  คาพวงมาลา     ตั้งไว      5,000   บาท 
เพ่ือจายเปนคาพวงมาลา  ใชเพ่ือสักการะในวันปยมหาราช     
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถ่ิน     
 
 คาวัสด ุ       ตั้งไว    2,913,000  บาท 
  ก.  ประเภท  วัสดุสํานักงาน    ตั้งไว       400,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุ  เชน  เครื่องเขียน  แบบพิมพกระดาษ   มูล่ี  ปายช่ือสํานักงาน  ปายปดประกาศ 
ตาง ๆ    คาถายเอกสาร  ฯลฯ  ใชในสํานักปลัดเทศบาล  และศูนยขอมูลการบริหารงานของเทศบาล
ดวยระบบคอมพิวเตอร (MIS)  และสําหรับซ้ือธงชาติ  และธงสัญลักษณ  เพ่ือประดับในงานพิธีตาง ๆ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
  ข.  ประเภท  วัสดุไฟฟาและวิทย ุ    ตั้งไว     50,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุตาง ๆ   เกี่ยวกับไฟฟา   แบตเตอรี่    สายไฟฟา   ไมโครโฟน  วัสดุอะไหล
วิทยุส่ือสาร  ฯลฯ    เพ่ือใชในสํานักปลัดเทศบาล      
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  เปนเงิน    25,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

เปนเงิน    25,000  บาท 
   ค.  ประเภท  วัสดุงานบานงานครัว  ตั้งไว       150,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุตาง ๆ  เชน  ถังน้ํา  ผงซักฟอก  น้ํายาลางจาน  น้ํายาทําความสะอาดพ้ืน น้ํายา
ทําความสะอาดหองน้ํา ไมกวาด    ไมถูพ้ืน  น้ํายาเช็ดกระจก  ท่ีนอน  หมอน  มุง จํานวน 40 ชุด ใหกับ
เจาหนาท่ีปองกัน, ลูกจางประจํา, พนักงานจางท่ีปฏิบัติหนาท่ีเวรยามของงานปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย  และคาน้ําดื่ม เพ่ือชวยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลท่ีประสบปญหาภัยแลงขาดแคลน 
น้ําดื่ม ฯลฯ  ตามหนังสือ  ท่ี มท 0313.4 / ว 667  ลงวันท่ี  15  มีนาคม  2545 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  เปนเงิน  80,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

เปนเงิน  70,000  บาท 



 - 78 -

   ง.  ประเภท  วัสดุกอสราง     ตั้งไว     50,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุส่ิงของตาง ๆ    เชน  ปูน  หิน  ทราย  สี  ฯลฯ  เพ่ือใชในการซอมแซม
สํานักงานบานพักพนักงานเทศบาล  รวมท้ังการจัดทําปายตาง ๆ 
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบรหิารท่ัวไป    เปนเงิน  18,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

เปนเงิน  32,000  บาท 
   จ.  ประเภท   วัสดุยานพาหนะและขนสง  ตั้งไว       250,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะตาง ๆ   เชน   ยางนอก   ยางใน   น้ํามันเบรค   หัวเทียน   ฯลฯ   ท่ีอยูใน
ความรับผิดชอบของสํานักปลัดเทศบาล 
ตั้งจายจากเงินรายได    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  เปนเงิน   80,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

เปนเงิน  170,000  บาท 
   ฉ.  ประเภท  วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน  ตั้งไว    1,000,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน   สําหรับรถยนต   รถจักรยานยนต  ท่ีอยูในความรับผิดชอบ
ของสํานักปลัดเทศบาล 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  
   ช. ประเภท  วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  ตั้งไว       3,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเวชภัณฑ   สําลี   ผาพันแผล   แอลกอฮอล ฯลฯ   ท่ีจําเปนตองใชเพ่ือเตรียมไว   หากเกิด
เหตุฉุกเฉินขึ้นกับพนักงานเทศบาลและลูกจาง  ท่ีปฏิบัติงานภาคสนาม   ของงานปองกันและบรรเทา-
สาธารณภัย      
ตั้งจายจากเงินรายได     
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  
   ซ.  ประเภท  วัสดุโฆษณาและเผยแพร  ตั้งไว    20,000   บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุตาง ๆ  ของสํานักปลัดเทศบาล  เชน  มวนเทป  สําหรับใชในการบันทึกการ
ประชุมตาง ๆ  และผาขาว  ใชสําหรับเขียนปายประชาสัมพันธ  คาฟลมถายรูป  คาถานใสกลองถายรูป
ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  เปนเงิน  17,000  บาท 
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ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
เปนเงิน    3,000  บาท 

   ฌ.  ประเภท  วัสดุเครื่องแตงกาย  ตั้งไว   210,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาชุดแตงกายปฏิบัติการ  (ชุดนอแม็ก)  จํานวน  2  ชุด หมวกดับเพลิง  รองเทาดับเพลิง
และอ่ืนๆ ท่ีจําเปนตองใชสําหรับเจาหนาท่ีปองกันฯ  ลูกจางประจําและพนักงานจางเพ่ือเตรียมพรอม
ไวในการผจญเพลิงและออกชวยเหลือผูประสบภัย 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  เปนเงิน   10,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบรหิารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
        เปนเงิน  200,000  บาท 
   ญ.  ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร  ตั้งไว       180,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอรตาง ๆ  ของสํานักปลัดเทศบาล  เชน  แผนหรือจานบันทึกขอมูล   
ตัวบันทึกขอมูล  กระดาษตอเนื่อง  แผนกรองแสง  ผาหมึกและหมึกคอมพิวเตอร  และวัสดุอ่ืนๆท่ีใช
สําหรับคอมพิวเตอร  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป    
   ฎ.  ประเภท  คาวัสดุอ่ืน ๆ   ตั้งไว       600,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุเครื่องดับเพลิงตาง ๆ  ท่ีจําเปนตองใชในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เชน
น้ํายาเคมีดับเพลิง  สายสูบน้ํา  สายสงน้ําดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว  ยาว  30  เมตร จํานวน  60 เสน ขนาด
2.5  นิ้ว  ยาว  20  เมตร  จํานวน   60  เสน ถังเคมีดับเพลิงชนิดเคมีแหง   พรอมตูเก็บ   น้ํายาโฟม  ฯลฯ
และคาวัสดุตาง ๆ  ท่ีมิไดระบุไวในประเภทใดประเภทหนึ่งใหเบิกไดในประเภทนี้  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  เปนเงิน  600,000  บาท 
 

1.4    หมวดคาสาธารณูปโภค                                    ตั้งไว  รวม          820,000  บาท  แยกเปน 
1.4.1  ประเภท  คาไฟฟา     ตั้งไว     30,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาไฟฟาท่ีใชในตลาดนัดเทศบาล 
ตั้งจายจากเงินรายได     ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 

 1.4.2  ประเภท  คาน้ําประปา    ตั้งไว        40,000   บาท 
เพ่ือจายเปนคาน้ําประปา  ซ่ึงจําเปนตองใชในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ตั้งจายจากเงินรายได 
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ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  
  1.4.3  ประเภท  คาโทรศัพท       ตั้งไว       200,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาโทรศัพท  คาสงขอความ  SMS  และคาอินเตอรเน็ต  ท่ีใชในสํานักงาน  สํานัก
ปลัดเทศบาล   บานพักพนักงานเทศบาล  โทรศัพทเคล่ือนท่ีสําหรับผูบริหาร 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  
  1.4.4  ประเภท  คาไปรษณีย  คาโทรเลขฯ  ตั้งไว   220,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาซ้ือดวงตราไปรษณียากร คาชําระคาฝากสงไปรษณียท่ีชําระคาบริการเปนรายเดือน 
คาธนาณัติ ฯลฯ ในการติดตอราชการ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  
  1.4.5  ประเภท  คาบรกิารทางดานโทรคมนาคม  ตั้งไว   330,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง  และคาส่ือสารอ่ืน ๆ และให
หมายความรวมถึงคาใชจายเพ่ือใหไดใชบริการดังกลาว  และคาใชจายท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
 
 1.5  หมวดเงินอุดหนุน    ตั้งไว  รวม            50,000  บาท  แยกเปน 
  1.5.1  ประเภท  เงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรอืองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปน 
สาธารณะประโยชน       ตั้งไว         50,000  บาท 
 (1)  อุดหนนุหอการคาจังหวัดตรัง   ตั้งไว         50,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสนับสนุน สงเสริมกิจการการทองเท่ียวการจัดงานพิธีวิวาหใตสมุทร
สําหรับคาประชาสัมพันธจัดขบวนแหและเผยแพรพิธีแตงงานท่ีงดงามแบบไทย และคาอาหารและ
เครื่องดื่มในพิธีรดน้ําสังข 
ตัง้จายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานวิชาการวางแผน
และสงเสริมการทองเท่ียว 
 

1.6  หมวดรายจายอื่น                                                ตั้งไว   รวม          60,000  บาท  แยกเปน  
   1.6.1  ประเภท  คาจางท่ีปรึกษาซ่ึงไมเกี่ยวกับครุภัณฑหรือส่ิงกอสราง ฯ 

  ตั้งไว         60,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการจางองคกรหรือสถาบันท่ีเปนกลาง  เพ่ือเปนผูดําเนินการสํารวจ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารท่ัวไป 
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2.  รายจายเพ่ือการลงทุน     ตั้งไว    รวม       744,900  บาท  แยกเปน 
2.1  หมวดคาครุภัณฑที่ดินและส่ิงกอสราง  ตั้งไว    รวม      744,900  บาท  แยกเปน 

                     คาครุภัณฑ       ตั้งไว       415,900  บาท 
           ก. ประเภทครุภณัฑสํานักงาน    ตั้งไว       225,900  บาท 
           (1)  โตะทํางาน      ตั้งไว         15,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาโตะทํางาน จํานวน 1 ชุด       เปนเงิน  15,000  บาท 
เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ท่ี มท 0803/ว 1232  ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2552 จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน   
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป   
 (2)  โตะประชุม       ตั้งไว         12,900  บาท 
เพ่ือจายเปนคาโตะประชุม  ขนาด 120x360x75 เซนติเมตร  ประกอบดวยโตะประชุม (แบบโลง) 
จํานวน 4 ตัว และโตะประชุม (แบบครึ่งวงกลม)  จํานวน 2 ตัว   เปนเงิน  12,900  บาท 
เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ท่ี มท 0803/ว 1232  ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2552 จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน   
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป   
 (3)  เกาอ้ี      ตั้งไว         12,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเกาอ้ีประชุม แบบมีลอหมุน  จํานวน 6 ตัวๆ ละ 2,000 บาท  เปนเงิน  12,000  บาท   
เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ท่ี มท 0803/ว 1232  ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2552 จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน   
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป   
 (4)  เครื่องปรับอากาศ       ตั้งไว       151,500  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเครื่องปรับอากาศ  ขนาดไมต่ํากวา  30,000 BTU จํานวน  2  เครื่องๆ ละ 55,800  บาท  
เปนเงิน  111,600  บาท  เพ่ือใชในงานทะเบียนราษฎรและบัตร  และเครื่องปรับอากาศ  ขนาดไมต่ํา
กวา  18,000 BTU จํานวน 1 เครื่อง  เปนเงิน  39,900  บาท  เพ่ือใชงานหองรองปลัดเทศบาล  
เปนรายการท่ีไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ท่ี มท 0803/ว 1232  ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2552  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
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 (5)  พัดลมระบายอากาศ    ตั้งไว           4,500  บาท 
เพ่ือจายเปนคาพัดลมระบายอากาศ  ขนาด 8 นิ้ว  จํานวน 3 เครื่องๆ  ละ 1,500 บาท   
        เปนเงิน  4,500  บาท 
เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ท่ี มท 0803/ว 1232  ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2552 จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน   
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป   
           (6) เครื่องโทรสารระบบเลเซอร   ตั้งไว         30,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเครื่องโทรสารระบบเลเซอร  จํานวน 1 เครื่อง  เปนเงิน  30,000  บาท  ความเร็วในการ
พิมพ ไมต่ํากวา 18 แผน/นาที  สามารถสงเอกสารดวยความเร็วสูงไมต่ํ ากวา  4 วินาที/แผน 
เปนรายการท่ีไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ท่ี มท 0803/ว 1232  ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2552  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป   
           ข. ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง   ตั้งไว       100,000  บาท 
 (1)  รถเทรลเลอรลากเรอื     ตั้งไว       100,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือรถเทรลเลอรลากเรือ จํานวน  2 คันๆ ละ 50,000  บาท เปนเงิน  100,000  บาท  
ขนาดกวาง 1.80 เมตร  ยาว 5.80 เมตร  พรอมดวยไฟเล้ียว ไฟถอยหลัง ไฟเบรก  เปนครุภัณฑท่ีไมได
กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0803/
ว 1232  ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2552 จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
          ค. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร    ตั้งไว         90,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือจอมอนิเตอร ขนาดไมต่ํากวา 19 นิ้ว  จํานวน  4  ตัว ๆ ละ 10,000 บาท 
        เปนเงิน  40,000  บาท 
และเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 ชุด  ประกอบดวย 
  -  ไมโครคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ  จํานวน  1  เครือ่ง 
  -  เครื่องพิมพ Laser ขาวดํา  จํานวน  1  เครื่อง 
  -  เครื่องสํารองไฟ  จํานวน  1  เครื่อง 
        เปนเงิน  50,000  บาท 
เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ท่ี มท 0803/ว 1232  ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2552  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
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ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
 
 คาที่ดินและส่ิงกอสราง     ตั้งไว       329,000  บาท 

 (1)  ประเภทตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร  
                             1.  คาปรับปรงุหองทํางาน    ตั้งไว       329,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงหองทํางานผูบริหารเทศบาลนครตรัง  รายละเอียดดังนี ้
   -  หองทํางานนายกเทศมนตรี ปูพ้ืนกระเบ้ืองแกรนิต ขนาด 0.60 x 0.60 
เมตร พ้ืนท่ีประมาณ 84 ตารางเมตร พรอมติดตั้งบัวไม ขนาด 4 นิ้ว และปรับระดับบานประตู
อลูมิเนียม 
   -  หองทํางานรองนายกเทศมนตรี (จํานวน 3 หอง) ปูพ้ืนกระเบ้ืองแกรนิต 
ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร พ้ืนท่ีรวมประมาณ 84 ตารางเมตร พรอมติดตั้งบัวไม ขนาด 4 นิ้ว และ 
ปรับระดับบานประตูอลูมิเนียม 
   -  หองทํางานปลัดเทศบาล ปูพ้ืนกระเบ้ืองแกรนิต ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร 
พ้ืนท่ีประมาณ 30 ตารางเมตร ติดวอลเปเปอร พ้ืนท่ีประมาณ 5 ตารางหลา พรอมติดตั้งบัวไม 
ขนาด 4 นิ้ว และปรับระดับบานประตูอลูมิเนียม 
   -  หองทํางานรองปลัดเทศบาล ช้ัน 2 ปูพ้ืนกระเบ้ืองแกรนิต ขนาด  
0.60 x 0.60 เมตร พ้ืนท่ีประมาณ 29 ตารางเมตร พรอมติดตั้งบัวไม ขนาด 4 นิ้ว และปรับระดับ 
บานประตูอลูมิเนียม 
   -  หองทํางานรองปลัดเทศบาล ช้ันลาง ปูพ้ืนกระเบ้ืองแกรนิต ขนาด  
0.60 x 0.60 เมตร พ้ืนท่ีประมาณ 15 ตารางเมตร พรอมติดตั้งบัวไม ขนาด 4 นิ้ว และปรับระดับ 
บานประตูอลูมิเนียม 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
 

******************* 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
เทศบาลนครตรัง 

อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน  กองวิชาการและแผนงาน 
------------------------ 

 
งบประมาณรายจายท้ังสิ้น     เปนเงิน                   7,439,100  บาท  แยกเปน 
1. รายจายประจํา        ต้ังไว    รวม            7,364,100  บาท  แยกเปน 

1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา                        ต้ังไว    รวม            2,280,600  บาท  แยกเปน 
             เงินเดือน                                              ต้ังไว          2,280,600  บาท 
 1.1.1 ประเภท  เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ    ต้ังไว          2,113,400  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน 9 อัตรา 
ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ    ต้ังไว         100,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหกับผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน  ระดับ 8 จํานวน 1 อัตรา 
ในอัตราเดือนละ 5,600.-บาท ตามหนังสือจังหวัดตรัง  ท่ี มท 0828.2/8067  ลงวันท่ี  3  มิถุนายน 2547 
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน จํานวน 2 อัตรา  ตามหนังสือจังหวัดตรัง 
ท่ี มท  0828.2/8067   ลงวันท่ี  3  มิถุนายน  2547 
ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
             1.1.3 ประเภท เงินประจําตําแหนงของผูบริหาร                       ต้ังไว              67,200  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนง นักบริหารงานทั่วไป เดือนละ 5,600  บาท  จํานวน 1 อัตรา  
ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
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1.2 หมวดคาจางชั่วคราว    ต้ังไว  รวม              1,170,500  บาท  แยกเปน 
1.2.1 ประเภท  เงินเดือนหรือเงินท่ีจายเพ่ิมใหกับพนักงานจาง   ต้ังไว      1,170,500  บาท 

 เพื่อจายเปนคาตอบแทนและเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวพนักงานจางท่ัวไป จํานวน 3 อัตรา และ
พนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน 9  อัตรา ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ท่ี มท 
0809.3/ว.230   ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2548   
ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ     

1.3  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสด ุ  ต้ังไว  รวม              3,883,000  บาท  แยกเปน 
  คาตอบแทน       ต้ังไว              522,000  บาท 
              1.3.1 ประเภท  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้ังไว               50,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง             
ท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ  
ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
               1.3.2  ประเภท  คาเชาบาน    ต้ังไว               72,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเชาบาน ใหกับพนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน 2  อัตรา ซึ่งเปนผูมีสิทธิไดรับคาเชาบาน  
ตามระเบียบฯ 
ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ  
               1.3.3  ประเภท  เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล  ต้ังไว             400,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ใหแกพนักงานเทศบาลสามัญ ตลอดจนบุคคลในครอบครัวที่มี
สิทธิไดรับตามระเบียบฯ 
ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

 คาใชสอย               ต้ังไว          2,235,000  บาท 
 ก.  ประเภท  รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ                ต้ังไว             700,000  บาท 
      (1)  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ 

เพ่ือจายเปนคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือตาง ๆ เชน การจัดทําแผนยุทธศาสตร  การจัดทําแผนพัฒนา
สามป และแผนเพ่ิมเติม  การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปและงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม การจัดทํา
แผนการดําเนินงาน  การจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การรายงานระบบควบคุม
ภายใน  ฯลฯ 
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      (2)  คาระวางบรรทุก  เพื่อจายเปนคาระวางบรรทุกสิ่งของตางๆ  
  (3)   คาโฆษณาและเผยแพร  เพ่ือจายเปนคาจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวสารของ
เทศบาลนครตรัง โดยโฆษณาและเผยแพรขาวสารทางวิทยุ  โทรทัศน  ผลิตสื่อวีดีทัศน  แผนพับโปสเตอร 
หรือสิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ 

      (4)   คาธรรมเนียมและลงทะเบียน เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ  ฯลฯ 
                    (5) คาใชจายในการดําเนินคดี  เพื่อจายเปนคาใชจายท่ีตองจายในลักษณะคาธรรมเนียม
ในการดําเนินคดี ฯลฯ 
 (6)  คาจางเหมาบริการ เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยาง
ใดใหกับเทศบาล (ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม ครุภัณฑ หรือสิ่งกอสราง)  เชน   
 - คาจางเหมาบริการดูแลและพัฒนาระบบ (เว็บไซต) www.trangcity.go.th โดย
ดูแลและตรวจสอบระบบการจัดการฐานขอมูล ระบบ Web server ออกแบบเปลี่ยนแปลงขอมูลใน
เว็บไซต และจัดทํา Introduction Page เพ่ิมเติมในวันสําคัญตางๆ   ฯลฯ 
 - เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร คากระดาษเขียนขาว และอื่น ๆ ฯลฯ  

      (7)   คารับวารสาร   เพ่ือจายเปนคาหนังสือพิมพรายวัน  คาวารสาร  และอื่นๆ ฯลฯ  
ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 ข.  ประเภท รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน     ต้ังไว              300,000  บาท 
 (1)   คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ครุภัณฑตางๆ เชน เคร่ืองมือพิมพดีด โตะ เกาอี้  เครื่องคอมพิวเตอร  เคร่ืองขยายเสียง  กลองถายรูป  ฯลฯ 
 (2)  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมท่ีดินและสิ่งกอสราง เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง เชน บานพักพนักงานเทศบาล ฯลฯ 
 (3)  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่นเพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพยสินอื่น เชน วัสดุตาง ๆ ที่กองวิชาการและแผนงานรับผิดชอบ 
ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ   
 ค.  ประเภท รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ     ต้ังไว         530,000  บาท 
 (1)  โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง      ต้ังไว         350,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง โดยประชุมองคกรจัดทําแผนพัฒนาและ
องคกรอื่น ๆ ท่ี เกี่ยวของ  เชน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง  
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครตรัง  พนักงานเทศบาล  ประชา คมเมือง (ประชาคมทองถิ่น)  
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คณะกรรมการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง พนักงานเทศบาล  รัฐวิสาหกิจตาง ๆ
ท่ีเกี่ยวของ   เพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาสามป  การแกไข  การเพ่ิมเติมหรือ 
การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา  และสํารวจติดตามประเมินผลแผนพัฒนา   รายงานผลการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  โดยออกภาคสนาม เก็บขอมูลความพึงพอใจของประชาชน  โดยจายคาพิธี
เปด-ปด  คาวัสดุอุปกรณ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม  คาตอบแทนวิทยากร  คาเชาที่พัก 
คายานพาหนะ  คาของขวัญของรางวัล  คาใชจายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการตามโครงการ  ฯลฯ 
ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานวางแผนสถิติและวิชาการ  
 (2)  โครงการยุวนักประชาสัมพันธ                        ต้ังไว           50,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการอบรมนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรังและเยาวชนท่ีสนใจ เพ่ือใหความรู
ดานการประชาสัมพันธท่ีถูกตอง พรอมทั้งสงเสริมใหเยาวชนนักเรียนที่สนใจไดแสดงออก ดานการเปน
นักประชาสัมพันธ  โดยจายเปนคาใชจายในพิธีเปด-ปด  คาวัสดุอุปกรณ  คาอาหาร คาอาหารวางและ
เคร่ืองด่ืม คาตอบแทนวิทยากร และคาใชจายอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินโครงการ  ฯลฯ 
ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 (3)  โครงการเทศบาลพบสื่อมวลชน                       ต้ังไว         100,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดสัมมนา  การดูงานของคณะผูบริหาร และเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรูและประสบการณในดานการประชาสัมพันธจากหนวยงานราชการ และองคกรสื่อมวลชนรูปแบบ
ตางๆ เพ่ือนําความรูดังกลาวไปปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานมากขึ้น โดยจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ
ตางๆ ในการดําเนินการ คาตอบแทนวิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม  คาของขวัญ ของท่ี
ระลึกและคาใชจายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

 (4)  โครงการจัดตั้งเครือขายประชาสัมพันธทองถิ่นจังหวัดตรัง 

        ต้ังไว               30,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดตั้งเครือขายประชาสัมพันธทองถิ่นจังหวัดตรัง  ในการแลกเปลี่ยนความรู
ประสบการณ  รวมสรางสรรคประชาสัมพันธใหมีเอกภาพยิ่งขึ้น โดยจายคาใชจายเปน คาวัสดุตางๆ 
ในการดําเนินการ  คาตกแตงสถานท่ี  คาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม  คาของท่ีระลึก  คาวิทยากร 
คาของขวัญ  ของรางวัล  และคาใชจายอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินโครงการ  ฯลฯ 
ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
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 ง. ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น  ๆ
         ต้ังไว             705,000  บาท 
 (1)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ   ต้ังไว             250,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการฯ เชน คาเบ้ียเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาธรรมเนียม
คาลงทะเบียนในการประชุมหรือฝกอบรมสัมมนา ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง 
ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 (2)  คาชดใชคาเสียหาย  หรือคาสินไหมทดแทน  ต้ังไว                 5,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาชดใชคาเสียหาย หรือคาสินไหมทดแทน  กรณีเกิดความเสียหายแกบุคลภายนอกอันเกิดจาก
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของกองวิชาการและแผนงาน 
ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 (3)  คาใชจายในการจัดทําเอกสารเผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาลนครตรัง 
“นางฟาสาร”        ต้ังไว             350,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดพิมพเอกสารเผยแพรในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ  การดําเนินการการผลิต 6 ครั้ง/ป  หรือ  
2 เดือน/ครั้ง  จํานวนพิมพ  5,000 ฉบับ/คร้ัง  รวมจํานวน 6 คร้ัง/30,000 ฉบับ  โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับภารกิจ
ผลการดําเนินงานและกิจกรรมของเทศบาลนครตรัง เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขาวสาร  อันจะสงผลให
เกิดความเขาใจตอการดําเนินงานของเทศบาลนครตรังอยางตอเนื่อง 
ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 (4)  คาใชจายในการจัดทํารายงานประจําป  ต้ังไว          100,000  บาท 
 เพื่อจายเปนคาจัดพิมพเอกสารเผยแพรและประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของเทศบาลในรอบ 1 ป และ
เปนแหลงขอมูลอางอิงในการคนหารายละเอียดของโครงการตาง ๆ ดําเนินการจัดทํา  1 ครั้ง/ป จํานวน 
500 เลม  โดยมีเนื้อหารายละเอียดขอมูลผลการดําเนินงานของปงบประมาณท่ีผานมา 
ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 
 คาวัสด ุ          ต้ังไว           1,126,000  บาท 

 ก.  ประเภท วัสดุสํานักงาน    ต้ังไว             250,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงานตาง ๆ  เชน กระดาษ  เคร่ืองเขียน  แฟม  แบบพิมพ  หมึก ฯลฯ 
ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ    
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 ข.  ประเภท วัสดุไฟฟาและวิทยุ    ต้ังไว              40,000   บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟา เชน  สายไฟฟา  ลําโพง  ไมโครโฟน ฯลฯ 
ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 ค.  ประเภท วัสดุงานบานงานครัว    ต้ังไว                3,000   บาท 
เพ่ือใชจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  เชน ถวยชาม  แกวน้ํา  จานรอง  ถังขยะ  ผงซักฟอก ฯลฯ 
ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 ง.  ประเภท วัสดุกอสราง     ต้ังไว               50,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสราง  เชน  ไมตาง ๆ ทินเนอร  สี  น้ํามันทาไม  แปรงทาส ี
ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 จ.  ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนสง   ต้ังไว               30,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน  ยางนอก  ยางใน  แบตเตอรรี่ ฯลฯ 
ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 ฉ.  ประเภท  วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น   ต้ังไว             300,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น สําหรับรถยนตท่ีอยูในความรับผิดชอบของกองวิชาการและ
แผนงาน 
ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 ช.  ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร   ต้ังไว             300,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรกิจการของเทศบาล เชน  ฟลม  กระดาษเขียนโปสเตอร  ฟลม
สไลดขาต้ังกลอง  แผนซีดี  ฯลฯ  
ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ   
 ซ.  ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร    ต้ังไว             150,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาแผนหรือจานบันทึกขอมูล  ผาหมึก  ตลับผงหมึก  แผนกรองแสง  เมาส ฯลฯ 
ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 ฌ.  ประเภท  คาวัสดุอื่น  ๆ    ต้ังไว                 3,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุท่ีไมสามารถเบิกจายจากประเภทอื่นๆได  เชน  คาผาใบหรือผาพลาสติก ฯลฯ 
ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
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1.4   หมวดคาสาธารณูปโภค   ต้ังไว    รวม                 30,000  บาท  แยกเปน 
1.4.1  ประเภท คาโทรศัพท                                        ต้ังไว               30,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาโทรศัพททางไกลภายในประเทศ และคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการโทรศัพท ตลอดจน
คาใชจายท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาเลขหมายโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ   
ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 
2.  รายจายเพ่ือการลงทุน     ต้ังไว    รวม                 75,000  บาท  แยกเปน 

2.1  หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง               ต้ังไว    รวม                 75,000  บาท  แยกเปน 
  คาครุภัณฑ              ต้ังไว               75,000  บาท  
 ก.  ประเภท  ครุภัณฑสํานักงาน    ต้ังไว           15,000  บาท 
     (1)  เกาอี้ทํางาน     ต้ังไว           15,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน  แบบมีลอเลื่อน ปรับระดับได  จํานวน  5  ตัว (สําหรับงานธุรการ  
จํานวน  1  ตัว  ฝายแผนงานและงบประมาณ  จํานวน 3 ตัว  ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ จํานวน 1 ตัว)  
เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นที่ มท 0803/ว 1232 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2552 จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถิ่น 
ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 ข.  ประเภท  ครุภัณฑคอมพิวเตอร    ต้ังไว               60,000  บาท 
      (1)  เคร่ืองพิมพ (Printer)    ต้ังไว               60,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ (Printer) แบบ Laser Printer  คาความละเอียดในการพิมพ 1200× 1200 
จุดตอตารางนิ้ว  หนวยความจําภายในถึง 16 MB  ความเร็วในการประมวลผล 19 PPM จํานวน  2  เคร่ือง
(สําหรับงานธุรการ จํานวน 1 เคร่ือง  และฝายแผนงานและงบประมาณ  จํานวน 1 เคร่ือง)  เปนรายการ 
ท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ท่ี  มท 0803/ว 1232  ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2552 จึงต้ังจายตามราคาในตลาดทองถิ่น 
ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

******************** 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 
เทศบาลนครตรัง 

อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน  กองคลัง 
------------------------- 

 
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งส้ิน                                     เปนเงิน          25,722,500  บาท  แยกเปน    
1.  รายจายประจํา       ตั้งไว  รวม     25,722,500  บาท  แยกเปน 

1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา                 ตั้งไว  รวม       8,714,900  บาท  แยกเปน 
 เงินเดือน       ตั้งไว    7,785,700  บาท 

1.1.1  ประเภท  เงินเดือนพนักงาน                              ตั้งไว    7,551,200  บาท                
เพ่ือจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล  พรอมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป จํานวน  28   อัตรา 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง  
  1.1.2  ประเภท  เงินเพ่ิมตาง ๆ                                                 ตั้งไว       167,300  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหกับผูอํานวยการกองคลัง  ระดับ  8  จํานวน   1  อัตรา  ในอัตรา
เดือนละ  5,600   บาท     ตามหนังสือจังหวัดตรัง  ท่ี  มท 0828.2/8067  ลงวันท่ี  3  มิถุนายน  2547 
- เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษแกพนักงานเทศบาล  จํานวน  3  อัตรา  ซ่ึงเปนผูไดรับเงินเดือน 
เต็มขั้น ในอัตรารอยละ 2,4 ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 230  
ลงวันท่ี  26  ตุลาคม  2548 
- เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวใหแกพนกังานเทศบาล ของกองคลัง  จํานวน  3   อัตรา 
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 230 ลงวันท่ี  26  ตุลาคม 2548 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง 
   1.1.3  ประเภท เงินประจําตําแหนงของผูบริหาร                     ตั้งไว         67,200  บาท    
เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนง นักบริหารงานคลัง เดือนละ  5,600  บาท  จํานวน  1  อัตรา  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง   
 คาจางประจํา                                                        ตั้งไว      929,200  บาท    

1.1.4  ประเภท   คาจางลูกจางประจํา                                      ตั้งไว      845,300  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจางลูกจางประจํา   จํานวน   6   อัตรา  พรอมท้ังเงินปรับปรงุคาจางประจําป 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง     
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1.1.5  ประเภท   เงินเพ่ิมตาง ๆ                                       ตั้งไว         83,900  บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนเพ่ิมใหแก  นายวิรัตน  เสาวภาคย  ลูกจางประจํา  งานผลประโยชน 
ซ่ึงไดรับคาจางถึงขั้นสูงสุดของอันดับท่ีไดรับ  ในอัตรารอยละ  8  ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 230  ลงวันท่ี  26  ตุลาคม  2548 
- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพิเศษแกลูกจางประจํา งานผลประโยชน  จํานวน  4  อัตรา  ซ่ึงเปนผูท่ีไดรับ
คาจางเต็มขั้น  ในอัตรารอยละ 2, 4  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 
0809.3/ว 230 ลงวันท่ี 26  ตุลาคม  2548 
-  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวใหแกลูกจางประจํา  งานแผนท่ีภาษีฯ  จํานวน  3  อัตรา 
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 230 ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2548 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง     

1.2  หมวดคาจางชั่วคราว                            ตัง้ไว  รวม          393,600  บาท  แยกเปน 
1.2.1  ประเภท  เงินเดือนหรือเงินท่ีจายเพ่ิมใหแกพนักงานจาง  ตั้งไว   393,600  บาท 

เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทน (เงินเดือน) และเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว  ใหแกพนักงานจาง 
ตามภารกิจ  จํานวน  4  อัตรา  ท่ีมีลักษณะงานเปนการสงเสริมหรือสนับสนุน การทํางานของพนักงาน
เทศบาลงานดานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน งานพัสดุและทรัพยสิน  จํานวน  4  อัตรา 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง 

1.3  หมวดคาตอบแทน  ใชสอยและวัสด ุ        ตั้งไว  รวม       4,594,000  บาท  แยกเปน 
 คาตอบแทน                                                         ตั้งไว    3,111,500  บาท   

1.3.1  ประเภท  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน                                                                     ตั้งไว       230,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการการจัดซ้ือจัดจาง  คณะกรรมการตรวจงานจาง  และผูควบคุม
งานกอสรางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามหนังสือ  ท่ี  มท. 0808.4 / 2059   ลงวันท่ี  22  ธันวาคม  2546 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง 

1.3.2  ประเภท  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   ตั้งไว     100,000  บาท 
เพ่ือจายใหพนักงานเทศบาลและลูกจาง ท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 

1.3.3  ประเภท  คาเชาบาน                       ตั้งไว         72,000  บาท 
เพ่ือจายใหพนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน 1 อัตรา  ซ่ึงมีสิทธิไดรับคาเชาบานตามระเบียบ ฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง     
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1.3.4  ประเภท  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร    ตั้งไว      209,500  บาท 
เพ่ือจายใหพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา  และขาราชการผูท่ีรับบํานาญ  ท่ีมีสิทธิไดรับตาม
ระเบียบฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง 

1.3.5  ประเภท  เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล  ตั้งไว    2,500,000  บาท 
เพ่ือจายใหพนักงานเทศบาลและลูกจาง จํานวน  34  คน  และขาราชการบํานาญ จํานวน  57   คน
เนื่องจากไดมีพนักงานเกษียณอายุเพ่ิมขึ้น  ตลอดจนบุคคลในครอบครัว ท่ีมีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง 
 
 คาใชสอย                                                              ตั้งไว      675,000   บาท    
 ก.  ประเภท    รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ                     ตั้งไว         25,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายดังนี ้
                         (1)  คาจางเหมาบริการ  เ พ่ือจายเปนคาจางเหมาบุคคลภายนอกท่ีเทศบาล 
ไมสามารถดําเนินการได  เชน  คาเย็บหนังสือ  หรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คาระวางบรรทุก  ฯลฯ 
                         (2)  คารับวารสาร  เพ่ือเบิกจายเปนคาหนังสือพิมพรายวัน  และคาวารสาร ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง     
 ข.  ประเภท  รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน     ตั้งไว       100,000  บาท                                                        
เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ ท่ีดิน และส่ิงกอสราง และทรัพยสินอ่ืน ๆ    เชน วัสดุ 
ตาง ๆ  เครื่องพิมพดีด เครื่องอัดสําเนา  ตู โตะ เกาอ้ี ยานพาหนะ   ตลาดสดเทศบาล ฯลฯ  ท่ีอยูใน
ความรับผิดชอบของกองคลัง   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 
 ค.  ประเภท  รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ         ตั้งไว   300,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการตาง ๆ  ดังนี ้  
 (1)  โครงการรางวัลน้ําใจมอบใหแกผูชําระภาษ ี  ตั้งไว   300,000  บาท 
 เพ่ือบริการเครื่องดื่ม  และมอบของท่ีระลึกเปนการตอบแทนน้ําใจแกผูมาชําระภาษีแตละประเภท 
ใหกับเทศบาลนครตรัง   คาวัสดุและรายจายอ่ืน ๆ   ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง 
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 ง.  ประเภท  รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
                          ตั้งไว   250,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการฯ   และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนใหกับพนักงานและลูกจาง 
ซ่ึงตองเดินทางไปราชการ  และคาธรรมเนียม ฯลฯ    
ตัง้จายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 
 

 คาวัสดุ                                                                  ตั้งไว       807,500  บาท 
                ก.  ประเภท   วัสดุสํานักงาน     ตั้งไว       450,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุตาง ๆ เชน คากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ถายเอกสาร  และแฟมแขวนสําหรับ 
เก็บ  ผท. ตาง ๆ  ฯลฯ    
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 
 ข.  ประเภท    วัสดุไฟฟาและวิทย ุ    ตั้งไว           1,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวสัดุตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับไฟฟาของกองคลัง เชน ปล๊ักไฟฟา หลอดไฟฟา ถานสําหรับ
เครื่องคํานวณเลข ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง 
 ค.  ประเภท    วัสดุงานบานงานครัว    ตั้งไว           3,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ผาปูโตะ แกวน้ํา แจกัน ฯลฯ   เพ่ือบริการใหกับประชาชน 
ผูมายื่นชําระภาษี   และผูมาติดตองานในกองคลัง  
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง 

 ง.   ประเภท    วัสดุกอสราง     ตั้งไว           1,500  บาท     
เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน กระเบ้ือง ตลับเมตร ปูนซิเมนต ฯลฯ เพ่ือซอมแซมทรัพยสิน ซ่ึงอยู
ในความรับผิดชอบของกองคลัง  
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง     
 จ.   ประเภท   วัสดุยานพาหนะและขนสง                ตั้งไว         30,000  บาท    
เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะ เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ํามันเบรค หัวเทียน ฯลฯ สําหรับรถท่ี
ใชในกองคลัง    
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง     
 ฉ.  ประเภท    วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน                ตั้งไว       120,000  บาท    
เพ่ือจายเปนคาน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับ
ยานพาหนะท่ีอยูในความรับผิดชอบของกองคลัง   
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ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง     
 ช. ประเภท    วัสดุคอมพิวเตอร    ตั้งไว       200,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร และอุปกรณตาง ๆ เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบ
พิมพ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ    
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 
 ซ.  ประเภท    วัสดุอ่ืน ๆ     ตั้งไว           2,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุท่ีไมสามารถเบิกจายไดจากประเภทอ่ืน   
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง     

1.4. หมวดคาสาธารณูปโภค   ตั้งไว รวม      12,020,000  บาท  แยกเปน 
  1.4.1  ประเภท   คาไฟฟาสาธารณะ   ตั้งไว  12,000,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครตรัง    
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง   

เปนเงิน  4,000,000  บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนนุทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 

เปนเงิน  8,000,000  บาท 
1.4.2  ประเภท    คาโทรศัพท    ตั้งไว         15,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาโทรศัพท ในสํานักงานและบานพักของผูอํานวยการกองคลัง    รวมถึงคาใชจายท่ี
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ  
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง     
  1.4.3  ประเภท   คาไปรษณยี   คาโทรเลข ฯ   ตั้งไว           5,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาซ้ือดวงตราไปรษณียากร  คาโทรเลข ฯลฯ เพ่ือติดตอราชการและเรงรัดการจัดเก็บภาษีฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง             

 
******************** 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 
เทศบาลนครตรัง 

อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 
หนวยงาน  สํานักการศึกษา 

------------------------- 
 
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งส้ิน                               เปนเงิน          91,164,200  บาท  แยกเปน 
1. รายจายประจํา                                                        ตั้งไว  รวม     85,415,800  บาท  แยกเปน 
 1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา                             ตั้งไว    8,283,000  บาท 
 เงินเดือน                                                        ตั้งไว    7,336,700  บาท 
  1.1.1  ประเภท  เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ  ตั้งไว    6,716,600  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงานเทศบาลสามัญ  ซ่ึงปฏิบัติงาน
ในสํานักการศึกษา จํานวน 21 อัตรา โดยแยกเปน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา จํานวน 14 
อัตรา   เปนเงิน 4,465,100 บาท และงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมฯ จํานวน 7 อัตรา  
เปนเงิน   2,251,500   บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา    งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา เปนเงิน   4,465,100    บาท 
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ ศาสนา  
วัฒนธรรมฯ            เปนเงิน  2,251,500   บาท 
  1.1.2 ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ    ตั้งไว       500,100  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทน ดังนี ้

 (1)  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน  สําหรับตําแหนงผูอํานวยการสํานัก
การศึกษา (นักบริหารการศึกษา ระดับ 9) จํานวน 1 อัตราๆละ10,000  บาทตอเดือน เปนเงิน 120,000 
บาท ตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักการศึกษา  (นักบริหารการศึกษา ระดับ 8) จํานวน 2 อัตราๆ ละ 
3,500 บาทตอเดือน รวมเปนเงิน 84,000 บาท  และตําแหนงศึกษานิเทศก   อันดับ ค ศ.3   จํานวน 1 
อัตราๆละ 5,600 บาทตอเดือน รวมเปนเงิน  67,200 บาท รวมเปนเงินท้ังส้ิน 271,200 บาท อางถึง
หนังสือจังหวัดตรัง ท่ี มท 0828.2/8067 ลงวันท่ี 3 มิถุนายน 2547 (ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดตรัง เรื่องกําหนดหลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาลไดรับคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2547) 
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ตั้งจายจากเงินรายได  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา    งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา เปนเงิน  271,200  บาท 
 (2)  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือน  พนักงานเทศบาลสามัญ  จํานวน 
4 อัตรา ผู ซ่ึงไดรับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับท่ีไดรับ (เงินเดือนเต็มขั้น) โดยใหไดรับ
คาตอบแทนพิเศษ รอยละ 2,4 ของเงินเดือน รวมเปนเงิน 101,700 บาท  ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 230 ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2548 
ตั้งจายจากเงินรายได  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา      งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา     เปนเงิน  77,200  บาท 
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ ศาสนา
วัฒนธรรมฯ       เปนเงิน 24,500   บาท  
 (3)  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานเทศบาลสามัญ ซ่ึงมี
สิทธิ  จํานวน 1 อัตรา จํานวน 1,500 บาท/เดือน เปนเงิน 18,000 บาท  (ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 115  ลงวันท่ี 14  กรกฎาคม   2551) 
ตั้งจายจากเงินรายได  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวการศึกษา  เปนเงิน  18,000   บาท 
 (4)  เพ่ือจายเปนเงินวิทยฐานะรายเดือน  สําหรับ ตําแหนงศึกษานิเทศกชํานาญการ 
1 อัตรา  (นางทัศณี กิ้มเฉี้ยง ศึกษานิเทศก  อันดับ คศ.2) ใหไดรับเงินวิทยฐานะ อัตรา 3,500 บาท/
เดือน เปนเงิน 42,000 บาท และตําแหนงศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ จํานวน 1 อัตรา (นายสมยศ  
สกลุแพทย ศึกษานิเทศก อันดับ คศ.3) ใหไดรับเงินวิทยฐานะ อัตรา 5,600 บาท/เดือน เปนเงิน 67,200 
บาทรวม 2 อัตรา รวมเปนเงิน 109,200 บาท (ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตรัง 
เรื่อง ตําแหนงและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ 
2550) 
ตั้งจายจากเงินรายได  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา    งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา เปนเงิน   109,200  บาท 

1.1.3 ประเภท เงินประจําตําแหนงผูบริหาร                ตั้งไว       120,000  บาท 
 (1)  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของนักบริหารการศึกษา  ระดับ  9  จํานวน 1
อัตรา ตําแหนงผูอํานวยการสํานักการศึกษา อัตราเดือนละ 10,000บาท/เดือน เปนเงิน 120,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
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คาจางประจํา                                                                     ตั้งไว      946,300   บาท 
  1.1.5  ประเภท  คาจางลูกจางประจํา                           ตั้งไว      897,800   บาท 
รายละเอียดดังนี ้
 (1)  เพ่ือจายเปนคาจางลูกจางประจํา ซ่ึงปฏิบัติงานในสํานักการศึกษา พรอมเงิน
ปรับปรุงคาจางประจําป จํานวน 6 อัตรา โดยแยกเปนงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา จํานวน 2 
อัตรา เปนเงิน 325,800 บาท งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา จํานวน 1 อัตรา เปนเงิน 169,700 
บาท และงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมฯ จํานวน 3 อัตรา เปนเงิน 402,300 บาท รวม 6 
อัตรา เปนเงิน 897,800 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา   

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา     เปนเงิน      325,800      บาท 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา     เปนเงิน      169,700      บาท  

ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ ศาสนา  วัฒนธรรมฯ   เปนเงิน     402,300     บาท 
1.1.6  ประเภท  เงินเพ่ิมตางๆ                                     ตั้งไว         48,500  บาท 

 (1)   เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของลูกจางประจํา จํานวน 2 อัตรา 
 ซ่ึงมีสิทธิ  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 115  ลงวันท่ี 14  
กรกฎาคม  2551 
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับ ศาสนา  วัฒนธรรมฯ       เปนเงิน     20,300    บาท 
 (2)  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือน ตําแหนง ลูกจางประจํา ผูซ่ึงไดรับ
คาจางประจําถึงขั้นสูงสุดท่ีไดรับ (เต็มขั้น)  โดยใหไดรับคาตอบแทนพิเศษ รอยละ 2,4 ของคาจาง
ประจําถึงขั้นสูงสุดท่ีไดรับ  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 
230 ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2548 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา      

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา    เปนเงิน    9,000   บาท 
  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  เปนเงิน  10,200   บาท 
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ   

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ ศาสนา  วัฒนธรรมฯ เปนเงิน    9,000   บาท 
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1.2 หมวดคาจางชั่วคราว                                    ตั้งไว  12,879,400  บาท 
1.2.1 ประเภท เงินเดือนหรือเงินท่ีจายเพ่ิมใหแกพนักงานจาง  ตั้งไว  12,879,400 บาท 

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง  ดังนี ้
 (1) เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางท่ัวไป   ปฏิบัติหนาท่ีตามสถานท่ีตางๆ
ของสํานักการศึกษา เชน สนามกีฬา, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง รวมท้ังโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรังท้ัง 7 โรงเรียน จํานวน 35 อัตรา อัตรา 5,080 บาท เปนเงิน 2,133,600 บาท  
 (2) เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูมีวุฒิและผูมีทักษะ
ซ่ึงปฏิบัต ิหนาท่ีตามสถานท่ีตางๆ ของสํานักการศึกษา เชนสนามกีฬา 1,2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
นครตรัง รวมท้ังโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรงั จํานวน 68  อัตรา จํานวน 6,579,900 บาทและจาย
สมทบพนักงานจางภารกิจ จํานวน 1 อัตรา  (ตําแหนงครูเรรอน) จํานวน 7,800 บาท รวมเปนเงิน
6,587,700 บาท 
 (3)  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจางท่ัวไปและพนักงาน
จางตามภารกิจของสํานักการศึกษา จํานวน 103  อัตรา เปนพนักงานจางท่ัวไป 35 อัตรา เปนเงิน
630,000 บาท เปนพนักงานจางภารกิจ 68 อัตรา เปนเงิน 1,295,800 บาท รวมเปนเงิน 1,925,800 บาท
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 115  ลงวันท่ี 14  กรกฎาคม
2551 
ตั้งจายจากเงินรายได  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา       เปนเงิน        726,500     บาท  
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  เปนเงิน     7,388,700     บาท 
งานการศึกษาไมกําหนดระดับ        เปนเงิน             7,800     บาท 

ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ ศาสนา วัฒนธรรมฯ เปนเงิน     2,524,100   บาท 

 (4)   เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางท่ัวไป   ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีสนามกีฬาทุง
แจง (ถายโอน) จํานวน 3 อัตรา เปนเงิน 182,900 บาท  ตามหนังสือดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0893.3/ว 1226 
ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2552 
 (5)  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูมีวุฒิและผูมี
ทักษะจํานวน 19  อัตรา  ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีในสนามกีฬา  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง  และครู
อาสาสอนเด็กเรรอน 1 อัตรา รวม 19 อัตรา เปนเงิน 1,586,000 บาท  ตามหนังสือดวนท่ีสุด  ท่ี มท 
0893.3/ว 1226  ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2552 
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 (6) เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจางท่ัวไปและพนักงาน
จางตามภารกิจ  จํานวน 22 อัตรา เปนพนักงานจางท่ัวไป 3 อัตรา จํานวน 54,000 บาท และพนักงาน
จางภารกิจ จํานวน 19 อัตรา เปนเงิน 409,400 บาท รวมเปนเงิน  463,400 บาท ตามหนังสือ 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 115  ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2551  และ
ตามหนังสือดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0893.3/ว 1226  ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2552 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา   

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  เปนเงิน    1,377,600  บาท 
งานการศึกษาไมกําหนดระดับ       เปนเงิน       119,000  บาท 

ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ ศาสนาวัฒนธรรมฯ    เปนเงิน       735,700  บาท 

 
1.3   หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสด ุ      ตั้งไว  รวม     40,341,900  บาท  แยกเปน 

 คาตอบแทน                                                                    ตั้งไว   1,603,800   บาท 
1.3.1 ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว         24,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหพนักงานเทศบาลและลูกจางซ่ึงปฏิบัติงาน
ท่ีหองสมุดเทศบาลนครตรังและปฏิบัติงานบนสํานักการศึกษานอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา      

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  เปนเงิน       6,000  บาท 
                         งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  เปนเงิน       6,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ ศาสนาวัฒนธรรมฯ   เปนเงิน     12,000  บาท 
1.3.2  ประเภท  คาเชาบาน                            ตั้งไว     28,800  บาท 

เพ่ือจายเปนคาเชาบาน แกพนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา            

1.3.3 ประเภท  เงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว      141,000   บาท 
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจําท่ีมีสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบฯ 
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ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา   เปนเงิน     72,000  บาท 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา      เปนเงิน     23,000  บาท 

ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ      เปนเงิน     46,000  บาท 

  1.3.4 ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล    ตั้งไว      210,000   บาท 
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา ตลอดจนบุคคล 
ในครอบครัวท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา     

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  เปนเงิน     150,000  บาท 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา      เปนเงิน       10,000  บาท 

ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ ศาสนา วัฒนธรรมฯ      เปนเงิน      50,000  บาท 
1.3.5 ประเภท คาตอบแทนเงินรางวัลสําหรับโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทํา 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน                        ตั้งไว    1,200,000  บาท 
เพ่ือจายคาตอบแทนเจาหนาท่ีหรือผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีจัดสง
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาฯ เขารวมประกวดการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาดีเดน และคาดวา
จะไดรับรางวัล ตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว1226 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2552  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  
        เปนเงิน  1,200,000  บาท 
 

 คาใชสอย                                                                                  ตัง้ไว  17,596,100  บาท 
 ก. ประเภท  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ                  ตั้งไว       597,000  บาท 

 (1)  คารับวารสาร      สําหรับจายเปนคารับวารสารและหนังสือพิมพรายวันของ
หองสมุดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรังท้ัง 7 โรงเรียน หองสมุดเทศบาลนครตรัง ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลนครตรัง ตลอดจนวารสารท่ีเกี่ยวกับวิชาการของสํานักการศึกษา 
 (2)  คาระวางรถบรรทุก สําหรับจายเปนคาระวางรถบรรทุกส่ิงของตางๆ  
ซ่ึงเทศบาลจะตองจายคาระวางรถบรรทุก 
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 (3)  คาจางเหมาบริการ สําหรับจายเปนคาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทําการ
อยางใดอยางหนึ่งใหเทศบาล เชนการจางยาม การจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวฯ คาจางเหมา 
สูบน้ํา คาจางแบกหาม คาบริการกําจัดปลวก เปนตน ฯลฯ 

 (4)  คาติดตั้งไฟฟา เชนคาปกเสาพาดสายภายนอกสถานท่ีราชการเพ่ือใหราชการ
ไดใชบริการไฟฟา รวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัด และอุปกรณไฟฟา ซ่ึงเปนกรรมสิทธ์ิของ 
การไฟฟา หรือ คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟาเพ่ิมเติม คาธรรมเนียม รวมถึงการ
ปรับปรุงระบบไฟฟา การขยายเขตไฟฟา การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบไฟฟาและอุปกรณ   ฯลฯ 
 (5)  คาติดตั้งประปา เชน คาวางทอประปาภายนอกสถานท่ีราชการ เพ่ือใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไดใชบริการน้ําประปา รวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณประปา ซ่ึงเปน
กรรมสิทธ์ิของการประปา หรือ คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพ่ิมเติม รวมถึง
การปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ 
 (6)  คาติดตั้งโทรศัพท คาใชจายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา 
คาเครื่องโทรศัพทพวงภายในและเครื่องโทรศัพทภายใน ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา    

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา      เปนเงิน          3,000  บาท     
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา      เปนเงิน      268,500  บาท 

 ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ ศาสนาวัฒนธรรมฯ      เปนเงิน      325,500  บาท 

 
 ข. ประเภท  รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว   2,236,000  บาท 
 (1)  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑตางๆ ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร เครื่อง
พิมพดีด โตะ   เกาอ้ี และครุภัณฑอ่ืนๆ 
 (2)  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมส่ิงกอสราง สําหรับจายเปนคาบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมส่ิงกอสราง เชน ซอมบานพักพนักงานเทศบาล อาคารเรียน รั้ว และงานซอมส่ิงกอสราง ๆ 
ท่ีชํารุดใหใชงานไดด ี
ตั้งจายจากเงินรายได 
 ปรากฏในแผนงานการศึกษา    

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา       เปนเงิน     70,000     บาท 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา      เปนเงิน     700,000     บาท 
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ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ ศาสนาวัฒนธรรมฯ      เปนเงิน     230,000     บาท 

 (3)  เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษา  หรือซอมแซมครุภัณฑ  หรือซอมแซมส่ิงกอสราง
สําหรับสนามกีฬาท่ีไดรับการถายโอนจากการกีฬาแหงประเทศไทย (สนามกีฬาทุงแจง) ตามหนังสือ 
ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว1226 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2552 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ ศาสนาวัฒนธรรมฯ เปนเงิน      1,236,000     บาท 
 

 ค. ประเภท รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ตั้งไว  13,284,700  บาท 
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 (1)  โครงการสัปดาหวันวิทยาศาสตรของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 

ตั้งไว        45,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดกิจกรรมสัปดาหวันวิทยาศาสตรของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรังท้ัง 7 
โรงเรียน โดยจัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร การจัดกิจกรรมการประกวดแขงขันทางวิชาการเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร การจัดการแสดงของนักเรียน การไปศึกษาดูงาน และกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของโดยจาย
เปนคาจัดซ้ือวัสดุตางๆ คาของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล คาเอกสารแผนพับ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร หรือกรรมการตัดสิน และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับ 
การดําเนินการโครงการ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา    งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 (2)  โครงการสัปดาหหองสมุดของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 

ตั้งไว        37,000   บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดกิจกรรมสัปดาหหองสมุดของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลท้ัง 7 โรงเรียน โดยจัด
กิจกรรมนิทรรศการเกี่ยวกับหองสมุด การจัดประกวดแขงขันทางวิชาการ การแสดงของนักเรียนและ
กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของในโครงการ โดยจายเปนคาวัสดุตางๆ ในการดําเนินการ  คาของขวัญ 
ของรางวัล  เงินรางวัล  คาตกแตงสถานท่ี  คาอาหาร คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาจัดทําเอกสาร
คาตอบแทนคณะกรรมการ  และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา    งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
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 (3)  โครงการรักษภาษาไทยโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
   ตั้งไว      100,000   บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายกิจกรรมสัปดาหวันสุนทรภู และกิจกรรมการอนุรักษภาษาไทย จัดกิจกรรม
เกี่ยวกับนิทรรศการ การประกวด การแขงขันทักษะทางวิชาการ การแสดงนักเรียนโดยจายเปน 
คาจัดซ้ือวัสดุตางๆ ในการดําเนินการ คาวัสดุเครื่องแตงกาย คาตกแตงสถานท่ี คาพาหนะ คาเอกสาร
คาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาของขวัญ ของรางวัล คาตอบแทนวิทยากร และคาใชจาย
อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 (4)  โครงการปจฉิมนิเทศนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
  ตั้งไว     120,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศ โดยการอบรมปจฉิมนิเทศ-อบรมนักเรียนจัดพิธีมอบวุฒิบัตร
สําหรับนักเรียนช้ันอนุบาล พิธีมอบประกาศนียบัตรแกนักเรียนช้ันประถมศึกษาป ท่ี 6 และ 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กิจกรรมการแสดงของนักเรียนและจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยจายเปน 
คาจัดซ้ือวัสดุในการดําเนินการ   คาปกวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร คาวัสดุตกแตงสถานท่ี คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากรและคาใชจายอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการ
โครงการ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา    งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 (5)  โครงการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาตโิรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
  ตั้งไว         30,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรังท้ัง 7 โรงเรียน โดยจัด
กิจกรรมการแสดงความกตัญูตอแม การแสดงของนักเรียน การจัดนิทรรศการ การแขงขันกิจกรรมท่ี
เกี่ยวของกับการรําลึกพระคุณแม การจัดพิธีทางศาสนาและกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยจายเปน 
คาจัดซ้ือวัสดุตางๆ ในการดําเนินงาน คาของขวัญ ของรางวัล คาวัสดุตกแตงสถานท่ี คาอาหาร
คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาตอบแทน และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา   งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 (6)  โครงการจัดกิจกรรมวันพอแหงชาติ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 

                                                                             ตั้งไว         30,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดกิจกรรมวันพอแหงชาติของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง ท้ัง 7 โรงเรียน  
โดยจัดกิจกรรมการแสดงความกตัญูตอพอ การแสดงของนักเรียน การจัดนิทรรศการ การประกวด
การแขงขันกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการรําลึกพระคุณพอ การจัดพิธีทางศาสนา และกิจกรรมท่ีเกี่ยวของ
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โดยจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุตางๆ ในการดําเนินงาน คาของขวัญ ของรางวัล คาวัสดุตกแตงสถานท่ี
คาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาตอบแทน และคาใชสอยอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา    งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 (7)  โครงการจัดหาหนังสือและส่ือการเรียนรูประจําหองสมุดเทศบาล หองสมุด
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง     ตั้งไว       450,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาหนังสือ , ส่ือการเรียนรู VCD DVD CD ของหองสมุดเทศบาลนครตรัง หองสมุดของ
โรงเรียนในสังกัดฯ ท้ัง 7 โรงเรียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา    งานระดับกอนวัยเรยีนและประถมศึกษา 
 (8)  โครงการอบรมกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครตรัง        ตั้งไว       100,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดการฝกอบรม โดยการประชุมทางวิชาการเชิงปฏิบัติการ และดูงานของ
กรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง  โดยจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุตางๆ ในการ
ดําเนินการ คาตอบแทนวิทยากร คาเชาท่ีพัก  คาเชาอุปกรณ คาพาหนะ คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาจางเหมาบริการ  คาของสมนาคุณคาวัสดุอุปกรณ คาใชจายในการตกแตงสถานท่ี
คาใชจายในพิธีเปด-ปด คาพิมพประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร ส่ิงตีพิมพ คาใชจาย
ในการติดตอส่ือสารและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา    งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 (9)  โครงการสงเสริมลดและแยกขยะมูลฝอยโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
        ตั้งไว         35,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดกิจกรรมสงเสริมการลดและแยกขยะมูลฝอยของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง
ท้ัง 7 โรงเรียน   โดยจัดอบรมสัมมนา และทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับการลดและการแยกขยะ 
การดําเนินการเกี่ยวกับธนาคารขยะ และกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุตางๆ 
ในการดําเนินการคาตอบแทนวิทยากร คาจัดทําเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรม คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาตกแตงสถานท่ี คาของขวัญของรางวลั เงินรางวัล 
คาเกียรติบัตร คาจัดทําท่ีเก็บขยะท่ีผานการคัดแยกแลว คาภาชนะใสขยะและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ
กับการดําเนินการโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานการศึกษา    งานระดบักอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
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 (10)  โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในสังกัดเทศบาลนครตรัง      
        ตั้งไว         35,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดดําเนินการ โครงการโรงเรียนสงเสรมิสุขภาพ สําหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
นครตรัง ท้ัง 7 โรงเรียน โดยการจัดอบรม จัดนิทรรศการ การแสดงออกของนักเรียน โดยจายเปนคา
จัดซ้ือวัสดุตางๆ ในการดําเนินงาน คาใชจายเกี่ยวกับการตกแตงสถานท่ี คาใชจายในพิธีเปด-ปด 
คาตอบแทนวิทยากร คาอุปกรณ คาวัสดุเครื่องเขียนและคาของขวัญของรางวัล คาเชาอุปกรณตางๆ  
ท่ีใชในโครงการ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาพาหนะ คาเชาท่ีพักและคาใชจายอ่ืนๆ  
ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการ 
 ตั้งจายจากเงินรายได     ปรากฏในแผนงานการศึกษา    งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา      

 (11) โครงการจัดงานวันครใูนสังกัดเทศบาลนครตรัง    ตั้งไว        50,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเกี่ยวกับการจัดงานวันครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรังท้ัง 7 โรงเรียน ดวยการ
จัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา พิธีไหวครู การบําเพ็ญประโยชน การจัดกิจกรรมแสดงออกของครู 
เยี่ยมขาราชการครูบํานาญ การเขารวมกิจกรรมงานวันครูกับหนวยงานอ่ืนรวมท้ังกิจกรรมอ่ืนๆ 
ท่ีเกี่ยวของโดยจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุตางๆ ในการดําเนินงาน คาใชจายในการตกแตงสถานท่ี คาใชจาย
ในพิธีเปด-ปด คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของขวัญ ของสมนาคุณ 
คาจางเหมาบริการ คาวัสดุอุปกรณและเครื่องเขียน คาจัดพิมพเอกสาร คาถายเอกสาร และส่ิงตีพิมพ 
คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาเชา อุปกรณตางๆ ในการจัดงาน และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ
ดําเนินการโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานการศึกษา    งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

 (12) โครงการมอบวุฒิบัตรแกเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง 
                                                                                    ตั้งไว       20,000   บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดพิธีการมอบวุฒิบัตรใหแกเด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลนครตรัง โดยจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุตางๆ ในการดําเนินงาน คาตกแตงสถานท่ี คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของท่ีระลึก คาจางเหมาบริการและคาใชจายอ่ืน ๆท่ีเกี่ยวของกับการ
ดําเนินการโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานการศึกษา    งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 (13)  โครงการกิจกรรมวันไหวครูของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล 
นครตรัง   ตั้งไว         10,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดกิจกรรมไหวครูของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง โดยจายเปนคาซ้ือ
วัสดุตางๆ ในการดําเนินงาน คาวัสดุตกแตงสถานท่ี คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และ
คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการฯ 
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ตั้งจายจากเงินรายได      ปรากฏในแผนงานการศึกษา    งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 (14)  โครงการส่ือสัมพันธครอบครวัสุขสันตศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง
        ตั้งไว        20,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมส่ือสัมพันธครอบครัวสุขสันตของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
นครตรัง โดยจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุตางๆ ในการดําเนินงาน คาวัสดุตกแตงสถานท่ี คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาของท่ีระลึก คาของขวัญของรางวัล คาจางเหมาบริการและคาใชจายอ่ืนๆ 
ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานการศึกษา    งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 (15) โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล 
นครตรัง     ตั้งไว        30,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง โดยจายเปน 
คาซ้ือวัสดุตางๆ ในการดําเนินงาน คาวัสดุตกแตงสถานท่ี คาจางเหมาบริการ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาของขวัญ ของรางวัล ของท่ีระลึก คาตอบแทนวิทยากร และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ
กับการดําเนินการโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได     ปรากฏในแผนงานการศึกษา    งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา      
 (16) โครงการประชุมผูปกครองนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล 
นครตรัง        ตั้งไว       150,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดการประชุมผูปกครองนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและเด็กเล็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง โดยจายเปนคาตกแตงสถานท่ี คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาจางเหมาบริการตางๆ คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุตางๆ ในการ
ดําเนินงานและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการฯ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ
กับการดําเนินโครงการ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา    งานระดบักอนวัยเรียนและประถมศึกษา  
 (17)  โครงการพัฒนากิจการลูกเสือ - เนตรนารีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 

   ตั้งไว       300,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดกิจกรรมพัฒนากิจการลูกเสือ - เนตรนารีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรังท้ัง 7 
โรงเรียน โดยการจัดอบรมผูบังคับบัญชา จัดอบรมนายหมูลูกเสือ-เนตรนารี และการจัดเขาคายลูกเสือ-
เนตรนารี รวมท้ังการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุตางๆ ในการดําเนินงาน 
คาธรรมเนียมการอบรม การใชจายเงินสนับสนุน จายคาธรรมเนียมการใชสถานท่ี คาเชาท่ีพัก คาเชา
เครื่องเสียง คาวัสดุ เครื่องบริโภค คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาจางเหมาบริการ คาพาหนะ คาเบ้ีย
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เล้ียงวิทยากรและเจาหนาท่ี คาตอบแทนวิทยากร และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการ
โครงการ  
ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา    งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 (18)  โครงการอบรมกรรมการนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 

                                                                            ตั้งไว         40,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดอบรมกรรมการนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรังท้ัง 7 โรงเรียน โดยจัด
อบรมกรรมการนักเรียน เพ่ือสรางเสริมกระบวนการทํางานเปนกลุม และวิถีชีวิตประชาธิปไตย 
รวมท้ังกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุตางๆ ในการดําเนินงาน คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของท่ีระลึก คาตอบแทนวิทยากร คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาของขวัญ
เอกสารคูมือ  ของรางวัล    เอกสารคูมือ  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ
กับการดําเนินการโครงการ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา    งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 (19)  โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
                                                                                           ตั้งไว         86,700  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกจิกรรมรณรงคการปองกันยาเสพติด  แกเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี และ
จัดอบรมเจาหนาท่ีและครูวิทยากรแกนนํายาเสพติด  โดยการจัดอบรมสัมมนาการจัดนิทรรศการ การ
เดินรณรงค การประกวดแขงขันทางวิชาการ ทางการกีฬา การเยี่ยมชมผูปวยจากยาเสพติด และ
กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุตางๆ ในการดําเนินงาน  คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาจางเหมาบริการ คาของท่ีระลึก คาของขวัญของรางวัล คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
โฆษณาและแพร และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 (20) โครงการจัดกิจกรรมศูนยเยาวชนเทศบาลนครตรัง     ตั้งไว      640,000  บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมศูนยเยาวชนเทศบาลนครตรังและศูนยสาขา ศูนยเยาวชน
ตนแบบ การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูแกผูรับผิดชอบศูนยเยาวชน การจัดกิจกรรมเขาคาย
เยาวชน การจัดทัศนศึกษาเชิงอนุรักษ การจัดการฝกอบรม การจัดการแขงขันหรือการประกวด ดาน
กีฬา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป การอาชีพ ดานส่ิงแวดลอม ดานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสง
นักกีฬาของศูนยเยาวชนและกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ เขารวมการแขงขันรายการตาง ๆ การเขาคาย
เก็บตัวฝกซอมนักกีฬาของศูนย จัดกิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกาย โดยจายเปนคาสมนาคุณ 
วิทยากร คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาตอบแทนบุคคลภายนอก กรณีแตงตั้งเปนผูควบคุมทีมและ 
ผูฝกสอนหรือเจาหนาท่ีอ่ืน คาตอบแทนอาสาสมัคร คาตอบแทนผูนําการออกกําลังกาย คาของขวัญ
ของรางวัล คาเบ้ียเล้ียง คาเชาท่ีพัก คาพาหนะเดินทาง คาจางเหมารถ คาเชาเครื่องขยายเสียง คาถวย
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รางวัล  คาโลรางวัลหรือเหรียญรางวัล คาเงินรางวัล คาน้ําแข็ง น้ําดื่ม คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหารทําการนอกเวลา คาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพร คาอุปกรณการกีฬาหรือ
กรีฑา คาชุดนักกีฬาหรือชุดนักกรีฑาพรอมรองเทา ถุงเทา คาวัสดุในการดําเนินงาน และคาใชจายอ่ืนๆ 
ท่ีเกี่ยวของ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา   เปนเงิน   500,000  บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว1226 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2552) 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  เปนเงิน   140,000  บาท 
 (21) โครงการจัดกิจกรรมฉลองวนัเด็กแหงชาติ             ตั้งไว       400,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ  จัดการประกวด จัดการแขงขัน จัดการแสดง
การสาธิต การแสดงโชว โดยจายเปนคาของขวัญ ของรางวัล คาเชาเครื่องขยายเสียง คาถวยรางวัล 
คาเหรียญรางวัล คาโลรางวัล คาเงินรางวัล คาน้ําแข็ง น้ําดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร 
คาโฆษณาประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณในการดําเนินงาน คาตอบแทนกรรมการตัดสินกิจกรรม
ตางๆ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา    งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 (22) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาล
นครตรัง        ตั้งไว      500,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดการฝกอบรม ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการและทัศนศึกษาดูงาน 
แกพนักงานครูเทศบาล ครูลูกจางสอน ครูผูดูแลเด็กเล็ก ครูอนุบาล  โรงเรียนเทศบาลท้ัง 7 โรงเรียน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
เปนคาตกแตงสถานท่ีในการจัดกิจกรรมการอบรม คาใชจายในการจัดพิธีเปด-ปด คาวัสดุ ในการ
ดําเนินการและจัดทําเอกสาร คาฟลม  คาลางอัดภาพถาย คาจางเหมาบริการตางๆ คาพาหนะ 
คาตอบแทนวิทยากร คาใชจายในการเดินทางไปราชการของวิทยากร คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของวิทยากร  คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการ
โครงการรวมท้ังคาใชจายในการอบรมผูฝกสอนและผูตัดสินกีฬานักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
ท้ัง 7 โรงเรียน 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา    งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
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 (23) โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสงเสริมสนับสนุนงานวิชาการ 
                                                                                                                  ตั้งไว        30,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดการฝกอบรม โดยการประชุมทางวิชาการเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ
สงเสริมสนับสนุนวิชาการของเทศบาลนครตรังและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง ท้ัง 7 โรงเรียน ระดับกลุมการศึกษาท่ี 4 รวมท้ังการจัดกิจกรรม
อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยจายเปนคาวัสดุ อุปกรณในการจัดทําเอกสารการประชุม คาอาหารวาง คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาวัสดุตกแตงสถานท่ี คาจางเหมาบริการตางๆ คาอัด-ลางรูป คาตอบแทนวิทยากร 
คาของขวัญของรางวัล และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได     ปรากฏในแผนงานการศึกษา    งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 (24) โครงการสงเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรูแกนกัเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรังและเด็กและเยาวชนในทองถ่ิน      ตั้งไว      450,000   บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมแขงขันคัดเลือกนักเรียนตัวแทนคนเกงในกลุมสาระการเรียนรู
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพ.ศ.2544 
การเขาคายฝกทักษะดานวิชาการดวยนวัตกรรมเชิงประจักษและกิจกรรมรูปแบบหลากหลาย 
แกนักเรียนในสังกัดและในทองถ่ินจังหวัดตรัง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมพิเศษ และ 
การจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีสอดคลองกบัพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 โดยจายเปนคาวัสดุ
การฝกอบรม คาจัดทําแบบทดสอบ คาตอบแทนวิทยากร คาของขวัญของรางวัล ของท่ีระลึก คาเงิน
รางวัล คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจางเหมาบริการตางๆ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของใน
การดําเนินกิจกรรมโครงการฯ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา    งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 (25)  โครงการอบรมพัฒนาหลักสูตรและการจัดทําสาระการเรียนรูหลักสูตรการ 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน            ตั้งไว     200,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการประชุม อบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานการศึกษา  แกครูผูสอนใน
สถานศึกษาและศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครตรัง โดยจายเปนคาตอบแทนและคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุในการดําเนิน
กิจกรรมฯ คาจัดทําเอกสาร คาจางเหมาบริการตางๆ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนิน
กิจกรรมในโครงการฯ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา    งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
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 (26) โครงการจัดนิทรรศการวิชาการของโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
เทศบาลนครตรัง                                                                                  ตั้งไว     700,000   บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดนิทรรศการทางวิชาการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลท้ัง 7 โรงเรียนและศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลนครตรัง นิทรรศการระดับภาคใตและระดับประเทศเพ่ือรวมการประกวดแขงขันทาง
วิชาการ การแสดงของนักเรยีน การแสดงดนตรี นาฏศิลป ศิลปะ การอาชีพ การกีฬา และนันทนาการ
รวมท้ังกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยจายเปน คาซ้ือวัสดุตางๆ ในการดําเนินการ คาเอกสาร 
คาของขวัญของรางวัล และของท่ีระลึก คาดนตรี คาการแสดงตางๆ คาตกแตงสถานท่ี คาลาง 
อัดภาพถาย คาจางเหมาบริการตางๆ  คาพาหนะเดินทาง และคาใชจายอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของกับการ
ดําเนินการโครงการ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 (27)  โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครตรัง 

        ตั้งไว       610,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมดานทักษะวิชาชีพของนักเรียนและเด็กดอยโอกาสฯ เชน
คาลงทะเบียน คาวัสดุฝกอบรม คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง และเครื่องดื่มคาพาหนะ 
คาจางเหมาอ่ืนๆ  คาวัสดุและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการฝกอบรมระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครตรัง 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา เปนเงิน 600,000  บาท 
งานการศึกษาไมกําหนดระดับ  เปนเงิน   10,000  บาท 

 (28) โครงการศูนยการเรียนรูในภูมิภาคจังหวัดตรัง ในการจัดการศึกษาเพ่ือการ 
พัฒนาอยางยั่งยืน                                                                                                    ตั้งไว       800,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาการดําเนินงานในการจัดตั้งศูนยการเรียนรูในภูมิภาคจังหวัดตรัง โดยจายเปนคา
ดําเนินการฝกอบรม ประชุมสัมมนา รวมถึงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณตางๆ ในการดําเนินงานทุกๆ ดาน 
คาตอบแทนวิทยากร คาจัดทําเอกสาร คาของขวัญ ของรางวัล ของท่ีระลึก คาตกแตงสถานท่ี คาใชจาย
ในพิธีเปด-ปด การประชุมอบรมสัมมนาคาพาหนะเดินทางเพ่ือไปดูงานศูนยการเรียนรูในภูมิภาคอ่ืนๆ 
ท้ังในประเทศและตางประเทศ คาจางเหมาบริการและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงาน 
ในโครงการฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานการศึกษาไมกําหนดระดับ เปนเงิน 430,000  บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานการศึกษาไมกําหนดระดับ  เปนเงิน 370,000  บาท 
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 (29)  โครงการประกวดครแูละผูบริหารสถานศึกษาดีเดนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง         ตั้งไว       30,000   บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการประกวดครูดีเดนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง ท้ัง 7 
โรงเรียน ระดับเทศบาล และระดับประเทศโดยจายเปนคาวัสดุ อุปกรณในการดําเนินการ คาตอบแทน 
คณะกรรมการ คาของขวัญของรางวัล ของท่ีระลึก และเงินรางวัล คาเอกสาร คาจางเหมาบริการตางๆ  
คาอัด-ลางรูป คาอาหารและเครื่องดื่ม คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการโครงการฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานการศึกษา    งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

 (30)  โครงการอบรมสัมมนาเจาหนาท่ีสนามกีฬา          ตั้งไว         16,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการอบรมสัมมนาเจาหนาท่ีดูแลสนามกีฬา  ถายโอนระดับจังหวัด (สนามกีฬา 
โดยมีคาใชจายเปน  คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารและเครื่องดื่มผูเขารวมกิจกรรม คาตอบแทน
วิทยากร หรือผูนํากิจกรรม  คาจางเหมารถ รวมท้ังคาวัสดุหรืออุปกรณในการจัดกิจกรรม และ
คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการ  ตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว1226 
ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2552 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ 
 (31) โครงการอบรมนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครตรัง        ตั้งไว        60,000   บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการอบรมทางวิชาการ ใหแกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ของโรงเรียน
เทศบาล 1 (สังขวิทย)    โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร) และโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยา
ภิรม)   ในลักษณะการเขาคายอบรมนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดเทศบาล  เพ่ือฝกฝนอบรม
คุณลักษณะนิสัย ความมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข รวมท้ังการ
ปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมใหม รวมท้ังการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยจายเปนคาจัดซ้ือ
วัสดุตางๆ ในการดําเนินการคาตกแตงสถานท่ี คาตอบแทนวิทยากร คาของขวัญของรางวัล เงินรางวัล
คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาพาหนะ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการ
โครงการ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา    งานระดับมัธยมศึกษา 
 (32) โครงการจัดการแขงขัน “เทศบาลนครตรังมิน-ิฮาลฟมาราธอน” 

ตั้งไว     150,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดการแขงขัน”เทศบาลนครตรังมินิ-ฮาลฟมาราธอน” โดยการจัดการแขงขันวิ่งมินิ-
ฮาลฟมาราธอน” โดยจายเปนคาเหรียญรางวัล ถวยรางวัล คาอาหารวาง คาอาหารและเครื่องดื่ม  
คาน้ําแข็ง คาแกวพลาสติก สําหรับนักกีฬา คาของท่ีระลึก คาวัสดตุกแตงสถานท่ี  คาดอกไมแทนพูด
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คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาวัสดุดําเนินงาน คาตอบแทนผูตัดสินคาเชาเครื่องขยายเสียง คาอาหาร
ทําการนอกเวลาของเจาหนาท่ีแขงขันและคนงานสนามกีฬา คาอุปกรณแขงขัน อุปกรณกีฬา และ
คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ 
 (33)  โครงการแขงขันฟุตบอลงานประเพณีสงกรานต  ตั้งไว       150,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอลงานประเพณีสงกรานต โดยจายเปนคาเชา   คาเตรียม
สนามแขงขัน คาอุปกรณการแขงขัน คาเบ้ียเล้ียงเจาหนาท่ีประจําสนาม คาถวยรางวัล คาโลรางวัล 
คาเหรียญรางวัล คาวงดุริยางค คาการแสดงในพิธีเปด-ปด คาน้ําแข็งและเครื่องดื่ม คาพลุสําหรับพิธี
เปด-ปด คารางวัลนักเรียน นักศึกษา ลูกเสือ-เนตรนารีท่ีปฏิบัติหนาท่ีภายในสนามแขงขัน คาอาหารทํา
การนอกเวลาราชการของเจาหนาท่ีแขงขัน คาตอบแทนกรรมการผูตัดสิน เจาหนาท่ีและเจาหนาท่ี
เทคนิค คาของขวัญและของท่ีระลึก คาวัสดุในการดําเนินงาน และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ
ดําเนินการโครงการ  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ 
 (34)  โครงการประกวดแอโรบิกดานซเพ่ือเยาวชนและประชาชน  
        ตั้งไว        50,000   บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดประกวดแอโรบิกดานซ เพ่ือสงเสริมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพของ
เยาวชนและประชาชนโดยท่ัวไป โดยจายเปนคาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาเชาเครื่องขยายเสียง 
คาเงินรางวัล  คาเตรียมสนามแขงขัน คาอุปกรณแขงขัน คาเบ้ียเล้ียงเจาหนาท่ีประจําสนามแขงขัน 
คาถวยรางวัล คาโลรางวัล คาเหรียญรางวัล คาวงดุริยางค คาการแสดงในพิธีเปด-ปด คาน้ําแข็ง และ
เครื่องดืม่ คาพลุสําหรับพิธีเปด-ปด คารางวัลนักเรียน นักศึกษา ลูกเสือ-เนตรนารีท่ีปฏิบัติงานภายใน
สนามแขงขัน คาอาหารทําการนอกเวลาของเจาหนาท่ีแขงขัน เงินรางวัลกรรมการผูตัดสิน เจาหนาท่ี
และเจาหนาท่ีเทคนิค คาของขวัญและของท่ีระลึก คาวัสดุตางๆ ในการดําเนินงาน และคาใชจายอ่ืนๆ 
ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ 
นันทนาการ  
 (35)  โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    
        ตั้งไว   3,000,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการจัดการแขงขันกีฬาสีของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง  จํานวน 7 
โรงเรียน และดําเนินการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนกลุมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง “สายรุง
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เกมส” เพ่ือจายเปนคาดําเนินการคัดเลือก เก็บตัว ฝกซอม และสงทีมกีฬา กรีฑา นักเรียนเทศบาลนคร
ตรังเขารวมการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย (รอบคัดเลือก) 
ระดับภาคใต และ(รอบชิงชนะเลิศ) ระดับประเทศ จายเปนคาเบ้ียเล้ียง คาท่ีพัก คาพาหนะในการ
ฝกซอม และไปราชการของนักกีฬา กรีฑา ผูฝกสอนผูควบคุมทีมหรือเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ คาอุปกรณ
กีฬา กรีฑา คาชุดนักกีฬา คาเวชภัณฑ คาน้ํามันเช้ือเพลิง คาน้ําแข็งและเครื่องดื่ม คาจางเหมาบริการ 
คาวัสดุในการดําเนินงาน และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ  
 (36)  โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ตั้งไว      500,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการจัดการแขงขันและสงทีมเขารวมการแขงขันกีฬาฟุตบอล บาสเกตบอล 
วอลเลยบอล ตะกรอ วายน้ํา เทควันโด เทนนิส เทเบิลเทนนิส เปตอง ยิงปน คาจัดการแขงขันฟุตบอล
งานประเพณีลอยกระทง งานประเพณีชักพระ กีฬาฟุตบอลตานยาเสพติด กีฬาระหวางชุมชน และ
กิจกรรมแขงขันกีฬาอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยจายเปนคาเบ้ียเล้ียง คาท่ีพัก คาพาหนะในการเดินทางไป
ราชการเขารวมการแขงขัน คาเชา คาเตรียมสนาม คาอุปกรณกีฬา คาอุปกรณแขงขัน คาถวยรางวัล คา
โลรางวัล คาเหรียญรางวัล คาชุดกีฬา คาเวชภัณฑ คาวงดุริยางค คาการแสดงในพิธีเปด-ปด คาพลุ
สําหรับพิธีเปด- ปด คาน้ําดื่มน้ําแข็ง คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเก็บตัวนักกีฬา คารางวัลนักเรียน 
นักศึกษา ลูกเสือ-เนตรนารีท่ีปฏิบัติงานภายในสนามแขงขันคาเบ้ียเล้ียง เจาหนาท่ีประจําสนามแขง
ขัน คาจางเหมาบริการ คาอาหารทําการนอกเวลา ของเจาหนาท่ีประจําสนามแขงขัน คาตอบแทน
กรรมการผูตัดสิน เจาหนาท่ีและเจาหนาท่ีเทคนิค คาของขวัญ คาวัสดุในการดําเนินงานและคาใชจาย
อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกบัการดําเนินการโครงการฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ  
 (37) โครงการพัฒนากีฬามวยเทศบาลนครตรัง  ตั้งไว     400,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมพัฒนากีฬามวยเทศบาลนครตรัง การฝกอบรมกีฬามวยแก 
เด็กและเยาวชน การจัดการฝกอบรมสัมมนาผูฝกสอนกีฬามวย การจัดการแขงขันกีฬามวย การสง
นักกีฬามวยเขารวมแขงขัน รายการตางๆ การเขาคายเก็บตัวฝกซอมนักกีฬามวย โดยจายเปนคา
สมนาคุณวิทยากร คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาตอบแทนบุคลากรภายนอก กรณีแตงตั้งเปนผู
ควบคุมทีมและผูฝกสอน หรือเจาหนาท่ีอ่ืน คาตอบแทนอาสาสมัคร คาของขวัญ คารางวัล คาเบ้ียเล้ียง 
คาเชาท่ีพัก  คาพาหนะเดินทาง คาจางเหมารถ คาเชาเครื่องขยายเสียง คาถวยรางวัล คาโลรางวัล หรือ
เหรียญรางวัล คาเงินรางวัล คาน้ําแข็ง น้ําดื่ม อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารทําการนอก
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เวลา  คาโฆษณาประชาสัมพันธ และเผยแพร คาอุปกรณการกีฬา การชุดนักกีฬา พรอมรองเทา ถุงเทา 
คาวัสดุในการดําเนินงาน และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ 
 (38) โครงการจัดงานประเพณีลากพระ      ตั้งไว      250,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดกิจกรรมและงานประเพณีชักพระรวมท้ังการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือสงเสริมพุทธ
ศาสนา โดยจายเปนคาปจจัยถวายพระและเครื่องไทยธรรม คาอาหารและเครื่องดื่ม คาใชจายในพิธี
เปดงาน คาของขวัญของรางวัลของท่ีระลึก คาตอบแทนกรรมการตัดสิน เงินรางวัล คาจางมหรสพ 
คาดนตรี คาการแสดงบนเวที คาสถานท่ี  คาพิธีกร  คาตอบแทนเรือพระ คาใชจายในการ
ประชาสัมพันธ คาติดตั้งมิเตอรไฟฟา คากระแสไฟฟา คามิเตอรช่ัวคราว คาดอกไม คาวัสดุ คาเชา
เครื่องเสียง  คาภัตตาหาร คาตกแตงเวที และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถ่ิน 
 (39) โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
        ตั้งไว       150,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันเขาพรรษา  วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา การสมโภชเทียน
พรรษา และการจัดขบวนถวายเทียนพรรษา การจัดพิธีการทางศาสนา รวมท้ังการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ 
เพ่ือสงเสริมพุทธศาสนา โดยจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุดําเนินงาน คาปจจัยถวายพระและเครื่องไทยธรรม 
คาตกแตงรถ และตนเทียนพรรษา คาดอกไม   คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  คาน้ําปานะ คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาจางมหรสพ คาการแสดงบนเวที คาจางเหมาบริการ  คาพิธีกร  คาเชาเครื่องขยายเสียง 
และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานการศาสนา   วัฒนธรรมและนันทนาการ   งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถ่ิน 
 (40) โครงการจัดงานทอดกฐินสามัคคี                         ตั้งไว        50,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดงานทอดกฐินสามัคคี การจัดพิธีทางศาสนา การจัดกิจกรรมการฉลององคกฐิน การ
จัดกิจกรรมขบวนแหองคกฐิน  และพิธีการทอดกฐินสามัคคี รวมท้ังกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยจาย
เปนคาจัดซ้ือวัสดุดําเนินงาน คาปจจัยและเครื่องไทยธรรม คาอาหารและเครื่องดื่ม คาดอกไม 
คาเครื่องอัฐบริขาร  คาน้ําปานะ   คาจางมหรสพ คาการแสดงบนเวที คาพิธีกร คาเชาเครื่องขยายเสียง
คาตกแตงเวที คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการ 
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ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนา   วัฒนธรรมและนันทนาการ   งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถ่ิน 
 (41)  โครงการกิจกรรมบรรพชาสามเณรและอุปสมบทพระภาคฤดูรอน  
                                                                      ตั้งไว      250,000   บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอนและอุปสมบทพระภิกษุภาคฤดู
รอน เพ่ือเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชน และประชาชนในชวงปดภาคเรียน และสืบทอด
พุทธศาสนา รวมท้ังจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยจายเปนคาวัสดุตางๆในการดําเนินการ คาปจจัย 
เครื่องไทยธรรม คาน้ําปานะ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาดอกไมธูปเทียน คาวัสดุงานบานงานครัว 
คาวัสดุเครื่องบริโภค คาภัตตาหาร คาชุดนาค คาผาไตรจีวร คาทําขวัญนาก คาวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร คาดนตรีไทย คากลองยาว คามหรสพ คาตกแตงสถานท่ี คาจางเหมาบริการ และคาใชจาย
อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการฯ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถ่ิน 
 (42)  โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมจริยธรรมแกเยาวชน      ตั้งไว      800,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดกิจกรรมสงเสริมจริยธรรมแกเด็กและเยาวชน โดยการฝกอบรม การประชุมทาง
วิชาการโดยจัดวิทยากรใหการอบรมศีลธรรม จริยธรรม นักเรียนสังกัดเทศบาลตลอดป  จัดเขาคาย
คุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนละ 1 ครั้ง  จัดการสอนธรรมศึกษา สงนักเรียน เยาวชน สอบธรรมศึกษา 
ตรี โท เอก จัดอบรมเชิงวิชาการ จัดการทัศนศึกษา แหลงกําเนิดพุทธศาสนา ของพระพุทธเจา 
แหลงอริยธรรมท่ีเกี่ยวของกับศาสนาตางๆ และจัดกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของในการสงเสริมจริยธรรม
แกเด็กและเยาวชน โดยจายเปนคาซ้ือวัสดุตางๆ ในการดําเนินงาน  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 
คาสถานท่ี คาของขวัญของรางวัลและเงินรางวัล คาอาหารและเครื่องดื่ม คาของท่ีระลึก คาตอบแทน
กรรมการตัดสิน คาเชาเครื่องขยายเสียง คาสมนาคุณวิทยากร  คาภัตตาหาร คาจางเหมาบริการ 
คาพาหนะ คาท่ีพัก คาเบ้ียเล้ียงไปราชการและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถ่ิน 
 (43) โครงการจัดกิจกรรมธนาคารความดีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรงั 
                                                                              ตั้งไว        80,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดกิจกรรม  “ธนาคารความด”ี  ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรังท้ัง 7 โรงเรียน
โดยจัดสงเสริม   และใหความรูเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมแกนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครตรัง  จัดนิทรรศการคนดี จัดการประกวดนักเรียนดี  จัดทําคูมือ และสมุดฝากความดี รวมท้ัง 
การจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสรางเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนในสังกัด
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เทศบาลนครตรัง โดยจายเปนคาซ้ือวัสดุตางๆ ในการดําเนินงาน  คาของขวัญ  ของรางวัลและ 
เงินรางวัล คาอาหารและเครื่องดื่ม คาถวยรางวัล เหรียญรางวัล คาจางเหมาบริการ และคาใชจายอ่ืนๆ 
ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได     ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถ่ิน 
 (44) โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการศาสนา                  ตั้งไว      200,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดกิจกรรมสงเสริมการศาสนา การทําบุญในวันพระตามวัดตางๆ ในเขตเทศบาล 
นครตรังและศาสนาอ่ืนๆ ในเขตเทศบาลนครตรัง  การแสดงพระธรรมเทศนา การบรรยายธรรม และ
ปาฐกถาธรรม  โดยเชิญชวนนักเรียน ครู พนักงานเทศบาล ลูกจาง เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป
รวมกิจกรรม รวมท้ังกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของเพ่ือสงเสริมการศาสนา โดยจายเปนคาซ้ือวัสดุตางๆ  
ในการดําเนินงาน คาปจจัยและเครื่องไทยธรรมถวายพระภิกษุ สามเณร คาน้ําปานะ  คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาดอกไม คาวัสดุตกแตงสถานท่ีคาสมนาคุณวิทยากร คาเชาเครื่องขยายเสียง คาจางเหมา
บริการ คาเอกสารเผยแพรพระพุทธศาสนา และศาสนาอ่ืนๆ  และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ
ดําเนินการโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถ่ิน 
            (45)  โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต                     ตั้งไว        200,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดงานประเพณีสงกรานต โดยการจัดพิธีทําบุญและพิธีทางพุทธศาสนา การจัดขบวน
แหรถพระพุทธรูป รถสงกรานต การจัดพิธีสรงน้ําพระสงฆ การรดน้ําขอพรผูสูงอายุ การประกวดเทพี
สงกรานต การจัดกิจกรรมการแสดงดนตรี นาฏศิลป และกิจกรรมนันทนาการ การประกวดแขงขัน
การประกอบอาชีพตางๆ ในชุมชนทองถ่ิน การแขงขันกีฬา และการจัดกิจกรรมตางๆ ท่ีเกี่ยวของเพ่ือ
สงเสริมและอนุรักษไวซ่ึงประเพณีอันดีงามของไทยใหคงอยูตลอดไป โดยจายเปนคาซ้ือวัสดุตางๆ 
ในการดําเนินงาน วัสดุตกแตงสถานท่ี คาดอกไม คาพลุ ไฟพะเนียง เวที คาโลรางวัล  วัสดุโฆษณา
และเผยแพร คาจางเหมาบริการ คาปจจัยและเครื่องไทยธรรม คาของขวัญของรางวัล เงินรางวัล คา
ติดตั้งมิเตอรช่ัวคราว คาเชามิเตอร คากระแสไฟฟา คาอาหารและเครื่องดื่ม คาน้ําปานะ คาดอกไม 
คาตอบแทนผูเขาประกวด คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาตอบแทนพิธีกร เจาหนาท่ีรักษาความสงบ
เรียบรอย คาจางมหรสพ คาจางแสดงดาราศิลปน   คาตกแตงรถยนต คายานพาหนะและเช้ือเพลิง 
คาประชาสัมพันธ คาเชาทรัพยสิน และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถ่ิน 
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 (46) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง                          ตั้งไว     300,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดงานประเพณลีอยกระทงของเทศบาลนครตรัง และชุมชุนตางๆ ภายในเขตเทศบาล
นครตรัง  โดยการจัดขบวนแหกระทง การจัดประกวดกระทงประเภทตางๆ  การประกวดนางนพมาศ 
การประกวดหนูนอยนพมาศ การแสดงดนตรี มหรสพตางๆ การแสดงของนักเรียน นักศึกษา 
การประกวดแขงขันทางดนตรี เชน  กลองยาว การประกวดรองเพลง การจัดพิธีลอยกระทง และ 
การจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของเพ่ือสงเสริมและอนุรักษไวซ่ึงประเพณีอันดีงามของไทยใหคงอยู
ตลอดไป โดยจายเปนคาซ้ือวัสดุตางๆ ในการดําเนินงาน วัสดุตกแตงสถานท่ี คาเครื่องแตงกาย 
คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คายานพาหนะและเช้ือเพลิง คาประชาสัมพันธ คาของขวัญของรางวัล 
เงินรางวัล คาจางเหมาบริการ คาอาหารวาง คาอาหารและเครื่องดื่ม คาตอบแทนกรรมการ ผูเขา
ประกวดและผูเขาแขงขันตางๆ คาน้ํา คาถวยรางวัล คาเชาเครื่องขยายเสียง คาดนตรี คาวัสดุสํานักงาน 
คาตอบแทนรายการแสดง  คากระแสไฟฟา คาเชาเรือกลาง คาตอบแทนพิธีกร  คาเบ้ียเล้ียงเจาหนาท่ี
รักษาความสงบเรียบรอย คาดอกไม คาจางมหรสพการแสดงตางๆ และคาใชจายอ่ืนๆ เกี่ยวของกับ
การดําเนินการโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถ่ิน 
 (47)  โครงการจัดงานประเพณีชักพระวัดควนขัน        ตั้งไว     150,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดงานประเพณีชักพระวัดควนขัน โดยจัดและตกแตงเรือพระ การจัดพิธีทางพุทธ
ศาสนา การจัดแสดงมหรสพตางๆ การแสดงของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในชุมชนตางๆ 
การประกวดแขงขันทางอาชีพในชุมชนทองถ่ิน การจัดนิทรรศการแสดงประวัติชุมชนและผลงาน
ของชุมชนตลอดจนการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยจายเปนคาซ้ือวัสดุตางๆ ในการดําเนินงาน 
คาตกแตงสถานท่ี คาของขวัญของรางวัล เงินรางวัล คาจางเหมาบริการ คาจางมหรสพ คาน้ํามัน
เช้ือเพลิง คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปจจัยและเครื่องไทยธรรม คาตอบแทนผูเขา
ประกวดแขงขัน คาตอบแทน คาของท่ีระลึกกรรมการตัดสิน การประกวดแขงขันตางๆ และคาใชจาย
อ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถ่ิน 
 (48) โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประจําถ่ินและศิลปนพ้ืนบาน 
  ตั้งไว       100,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประจําถ่ิน ศิลปนพ้ืนบาน โดยจัดกิจกรรมการประกวด 
การแขงขันกิจกรรมทางประเพณี วัฒนธรรมฯ  การประกวดมหรสพ และดนตรี การแสดงตางๆ 
การประชุมฝกอบรมทางวิชาการเพ่ือสืบสานวัฒนธรรมประจําถ่ิน การจัดนิทรรศการ การประกวด
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แขงขันทางวิชาการตางๆ รวมท้ังการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับโครงการ โดยจายเปนคาซ้ือวัสดุ
ตางๆ ในการดําเนินงาน  คาเชาและตกแตงสถานท่ี คาจางมหรสพการแสดงของทองถ่ิน คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาของขวัญของรางวัลและเงินรางวัล คาน้ํามันเช้ือเพลิง คาวัสดุงานบานงานครัว 
คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาตอบแทนวิทยากร คาจางเหมาบริการ คาเชาเครื่องขยายเสียง 
คากรรมการตัดสิน คาของท่ีระลึก คาดอกไมธูปเทียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ
ดําเนินการโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถ่ิน 
 (49) โครงการจัดงานประเพณีทําบุญวันสารทเดือนสิบ ตั้งไว       100,000  บาท 
เ พ่ือ เปนคาใชจ ายในการดํ าเนินงานจัดงานประเพณี ทําบุญวันสารทเดือนสิบ จัดพิธีทาง
พระพุทธศาสนา จัดพิธีสมโภชหมฺรับ จัดการแสดงดนตรี การแสดงบนเวที พิธีถวายหมฺรับ จัดการ
แขงขนัและประกวดกิจกรรรม  จัดนิทรรศการวิชาการ ดานขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน คาตอบแทน เงินรางวัล ของท่ีระลึก ของรางวัลกรรมการตัดสิน ผูเขารวมการ
แขงขันและประกวดกิจกรรม  คาอาหาร เครื่องดื่ม คาประชาสัมพันธ คาพลุ ดอกไมไฟ ไฟพะเนียง 
คาตอบแทนนักวิชาการ นักพูดบนเวที คาดอกไม  คาตกแตงสถานท่ี  คาน้ําปานะ คาปจจัย เครื่องไทย
ธรรมถวายพระภิกษุ สามเณร ประกอบศาสนพิธี และแสดงพระธรรมเทศนา คาเชาสถานท่ี 
คาตอบแทนตกแตงรถแหหมฺรับ คาตอบแทนเจาหนาท่ีรักษาความสงบ อํานวยความสะดวกดาน
จราจร คาจางการแสดงบนเวที คาเชาเครื่องเสียง คาจางเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร คาตอบแทน
พิธีกร และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของในการดําเนินการโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถ่ิน 
 (50)  โครงการงานประเพณีเทศกาลเลนวาว      ตั้งไว       30,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการจัดงานประเพณีเทศกาลเลนวาว เปนคาใชจายการจัดกิจกรรมการแขงขัน
และการประกวดกิจกรรม การจัดนิทรรศการ การจัดการแสดงดนตรี การจัดการแสดงบนเวที  
การสาธิตการทําวาว การแสดงมหรสพ คาตอบแทนการจัดนทิรรศการ คาตอบแทนการสาธิตการทํา
วาว การเลนวาวโชว คากระแสไฟฟา การติดตั้งและเชาหมอแปลงไฟฟา คาถวยรางวัล คาเงินรางวัล  
คาของท่ีระลึก และคาตอบแทนกรรมการตัดสินและผูสงการแขงขัน ประกวดกิจกรรมตางๆ คาจาง
เหมาบริการ คาอาหารเครื่องดื่ม การจัดพลุ ดอกไมไฟ ไฟพะเนียง คาตอบแทนเจาหนาท่ีรักษาความ
สงบ และการจราจร คาประชาสัมพันธ คาตกแตงเวที และสถานท่ี คาเชาเครื่องขยายเสียง คาวัสดุ และ
คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับโครงการ 
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ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถ่ิน  
 (51) โครงการเครือขายสหวิทยาการแหงราชบัณฑิตยสถานจังหวัดตรัง 
                                                                                                            ตั้งไว     200,000   บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดฝกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จากบุคลากรของราชบัณฑิตยสถาน
และนักวิชาการปราชญทองถ่ิน และผูทรงคุณวุฒิและบุคลากรจากองคกร 5  เครือขาย  คือ เครือขาย
ภาคการศึกษา เครือขายภาคองคกรสวนทองถ่ิน เครือขายภาคธุรกิจ เครือขายภาคประชาสังคม  
เครือขายสาธารณสุข  ของจังหวัดตรัง และเครือขายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยจายเปนคาดําเนินการในการ
ฝกอบรมประชุมสัมมนา เชนวัสดุ อุปกรณตางๆ ในการดําเนินงานทุกดาน คาตอบแทนวิทยากร  
คาจัดทําเอกสาร คาของขวัญ ของรางวัล ของท่ีระลึก คาตกแตงสถานท่ี คาใชจายในการเปด-ปด  
คาพาหนะ คาจางเหมาบริการและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานการศึกษาไมกําหนดระดับ      
 (52)  โครงการอบรมสัมมนาเพ่ิมประสิทธิภาพบรรณารักษและเจาหนาท่ีหองสมุด 
        ตั้งไว         50,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาอาหารและเครื่องดื่ม  คาตอบแทนวิทยากร  คาพาหนะ  คาเบ้ียเล้ียง  คาเชาท่ีพัก  คาวัสดุ
อุปกรณ  คาเอกสาร  คาจางเหมาบริการ  และอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของในการดําเนินการโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 
 ง.  ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 
  ตั้งไว   1,478,400  บาท 
เพ่ือจายเปน 
 (1)   คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

  ตั้งไว   1,382,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครูท้ัง 7 โรงเรียน 
บุคลากรทางการศึกษา ครูผูดูแลเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง และลูกจางประจํา พนักงานจาง เชน
จายเปนคาเบ้ียเล้ียง คาเชาท่ีพัก คาพาหนะเดินทาง  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ และ
คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการเดินทางไปราชการ รวมท้ังคาลงทะเบียนในการฝกอบรมของกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ินสําหรับพนักงานเทศบาลนครตรัง พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ครูผูดูแล
เด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง พนักงานจาง และบุคลากรอ่ืนท่ีเกี่ยวของท่ี
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กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน มีเปาหมายในการฝกอบรม ฯลฯ  ตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี มท 
0893.3/ว1226 ลงวันท่ี  23 มิถุนายน 2552 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา   

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  เปนเงิน      300,000  บาท 
  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา      เปนเงิน   1,000,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ   งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ      เปนเงิน       40,000  บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา    เปนเงิน        21,000  บาท    
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ         เปนเงิน        21,000  บาท   
 (2)  คาของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล  ตั้งไว          1,400  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือของขวัญ  ของรางวัลหรือเงินรางวัลใหแก ผู เขารวมกิจกรรมตางๆ หรือ
ผูปฏิบัติงานใหแกเทศบาล 
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 
 (3)  คาใชจายโครงการจัดหาส่ือช้ันปฐมวัยของโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลนครตรัง                                                                     ตั้งไว        75,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือส่ืออนุบาล ส่ือสําเร็จรูป หรือวัสดุอุปกรณท่ีสามารถผลิตเปนส่ือการจัดกิจกรรม
การเตรียมความพรอมในช้ันอนุบาลของโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการ  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา                  
             (4)   คาใชจายโครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของเทศบาลนครตรัง 

               ตั้งไว       20,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของเทศบาลนครตรัง เชน การจัดทําขอ
ทดสอบ คูมือการประเมินฯ การประชุมช้ีแจง การประเมินคุณภาพ การจัดการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครตรังท้ัง 7 โรงเรียนและการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยจายเปนคาซ้ือวัสดุ
ตางๆ ในการดําเนินการ คาจางทําปกหนังสือ คาจางเหมาบริการ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ
ดําเนินการโครงการ 
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ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 
 คาวัสดุ                                                                        ตั้งไว   21,142,000  บาท 
 ก. ประเภท  วัสดุสํานักงาน                                      ตั้งไว       350,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน เชนกระดาษ ปากกา ดินสอ ผงหมึกถายเอกสาร กระดาษไข พรม
อาสนะฯลฯ สําหรับใชในการปฏิบัติงานประจําสํานักการศึกษา โรงเรียนเทศบาลท้ัง 7 โรงเรียน ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กฯ และเพ่ือจายเปนคาน้ําดื่มของโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) จัดทําวารสาร 
ประชาสัมพันธของโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ,จัดทําบัตรประจําตัวนักเรียน,จัดทํารายงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา,เอกสารการวัดผลประเมินผล คาถายเอกสารแบบแปลนของสํานัก
การศึกษา  และของโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา   

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา       เปนเงิน   100,000   บาท 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา      เปนเงิน   250,000  บาท  

 ข. ประเภท วัสดุไฟฟาและวิทยุ                                           ตั้งไว      135,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุอุปกรณไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟ สายไฟฟา บัลลาส สตารทเตอร หูฟง 
ฯลฯ และเพ่ือใชซอมแซมและเปล่ียนของเดิมท่ีชํารุด 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา   

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา       เปนเงิน       1,000  บาท 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา      เปนเงิน   114,000  บาท 

ปรากฏในแผนงานการศาสนา   วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรม และนันทนาการ       เปนเงิน      20,000 บาท 
 ค. ประเภท วัสดุงานบานงานครัว                                        ตั้งไว  18,660,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวตางๆ เชน จาน ชาม ไมกวาด แกวน้ํา ชอนสอม ฯลฯ  สําหรับใช
ในสํานักการศึกษา สนามกีฬา สระวายน้ํา โรงเรียนเทศบาลท้ัง 7 โรงเรียนและ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา    

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา       เปนเงิน    3,000   บาท 
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                          งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา      เปนเงิน   60,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ         เปนเงิน   10,000   บาท 
และเพ่ือจายเปนคาอาหารเสริม (นม)  ดังนี้ 
 -  คาอาหารเสริม (นม) เพ่ือจายเปนคาอาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนเทศบาล
ท้ัง 3 โรงเรียน เพ่ือนักเรียนระดับมัยธมศึกษาปท่ี 1 -  3  
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับมัธยมศึกษา เปนเงิน  1,413,200   บาท 
 -  คาอาหารเสริม(นม) เพ่ือจายเปนคาอาหารเสริม(นม) สําหรับโรงเรียนอนุบาล
ตรัง จํานวน 3,177,750 บาท  (1,746 คน /260 วัน/ 7 บาท) โรงเรียนวัดควนวิเศษ จํานวน 2,879,250 
บาท (1,582 คน/260 วัน/ 7 บาท)โรงเรียนเทศบาลท้ัง 7 โรงเรียน จํานวน 6,832,300 บาท (3,754 คน/
260 วัน/ 7 บาท) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง จํานวน 823,200 บาท (420 คน/280 วัน/ 7 บาท)
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดคลองน้ําเจ็ด จํานวน 203,900 บาท (104 คน/280 วัน/ 7 บาท)ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
วัดควนวิเศษ จํานวน 170,600 บาท (87 คน/280 วัน/ 7 บาท)  ซ่ึงไดรับการจัดสรรฯจากกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน สําหรับเด็กเล็ก นักเรียนระดับช้ันอนุบาล ถึงประถมศึกษาปท่ี 6  ตามหนังสือ
ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว1226 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2552 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานการศึกษากอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา             เปนเงิน  14,087,000   บาท 
และเพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวัน ดังนี้ 

 -  คาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี1-3 ในโรงเรียนเทศบาล
ท้ัง 3 โรง 
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา  เปนเงิน  3,086,800   บาท 
 ง.  ประเภท วัสดุกอสราง                                                   ตั้งไว      300,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน  ปูนซีเมนต ทราย สังกะสี ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา   เปนเงิน  270,000   บาท 
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารท่ัวไปเกี่ ยวกับศาสนา
วัฒนธรรม และนันทนาการ         เปนเงิน    30,000   บาท 
 จ.  ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนสง                    ตั้งไว        40,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะตางๆ เชน ยาง หัวเทียน และอ่ืนๆ สําหรับซอมแซมยานพาหนะท่ีอยูใน
ความรับผิดชอบของสํานักการศึกษา 
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ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา   

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา       เปนเงิน   15,000  บาท 
                          งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา      เปนเงิน   10,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ        เปนเงิน   15,000  บาท 
 ฉ.  ประเภท  วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน                             ตั้งไว      350,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาน้ํามันเช้ือเพลิงและน้ํามันหลอล่ืน สําหรับใชกับยานพาหนะของสํานักการศึกษา 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา     
 ช. ประเภท  วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย                        ตั้งไว          400,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน คลอรีน น้ํายาฆาเช้ือ เวชภัณฑ และจัดซ้ือสําหรับ
เวชภัณฑ สําหรับเด็กอนุบาลท้ัง 7 โรงเรียนฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา   เปนเงิน   125,000   บาท 
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ           เปนเงิน   275,000   บาท 
 ซ.  ประเภท  วัสดุการเกษตร                                      ตั้งไว      140,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน ปุย อาหารสัตว พันธุพืช สารเคมีปองกันและกําจัดแมลง ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา   เปนเงิน  120,000   บาท  
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ            เปนเงิน      20,000   บาท 
 ฌ. ประเภท  วัสดุโฆษณาและเผยแพร                                  ตั้งไว          8,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณเกี่ยวกับการเผยแพร ประชาสัมพันธ เชน ฟลม มวนวีดีโอ เทป ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา   

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา      เปนเงิน     1,000   บาท 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา     เปนเงิน     6,000   บาท 

ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ   งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ         เปนเงิน     1,000   บาท 
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 ญ. ประเภท  วัสดุเครื่องแตงกาย     ตั้งไว        70,000   บาท 
เพ่ือจายเปนคาเครื่องแบบ เครื่องแตงกาย เส้ือ กางเกง   และจัดซ้ือเครื่องแบบนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษา ,มัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนเทศบาลท้ัง 7 โรงเรียน ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา    
 ฎ. ประเภท  วัสดุกีฬา                                                          ตั้งไว       100,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุ อุปกรณการกีฬาและวิชาพลศึกษา เชน ลูกฟุตบอล ลูกบาสเกตบอล ลูกตะกรอฯลฯ 
ตั้งจายจากเงนิรายได 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดบักอนวัยเรียนและประถมศึกษา  เปนเงิน   70,000   บาท 
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ       เปนเงิน    30,000   บาท 
 ฏ. ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร                                                   ตั้งไว      300,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชนผาหมึกคอมพิวเตอร แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา   

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา         เปนเงิน    130,000   บาท 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา         เปนเงิน     50,000   บาท 

ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ       เปนเงิน 120,000  บาท 
 ฐ. ประเภท  วัสดุสนาม                                                      ตั้งไว           5,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุสนาม เชน เข็มทิศ ถุงนอน เต็นท  เปล  เตียงสนาม ฯลฯ ของโรงเรียนสังกัด
เทศบาล  ท้ัง 7 โรงเรียน  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา    
 ฑ. ประเภท  วัสดกุารศึกษา                                               ตั้งไว      254,000  บาท 
  (1) เพ่ือจายเปนคาวัสดุการเรียนการสอน ทําดวยพลาสติก หุน ฯลฯ สําหรับ
โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง  
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  

เปนเงิน  250,000   บาท 
 (2) เพ่ือจายเปนคาวัสดุการเรียนการสอน สําหรับเด็กเรรอนในเขตเทศบาลนคร
ตรัง  ตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว1226 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2552 
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ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานการศึกษาไมกําหนดระดับ   
เปนเงิน    4,000   บาท 
                    ฒ. ประเภท  วัสดุดนตร ี                                           ตั้งไว        30,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุดนตรี เชน ฉิ่ง  ฉาบ กรับ ลูกซัด ขลุย อังกะลุง กลอง ป โหมง ทับ  ฯลฯ 
ตัง้จายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา     
 
 1.4 หมวดคาสาธารณูปโภค                                                     ตั้งไว       816,000  บาท 
  1.4.1 ประเภท  คาน้ําประปา                                       ตั้งไว       534,000  บาท 
  (1)   เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง ท้ัง 7 
โรงเรียน 
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรยีนและประถมศึกษา  

เปนเงิน   150,000   บาท 
 (2)   เพ่ือจายเปนคาน้ําประปา สําหรับสนามกีฬาท่ีรับการถายโอนฯ (สนามกีฬา

ทุงแจง)  ตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว1226 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2552 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวกับการศาสนาฯ         เปนเงิน   384,000    บาท 
  1.4.2  ประเภท  คาโทรศัพท                                                    ตั้งไว         80,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาโทรศัพทรายเดือนของสํานักการศึกษา บานพักผูอํานวยการสํานักการศึกษา สนามกีฬา
สระวายน้ํา หองสมุด โรงเรียนเทศบาลในสังกัดท้ัง 7 โรงเรียน และศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา          เปนเงิน   30,000   บาท 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา       เปนเงิน   50,000    บาท 
1.4.3  ประเภท  คาบริการทางดานโทรคมนาคม              ตั้งไว       202,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต คาอุปกรณเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ตท่ี
ใชในโรงเรียนเทศบาลท้ัง  7 โรงเรียนและสํานักการศึกษา  หอง RCE และคาส่ือสารอ่ืนๆ และให
หมายรวมถึงคาใชจายเพ่ือใหไดใชบริการดังกลาว และคาใชจายท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ  
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา      เปนเงิน    34,000   บาท 

     งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  เปนเงิน  168,000   บาท 
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1.5 หมวดเงินอุดหนุน                                                    ตั้งไว    9,131,400  บาท 
1.5.1 ประเภท เงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐ หรือเอกชนในกิจกรรมอันเปน

สาธารณประโยชน  
 (1)  อุดหนุนศาสนา                                                 ตั้งไว       100,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือกิจกรรมทางศาสนา ใหกับวัดตางๆ ในเขตเทศบาลนครตรังท่ีขอรับ
สนับสนุน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถ่ิน 
 (2)  อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลตรัง,โรงเรียนวัดควนวิเศษ, ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
วัดคลองน้ําเจ็ด                                                                               ตั้งไว    9,031,400  บาท 
เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวัน สําหรับเด็กระดับช้ันอนุบาลถึงประถมศึกษาปท่ี 6 โดยใชฐานจํานวน
เด็ก ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2552 ตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 1226 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2552 
โดยจัดสรรใหโรงเรียนอนุบาลตรัง จํานวนเด็ก 1,746 คน คนละ 13 บาท/คน จํานวน 200 วัน เปนเงิน 
4,539,600 บาท โรงเรียนวัดควนวิเศษ จํานวนเด็ก 1,582 คน คนละ 13 บาท/คน จํานวน 200 วัน  
เปนเงิน 4,113,200 บาท   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดคลองน้ําเจ็ด จํานวน 104 คน คนละ 13 บาท/คน 
จํานวน 280 วัน เปนเงิน 378,600  บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
        เปนเงิน  9,031,400  บาท   

1.6  หมวดรายจายอื่น                                                                         ตั้งไว   13,964,100  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายตางๆ ตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว1226 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2552  โดย
ใชฐานจํานวนเด็ก ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2552 ตั้งแตระดับอนุบาลถึงระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ดังนี้ 

(1)  คาอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนเทศบาลท้ัง 7 โรงเรียน รวม 9,760,400 บาท 
โดยแยกจัดสรรใหแตละโรงเรียนดังนี้ 
  - โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย) จํานวน 870 คน คนละ 13 บาท /คน/ จํานวน  
200 วัน  เปนเงิน  2,262,000  บาท 
  -  โรงเรียนเทศบาล 2  (วัดกะพังสุรินทร) จํานวน  606  คน คนละ13 บาท/คน/
จํานวน  200 วัน   เปนเงิน  1,575,600  บาท 
  - โรงเรียนเทศบาล 3 (บานนาตาลวง)  จํานวน 443 คน คนละ 13 บาท/คน/
จํานวน  200 วัน   เปนเงิน  1,151,800  บาท 
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  - โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) จํานวน 250 คน คนละ 13 บาท/คน/
จํานวน  200 วัน   เปนเงิน  650,000  บาท 
  - โรงเรียนเทศบาล 5  (วัดควนขัน) จํานวน 328 คน คนละ 13 บาท/คน/
จํานวน  200 วัน   เปนเงิน  852,800  บาท 
  - โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) จํานวน 1,026 คน คนละ 13 บาท/คน/ 
จํานวน  200 วัน   เปนเงิน  2,667,600  บาท 
  - โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) จํานวน 231 คน  คนละ 13 บาท/คน/
จํานวน  200 วัน   เปนเงิน  600,600  บาท 

(2) คาอาหารกลางวัน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง จํานวน  420 คน 
คนละ 13 บาท/คน/จํานวน  280 วัน  จํานวน 1,528,800  บาท 

(3) อาหารกลางวัน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดควนวิเศษ จํานวน  87  คน  คนละ  
13  บาท/คน/ จํานวน 280  วัน  จํานวน    316,700  บาท 

(4) คาวัสดุการศึกษาสําหรับเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง จํานวน  
420 คน  คนละ  600 บาท/ป  จํานวน    252,000  บาท 

(5) คาพาหนะสําหรับนําเด็กไปสถานพยาบาล สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
นครตรัง  จํานวน  420  คน  คนละ  10  บาท/ป  จํานวน  4,200  บาท 

(6) คาใชจายในการพัฒนาผูดูแลเด็กสังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง 
จํานวน 14 คน คนละ 3,000 บาท/ป   เปนเงิน  42,000  บาท 

(7) คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสําหรับโรงเรียนเทศบาลใน
สังกัดเทศบาลนครตรัง โดยจัดสรรใหแตละโรงเรียน  โรงเรียนละ  18,000  บาท/โรง  ท้ัง 7 โรงเรียน  
เปนเงิน  126,000  บาท 

(8) คาใชจายในการเช่ือมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูง  สําหรับโรงเรียนเทศบาลใน
สังกัดเทศบาลนครตรัง  โดยจัดสรรใหแตละโรงเรียน  โรงเรียนละ  18,000  บาท/โรง  ท้ัง 7 โรงเรียน
เปนเงิน  126,000  บาท 

(9) คาใชจายโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน โดยจัดสรร
ใหโรงเรียนเทศบาลท่ีเขารวมโครงการประจําป 2553 (ใหม) ท่ีคาดวาจะไดรับ จํานวน 1 โรงเรียน เปน
เงิน 1,000,000  บาท  และจัดสรรใหโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)  เปนเงิน 40,000  บาท ซ่ึงเปน
โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการประจําป 2552 (เดิม)           รวมเปนเงิน  1,040,000  บาท 

(10) คาใชจายในการพัฒนาครู ครูอัตราจาง สําหรับโรงเรียนเทศบาลท้ัง 7 โรงเรียน 
ในอัตราคนละ  3,000  บาท/คน/ป  ดงันี้ 
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  1.  โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย)  จํานวน  55  คน   เปนเงิน  165,000  บาท 
  2.  โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร)  จํานวน 49 คน  เปนเงิน  147,000  บาท 
  3.  โรงเรียนเทศบาล 3 (บานนาตาลวง)  จํานวน 28 คน  เปนเงิน    84,000  บาท 
  4.  โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)  จํานวน  18  คน เปนเงิน    54,000  บาท 
  5.  โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน)  จํานวน  20  คน เปนเงิน    60,000  บาท 
  6.  โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)  จํานวน 72 คน เปนเงิน  216,000  บาท 
  7.  โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย)  จํานวน 14 คน เปนเงิน    42,000  บาท 
รวม  7  โรงเรียน  เปนเงิน  768,000  บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา      
เปนเงิน  13,964,100  บาท  
 
2. รายจายเพ่ือการลงทุน                                            ตั้งไว  รวม      5,748,400  บาท   แยกเปน 

2.1 หมวดคาครุภัณฑที่ดินและส่ิงกอสราง                ตั้งไว  รวม      5,748,400  บาท  แยกเปน 
             คาครุภัณฑ                                                                        ตั้งไว    3,363,900  บาท 
             ก. ประเภท  ครุภัณฑสํานักงาน                           ตั้งไว      317,000  บาท 

 (1)  เกาอ้ี       ตั้งไว      220,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ีพลาสติกเกรดเอ  แบบมีพนักพิง  จํานวน  1,000 ตัว  ราคาตัวละ  220  บาท
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร)   จํานวน  450 ตัว  โรงเรียนเทศบาล 3 (บานนาตาลวง)
จํานวน 50  ตัว  และโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)   จํานวน 500  ตัว 
เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน  ท่ี มท 0803/ว 1232  ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2552  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
  (2)  โตะประชุม      ตั้งไว         60,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะประชุม แบบโตะขาพับแบบส่ีเหล่ียมผืนผา โครงขาเหล็ก ชุบโครเมียมอยางดี
ขนาด  180 x 75 x 75 ซม. เสริมดวยคานเหล็กขนานกับหนาพ้ืนตลอดแนวยาว พรอมปุมปรับระดับ
พ้ืนท่ี TOP โฟเมกาขาว ทนรอน  ทนขีดขวน ขอบหนาโตะเซาะรองตีคิ้วยางพีวีซีกันกระแทก  จํานวน
20 ตัว  ราคาตัวละ 3,000 บาท   สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 (บานนาตาลวง)  เปนรายการท่ีไมได
กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0803/
ว 1232  ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2552  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
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  (3) ตูไม       ตั้งไว         25,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูไมสําหรับใสเครื่องแตงกาย  ขนาดกวาง 1.50 เมตร  สูง 1.85 เมตร  ลึก 0.50  
เมตร  จํานวน 1 ตู   สําหรับโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)   เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไวใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0803/ว 1232 
ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2552  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
  (4) พัดลม      ตั้งไว         12,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือพัดลมชนิดโคจร  ใบพัดขนาด 16 นิ้ว  จํานวน 8  ตัว  ราคาตัวละ 1,500 บาท  
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย)  เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0803/ว 1232  ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 
2552  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 ข. ประเภทครุภัณฑการศึกษา      ตั้งไว       810,000  บาท 
  (1)  โตะนักเรียน      ตั้งไว       810,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะ เกาอ้ีไมสําหรับนักเรียนประถม ทําดวยไมเนื้อแข็ง  จํานวน  450  ชุด  ราคา
ชุดละ  1,800  บาท  สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย)  จํานวน  80  ชุด   โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร)   จํานวน 150  ชุด  โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน)  จํานวน  100 ชุด  โรงเรียน
เทศบาล 6  (วัดตันตยาภิรม) จํานวน  120  ชุด 
เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน  ท่ี มท 0803/ว 1232  ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2552  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 ค.  ประเภทครุภัณฑเกษตร     ตั้งไว         15,000  บาท 
  (1)  เครื่องสูบน้ํา      ตั้งไว         15,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องสูบน้ํา  ขนาดไมต่ํากวา  2.5  แรงมา  จํานวน 1 เครื่อง  สําหรบัโรงเรียน
เทศบาล 5 (วัดควนขัน) 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 ง.  ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร    ตั้งไว        58,000  บาท 
  (1)  โทรโขง       ตั้งไว        33,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโทรโขง  จํานวน  11  ตัว  ราคาตัวละ  3,000  บาท  สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย)  จํานวน  3  ตัว   โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร)  จํานวน 2 ตัว  โรงเรียนเทศบาล 4 
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(วัดมัชฌิมภูมิ)  จํานวน 2  ตัว  โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน)  จํานวน 2 ตัว  โรงเรียนเทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม)  จํานวน 1 ตัว  และโรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย)  จํานวน  1  ตัว โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
   -  แบบสายสะพาย  มีกําลังขยายไมนอยกวา  20  W 
   -  มีไมโครโฟนแบบกดแยกอิสระจากตัวเครื่อง 
   -  มีเสียงนกหวีดในตัว 
   -  ดังไกลไมนอยกวา  400  เมตร 
เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน  ท่ี มท 0803/ว 1232  ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2552  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
  (2)  กลองถายรูป      ตั้งไว         25,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือกลองถายรูประบบดิจิตอล  ความละเอียดไมนอยกวา 10.2 ลานพิกเซล  พรอม
อุปกรณครบชุด  จํานวน 1 กลอง  สําหรับงานโรงเรียน  เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0803/ว 1232  ลงวันท่ี 24 
มิถุนายน 2552  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 จ.  ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว      ตั้งไว      212,000   บาท 
 (1)  เครื่องตัดหญา     ตั้งไว        80,000   บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องตัดหญาแบบเข็น ชนิดเดินตาม 2 ลอ มีกําลังไมนอยกวา  5  แรงมา   จํานวน 
4  เครื่อง  ราคาเครื่องละ  20,000  บาท  สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร)  จํานวน 1 
เครื่อง  โรงเรียนเทศบาล 3 (บานนาตาลวง)  จํานวน 1  เครื่อง  โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)  
จํานวน 1  เครื่อง  และโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน)  จํานวน 1 เครื่อง    เปนรายการท่ีไมไดกําหนด
ไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0803/ว 1232  
ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2552  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 (2)  ตูแชอาหาร      ตั้งไว         42,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูแชอาหารแบบสแตนเลส  ขนาด 35  คิวบิกฟุต  เปนตูแบบ  4  ประตู   จํานวน 1 
ตู  สําหรับโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)  เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0803/ว 1232  ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 
2552 จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
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ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
  (3)  เครื่องกรองน้ํา        ตั้งไว         90,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องกรองน้ําประปา  ขนาด 6 นิ้ว   จํานวน  1  เครื่อง   รายละเอียดดังนี ้

-  กรองกล่ิน สี คลอรีน ความกระดาง 3 ขั้นตอน 
-  ถังกรองเซรามิค 
-  เครื่องผลิตแสงยูว ี

สําหรับโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน)  เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0803/ว 1232  ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 
2552  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 ฉ.  ประเภทครุภัณฑกีฬา      ตั้งไว      209,400   บาท 
  (1)  ชุดเสาวอลเลยบอล     ตั้งไว    40,000   บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือชุดเสาวอลเลยบอล  รายละเอียดดังนี ้
   -  เปนเสาวอลเลยบอลใชสําหรับเคล่ือนท่ีได 
   -  สามารถปรับระดับความสูงของตาขายขึ้นลงได 
   -  มีตัวเลขบอกระยะ 
   -  เสามีขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา  2.5  นิ้ว 
   -  มีสลักล็อคพรอมเบาะหุมเสา 
จํานวน  2  ชุด   ราคาชุดละ 20,000  บาท  สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย)  จํานวน 1 ชุด  และ
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) จํานวน 1 ชุด  เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0803/ว 1232  ลงวันท่ี 24 
มิถุนายน 2552  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
  (2) ประตูฟุตซอล       ตั้งไว         40,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือประตูฟุตซอล  รายละเอียดดังนี ้
   -  มีขนาดกวาง  3  เมตร  สูง  2  เมตร 
   -  เสามีขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 8 ซม.  พรอมตาขาย 
จํานวน 2 ชุด  ราคาชุดละ  20,000  บาท  สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย)  จํานวน 1 ชุด  และ
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) จํานวน 1 ชุด  เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0803/ว 1232  ลงวันท่ี 24 
มิถุนายน 2552  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
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ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
  (3)  ลูกเปตอง      ตั้งไว         28,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือลูกเปตอง ขนาดมาตรฐาน  จํานวน 2 ชุด  ราคาชุดละ  14,000  บาท  โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
   -  มีน้ําหนักไมต่ํากวา  710  กรัม  ระบุท่ีลูก 
   -  มีตราเขียนท่ีลูกฝงลึก 
   -  เปนชนิดเหล็กแทไดมาตรฐานโอบุท ซุปเปอร 
   -  ชุดละ  12  ลูก 
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 (บานนาตาลวง)  เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0803/ว 1232  ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 
2552  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
  (4)  โตะเทเบิลเทนนิส       ตั้งไว           8,400  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะเทเบิลเทนนิส  จํานวน  1  โตะ  โดยมีรายละเอียดดังนี ้
   -  หนาโตะปงปองใชไมอยางดีไมมีรอยตอ  หนา  15  มม.  และ  20  มม. 
   -  สีหนาโตะเปนสีเขียวดาน หรือน้ําเงินดาน  หนาเรียบสีสวยงาม 
   -  เหล็กขอบโตะใชเหล็กขนาด  1.5  นิ้ว  6  หุน 
   -  เหล็กขาโตะ  ขนาด  1.5  นิ้ว  x  1.5  นิ้ว 
   -  มีนอตปรับระดับสูงต่ํา 
   -  ใชลอไฟเบอรขนาด  2  นิ้ว 
   -  มีแผนรองกันรอยพ้ืนโตะสวนยึดขาเน็ต 
   -  ความหนา  16  มม.  กวาง  112  ซม.  ยาว  206  ซม.  สูง  72  ซม. 
   -  น้ําหนักประมาณ  40  กิโลกรัม 
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 (บานนาตาลวง)  เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0803/ว 1232  ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 
2552  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 (5)  เสาตาขายเซปคตะกรอ    ตั้งไว         93,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเสาตาขายเซปคตะกรอชนิดแขงขัน พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 2 คู คูละ 
46,500 ของงานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  มีรายละเอียดดังนี ้
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   -  เสาทําดวยเหล็กอยางด ี
   -  สามารถปรับระดับความสูง - ต่ําได 
   -  มีรอกสําหรับปรับความตึงของตาขาย 
   -  มีลอเล่ือนสามารถเคล่ือนยายได 
เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน  ท่ี มท 0803/ว 1232  ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2552  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวกับ ศาสนา วัฒนธรรมฯ 
 ช.  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร      ตั้งไว       962,500  บาท 

 (1)  เครื่องคอมพิวเตอร       ตั้งไว       150,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณการใชงาน จํานวน 3 ชุด ราคาชุดละ 50,000  
บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1.1  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง  จํานวน 1 ชุด  มีรายละเอียดดังนี ้
-  หนวยประมวลผลกลาง (CPU) Intel Core 2 Duo ไมต่ํากวา 2.66 GHz 
-  หนวยความจําสํารอง (Memory) DDR2-RAM 2048 MB 
-  หนวยเก็บบันทึกขอมูลหลัก (Hard Disk) 320 GB/7200 SATA 
-  หนวยอานส่ือขอมูลมีเดีย (Media Reader) All in one 
-  หนวยอานและบันทึกขอมูล     (Optical Drive) DVD-RW Super Multi  
    LighScribe 
-  จอแสดงภาพ (Monitor) ไมต่ํากวา 22 นิ้ว LCD 
-  เครื่องสํารองไฟ (UPS) ไมต่ํากวา  800 VA 
-  โตะวางคอมพิวเตอรพรอมเกาอ้ี 
1.2  โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร) จํานวน 2 ชุด  มีรายละเอียดดังนี ้

   -  ไมโครคอมพิวเตอร  จํานวน  1  ชุด 
   -  เครื่องพิมพ  (Printer) แบบ  Laser Printer จํานวน 1 ชุด 
   -  เครื่องสํารองกระแสไฟฟา  จํานวน  1  ชุด 
   -  อุปกรณอ่ืนๆ  เชน โตะวางเครื่องคอมพิวเตอรพรอมเกาอ้ี จํานวน 1 ชุด 
เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน  ท่ี มท 0803/ว 1232  ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2552  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 



 - 135 -

 (2)  เครื่องคอมพิวเตอร       ตั้งไว       812,500  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ  โดยมีรายละเอียดดังนี ้
   -  หนวยประมวลผลกลาง  ชนิด  Intel Core 2 
   -  ขนาดแรม  ไมนอยกวา  1 GB 
   -  ฮารดดิสก  ไมต่ํากวา  500 GB 
   -  ลําโพง  1  คู 
   -  มีเมาทและคียบอรด 
   -  ขนาดจอไมต่ํากวา  18  นิ้ว  ชนิด  LCD 
จํานวน  26  ชุด   ราคาชุดละ  31,250  บาทสําหรบัโรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย)  จํานวน  16  ชุด  
และโรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย)  จํานวน 10 ชุด   เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0803/ว 1232  ลงวันท่ี 24 
มิถุนายน 2552  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 ซ. ประเภทครุภัณฑอ่ืน      ตั้งไว       780,000  บาท  
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือชุดสนามเด็กเลน  ผลิตจากพลาสติกโพลีเอซิลิน  จํานวน 1 ชุด  สําหรับโรงเรียน
เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร)  ประกอบดวย   
   -  ชุดโยกเยกฉลามนอย ขนาดกวาง 72 ซม. ยาว 153 ซม. สูง 46 ซม. จํานวน 1 ช้ิน 
   -  ชุดโยกเยกไดโนเสาร  D 493  ขนาดกวา 50 ซม.  จํานวน 1 ช้ิน  
   -  ชุดโยกเยกมานั่ง   ขนาดกวาง  40  ซม. ยาว  125  ซม.  สูง  50  ซม.  จํานวน 1 ช้ิน 
   -  ชุดกระดานล่ืน  ขนาดกวาง  110  ซม.  ยาว  235 ซม.  สูง  142  ซม.  จํานวน 1 ช้ิน 
   -  ชุดอุโมงคฮิปโปทอโคง ขนาดกวาง 126 ซม. ยาว 255 ซม. สูง 138 ซม. จํานวน 1 ช้ิน 
เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  ตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครอง
ทองถ่ิน  ท่ี มท 0803/ว 1232  ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2552  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 
 คาที่ดินและส่ิงกอสราง                                                                ตั้งไว    2,384,500  บาท 

(1)  ประเภท  อาคารตาง ๆ    ตั้งไว       293,000  บาท 
        1.   กอสรางอาคารโรงเพาะชํา โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)  

         ตั้งไว      293,000   บาท 
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เพ่ือจายเปนคากอสรางอาคารโรงเพาะชํา โรงเรียนเทศบาล 6  โดยกอสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวาง 8.00 เมตร ยาว 12.00เมตร ผนังกออิฐฉาบปูน สูง 0.80 เมตร ผนังบนเปนตาขายขนาด 2 นิ้ว 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

 (2)  ประเภท  คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร  ตั้งไว    1,112,900  บาท 
      1.  ซอมแซมหลังคาและเปล่ียนกระเบ้ืองหลังคาอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 1  

(สังขวิทย)        ตั้งไว      500,000   บาท 
เพ่ือจายเปนคาซอมแซมหลังคาและเปล่ียนกระเบ้ืองหลังคาอาคารเรียน 2 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
   -  รื้อกระเบ้ืองหลังคาอาคารเรียน 2 ของเดิมท้ังหลัง พ้ืนท่ีประมาณ 842 
ตารางเมตร 
   -  ซอมแซมแปไมบางสวนท่ีชํารุด 
   -  มุงหลังคากระเบ้ืองลอนคูชนิดสี ขนาด 0.50 x 1.20 เมตร ท้ังหลัง 
   -  ซอมแซมกันสาดท่ีแตกราวและฝาเพดานกระเบ้ืองแผนเรียบท่ีชํารุด 
   -  ติดตั้งเชิงชายและปนลมโดยรอบอาคาร 
   -  ติดตั้งรางน้ําสแตนเลส กวาง 4 นิ้ว (ตะเฆราง) ความยาวประมาณ 23.00 
เมตร และรางน้ําสังกะสี เบอร 28 ความยาวประมาณ 106.00 เมตร 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

 2.  ติดตั้งกันสาดอาคารเรียน 2 สําหรับนักเรียนปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร)        ตั้งไว      154,000   บาท 
เพ่ือจายเปนคาติดตั้งกันสาดอาคารเรียน 2.โดยมีรายละเอียดดังนี ้
   -  ติดตั้งกันสาดหลังคา Metal Sheet  ขนาดกวาง 2.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร 
ตลอดแนวดานหนาอาคารเรียน 2 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

 3.  ปรับปรุงหลังคาและฝาเพดาน โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) 
        ตั้งไว      193,900   บาท 
เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงหลังคาและฝาเพดาน อาคารเรียน 1 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
   -  รื้อกระเบ้ืองหลังคาท่ีรัว่ซึมของเดิมออก  ประมาณ 520 แผน 
   -  เปล่ียนกระเบ้ืองหลังคา ขนาด 0.50 x 1.20 เมตร หนา 5 มิลลิเมตร
ประมาณ 520 แผน 
   -  ติดตั้งไมเชิงชายและทับลอน 
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   -  ติดตั้งฝาเพดานยิบซ่ัมบอรด หนา 9 มิลลิเมตร ชนิดฉาบเรียบ โครงเครา
เหล็กอาบสังกะสี พรอมทาสี พ้ืนท่ีประมาณ 140 ตารางเมตร 
   -  ติดตั้งรางน้ําสแตนเลสกวาง 4 นิ้ว (ในตะเฆราง) ความยาวประมาณ 24.00 
เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

 4.  ปรับปรุงหองสมุดของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง 
        ตั้งไว   265,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงหองสมุดของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง.โดยมีรายละเอียดดังนี ้
  -  ติดตั้งเครือ่งปรับอากาศ ขนาด 32,000 BTU จํานวน 4 เครื่อง พรอมพัดลม
ดูดอากาศ จํานวน 2 ชุด 

-  ติดตั้งมานปรับแสงบังใบ กวาง 4 นิ้ว จํานวน 8 ชอง 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

(3)  ประเภท  รั้ว      ตั้งไว       413,000  บาท 
 1.  กอสรางรั้วและปรับภูมิทัศนบริเวณรอบอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน 
เทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)     ตั้งไว       413,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคากอสรางรั้วและปรับภูมิทัศนบริเวณรอบอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 6 
โดยกอสรางรั้วไม (โครงสรางเหล็ก) ความสูง 1.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร และปลูกตนลีลาวดี 
(ขาวพวง) ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 3 นิ้ว จํานวน 35 ตน 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
   (4)  ประเภท  เหล็กดัด     ตั้งไว       387,600  บาท 

      1.  ติดตั้งเหล็กดัดอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร) 
         ตั้งไว       141,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาติดตั้งเหล็กดัดอาคารเรียน 2โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร) โดยติดตั้งเหล็กดัด 
(ผนังกันตก) สูง 1.50 เมตร โครงผนังเหล็ก ดานนอกบุดวยไมสําเร็จรูป ตลอดแนวระเบียงช้ันลาง 
ความยาวประมาณ 37.00 เมตร 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
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  2.  ติดตั้งเหล็กดัดบนขอบกําแพง โรงเรียนเทศบาล 4  (วัดมัชฌิมภูมิ) 
         ตั้งไว       246,600  บาท 
เพ่ือจายเปนคาติดตั้งเหล็กดัดแบบศรช้ีและโคงออกนอกบนขอบกําแพง ระยะหาง 0.15 เมตร ความสูง 
0.30 เมตร ระยะทางประมาณ 351.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
  (5)  ประเภท  ปาย     ตั้งไว       178,000  บาท 

      1.  กอสรางปายช่ือ โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) ตั้งไว       178,000  บาท 
เพ่ือจ ายเปนคากอสร างปายช่ือคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรี ยนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย )  
กวาง 3.60 เมตร สูง 3.20 เมตร จํานวน 1 ปาย รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลนครตรัง 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

******************* 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทัว่ไป  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
เทศบาลนครตรัง 

อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
------------------------- 

 

งบประมาณรายจายทั้งส้ิน    เปนเงิน          52,874,600   บาท  แยกเปน 
1.  รายจายประจํา     ตั้งไว  รวม     51,175,100  บาท  แยกเปน 

1. 1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา  ตั้งไว  รวม     16,569,500  บาท  แยกเปน 
         เงินเดอืน                                                                                        ตัง้ไว 10,331,100  บาท   

1.1.1  ประเภท เงินเดือนพนกังานเทศบาลสามัญ  ตั้งไว   9,472,600  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนกังานเทศบาล
สามัญ    จํานวน  31  อัตรา   
ตั้งจายจากเงินรายได     
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข    เปนเงิน        907,500  บาท 
 งานโรงพยาบาล             เปนเงิน        907,500  บาท 
 งานบริการสาธารณสุขฯ     เปนเงิน     1,496,100  บาท 
 งานศูนยบริการสาธารณสุข    เปนเงิน     5,441,100  บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  

งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล    เปนเงิน   720,400  บาท 
               1.1.2  ประเภท  เงินเพ่ิมตาง  ๆ     ตั้งไว       430,100  บาท 
 (1)  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงใหแก
พนักงานเทศบาล  จํานวน 2 อัตรา  คือ นายสมหมาย  ยอดเพชร  และ นางวันทนา  ฝนเชียร  ในอัตรา
เดือนละ5,600 บาท/คน  ตามหนังสือสํานักงาน กจ., กท.และ ก.อบต.ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809/3ว 677 
ลงวันท่ี 27 เมษายน 2547 

 (2)   เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนใหแกพนักงานเทศบาล ท่ีมีเงินเดือนเต็ม
ขั้น จํานวน  3  อัตรา  คือ  นางอนงค   ศานติชาติศักดิ์  , นางรุงทิวา  จาตุพรพิพัฒน  และนางรัตนา  
มุงเอ้ือมกลาง 
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 (3)  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหแกพนักงานเทศบาล  ตําแหนงพยาบาล
วิชาชีพ จํานวน 13  อัตรา  ตามหนังสือจังหวัดตรัง  ท่ี มท 0828/2010 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ  2549 
สําหรบัเภสัชกร จํานวน 1 อัตรา  
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข     เปนเงิน    67,200  บาท 
งานโรงพยาบาล                  เปนเงิน    18,000  บาท 

 งานศูนยบริการสาธารณสุข            เปนเงิน  344,900  บาท 
1.1.3  ประเภท เงินประจําตําแหนงผูบริหาร                           ตั้งไว         67,200  บาท 

เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงใหแกนักบรหิารงานสาธารณสุข ระดับ 8 จํานวน 1 อัตรา  ในอัตรา
เดือนละ  5,600  บาท  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข 

1.1.4   ประเภท เงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาลระดับวิชาชีพเฉพาะ    
ตั้งไว       361,200  บาท 

เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาลสามัญระดบัวิชาชีพเฉพาะ ( 8 วช.) จํานวน 1 อัตรา 
ในอัตราเดือนละ  5,600  บาท  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาลสามัญระดับวิชาชีพ
เฉพาะ (7 วช.)   จํานวน   7  อัตรา  ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท   
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   งานศูนยบริการสาธารณสุข  

 คาจางประจํา      ตั้งไว   6,238,400  บาท 
  1.1.5   ประเภท คาจางลูกจางประจํา   ตั้งไว   5,957,700  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจางประจําและเงินปรับปรุงคาจางประจํา ประจําปของลูกจางประจํา   จํานวน  39  อัตรา 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข   เปนเงิน    132,800  บาท 
 งานบริการสาธารณสุขฯ     เปนเงิน    422,900  บาท 
 งานศูนยบริการสาธารณสุข    เปนเงิน    271,300  บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  

งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล     เปนเงิน  5,130,700  บาท 
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  1.1.6   ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ         ตั้งไว       280,700  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนใหแกลูกจางประจําซ่ึงมีสิทธิไดรับตามหนังสือจังหวัดตรังท่ี มท 
0828.2/8067   ลงวันท่ี   3  มิถุนายน   2547  และจายเปนคาตอบแทนพิเศษใหแกลูกจางประจําผูซ่ึง
ไดรับคาจางถึงขั้นสูงสุดของอันดับท่ีไดรับตามหนังสือจังหวัดตรัง  ดวนมาก  ท่ี  ตง 0018/10023  
ลงวันท่ี  21 พฤษภาคม  2544 และตามหนังสือจังหวัดตรัง ดวนท่ีสุดท่ี มท 0828.2/18637  ลงวันท่ี  1  
ธันวาคม  2547 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข   เปนเงิน    12,800   บาท 
 งานบริการสาธารณสุขฯ     เปนเงิน    20,700   บาท 
 งานศูนยบริการสาธารณสุข    เปนเงิน    24,000   บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   

งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล     เปนเงิน  223,200  บาท 
 

1.2  หมวดคาจางชัว่คราว         ตั้งไว  รวม     17,896,100  บาท  แยกเปน 
  1.2.1  ประเภท เงินเดือนหรือเงินท่ีจายเพ่ิมใหแกพนักงานจาง 

ตั้งไว  17,896,100  บาท 
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนและจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวใหแกพนักงานจาง  จํานวน   208    
อัตรา  ดังนี ้
 -  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางท่ัวไป จํานวน   164       อัตรา 
 -  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจท่ีมีลักษณะงานเปนการสงเสริม
หรือสนับสนุนการทํางานของพนักงานเทศบาลดาน  งานธุรการ  งานการเงินและบัญชี   จํานวน   4   
อัตรา  และจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจท่ีตองใชทักษะเฉพาะบุคคลงานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนจํานวน  3   อัตรา  งานศูนยบริการสาธารณสุข   จํานวน  3  อัตรา 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล จํานวน  34  อัตรา รวม  44  อัตรา    

 -  จายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวใหแกพนักงานจางท่ัวไปและพนักงานจาง
ตามภารกิจถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน   ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0809.3/ว 115  
ลงวันท่ี  14  กรกฎาคม  พ.ศ. 2551        
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข   เปนเงิน  498,400  บาท 
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 งานโรงพยาบาล      เปนเงิน  315,900  บาท 
 งานบริการสาธารณสุขฯ     เปนเงิน 1,577,900 บาท 
 งานศูนยบริการสาธารณสุข    เปนเงิน    946,300 บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  

งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล     เปนเงิน 14,557,600  บาท 
 

1.3   หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ              ตั้งไว   รวม     16,349,500  บาท  แยกเปน 
 คาตอบแทน       ตั้งไว   2,876,500  บาท 
  1.3.1 ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว   1,384,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานและลูกจางประจําและ
พนักงานจางท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข     เปนเงิน     2,000  บาท 
 งานโรงพยาบาล        เปนเงิน    4,000  บาท 
 งานบริการสาธารณสุขฯ       เปนเงิน  258,000 บาท 

งานศูนยบริการสาธารณสุข      เปนเงิน    20,000 บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  

งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล    เปนเงิน  1,100,000 บาท 
1.3.2   ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร     ตั้งไว       341,300  บาท 

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจางประจําท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ  
ตั้งจายจากเงนิรายได 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข   เปนเงิน    26,000 บาท 
 งานโรงพยาบาล      เปนเงิน    49,600 บาท 
 งานบริการสาธารณสุขฯ     เปนเงิน    70,500 บาท 
 งานศูนยบริการสาธารณสุข    เปนเงิน    70,800 บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   

งานกําจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล     เปนเงิน  124,400 บาท 
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  1.3.3  ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล      ตั้งไว    1,000,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลแกพนักงานและลูกจางประจํา  ตลอดจนบุคคลในครอบครัว
ท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข     เปนเงิน   70,000  บาท 
 งานโรงพยาบาล                  เปนเงิน  100,000  บาท 
 งานบริการสาธารณสุขฯ              เปนเงิน  120,000  บาท 
 งานศูนยบริการสาธารณสุข                 เปนเงิน  320,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   

งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล             เปนเงิน  390,000  บาท 
  1.3.4  ประเภท  เงินคาชวยเหลือบุตร       ตั้งไว           1,200  บาท 
เพ่ือจายเปนคาชวยเหลือบุตรพนักงาน  ลูกจางประจํา ท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ    
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขฯ  เปนเงิน     600  บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล    เปนเงิน     600  บาท 
  1.3.5  ประเภท  คาเชาบาน        ตั้งไว         90,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลท่ีเบิกไดตามสิทธิ จํานวน  2  อัตรา  คือ นางวันทนา  
ฝนเชียร  พยาบาลวิชาชีพ  8 วช.  ในอัตราเดือนละ  4,000   บาท และนายอาธร  อุคคติ  นักวิชาการ
สุขาภิบาล  7 ว. ในอัตราเดือนละ 3,500  บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขฯ  เปนเงิน    42,000    บาท 
                                                  งานศูนยบริการสาธารณสุข   เปนเงิน    48,000    บาท 

1.3.6  ประเภทคาตอบแทนแพทย                                           ตั้งไว         60,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนแพทย ซ่ึงมาปฏิบัติราชการ ณ ศูนยบริการสาธารณสุข 1 , 2 และ 3  
ตามยุทธศาสตรการพัฒนาอยูดีมีสุขของประชาชน 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนยบริการสาธารณสุข 
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 คาใชสอย           ตั้งไว    7,080,000  บาท 
  1.3.7   ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ  ตั้งไว       50,000    บาท 
เพ่ือจายเปน 
 -  คาวารสาร สําหรับจายเปนคารับวารสาร หนังสือพิมพ และหนังสืออ่ืน ๆ เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรูใหแกเจาหนาท่ี 
 -  คาซักฟอก สําหรับจายเปนคาซักฟอกทางการแพทยและพยาบาล 
 -  คาระวางบรรทุก  สําหรับจายเปนคาบรรทุกส่ิงของท่ีส่ังซ้ือจากตางทองถ่ิน 

 -  คาโฆษณาและเผยแพร  สําหรับจายเปนคาโฆษณาและเผยแพรขาวสารตาง ๆ ซ่ึง
มีความจําเปนตองออกขาวทางวิทยุ  โทรทัศน  โรงมหรสพ และส่ิงพิมพอ่ืน ๆ  
                 -  คาจางเหมาบริการ   สําหรับจายเปนคาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทําการ
อยางใดอยางหนึ่งใหกับเทศบาล  เชน คาจางเหมาบริการ  คาแรงงาน  คาจางทําส่ือเผยแพรขาวสาร
และวิชาการ คาจางทําปายและอ่ืน ๆ   
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข   เปนเงิน      2,500  บาท 
 งานบริการสาธารณสุขฯ     เปนเงิน      8,000  บาท 
 งานศูนยบริการสาธารณสุข    เปนเงิน    35,500  บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   

งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล   เปนเงิน      4,000  บาท 
  1.3.8  ประเภท รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว 2,200,000  บาท 
เพ่ือจายเปน    
   -  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑตางๆไดแก เครื่องพิมพอัดสําเนา เครื่อง
พิมพดีด เครื่องคอมพิวเตอร  โตะ  เกาอ้ี  ยานพาหนะ  รถขยะ   รถสุขาเคล่ือนท่ี  และครุภัณฑอ่ืน ๆ    
   -  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมส่ิงกอสรางสําหรับจายเปนคาบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมส่ิงกอสราง เชน บานพักพนักงาน รั้ว  โรงเก็บพัสดุ เมร ุ และงานซอมแซมส่ิงกอสรางตางๆ 
ท่ีชํารุดใหใชงานไดด ี   
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกบัการสาธารณสุข   เปนเงิน    30,000  บาท 
 งานโรงพยาบาล      เปนเงิน    20,000  บาท 
 งานบริการสาธารณสุขฯ     เปนเงิน    40,000  บาท    
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 งานศูนยบริการสาธารณสุข    เปนเงิน  350,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   

งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู    เปนเงิน 1,620,000 บาท 
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 งานศาสนาวฒันธรรมทองถ่ิน    เปนเงิน   140,000  บาท 
  1.3.9 ประเภท รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ    ตั้งไว    4,500,000  บาท  
เพ่ือจายเปนคาใชจายตาง ๆ  ดังนี ้

 (1) โครงการประกวดการแปรงฟนท่ีถูกวิธีและตอบปญหาเกี่ยวกับสุขภาพ   
                                           ตั้งไว         40,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุ  อุปกรณตาง ๆ ในการตอบปญหา แขงขันเกมส  คาของขวัญแจกเด็กและเยาวชน 
อายุต่ํากวา 15 ป  ประมาณ 800 คน และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการดําเนินการตามโครงการฯ      
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานโรงพยาบาล 
 (2) โครงการเฝาระวังและสงเสริมทันตสุขภาพ  ตั้งไว         60,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการตรวจและใหความรูเกี่ยวกับสุขภาพในชองปากแกเด็กนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาและอนุบาล  จํานวน  11  โรงเรียนในเขตเทศบาล  นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 
แหง คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล  ,  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดควนวิเศษ  , เด็กแรกเกิด - 4 ป  ท่ีมารับ
บริการฉีดวัคซีนปองกันโรคในวันพุธ และผูปกครองเด็กแรกเกิด - 4 ป ท่ีนําเด็กมารับบริการฉีดวัคซีน
ปองกันโรคในวันพุธ  ซ่ึงจะจายเปนคาวัสดุและคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการดําเนินงานตามโครงการ    
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   งานโรงพยาบาล 
 (3)  โครงการสาธารณสุขเคล่ือนท่ีและสงเคราะหผูท่ีสังคมควรชวยเหลือเกื้อกูล  
         ตั้งไว       300,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการใหการรักษาพยาบาล  โดยไมคิดมูลคาแกผูท่ีสังคมควรชวยเหลือเกื้อกูล 
ในเขตเทศบาลนครตรัง  จํานวน  18,000  คน  ท่ีมารับบริการ  ณ  ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล 
นครตรัง  ท้ัง 3 แหง ไดแกผูท่ีอายุ 60 ปบริบูรณ , เด็กอายุ 0-12 ป , บุคคลผูพิการตาม พรบ. การพ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ,พระภิกษุ สามเณร ในพระพุทธศาสนา , ทหารผานศึกทุกระดับช้ัน 
(ช้ัน 1-4) ท่ีมีบัตรทหารผานศึก  และบิดามารดาคูสมรส ท่ีชอบดวยกฎหมาย และบุตร ท่ียังไมบรรลุ
นิติภาวะ  รวมถึงผูท่ีไดรับพระราชทานเหรียญช้ันสมรภูมิและทายาท  และนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตนโดยจะจายเปนคาวัสดุการแพทย คาเวชภัณฑ คาใชจายในการออกหนวยสาธารณสุขเคล่ือนท่ี
และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการดําเนินงานตามโครงการยุทธศาสตรการพัฒนาอยูดีมีสุขของ
ประชาชน 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล 
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 (4) โครงการคืนรอยยิ้มท่ีสดใสสูคุณภาพชีวิตท่ีดีแกผูสูงอาย ุตั้งไว    200,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาทําฟนปลอมแกผูสูงอายุ คาเม็ดทําความสะอาดฟนปลอมพรอมอุปกรณครบชุด 
คาเอกสาร แผนพับ  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนในการดําเนินงาน 
ตามโครงการยุทธศาสตรการพัฒนาอยูดีมีสุขของประชาชน 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   งานโรงพยาบาล 
 (5)  โครงการสรางจิตสํานึกดานส่ิงแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ 
          ตั้งไว       200,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาแผนผา  คาเอกสาร  แผนผับ โปสเตอร  ปายไวนิล  คาอาหาร  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาจางเหมาพาหนะ  คาเงินรางวัลในการจัดประกวดผาปาขยะและ คาใชจายอ่ืนท่ีใช
ดําเนินการโดยการอบรม ประชุมรณรงค และกิจกรรมนักเรียนภายในเขตเทศบาล  ประชาชนตางๆ 
ท้ัง 27 ชุมชน เนื่องในวันส่ิงแวดลอมไทย  ส่ิงแวดลอมโลก และการทัศนศึกษาดูงานเพ่ือใหประชาชน
มีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและการจัดการขยะแบบครบวงจรตาม
แผนปฏิบัติการLA21(Local Agenda) ระดับทองถ่ิน   
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 (6) โครงการลดเมืองรอนดวยมือเรา                ตั้งไว       400,000  บาท 
เพ่ือจัดทําส่ือประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจางเหมา
ยานพาหนะ คาตอบแทนวิทยากร คาท่ีพัก/คาใชจายในการเดินทางสําหรับวิทยากรและคาใชจายอ่ืน 
ท่ีใชในการดําเนินกิจกรรมการรณรงคลดการเกิดกาชเรือนกระจกเพ่ือสรางความรูความเขาใจแก
ประชาชนและเยาวชนเกี่ยวกับภาวะโลกรอน ผลกระทบ และแนวทางการบรรเทาภาวะโลกรอนท่ี
สามารถนําไปปฏิบัตไิดจริง ตลอดจนสรางความตระหนักถึงปญหาโลกรอน นําไปสูการรวมปองกัน
และบรรเทาปญหาภาวะโลกรอน และเพ่ือเปนคาใชจายเพ่ือจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ วัตถุดิบตาง ๆ 
เชน  จอบ พล่ัว ถังพลาสติก กากน้ําตาล จุลินทรีย  EM แกลบดิน รําละเอียด ผลิตปุยชีวภาพจาก 
เศษอาหาร และผักผลไมตาง ๆ ฯลฯ เพ่ือใชในการผลิตปุยหมักจากส่ิงปฏิกูล และเพ่ือเปนคาใชจายเพ่ือ
จายเปนคาวัสดุอุปกรณ วัตถุดิบตางๆ เชน ผาพลาสติก ปูนซิเมนต ทอ pvc สายยาง ทอซีเมนต 
และอ่ืนๆในการผลิต BIOGAS พลังงานจากขยะอินทรีย และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนในการ
ดําเนินงานตามโครงการฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
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  (7)  โครงการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา และควบคุมประชากรสุนัขและแมว 
                                                                                                                  ตั้งไว       100,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ  คาใชจายในพิธีเปด  คายาคุมกําเนิด  คาวัสดุ
อุปกรณในการตอนและทําหมันสุนัขและแมว  คาวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา  คาปายไวนิลในการ
ประชาสัมพันธ คาอาหารวาง/เครื่องดื่ม  และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนในการดําเนินโครงการ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 (8)  โครงการควบคุมแมลงและพาหะนําโรค              ตั้งไว    1,200,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการควบคุมปองกันโรคติดตอ การแพรขยายพันธุยุง พรอมท้ังกําจัดหนู 
แมลงวัน และแมลงสาบ ซ่ึงจายเปนคาสารเคมีกําจัดแมลงและพาหะนําโรค คาวัสดุ อุปกรณ ในการ
ปองกันและควบคุมโรคติดตอท่ัวไป คาจางทําส่ือเผยแพรประชาสัมพันธ  คาวัสดุ อุปกรณในการ
ดําเนินการกําจัดยุงและพาหะนําโรค คาวัสดุ อุปกรณ ในการปองกันและควบคุมโรคติดตอท่ัวไป 
และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการดําเนินงานตามโครงการ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข    งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 (9) โครงการมหกรรมอาหารดีศรตีรังบาน  (ครั้งท่ี 9)          ตั้งไว      300,000   บาท 
เพ่ือจายเปนคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณตกแตงเวทีและสถานท่ี คาใชจายในพิธี
เปด-ปด คาเชาระบบแสง สีและเสียง คามหรสพ คาปายประชาสัมพันธ คาโปสเตอรตาง ๆ คาดอกไม 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับการประชุมคณะทํางานตามโครงการ และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน
ในการดําเนินงานตามโครงการ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 (10) โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเมือง(อสม.) 
         ตั้งไว      180,000   บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการอบรมใหความรูแกอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลนครตรัง 
เพ่ือใหความรูดานสาธารณสุขแกประชาชนท่ีอาสาเขามาเปนอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเมือง (อบรม  
อสม.ใหม) และอบรมฟนฟูอาสาสมัครสาธารณสุข (อบรม อสม.เกา) ท่ีปฏิบัติงานในชุมชน            
เปนคาอาหารกลางวัน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาตอบแทนวิทยากร  คากระเปาเอกสาร คาวัสดุ
สําหรบัการอบรม  เพ่ือจายเปนเงินรางวัลและของรางวัล  โลประกาศเกียรติคุณสําหรับการประกวด 
อสม. ดีเดนประจําป  และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนในการดําเนินงานตามโครงการ 
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ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 (11)  โครงการจัดทําส่ือเผยแพรดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
                ตั้งไว        60,000   บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทํา/จัดจาง ทําส่ือประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ี
จําเปนในการดําเนินงานตามโครงการ เพ่ือใชเผยแพรความรู/ประชาสัมพันธดานสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม แกกลุมประชาชนบุคลากร องคกรชุมชน อสม. ฯลฯ           
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
 (12)  โครงการหวงใยมารดาพัฒนาทารก                   ตั้งไว         50,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุท่ีใชเยี่ยมมารดาหลังคลอด-ทารกแรกเกิด เชน แปง สบู ผาเช็ดตัว ของเลนเสริม
พัฒนาการเด็ก  ถุงใสของเยี่ยมหลังคลอด คาเอกสารแผนพับ  นิทาน ส่ือตาง ๆ และคาใชจายอ่ืน ๆ  
ท่ีจําเปนในการดําเนินงานตามโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนยบรกิารสาธารณสุข 
 (13)  โครงการสงเสรมิสุขภาพผูสูงอาย ุ   ตั้งไว       200,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมกลุมผูสูงอายุ และกิจกรรมอบรมเสริมความรูดานสุขภาพ
ใหแกผูสูงอายุและแกนนําในชุมชน เพ่ือจายเปน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณตางๆ ในการทํากิจกรรมกลุม และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของในการ
ดําเนินงานตามโครงการ  
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนยบริการสาธารณสุข 
 (14)  โครงการเฝาระวงัและควบคุมโรคไมติดตอ              ตั้งไว         80,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมเฝาระวังโรค โดยการคนหาและคัดกรองโรคในประชาชน
กลุมเส่ียงท่ีมีอายุ 35 ปขึ้นไป  และเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรม อบรมกลุมผูปวย ใหมีความรู 
ความเขาใจ และสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได จายเปน   คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร  คาวัสดอุุปกรณท่ีใชในการอบรม  และวัสดุอุปกรณท่ีใชในการคนหา
คัดกรองประชาชนกลุมเส่ียง  และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนในการดําเนินงานตามโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนยบริการสาธารณสุข 
 (15) โครงการสงเสริมการสรางสุขภาพในชุมชน            ตั้งไว     300,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมบริการสุขภาพแกประชาชนในเขตเทศบาล  โดยจัดซ้ือยาและ
เวชภัณฑท่ีมิใชยาใหแก ศสมช.ในพ้ืนท่ี  และคาใชจายในการรวมจัดกิจกรรมวันอาสาสมัคร
สาธารณสุขแหงชาติ และกิจกรรม อสม.เครือขายโรงพยาบาลตรัง โดยจายเปนคาอาหาร  อาหารวาง
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และเครื่องดื่มแก อสม.ท่ีรวมกิจกรรม รวมท้ังเปนคาใชจายในการจัดอบรมฟนฟูความรูดานสุขภาพ 
แก  อสม.ในเขตเทศบาล จายเปนคาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ
และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนในการดําเนินงานตามโครงการ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   งานศูนยบริการสาธารณสุข 
 (16)  โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ                  ตั้งไว       200,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงาน  เพ่ือพัฒนาโรงเรียนท่ีรับผิดชอบ เปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
ท้ังในดานการดูแลสุขภาพ  นักเรียน  ครู  บุคลากรในโรงเรียน  ดานการจัดการส่ิงแวดลอมในโรงเรียน 
ซ่ึงจายเปนคาเวชภัณฑอ่ืนๆ  วัสดุ  อุปกรณ  เครื่องมือ  เครื่องใช  จัดหาแวนสายตาใหแกนักเรียนท่ีมี
ปญหาทางสายตา  และคาใชจายในการจัดทําส่ือใหความรูตาง ๆ  คาอาหารเสริมสําหรับนักเรียนท่ีมี
พัฒนาการต่ํากวาเกณฑ   และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนตามโครงการ  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนยบริการสาธารณสุข 
 (17)  โครงการคายสุขภาพ                                      ตั้งไว      150,000   บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดคายฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  โดยจายเปน คาสมนาคุณวิทยากร 
คายานพาหนะ และคาท่ีพัก/หองพักสําหรับวิทยากร  และผูเขารับการอบรม  คาอาหาร  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาปายประชาสัมพันธ  คาเอกสารและส่ือความรู   คาวัสดุอุปกรณ  คาตรวจสุขภาพ 
คาตรวจทางหองปฏิบัติการกอนและหลังเขาคาย  คาประมวลผล/วิเคราะหประเมินโครงการและ 
คาจัดพิมพเอกสารประเมินโครงการ  คาวัสดุอุปกรณ  พิธีเปด  เชน  ปายพิธีเปด  ดอกไมประดับเวที 
คาบันทึกและตัดตอวีซีดี / ดีวีดีภาพการดําเนินโครงการ  และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของใน 
การดําเนินการ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนยบริการสาธารณสุข 
 (18)  โครงการนวดแผนไทย                                         ตั้งไว       100,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดคายฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยจายเปน คาสมนาคุณวิทยากร 
คายานพาหนะ และคาท่ีพัก/หองพักสําหรับวิทยากร  และผูเขารับการอบรม  คาอาหาร  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาปายประชาสัมพันธ  คาเอกสารและส่ือความรู   คาวัสดุอุปกรณ  คาประมวลผล/
วิเคราะหประเมินโครงการและคาจัดพิมพเอกสารประเมินโครงการ  คาวัสดุอุปกรณ  พิธีเปด  เชน 
ปายพิธีเปด  ดอกไมประดับเวที คาบันทึกและตัดตอวซีีด/ีดีวีดีภาพการดําเนินโครงการและคาใชจาย
อ่ืนๆท่ีเกี่ยวของในการดําเนินการ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนยบริการสาธารณสุข 
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  (19) โครงการจัดระบบ สรางระเบียบนครตรัง รวมพลังดวยมือเรา 
             ตั้งไว     200,000   บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการอบรมใหความรูความเขาใจ ในเรื่องการจัดระเบียบ การรักษาความสะอาด
การตั้งวางจําหนายสินคา แกกลุมผูประกอบการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะในเขตเทศบาล 
และเพ่ือลดการสูญเสียดานชีวิตและทรัพยสิน  เม่ือเกิดอุบัติเหตุ  ประชาชนตระหนักและมีจิตสํานึกใน
การปองกันอุบัติเหตุทางจราจร  ซ่ึงจายเปนคาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร 
คาแผนผา คาจัดทําส่ือในรูปแบบตาง ๆ  คูมือกฎหมายจราจร พรบ. หรือเทศบัญญัติท่ีเกี่ยวของ 
กระเปาเอกสาร  เพ่ือประชาสัมพันธเผยแพรความรูในการจัดความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
คาวัสดุอุปกรณอ่ืนในการอบรม  คาใชจายสําหรับการทัศนศึกษาดูงานเพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการ
ดําเนินการและเกิดประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงานทําใหมีความรูความสามารถและประสบการณท่ี
ไดรับมาประยุกตใชกับทองถ่ินของเราใหดียิ่งขึ้น  และคาใชจายอ่ืน ๆ   ท่ีจําเปนในการดําเนินงานตาม
โครงการ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
 (20)  โครงการอบรมการสุขาภิบาล                        ตั้งไว      180,000   บาท 
เพ่ือจายเปนคาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาจางทําส่ือเผยแพร  คาวัสดุ
เครื่องเขียน  และอุปกรณในการอบรม  คาใชจายในการดําเนินงานอบรม  คาจางเหมายานพาหนะ
คาใชจายในการศึกษาดูงานตลาดสดท่ีไดมาตรฐาน  คาใชจายในการทัศนศึกษาดูงานสถานท่ี
ประกอบการดานอาหารท่ีไดมาตรฐาน  และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

1.3.10 ประเภท รายจายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย 
หมวดอ่ืน            ตั้งไว       330,000  บาท 
 (1)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งไว       300,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเบ้ียเล้ียง  คาเชาท่ีพัก  คาพาหนะเดินทาง  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการ
ฝกอบรมสัมมนาพนักงาน  ลูกจางประจํา   พนักงานจาง  ตลอดจนอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเมือง 
(อสม.)  และคณะกรรมการบริหารชุมชน/สมาชิกชุมชน 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข      

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข   เปนเงิน  100,000  บาท 
 งานโรงพยาบาล      เปนเงิน    10,000  บาท 
 งานบริการสาธารณสุขฯ     เปนเงิน    75,000  บาท 
 งานศูนยบรกิารสาธารณสุข                 เปนเงิน    90,000  บาท 
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ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล             เปนเงิน     25,000  บาท 

 (2)  คาชดใชความเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน             ตั้งไว         30,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาชดใชความเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนใหแกบุคคลอ่ืนอันเนื่องมาจากการละเมิด 
ท่ีเกิดจากการกระทําของเทศบาล 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข   เปนเงิน     20,000  บาท 
 งานบริการสาธารณสุขฯ     เปนเงิน       5,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  

งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู   เปนเงิน       5,000  บาท 
 
 คาวัสด ุ       ตั้งไว   6,393,000  บาท 
 ก.  ประเภท  วัสดุสํานักงาน  ตั้งไว      150,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน   เชน  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ  แฟม ฯลฯ  ท่ีใชปฏิบัติงานใน
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข 
 ข.  ประเภท  วัสดุไฟฟาและวิทย ุ  ตั้งไว         20,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  เชน  ฟวส  เทปพันสายไฟฟา  ปล๊ักไฟฟา  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข   เปนเงิน       5,000  บาท 
 งานบริการสาธารณสุขฯ     เปนเงิน       5,000  บาท 
 งานศูนยบริการสาธารณสุข    เปนเงิน       5,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   

งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล   เปนเงิน       5,000  บาท 
 ค.  ประเภท  วัสดุงานบานงานครัว      ตั้งไว       550,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  เชน  ถังขยะ  ผงซักฟอก  ไมกวาด  ฯลฯ     
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 



 - 152 -

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข   เปนเงิน     15,000  บาท 
 งานโรงพยาบาล      เปนเงิน     15,000  บาท 
 งานบริการสาธารณสุขฯ     เปนเงิน     35,000  บาท 
 งานศูนยบริการสาธารณสุข    เปนเงิน     55,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   

งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล   เปนเงิน   425,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน    เปนเงิน       5,000  บาท 
 ง.  ประเภท  วัสดุกอสราง    ตั้งไว       565,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสรางตาง ๆ  เชน  ปูน  ไม  ทินเนอร  สี   ฯลฯ             
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข   เปนเงิน      5,000  บาท 
 งานบริการสาธารณสุขฯ     เปนเงิน     50,000  บาท 
 งานศูนยบริการสาธารณสุข    เปนเงิน     20,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   

งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล   เปนเงิน   490,000  บาท 
 จ.  ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนสง   ตั้งไว       500,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง   เชน  ยางนอก  ยางใน  แบตเตอรี่  ฯลฯ       
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข   เปนเงิน     10,000  บาท 
 งานบริการสาธารณสุขฯ     เปนเงิน     10,000  บาท 
 งานศูนยบริการสาธารณสุข    เปนเงิน     30,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   

งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล   เปนเงิน   450,000  บาท 
 ฉ.  ประเภท  วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน   ตั้งไว    3,000,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาน้ํามันเช้ือเพลิงสําหรับรถยนต  เครื่องจักรกลตาง ๆ ของกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม  
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข   



 - 153 -

  ช.  ประเภท  วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  ตั้งไว       500,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  เชน  น้ํายาเคมีภัณฑตาง ๆ ตลอดจนลวดเช่ือมไฟฟา 
ท่ีใชในการซอมแซมครุภัณฑ  เครื่องจักรกลและส่ิงกอสรางตาง ๆ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  

งานโรงพยาบาล      เปนเงิน  140,000   บาท 
 งานบริการสาธารณสุขฯ     เปนเงิน    10,000   บาท 
 งานศูนยบริการสาธารณสุข    เปนเงิน  300,000   บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   

งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล    เปนเงิน   50,000   บาท 
 ซ.  ประเภท  วัสดุการเกษตร    ตั้งไว      645,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน อุปกรณตาง ๆ ท่ีใชในการเกษตร และคาอาหารแมวและสุนัขจรจัด 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  

งานบริการสาธารณสุขฯ     เปนเงิน   590,000   บาท 
 งานศูนยบริการสาธารณสุข    เปนเงิน     40,000   บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   

งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล    เปนเงิน     10,000   บาท 
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน    เปนเงิน      5,000   บาท 
 ฌ.  ประเภท  วัสดุโฆษณาและเผยแพร   ตั้งไว         50,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรกิจกรรมของกองสาธารณสุขฯ เชน ไมกระดานอัด 
โฟมกระดาษ   ผาเขียนปาย  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข     เปนเงิน     4,000  บาท 
งานโรงพยาบาล       เปนเงิน    4,000  บาท 

 งานบริการสาธารณสุขฯ                        เปนเงิน   24,000  บาท 
 งานศูนยบริการสาธารณสุข                 เปนเงิน   14,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   

งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล             เปนเงิน    4,000  บาท 
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 ญ.  ประเภท  วัสดุเครื่องแตงกาย    ตั้งไว       200,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกายสําหรับพนักงานและลูกจางท่ีปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม  เชน  เส้ือสะทอนแสง  รองเทาบูท  ถุงมือ  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  

งานบริการสาธารณสุขฯ     เปนเงิน    24,000  บาท 
 งานศูนยบริการสาธารณสุข    เปนเงิน      6,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   

งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล     เปนเงิน  165,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   
 งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน    เปนเงิน      5,000  บาท 
  ฎ.  ประเภท  วัสดุสํารวจ     ตั้งไว           3,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาบันไดอลูมิเนียมใชในงานศูนยบริการสาธารณสุข 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนยบริการสาธารณสุข    
  ฏ.  ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร    ตั้งไว       200,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุสําหรับใชกับเครือ่งคอมพิวเตอร 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกบัการสาธารณสุข   เปนเงิน  25,000  บาท 
 งานโรงพยาบาล      เปนเงิน  10,000  บาท 
 งานบริการสาธารณสุขฯ     เปนเงิน  70,000  บาท 
 งานศูนยบรกิารสาธารณสุข    เปนเงิน  80,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   

งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล     เปนเงิน  15,000  บาท 
ฐ.  ประเภท  วัสดุอ่ืน ๆ     ตั้งไว         10,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาวัสดุอ่ืน ๆ ท่ีไมไดระบุไวตามวัสดุดังกลาวขางตน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
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1.4   หมวดคาสาธารณูปโภค              ตัง้ไว    รวม          90,000   บาท  แยกเปน 
1.4.1  ประเภท  คาน้ําประปา                   ตั้งไว         20,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาของศูนยบริการสาธารณสุข ท้ัง 3 แหง โรงฆาสัตว เทศบาลนครตรัง     และ
โรงงานรักษาความสะอาด   สถานท่ีกําจัดขยะทุงแจง       
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข    
  1.4.2  ประเภท  คาโทรศัพท       ตั้งไว         70,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาโทรศัพทของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม บานพักผูอํานวยการกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม ศูนยบริการสาธารณสุข 1-2-3 และสถานท่ีกําจัดขยะทุงแจง            
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกบัการสาธารณสุข 
 

1.5 หมวดเงินอุดหนุน          ตั้งไว    รวม        270,000  บาท  แยกเปน 
 ก.  เงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน 
         ตั้งไว         270,000  บาท 

 (1)  คาใชจายในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลนครตรงั 
                                                                                                                  ตั้งไว       270,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลนครตรัง โดยจัดสรรเปน  
คาดําเนินงานของ อสม.ในเขตเทศบาลนครตรัง จํานวน  27  ชุมชน  ๆ ละ  10,000  บาท  โดยให อสม. 
ดําเนินการใน 3 กลุมกิจกรรมไดแก การพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข การแกไขปญหาสาธารณสุข
ในเรื่องตาง ๆ และการจัดบริการสุขภาพเบ้ืองตนในศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
 
2. รายจายเพ่ือการลงทุน                                            ตั้งไว  รวม       1,699,500  บาท  แยกเปน 

2.1  หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง  ตั้งไว  รวม       1,699,500  บาท  แยกเปน 
 คาครุภัณฑ                        ตั้งไว       174,500  บาท 

  ก. ประเภท  ครุภัณฑการแพทย       ตั้งไว       174,500  บาท 
 (1) โคมไฟตรวจโรค          ตั้งไว     18,500  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโคมไฟตรวจโรคชนิดขาตั้ง มีลอเล่ือน สําหรับใชใหแสงสวางสําหรับการตรวจ
ภายใน การทําแผล การเย็บแผล ฯลฯ ใหแสงสวางไมนอยวา 13,000 Lux  มีแกนยาวไมนอยกวา 70 
ซม. สามารถปรับตรง-โคงได จํานวน 1 ตัว  เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
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ครุภัณฑ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0803/ว 1232  ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2552 
จึงตั้งจายไวตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนยบริการสาธารณสุข     
                                          (2) เครื่องนึ่งฆาเช้ือโรค         ตั้งไว         98,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องนึ่งฆาเช้ือโรค หมอนึ่งทําจากแสตนเลส ขนาดความจุไมต่ํากวา 40 ลิตร 
เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ท่ี มท 0803/ว 1232  ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2552 จึงตั้งจายไวตามราคาในตลาดทองถ่ิน   
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนยบริการสาธารณสุข     
 (3) เครื่องฉายแสง         ตั้งไว        36,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องฉายแสง จํานวน 1  เครื่อง  มีรายละเอียดดังนี้  
   -  เปนเครื่องฉายแสงชนิดไรสายโดยปลายดามของเครื่องไมมีสายไฟ 
   -  แหลงกําเนิดแสงเปนหลอด LED 5 วัตต  
   -  มีแทนสําหรับชารจไฟและบอกสถานะเม่ือไฟเต็มแลว 
   -  มีสวิตชสําหรับเปด – ปด อยูท่ีดามของเครื่อง  
เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ท่ี มท 0803/ว 1232  ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2552 จึงตั้งจายไวตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานโรงพยาบาล 
 (4)  ดามกรอฟนแบบเร็ว        ตั้งไว        22,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือดามกรอฟนแบบเร็ว จํานวน 1  เครื่อง  มีรายละเอียดดังนี ้
   -  เปนอุปกรณกรอฟนชนิดลูกปนมีขนาดของหัว 11.5 มิลลิเมตร 
   -  มีความเร็วรอบ 360,000 รอบ 
   -  มีระบบกดปุมสําหรับเปล่ียนหัวกรอ 
   -  มีวงแหวนเช่ือมขอตออยูบริเวณปลายหัวกรอเร็วสวนทาย 
   -  สามารถนําเขาเครื่องออโตเครปท่ีอุณหภูมิ 135 องศาเซลเซียส 
เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ท่ี มท 0803/ว 1232  ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2552 จึงตั้งจายไวตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานโรงพยาบาล 
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 คาที่ดินและส่ิงกอสราง     ตั้งไว    1,525,000  บาท 
 (1)  ประเภทคาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
         1.  คาปรับปรุงอาคารศูนยบรกิารสาธารณสุข 3 ตั้งไว    1,525,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงอาคารศูนยบริการสาธารณสุข 3  รายละเอียดดังนี ้
                1)  ปรับปรุงอาคาร 
   -  เปล่ียนบานหนาตาง จาก น.1 เปนบานเปด จํานวน 2 ชุด 
   -  เปล่ียนบานประตู ป.2 เปนประตูกระจก ชนิดบานเปดคู จํานวน 2 ชุด 
   -  เปล่ียนประตู ป.1 เปนประตูกระจกกรอบบานอลูมิเนียม จํานวน 2 ชุด 
   -  เปล่ียนเหล็กดัดจากชองจายยา เปนบานหนาตางบานเล่ือนเล็ก และ 
ชองแสงติดตาย จํานวน 1 ชุด 
   -  เพ่ิมเติมลูกกรงเหล็กหนาบันไดทางขึ้นบริเวณชานพัก จํานวน 2 ชอง 
   - ทํ าผ นัง ก ระ จก พ รอ มป ระ ตู กั้น ระ ห ว า งห อง ทั นต กร ร มกั บห อ ง 
ปฐมพยาบาลบริเวณใกลพ้ืนท่ีทําบัตรและจายยา ยาวประมาณ 1.80 เมตร สูงถึงฝาเพดาน 
                2)  ตอเติมและปรับปรุงสํานักงาน (ใตอาคาร) ศูนยบริการสาธารณสุข 3 
พ้ืนท่ีประมาณ 112 ตารางเมตร 
   -  ปรับปรุงพ้ืนผิวเดิม ปูกระเบ้ืองเคลือบ รื้อถอนผนัง – ประตูของเดิม  
กออิฐผนัง   ติดตั้งประตู – หนาตาง ทาสี ติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวาง ติดตั้งผนังไมสําเร็จรูปกั้นหอง 
ติดตั้งเฟอรนิเจอร และติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด 30,000 BTU จํานวน 4  เครื่อง 
   -  ปรับปรุงหองสุขา (ช้ันลาง) ใหเหมาะสมกับการใชงานของผูสูงอายุและ
คนพิการ 
   -  ติดตั้งปายช่ือศูนยบริการสาธารณสุข 3 ขนาด 1.00x2.50 เมตร จํานวน 
1 ปาย 
รายละเอียดตามแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง 
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนยบริการสาธารณสุข 

******************** 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
เทศบาลนครตรัง 

อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน   กองสวัสดิการสังคม 
------------------------- 

 
งบประมาณรายจายทั้งส้ิน                           เปนเงิน            9,024,300  บาท  แยกเปน 
1.  รายจายประจํา                         ตั้งไว  รวม       8,641,900  บาท  แยกเปน 

1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา     ตั้งไว  รวม       2,082,000  บาท  แยกเปน 
             เงินเดือน            ตั้งไว    2,082,000  บาท 
              1.1.1   ประเภท  เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ  ตั้งไว    2,082,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน  7  อัตรา 
ตั้งจายจากเงินรายได    
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห   

เปนเงิน       296,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   

งานบริหารท่ัวไป           เปนเงิน       566,000  บาท 
งานสงเสริมและสนบัสนุน ความเขมแข็งของชุมชน      เปนเงิน    1,220,000  บาท   
1.2  หมวดคาจางชั่วคราว    ตั้งไว  รวม          860,900  บาท  แยกเปน

1.2.1 ประเภท  เงินเดือนหรือเงินท่ีจายเพ่ิมใหแกพนักงานจาง   ตั้งไว   860,900  บาท 
 -  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางท่ัวไป  ซ่ึงทําหนาท่ีประสานงานกับ

องคกรชุมชนตางๆ ในชุมชนเทศบาลนครตรัง ท้ัง 27 ชุมชน จํานวน 4  อัตรา   
 -  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจท่ีมีลักษณะงานสงเสริม

หรือสนับสนุน    การทํางานของพนักงานเทศบาลดานการประสานงานกับองคกรชุมชนเกี่ยวกับงาน
สังคมสงเคราะหและงานพัฒนาชุมชนและท่ีมีลักษณะงานเกี่ยวกับงานดานธุรการและการ
ประสานงาน การรวบรวมขอมูล การเก็บขอมูลของงานธุรการ จํานวน  4  อัตรา   

 -  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว    ใหแกพนักงานจางท่ัวไปและ
พนักงานจางตามภารกิจ  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนท่ีสุด  ท่ี  มท  0809.3/ว 
115  ลงวันท่ี  14  กรกฎาคม  2551 
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานบริหารท่ัวไป 
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1.3   หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ                ตั้งไว  รวม       5,044,000  บาท  แยกเปน 
             คาตอบแทน                                          ตั้งไว       210,000  บาท 
                   1.3.1 ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว         18,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาใหพนักงานเทศบาลและพนักงานจางท่ีปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ 
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห    

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห     เปนเงิน  3,000 บาท   
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   

งานบริหารท่ัวไป           เปนเงิน  6,000   บาท 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน       เปนเงิน  9,000  บาท    

  1.3.2  ประเภท  คาเชาบาน                                                     ตั้งไว        84,000   บาท 
เพ่ือจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ ฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน  
  1.3.3  ประเภท  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร                 ตั้งไว        28,000   บาท 
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาล และลูกจางประจํา ซ่ึงมีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบฯ    
ตั้งจายจากเงินรายได  
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห   

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห     เปนเงิน     6,090  บาท   
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   

งานบริหารท่ัวไป            เปนเงิน   11,210  บาท 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน       เปนเงิน   10,700  บาท 

  1.3.4  ประเภท  เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล                       ตั้งไว         80,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคารักษาพยาบาลใหพนักงานเทศบาล  ตลอดจนบุคคลในครอบครัวซ่ึงมีสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบฯ    
ตั้งจายจากเงินรายได  
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห    

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห     เปนเงิน    5,000   บาท 
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ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   
 งานบริหารท่ัวไป           เปนเงิน   15,000  บาท 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน      เปนเงิน   60,000  บาท 

 คาใชสอย                                                                                      ตั้งไว    4,340,000  บาท 
  ก.  ประเภท  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ        ตั้งไว           5,000  บาท 
                       (1)   คาจางเหมาบริการ          ตั้งไว           5,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอก   ทํากิจการอยางใดอยางหนึ่งใหเทศบาล  เชน จางเหมา
แรงงาน  หรือจางทําของอ่ืน  ๆ  
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห   เปนเงิน  2,500  บาท 
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

งานสงเสริมและสนับสนนุความเขมแข็งของชุมชน  เปนเงิน   2,500  บาท 
                  ข.  ประเภท  รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน   ตั้งไว       80,000  บาท 

 (1)  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ  เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ครุภัณฑตาง ๆ   ท่ีใชในกองสวัสดิการสังคม   เชน   เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องพิมพดีด   รถยนต  โตะ   
เกาอ้ี   ฯลฯ    

 (2)  คาบํารงุรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอ่ืนๆ เชน  อาคารท่ีทําการชุมชนบางรัก
และชุมชนอ่ืนๆ  และทรัพยสินอ่ืนท่ีอยูในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม 
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห    

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห    เปนเงิน     5,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
             งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน   เปนเงิน    70,000  บาท 
             งานบริหารท่ัวไป         เปนเงิน      5,000  บาท 
   ค. ประเภท รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ       ตั้งไว    4,215,000  บาท   
  (1)  โครงการสงเคราะหผูประสบภัยพิบัติตาง  ๆ  ตั้งไว       100,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเคราะหผูประสบภัยตาง ๆ  เชน  อุทกภัย  วาตภัย   อัคคีภัย  ฯลฯ ในเขต
เทศบาล ใหการสงเคราะหเปนส่ิงของ   เงิน   เครื่องอุปโภคบริโภค  คาอาหารวางและ  เครื่องดื่ม  ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 
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 (2)   โครงการสงเคราะหประชาชนผูทุกขยากขาดแคลนไรท่ีพ่ึง 
        ตั้งไว       50,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเคราะหประชาชนผูทุกขยาก  ขาดแคลนไรท่ีพ่ึง  ในเขตเทศบาลใหการ
สงเคราะหเปนส่ิงของ  เงิน  เครื่องอุปโภคบริโภค  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  ฯลฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห   งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห      
 (3)  โครงการนันทนาการสําหรับผูสูงอาย ุ  ตั้งไว        50,000   บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมนันทนาการสําหรับผูสูงอายุ  เชนการละเลนกีฬาพ้ืนบาน  
กิจกรรมพบปะสังสรรค  กิจกรรมเชิดชูเกียรติผูสูงอายุในชุมชน เลานิทาน รองเพลง ลีลาศ ไมพรอง 
วาดรูป ฯลฯ    โดยจายเปนคาใชจาย  เปนคาพิธีเปด-ปด  คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ    คาอาหาร    
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาของขวัญของรางวัล คาตอบแทนการละเลนกีฬาพ้ืนบาน  คาตอบแทนวง
ดุริยางค  คาตอบแทนพิธีกร  คาตอบแทนอ่ืนๆ  แกผูเขารวมกิจกรรม  คาวัสดุอุปกรณกีฬาพ้ืนบาน  คา
วัสดุ  เครื่องแตงกาย  ฯลฯ        
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห   งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห   
                   (4)  โครงการสงเสริมการดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุเทศบาลนครตรัง    
                                                      ตั้งไว       30,000   บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมท่ีเปนประโยชนใหผูสูงอายุท้ังดานสันทนาการและดาน
สุขภาพกายแกผูสูงอายุทุกชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง  รวมท้ังจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหแก
คณะกรรมการชมรมผูสูงอายุเทศบาลนครตรัง  เปนคาใชจายในพิธีเปด-ปด คาวัสดุอุปกรณ  คาอาหาร    
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   คาสมนาคุณวิทยากร  คายานพาหนะ  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห  งานสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 
 (5)  โครงการชุมชนสัมพันธ                ตั้งไว      500,000   บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธของกรรมการชุมชน เยาวชน สตรีและประชาชน 
ผูรวมกิจกรรมงานชุมชนสัมพันธ    โดยมีกิจกรรมการเดินขบวนพาเหรดของชุมชน   การละเลนกีฬา 
พ้ืนบานระหวางชุมชน    ผูบริหารเทศบาลกับชุมชน  กิจกรรมการพัฒนาและพบปะสังสรรค  โดยจาย
เปนคาใชจายในพิธีเปด - ปด  คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ   คาอาหาร   คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาของขวัญของรางวัล  คาตอบแทนการละเลนพ้ืนบาน  คาตอบแทนวงดุริยางคและคาตอบแทนอ่ืน ๆ 
แกผูเขารวมกิจกรรม   คาใชจายเกี่ยวกับการใชและตกแตงสถานท่ี   คาวัสดุและอุปกรณกีฬา   คาวัสดุ
เครื่องแตงกาย ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 
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 (6)  โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการบริหารชุมชน   ตั้งไว     100,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการบริหารชุมชนท้ัง 27 ชุมชน  จํานวน        
4  ครั้งๆละ  25,000  บาท  เพ่ือใหคณะกรรมการชุมชนไดรับทราบนโยบาย  และแผนงาน  ในการ
พัฒนาไดอยางถูกตอง   มีโอกาสพบปะแลกเปล่ียนประสบการณความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน เพ่ือเสนอ
ปญหาและการหาแนวทางแกไขปญหาในดานตางๆ  ท่ีเปนประโยชนตอชุมชนและหนวยงานการ
บริหารราชการสวนทองถ่ิน โดยเบิกจายเปนคาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ  คาอาหาร  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม   คาสมนาคุณวิทยากร   คาของขวัญของรางวัล   ฯลฯ     
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 
 (7) โครงการจัดตั้งและเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง 
       ตั้งไว        10,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดตั้งชุมชนและเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนท่ีครบวาระ จํานวน  11
ชุมชนและชุมชนท่ีกอตั้งขึ้นใหม  และคณะกรรมการฯ ครบวาระการดํารงตําแหนง โดยจายเปนคา
วัสดุ  อุปกรณ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   คาตอบแทนสําหรับคณะกรรมการดําเนินการ
เลือกตั้ง  ในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ฯลฯ  เพ่ือใหการดําเนินการเลือกตั้งเปนไปดวยความ
เรียบรอย  
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งของชุมชน 
 (8)  โครงการฝกอบรม/สัมมนา/เชิงปฏิบัติการกลุมสตรีชุมชนเทศบาลนครตรัง 
  ตั้งไว      150,000   บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดการฝกอบรมคณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชน   และกลุมสตรีในชุมชน  
เพ่ือใหสตรี  และคณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชนไดทราบนโยบาย    และแผนงานในการพัฒนาได 
ถูกตอง มีโอกาส  แลกเปล่ียนประสบการณ ความคิดเห็นซ่ึงกันและกันเพ่ือเสนอปญหา  และแนวทาง
แกไขปญหาตางๆของสตรีเองและไปทัศนศึกษาดูงานดานกิจการสตรีนอกสถานท่ีโดยจายเปน
คาใชจายในพิธีเปด-ปด การฝกอบรม  คาวัสดุอุปกรณ  คาอาหาร  คาอาหารว างและเครื่องดื่ม 
คาสมนาคุณวิทยากร  คาของขวัญของท่ีระลึก   คาพาหนะเดินทาง   คาท่ีพัก   การเขาคายของกลุมสตรี
ชุมชน ฯลฯ    
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสรมิและ
สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 
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  (9)  โครงการฝกอบรมผูนําองคกรชุมชน / คณะกรรมการชุมชน / กลุมตางๆ 
         ตั้งไว   150,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผูนําองคกรชุมชน  กลุมตาง ๆ 
ในชุมชน  เพ่ือไดทราบนโยบาย และแผนงานในการพัฒนาชุมชนไดถูกตอง  มีโอกาสแลกเปล่ียน
ประสบการณความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน  เพ่ือเสนอปญหาและแนวทางแกไขปญหาตางๆ โดยจายเปน
คาใชจายในพิธีเปด-ปดการฝกอบรม คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาของขวัญของท่ีระลึก คาพาหนะเดินทาง  คาท่ีพัก  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 
 (10)  โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกลุมออมทรัพยชุมชน 
        ตั้งไว         20,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการรณรงคใหประชาชนในชุมชนไดจัดตั้งกลุมออมทรัพยในชุมชน  รณรงค
ใหมีการขยายสมาชิกกลุมออมทรัพยเพ่ิมขึ้น  และมีเงินสัจจะสะสมมากขึ้นกันทุกกลุม  และนําสมาชิก
ทัศนศึกษาดูงาน  จัดอบรมใหความรูแกคณะกรรมการบริหารกลุมออมทรัพยทุกกลุมท่ีมีอยูในเขต
เทศบาลนครตรัง เปนคาใชจายในพิธีเปด - ปดคาวัสดุอุปกรณ   คาอาหาร   คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม    คาสมนาคุณวิทยากร   คาจางเหมายานพาหนะในการศึกษาดูงาน และของสมนาคุณ        
ในการศึกษาดูงาน ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งของชุมชน 
 (11)  โครงการกิจกรรมกองทุนแมของแผนดินตานยาเสพติด   ตั้งไว 20,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการขยายผลการจัดตั้งกองทุนแมของแผนดิน  โดยการอบรมใหความรูแก
ชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง   โดยจะมีคาใชจายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุเครื่องเขียน  
คาอาหาร    คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของขวัญรางวัล  ของท่ีระลึก  คาเชาเครื่องเสียง            
คาจางเหมายานพาหนะ   คาของสมนาคุณ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งของชุมชน 
 (12)  โครงการอบรมสงเสริมสนับสนุนอาชีพใหแกประชาชนในชุมชนเขต
เทศบาลนครตรัง                  ตั้งไว     200,000   บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนพัฒนาอาชีพกลุมตางๆ เพ่ือพัฒนาสินคาของกลุมไปสู
สินคา OTOP ใหแกผูนําชุมชน  แมบาน  กลุมสตรี    กลุมอาชีพชุมชน  และประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป
ในเขตเทศบาลนครตรัง  เพ่ือกิจกรรมการฝกอบรม สัมมนาศึกษาดูงานดานพัฒนาอาชีพแกกลุมอาชีพ  
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องคกรชุมชน  กิจกรรมการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะส้ัน  กิจกรรมการสนับสนุนดานการ
พัฒนาบรรจุภัณฑและประชาสัมพันธ  ผลิตภณัฑชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง  โดยจายเปนคาใชจาย
ในพิธีเปด-ปดการอบรม  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาพาหนะเดินทาง  
คาท่ีพัก  คาวัสดุ  อุปกรณในการฝกอบรม  คาตอบแทน  คาของท่ีระลึก  คาวัสดุอุปกรณท่ีสงเสริมการ
พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน  คาจัดทําแผนพับ  แผนไวนิล  คาวัสดุสําหรับเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑผลิตภัณฑของชุมชน  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 
 (13)  โครงการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน  (จปฐ.)   ตั้งไว      100,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดเก็บขอมูล จปฐ. ในเขตเมืองของเทศบาลนครตรัง   ซ่ึงเปนโครงการ
ตอเนื่องจากป พ.ศ. 2550 - 2554  และสําหรับในป  2553  จะดําเนินการตามครัวเรือนท่ีเพ่ิมขึ้น 
โดยจายเปนคาแบบพิมพ จปฐ. เทาจํานวนครัวเรือนท่ีเพ่ิมขึ้นใหม  ในป  2553  เชนคาแบบสอบถาม
ขอมูล  คาสมุดสรุป  จปฐ.1  คาคูมือการจัดเก็บขอมูล จปฐ.  คาฝกอบรมประชุมช้ีแจงผูนําชุมชนและ
อาสาสมัครท่ีจัดเก็บขอมูล  จปฐ. คาบันทึกขอมูล  จปฐ.1 คาตอบแทน  คาใชจายการติดตามตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูล  คาใชจายในการประชาสัมพันธ  การจัดเก็บขอมูล  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุน 
ความเขมแข็งของชุมชน 
 (14)  โครงการจัดการแขงขันและประกวดมหกรรมสัตวเล้ียง  
        ตั้งไว       350,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในพิธีเปด-ปด   คาใชจายในการดําเนินการประกวด, แขงขันสัตวเล้ียงตางๆ  เชน  
นกกรงหัวจุก  ไกสวยงาม  สุนัขสวยงาม  ปลา สุนัข  ฯลฯ การประกวดประเภทอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ  
คาใชจายเกี่ยวกับการอบรม สัมมนาเด็กนักเรียน เยาวชน ประชาชนและเจาหนาท่ี และจัดทัศนศึกษา 
ดูงานนอกสถานท่ี โดยจายเปนคาใชจายในพิธีเปด-ปด การอบรม สัมมนา และในการเดินทาง 
ทัศนศึกษาดูงานสถานท่ีตางๆ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปน การแขงขันความรู คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาวัสดุส่ือการอบรมสัมมนา คาวัสดุอุปกรณเครื่องเขียน คาตกแตงสถานท่ีและเวที  
คาดอกไม คากระแสไฟฟา คาเชามิเตอร หมอแปลงไฟฟา  คาของขวัญของรางวัล คาของท่ีระลึก  
คาเชาเครื่องเสียง คาเชาหรือคาจางเหมาบริการอ่ืนๆ คาวัสดุสนาม คาเอกสาร คาเกียรติบัตร คาวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร คาใชจายในการจัดนิทรรศการ คาท่ีพัก คายานพาหนะและเช้ือเพลิง คาตอบแทน
ผูเขาแขงขัน คาตอบแทนวิทยากร คาตอบแทนกรรมการ คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 
คาตอบแทนเจาหนาท่ีตํารวจ คาตอบแทนเจาหนาท่ี อปพร. ฯลฯ 
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ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน   งานสงเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งของชุมชน 
 (15)  โครงการจัดงานมหกรรมกลวยไมและพรรณไมสวยงาม 
        ตั้งไว       350,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการประกวดกลวยไมพรรณไมสวยงาม และการประกวดประเภท
อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ  โดยใชเปนคาใชจายในพิธีเปด-ปด การประกวดฯ คาใชจายในการดําเนินการ
ประกวดฯ คาใชจายเกี่ยวกับการอบรม สัมมนาเด็กนักเรียน เยาวชน ประชาชน และเจาหนาท่ี และ 
จัดทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ี โดยจายเปนคาใชจายในพิธีเปด-ปด การอบรม สัมมนา และในการ
เดินทางทัศนศึกษาดูงานสถานท่ีตางๆ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปน การแขงขันความรู คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุส่ือการอบรมสัมมนา คาวัสดุอุปกรณเครื่องเขียน คาตกแตงสถานท่ี
และเวที คาดอกไม คาของขวัญของรางวัล คากระแสไฟฟา คาเชามิเตอร หมอแปลงไฟฟา คาของท่ี
ระลึก คาเชาเครื่องเสียง คาเชาหรือคาจางเหมาบริการอ่ืนๆ คาวัสดุสนาม คาเอกสาร คาเกียรติบัตร  
คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาใชจายในการจัดนิทรรศการ คาท่ีพัก คายานพาหนะและเช้ือเพลิง 
คาตอบแทนผูเขาแขงขัน  คาตอบแทนวิทยากร  คาตอบแทนกรรมการ  คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลา คาตอบแทนเจาหนาท่ีตํารวจ   คาตอบแทนเจาหนาท่ี อปพร. ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งของชุมชน 

 (16)  โครงการสงเสริมดนตรีไทยและนาฏศิลป  ตั้งไว    1,400,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมใหเด็ก นักเรียน  เยาวชนและสมาชิกชมรมดนตรีไทย
เทศบาลนครตรัง  ตลอดจนประชาชนในเขตเทศบาลนครตรัง  ไดรวมเผยแพร อนุรักษ สืบสานศิลปะ
ดนตรีไทย นาฏศิลปและศิลปวัฒนธรรมไทย  กิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีไทยและนาฏศิลป
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ    กิจกรรมงานมหกรรมดนตรีไทยและนาฏศิลป  กิจกรรมงานชุมนุมดนตรี
ไทยและนาฏศิลป  กิจกรรมคายดนตรีไทยและนาฏศิลป  กิจกรรมการประกวดดนตรีไทยและ
นาฏศิลป  กิจกรรมการแขงขันศิลปะดนตรีไทยและนาฏศิลป  กิจกรรมพิธีไหวครูดนตรีไทยและ
นาฏศิลปของชมรมดนตรีไทยเทศบาลนครตรัง กิจกรรมรวมในพิธีไหวครูของชมรมดนตรีไทย
เทศบาลนครตรังกับชมรมดนตรีไทยของมหาวิทยาลัยตาง ๆ   กิจกรรมอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
ความรูเกี่ยวกับดนตรีไทยและนาฏศิลปนอกสถานท่ีของนักเรียน  บุคลากรครู    ประชาชน  สมาชิก
ชุมชนและสมาชิกชมรมดนตรีไทยเทศบาลนครตรัง   โดยจายเปนคาใชจายในพิธีเปด  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาเครื่องแตงกาย  คาพาหนะเดินทาง  คาท่ีพัก  คายานพาหนะ
และเช้ือเพลิง  คาวัสดุและอุปกรณ คาเชาและคาตกแตงสถานท่ี  คาดอกไม  คาของขวัญของรางวัล  คา
ของท่ีระลึก  คาเชาเครื่องเสียง  คาจางเหมาบริการแสง สี เสียง  คาจางเหมาบริการอ่ืน ๆ  คาแสดง
มหรสพตาง ๆ  คาตอบแทนวงดนตรีตาง ๆ   คาตอบแทนวงดนตรีท่ีรวมชุมนุมรวมประกวด  รวม
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แขงขัน  คาตอบแทนผูเขาประกวด  ผู เขาแขงขัน  คาตอบแทนวิทยากร  คาตอบแทนวาทยกร 
คาตอบแทนพิธีกร คาตอบแทนครูดนตรีไทยนาฏศิลปและศิลปวัฒนธรรมไทย  คาตอบแทนกรรมการ 
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  คาเอกสาร  คาเกียรติบัตร  คาประชาสัมพันธ  คาวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร  คาวัสดุเครื่องเขียน  คาใชจายในการจัดนิทรรศการฯลฯ                           
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและ
สนับสนุน ความเขมแข็งของชุมชน 

 (17)  โครงการอบรมตานยาเสพติดส่ีมุมเมือง             ตั้งไว      150,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดอบรมและเขาคายเยาวชน ประชาชน ในชุมชน ท้ัง 27 ชุมชนในการ
กระตุนใหเยาวชน  ประชาชนเกิดความตระหนักในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดตามนโยบาย
ของรัฐบาล   โดยจายเปนคาพิธี   เปด - ปด   คาวัสดุการฝกอบรม   คาอาหารและเครื่องดื่ม   คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม   คาสมนาคุณวิทยากร คาของท่ีระลึก    คาใชจายในการศึกษาดูงาน ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 
 (18)  โครงการจัดกิจกรรมดูนกเทศบาลนครตรัง        ตั้งไว         50,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการอบรม สัมมนาความรูเกี่ยวกับนกชนิดตางๆ และคาใชจายในการดูนก
นอกสถานท่ี สําหรับเด็กนักเรียน เยาวชน ประชาชนและเจาหนาท่ี และจัดทัศนศึกษา ดูงานนอก
สถานท่ี โดยจายเปนคาใชจายในพิธีเปด - ปด การอบรมสัมมนาความรูเกี่ยวกับนกชนิดตาง ๆ และ 
ในการเดินทางทัศนศึกษาดูงานสถานท่ีตางๆ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปน การแขงขันความรู คาอาหาร 
คาอาหารว างและเครื่องดื่ม  ค าวัสดุ ส่ือการอบรมสัมมนาฯ ค าวัสดุ อุปกรณ เครื่ อง เขียน  
คาตกแตงสถานท่ี คาดอกไม คาของขวัญของรางวัล คาของท่ีระลึก คาเชาเครื่องเสียง คาเชาหรือคาจาง
เหมาบริการอ่ืน ๆ คาวัสดุสนาม คาเอกสาร คาเกียรติบัตร คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาใชจายในการ
จัดนิทรรศการ คาท่ีพัก คายานพาหนะและเช้ือเพลิง คาตอบแทนวิทยากร คาตอบแทนกรรมการ  
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา คาตอบแทนเจาหนาท่ีตํารวจ  คาตอบแทนเจาหนาท่ี อปพร. ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 

 (19)  โครงการกีฬาเปตองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรทรา- 
บรมราชชนน ี        ตั้งไว      200,000   บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายการจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาเปตองระหวางชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง
กิจกรรมการแขงขันกีฬาเปตองเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ระดับจังหวัด
ระดับภาคใต  ระดับประเทศ  กิจกรรมฝกอบรมฝกการเรียนการสอนกีฬาเปตองแกชุมชน  กิจกรรม 
การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ  กิจกรรมการฝกอบรมสัมมนา  สัมมนาเชิงปฏิบัติการท้ัง 
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ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและทัศนศึกษาดูงานดานกีฬาเปตองนอกสถานท่ีเพ่ือพัฒนาความรู   
กฎ  กติกา  ความสามารถเกี่ยวกับกีฬาเปตองแกชุมชน  ชมรมเปตอง  และเครือขายกีฬาเปตอง   
โดยจายเปนคาใชจายในพิธีเปด  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาเครื่องแตงกาย 
คาพาหนะเดินทาง   คาท่ีพัก   คายานพาหนะและเช้ือเพลิง   คาวัสดุอุปกรณ   คาตกแตงสถานท่ี   
คาดอกไม  คาของขวัญรางวัล  คาเชาเครื่องเสียง  คาจางเหมาบริการแสง  สี  เสียง  คาจางเหมาบริการ
อ่ืนๆ  คาเอกสาร  คาเกียรติบัตร  คาสูจิบัตร  คาประชาสัมพันธ  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  คาวัสดุ
เครื่องเขียน  คาตอบแทนวิทยากร  คาตอบแทนพิธีกร  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
คากระแสไฟฟา  การติดตั้งและเชาหมอแปลงไฟฟา  คาถวยรางวัล  เงินรางวัล  คาของท่ีระลึก  
คาตอบแทนกรรมการตัดสินและผูรวมแขงขัน  คาตอบแทนเจาหนาท่ีรักษาความสงบและการจราจร  
คาประชาสัมพันธ คาตกแตงเวทีและสถานท่ี  คาวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับการแขงขันกีฬาเปตอง  
คาปรับปรุง ตกแตง กอสรางสนามกีฬาเปตองและคาใชจายอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการ
โครงการ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งของชุมชน 
 (20)  โครงการชุมชนอาสารวมพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง  ตั้งไว        50,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมเพ่ือสรางความเขาใจเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง และมีการ
ดําเนินการในภาคปฏิบัติ  การจัดทําปุยหมัก  และน้ําหมักชีวภาพของชุมชนทายพรุ  และการเล้ียงปลา
สลิดของชุมชนทาจีน เปนคาใชจายในพิธีเปด - ปด คาวัสดุและอุปกรณในการฝกอบรมและฝกปฏิบัติ  
การทําปุยหมัก  เชน  กากน้ําตาล  น้ําEM  รําขาว  ปุยคอก  ถัง  60 ลิตร  ผายางและวัสดุในการเล้ียงปลา
สลิด  เชน  วัสดุในการจัดทํากระชัง  คาพันธุปลา  คาอาหารปลา  และคาตอบแทนวิทยากร  และ        
คาวัสดุสํานักงาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  ฯลฯ 
ตัง้จายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   งานสงเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งของชุมชน 
 (21)   โครงการปนจักรยานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
             ตั้งไว      100,000   บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในพิธีเปด-ปด คาใชจายในการอบรมใหความรูเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถ่ิน คาใชจายในการจัดกิจกรรมปนจักรยานศึกษาดูงานเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถ่ินนอกสถานท่ี คาใชจายเกี่ยวกับการอบรมสัมมนาเด็กนักเรียน เยาวชน ประชาชน 
และเจาหนาท่ี และจัดทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  โดยจายเปนคาใชจายในพิธีเปด-ปด การอบรม
สัมมนา และในการเดินทางทัศนศึกษาดูงานสถานท่ีตางๆ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปน การแขงขัน
ความรู คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุส่ือการอบรมสัมมนา คาวัสดุอุปกรณเครื่องเขียน 
คาตกแตงสถานท่ี คาดอกไม คาของขวัญของรางวัล คาของท่ีระลึก คาเชาเครื่องเสีย คาเชาหรือคาจาง
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เหมาบริการอ่ืนๆ คาวัสดุสนาม คาเอกสาร คาเกียรติบัตร คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาใชจายในการ
จัดนิทรรศการ คาท่ีพัก คายานพาหนะและเช้ือเพลิง คาตอบแทนผูเขาแขงขัน คาตอบแทนวิทยากร 
คาตอบแทนกรรมการ คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา คาตอบแทนเจาหนาท่ีตํารวจ คาตอบแทน
เจาหนาท่ี อปพร. ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 
 (22)  โครงการแผนแมบทชุมชนพ่ึงตนเอง     ตั้งไว       80,000   บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการแสดงความคิดเห็น  ช้ีแจงทําความเขาใจการรวบรวมขอมูล  วิเคราะห
ขอมูลการจัดเวทีรับรองขอมูลทุกชุมชน  และการสํารวจขอมูลเพ่ือจัดทําแผนแมบทชุมชนในเขต
เทศบาลนครตรังทุกชุมชน  เพ่ือใหไดขอมูลตางๆ  เกี่ยวกับความเปนอยูในชีวิตประจําวันของ
ประชาชน  มีขอมูลตัวช้ีวัดความเปนอยูในการครองชีพของประชาชน  ความตองการในการพัฒนา
ตรงตามความตองการของประชาชนครบถวนสมบูรณ  เพ่ือนําไปใชประโยชนในการแกไขปญหา
ของชุมชน  และใชในการพัฒนาทองถ่ิน   เปนคาใชจายเกี่ยวกับคาตอบแทนในการสํารวจขอมูล  
จัดเก็บขอมูล  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ   คาวัสดุอุปกรณ   คาใชจายในพิธีเปด-ปด   คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาของขวัญท่ีระลึก  และคาใชจายอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการ 
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   งานสงเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งของชุมชน 
 (23)   โครงการสนับสนุนการบําบัดรักษาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด  
        ตั้งไว          5,000   บาท 
เพ่ือจายเปนคาลงทะเบียนในการบําบัดรักษา  คาพาหนะเดินทางไปรับการบําบัด  คาส่ิงของเครื่องใช
สําหรับการบําบัดรักษา  คายาในการบําบัด  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   งานสงเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งของชุมชน 
 ง.  ประเภทรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น   ๆ  

                                                                                                 ตั้งไว         40,000  บาท 
 (1)   คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งไว        40,000   บาท 
เพ่ือจายเปนคาเบ้ียเล้ียง     คาเชาท่ีพัก    คาพาหนะเดินทาง   คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ
รวมท้ังคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนใหแกพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจางท่ีเดินทางไป
ราชการตางทองท่ี   
ตั้งจายจากเงินรายได    
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห   
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห    เปนเงิน   5,000   บาท 
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   
                 งานบริหารท่ัวไป        เปนเงิน 20,000   บาท 
                 งานสงเสริมและสนับสนุน ความเขมแข็งของชุมชน  เปนเงิน  15,000   บาท 
 คาวัสดุ                                                                                          ตั้งไว       494,000  บาท 

  ก.  ประเภท  วัสดุสํานักงาน          ตั้งไว         60,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร  คาจัดซ้ือส่ิงของตาง  ๆ  เชน  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ฯลฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานบริหารท่ัวไป 

 ข.  ประเภท   วัสดุไฟฟาและวิทยุ           ตั้งไว           2,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟา  เชน  สายไฟฟา  หลอดไฟฟา  เทปพันสายไฟ  ปล๊ักไฟ  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานบริหารท่ัวไป 

 ค. ประเภท  วัสดุงานบานงานครัว                 ตั้งไว           2,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือส่ิงของตาง  ๆ  เชน  ถังขยะ  แกวน้ํา   และวัสดุอ่ืน  ๆ  
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานบริหารท่ัวไป  

 ง. ประเภท  วัสดุกอสราง                    ตั้งไว         20,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุตาง ๆ ท่ีใชในการกอสราง เชน ปูน หิน ทราย  ไม  สี  ตะปู ฯลฯ ท่ีจําเปน  
ตองใชในการดําเนินการของงานพัฒนาชุมชน   ปรับปรุงลานกีฬา   ปรับปรงุซอมแซมท่ีทําการชุมชน   
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุน 
ความเขมแข็งของชุมชน 

 จ. ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนสง   ตั้งไว          3,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะตาง  ๆ  ใชในการซอมแซมยานพาหนะ   เชน    แบตเตอรี่             
ยางรถยนต  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุน 
ความเขมแข็งของชุมชน 

 ฉ. ประเภท   วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน   ตั้งไว         60,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน  น้ํามันอ่ืนๆ   เพ่ือใชสําหรับยานพาหนะของ                
กองสวัสดิการสังคม  
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุน 
ความเขมแข็งของชุมชน 
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 ช. ประเภท   วัสดุโฆษณาและเผยแพร              ตั้งไว        25,000   บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ  เชน กระดาษเขียนโปสเตอร    
สี  ผา  ฟลม  ถาน  แฟลช  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุน 
ความเขมแข็งของชุมชน 

 ซ. ประเภท   วัสดุเครื่องแตงกาย                           ตั้งไว         70,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซ้ือเครื่องแตงกายการแสดงดนตรีไทยประกอบดวย เส้ือเช้ิตแขนยาว 
สีขาว เส้ือกั๊กสีมวงหรือสีชมพู  ปกตราชมรมดนตรีไทยเทศบาลนครตรัง   กางเกงขาส้ันสีดําหรือสี
กรมทา กระโปรงสีดําหรือสีกรมทา  ตัดเย็บดวยผาชนิดดี มีคุณภาพ พรอมริบบ้ิน รวม 40 ชุด ๆ ละ 
1,750 บาท   
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งของชุมชน 

 ฌ. ประเภท  วัสดุกีฬา         ตั้งไว       200,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุกีฬา  เชน  หวงยาง  ลูกฟุตบอล  ไมแบดมินตัน  ตะกรอ เสาตาขายกีฬา ฯลฯ  เพ่ือ
มอบแกชุมชนในเขตเทศบาล  ท้ัง 27 ชุมชน   
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 
  ญ. ประเภท   วัสดุคอมพิวเตอร                  ตั้งไว         50,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร   เชน   แผนหรือจานบันทึกขอมูล    หมึกพิมพ     กระดาษตอเนื่อง  
แผนกรองแสง ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุน 
ความเขมแข็งของชุมชน 

 ฎ. ประเภท  วัสดุอ่ืน  ๆ  ตั้งไว           2,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุตาง  ๆ  ท่ีไมไดระบุไวในประเภทใดประเภทหนึ่งใหเบิกไดในประเภทนี ้
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งของชุมชน 
 1.4  หมวดคาสาธารณูปโภค     ตั้งไว           7,000  บาท 
   1.4.1  ประเภท  คาโทรศัพท                  ตั้งไว           7,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาโทรศัพทท่ีใชภายในสํานักงานกองสวัสดิการสังคม  อาคารอเนกประสงค   จํานวน       
1  เลขหมาย 
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานบริหารท่ัวไป 
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1.5  หมวดเงินอุดหนุน      ตั้งไว      648,000   บาท 
1.5.1 ประเภท เงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐ หรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปน 

สาธารณประโยชน 
 (1)  เงินอุดหนุนชุมชนเพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมและเพ่ือความเขมแข็งของ

ชุมชน        ตั้งไว       648,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนแกชุมชนในการจัดประชุมกรรมการบริหารชุมชนและสมาชิกในชุมชน  
ท้ัง  27  ชุมชน  และการเตรียมการจัดทํากิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน และเพ่ือเตรียมความพรอมของ
ชุมชนในการเขารวมกิจกรรมของเทศบาล  ซ่ึงนําไปสูชุมชนเขมแข็งและทําใหสมาชิกในชุมชน 
มีความสามัคคีมากยิ่งขึ้น โดยมีคาใชจายเปนคาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร
คาวัสดุสํานักงาน  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุน 
ความเขมแข็งของชุมชน 
 
2. รายจายเพ่ือการลงทุน                                            ตั้งไว  รวม      382,400  บาท   แยกเปน 

2.1 หมวดคาครุภัณฑที่ดินและส่ิงกอสราง  ตั้งไว   รวม     382,400  บาท   แยกเปน 
             คาครุภัณฑ       ตั้งไว     237,500  บาท 
             ก. ประเภท ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป   ตั้งไว    198,500   บาท    

 (1)  โทนรํามะนา       ตั้งไว       9,500  บาท    
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโทนรํามะนาไมเนื้อแข็ง  จํานวน  1  คู  เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 
 (2)  ซอดวง        ตั้งไว         13,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือซอดวงทําดวยไมแกว  จํานวน  1  คัน  เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 
 (3)  ซออู      ตั้งไว        16,000   บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือซออูทําดวยไมพญาง้ิวดํา  จํานวน  1  คัน  เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
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ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 
 (4)  ขิม      ตั้งไว       160,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือขมิผีเส้ือ 7 หยอง จํานวน 20 ตัว เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 

 ข.  ประเภท  ครุภัณฑอ่ืน     ตั้งไว         39,000  บาท 
 (1)  พระบรมสาทิสลักษณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

         ตั้งไว     39,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือพระบรมสาทิสลักษณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงระนาดเอก  จํานวน  1  ภาพ  วาดดวยสีน้ํามัน ขนาด 0.80 x 1.20 เมตร พรอมกรอบไมลายทอง
อิตาลี เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ   จึงตั้งจายตามราคาใน 
ตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 
 
 คาที่ดินและส่ิงกอสราง     ตั้งไว       144,900  บาท 
 (1)  ประเภท  ถังเก็บน้ําและระบบเครื่องสูบน้ํา  ตั้งไว       144,900  บาท 
        1.  กอสรางถังเก็บน้ําและระบบเครื่องสูบน้ําทําการชุมชนวัดกุฎยาราม 
        ตั้งไว       144,900  บาท 
เพ่ือจายเปนคากอสรางถังเก็บน้ําและระบบเครื่องสูบน้ําท่ีทําการชุมชนวัดกุฎยาราม รายละเอียดดังนี ้

- กอสรางหอถังสูงเก็บน้ําความสูงไมนอยกวา 6.00 เมตร จํานวน 1 ชุด 
- ติดตั้งถังเก็บน้ําสแตนเลส ความจุไมนอยกวา 1,600 ลิตร จํานวน 1 ถัง 
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ําพรอมระบบสงน้ํา ขนาด 1 แรงมา จํานวน 1 เครื่อง 

รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 
 

******************** 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
เทศบาลนครตรัง 

อําเภอเมือง    จังหวัดตรัง 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน   สํานักการชาง 
------------------------- 

 
งบประมาณรายจายทั้งส้ิน    เปนเงิน          68,844,900  บาท  แยกเปน 
1. รายจายประจํา     ตั้งไว    รวม   50,435,200  บาท  แยกเปน 

1.1   หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา  ตั้งไว    รวม   15,325,400  บาท  แยกเปน 
        เงินเดือน                       ตั้งไว    9,147,500  บาท 

1.1.1  ประเภท  เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ  ตั้งไว    8,449,000  บาท  
เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ  จํานวน 28 อัตรา  พรอมท้ังเงินปรับปรุง       
ตั้งจายจากเงินรายได         
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน        

งานไฟฟาถนน        เปนเงิน  3,757,000  บาท 
งานสวนสาธารณะ       เปนเงิน     262,000  บาท 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล   เปนเงิน     236,000  บาท 
งานบําบัดน้ําเสีย        เปนเงิน     130,000  บาท 

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ   เปนเงิน  2,503,000  บาท 
งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน      เปนเงิน  1,561,000  บาท 

1.1.2  ประเภท  เงินเพ่ิมตางๆ     ตั้งไว       444,100  บาท 

- เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนใหแกผูอํานวยการสํานักการชาง จํานวน 1 อัตรา  ในอัตรา  
เดือนละ 10,000 บาท    ผูอํานวยการสวน (นักบริหารงานชาง 8)  จํานวน 2 อัตรา  ในอัตราเดือนละ 
3,500 บาท และผูไดรับเงินประจําตําแหนงวิศวกรโยธา 8วช และ สถาปนิก 8วช จํานวน 2 อัตรา  
ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท  ตั้งจายตามประกาศ ก.ท.จ.ตรัง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการใหพนักงาน
เทศบาลไดรับคาตอบแทนนอกเหนือ  จากเงินเดือน ลงวันท่ี 25 พ.ค. 2547  และหนังสือจังหวัดตรัง  
ท่ี มท 0828.2/8067  ลงวันท่ี 3 มิ.ย. 2547 
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- เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษแกพนักงานเทศบาล  จํานวน 3 อัตรา ซ่ึงเปนผูไดรับเงินเดือนเต็ม
ขั้นในอัตรารอยละ 2, 4  ตั้งจายตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนพิเศษ
ของขาราชการและลูกจางประจํา ผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงขั้นสูงสุดของอันดับหรือตําแหนง 
พ.ศ.2544  และหนังสือ ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ดวนมาก ท่ี มท 0313.3/ว 969 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2544 

- เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวใหแกพนักงานเทศบาล  งานไฟฟาถนน  จํานวน 2 อัตรา
งานบําบัดน้ําเสีย  จํานวน 1 อัตรา  ตั้งจายตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด 
ท่ี มท 0809.3/ว 115  ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2551     
ตั้งจายจากเงินรายได          
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน        

งานไฟฟาถนน      เปนเงิน  144,200  บาท 
งานบําบัดน้ําเสีย       เปนเงิน    18,000  บาท 

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ   เปนเงิน  204,000  บาท 
งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน      เปนเงิน    77,900  บาท 

  1.1.3  ประเภท  เงินประจําตําแหนงผูบริหาร  ตั้งไว       120,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการสํานักการชาง(นักบริหารงานชาง ระดับ 9) เดือนละ 
10,000 บาท  จํานวน 1 อัตรา            
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมฯ  

1.1.4  ประเภท  เงินประจําตําแหนงพนักงานระดับวิชาชีพเฉพาะ 
         ตั้งไว       134,400  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนง วิศวกรโยธา 8วช. เดือนละ 5,600 บาท  จํานวน 1 อัตรา   และตําแหนง 
สถาปนิก 8วช.  เดือนละ 5,600 บาท  จํานวน 1 อัตรา            
ตั้งจายจากเงินรายได         
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน     เปนเงิน  67,200  บาท 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  

เปนเงิน  67,200  บาท 
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 คาจางประจํา      ตั้งไว    6,177,900  บาท 
1.1.5  ประเภท  คาจางลูกจางประจํา   ตั้งไว    5,885,500  บาท 

เพ่ือจายเปนคาจางลูกจางประจํา  จํานวน  38 อัตรา   พรอมท้ังเงินปรับปรุงคาจางประจําป  
ตั้งจายจากเงินรายได            
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน        

งานไฟฟาถนน        เปนเงิน  2,958,000  บาท 
งานสวนสาธารณะ       เปนเงิน  2,619,500  บาท 

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ     เปนเงิน     308,000  บาท 

  1.1.6  ประเภท  เงินเพ่ิมตางๆ     ตั้งไว       292,400  บาท 
- เ พ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนเพ่ิมใหแก   นายสัมฤทธ์ิ  ยงประเดิม  และนายจาริก  จันแดง  
ลูกจางประจําของสํานักการชาง  งานไฟฟาถนน   ซ่ึงไดรับคาจางถึงขั้นสูงสุดของอันดับท่ีไดรับ   
ในอัตรารอยละ 8  ตั้งจายตามประกาศ ก.ท.จ.ตรัง เรื่อง กําหนดอัตราคาจางและการใหลูกจางของ
เทศบาลไดรับคาจาง  ลงวันท่ี 25 พ.ค. 2547  และหนังสือจังหวัดตรัง ท่ี มท 0828.2/8067  ลงวันท่ี  
3 มิ.ย. 2547  
- เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษแกลูกจางประจํา งานไฟฟาถนน  จํานวน 13 อัตรา งานสวน- 
สาธารณะ จํานวน 12 อัตรา  งานบริหารท่ัวไปฯ จํานวน 1 อัตรา  ซ่ึงเปนผูไดรับคาจางเต็มขั้น   
ในอัตรารอยละ 2, 4 ตั้งจายตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนพิเศษของ
ขาราชการและลูกจางประจํา   ผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงขั้นสูงสุดของอันดับหรือตําแหนง พ.ศ.
2544  และหนังสือ ก.จ. ก.ท. ก.อบต.  ดวนมาก ท่ี มท 0313.3/ว 969 ลงวันท่ี  1 สิงหาคม 2544  
 - เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวใหแกลูกจางประจํา  งานบริหารท่ัวไปฯ  จํานวน 1 อัตรา   
งานไฟฟาถนน จํานวน 1 อัตรา  งานสวนสาธารณะ จํานวน 5 อัตรา  ตั้งจายตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 115  ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2551   
ตั้งจายจากเงินรายได          
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน        

งานไฟฟาถนน        เปนเงิน  125,400  บาท 
 งานสวนสาธารณะ       เปนเงิน  141,600  บาท 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ     เปนเงิน    25,400  บาท 
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1.2   หมวดคาจางชั่วคราว ตั้งไว   รวม   13,220,000  บาท  แยกเปน 
1.2.1  ประเภท  เงินเดือนหรือเงินท่ีจายเพ่ิมใหแกพนักงานจาง   

         ตั้งไว  13,220,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาตอบแทน(เงินเดือน)  และเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว  ใหแกพนักงานจางของสํานัก
การชาง  จํานวนท้ังส้ิน 162 อัตรา   ดังนี้         
 -  คาตอบแทนพนักงานจางท่ัวไป  จํานวน 140 อัตรา   (แยกเปนงานไฟฟาถนน 57 อัตรา 
งานสวนสาธารณะ 68 อัตรา  งานบําบัดน้ําเสีย 15 อัตรา)      และคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ
ท่ีมีลักษณะงานเปนการสงเสริมหรือสนับสนุนการทํางานของพนักงานเทศบาลดานการบันทึกขอมูล  
ธุรการ  เขียนแบบ  ภูมิสถาปตย  ไฟฟา  เครื่องยนตเครื่องจักรกล   หรือพนักงานจางตามภารกิจท่ีตอง
ใชทักษะเฉพาะบุคคล รวมจํานวน 22  อัตรา (แยกเปน  งานไฟฟาถนน 9 อัตรา  งานสวนสาธารณะ  
4 อัตรา  งานบําบัดน้ําเสีย 5 อัตรา  งานบริหารท่ัวไปฯ 1 อัตรา  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  
3 อัตรา)  พรอมท้ังเงินปรับปรุง             
 -  เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวใหแกพนักงานจางท่ัวไปและพนักงานจางตามภารกิจของ
สํานักการชาง  จํานวนท้ังส้ิน  162 อัตรา  ตั้งจายตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน            
ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0809.3/ว 115  ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2551      
ตั้งจายจากเงินรายได          
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน        

งานไฟฟาถนน      เปนเงิน  5,387,000  บาท 
 งานสวนสาธารณะ       เปนเงิน  5,763,000  บาท 
 งานบําบัดน้ําเสีย       เปนเงิน  1,676,400  บาท 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ     เปนเงิน       98,400  บาท 
 งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน       เปนเงิน     295,200  บาท 

1.3  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสด ุ  ตั้งไว    รวม   21,819,800  บาท  แยกเปน 
 คาตอบแทน       ตั้งไว    1,673,800  บาท   

1.3.1  ประเภท  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    
         ตั้งไว       450,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาอาหารทําการนอกเวลาใหแกพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  
ท่ีปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ หรือนอกเวลาราชการปกติ             
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ตั้งจายจากเงนิรายได          
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน        
 งานไฟฟาถนน        เปนเงิน  182,000  บาท 
 งานสวนสาธารณะ       เปนเงิน  182,000  บาท 
 งานบําบัดน้ําเสีย        เปนเงิน    85,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ     เปนเงิน         500  บาท 
 งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน        เปนเงิน         500  บาท 

  1.3.2  ประเภท   คาเชาบาน    ตั้งไว         72,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแก  นายประยุทธ  จงไกรจักร , นายกิตติพงษ  ทวนดํา  และพนักงานเทศบาล 
สังกัดสํานักการชาง   ท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ          
ตั้งจายจากเงินรายได         
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน        
 งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล     เปนเงิน  36,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       
 งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน      เปนเงิน  36,000  บาท 

  1.3.3  ประเภท   เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว       450,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา ท่ีมีสิทธิเบิกได 
ตามระเบียบฯ        
ตั้งจายจากเงินรายได          
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน        
 งานไฟฟาถนน        เปนเงิน  271,000  บาท 
 งานสวนสาธารณะ       เปนเงิน    87,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ     เปนเงิน    58,000  บาท 
 งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน      เปนเงิน    34,000  บาท 

  1.3.4  ประเภท   เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล  ตั้งไว       700,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล  ใหแกพนักงานเทศบาล และลูกจางประจํา  ตลอดจนบุคคล
ในครอบครัวท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ                
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ตั้งจายจากเงินรายได          
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน        
 งานไฟฟาถนน        เปนเงิน  450,000  บาท 
 งานสวนสาธารณะ       เปนเงิน    80,000  บาท 
 งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล     เปนเงิน    10,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ     เปนเงิน  110,000  บาท 
 งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน      เปนเงิน    50,000  บาท 

  1.3.5  ประเภท   เงินคาชวยเหลือบุตร   ตั้งไว       1,800  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา  ท่ีมีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ        
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   งานไฟฟาถนน   

 คาใชสอย       ตั้งไว    6,346,000  บาท 
  1.3.6  ประเภท   รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ  ตั้งไว    5,146,000  บาท 

 - คาเย็บหนังสือ หรือเขาปกหนังสือ   เพ่ือจายเปนคาจางเขาปกหนังสือ  ท่ีจําเปน
เรงดวนใชสําหรับงานในราชการของสํานักการชาง 

  - คาเชาทรัพยสิน เพ่ือจายเปนคาเชาท่ีดินองคการบริหารสวนจังหวัดตรัง บริเวณ
สวนสาธารณะกะพังสุรินทร   และคาเชาท่ีดินการรถไฟแหงประเทศไทย ระหวางสถานีหวยยอด-ตรัง 
บริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระศรนีครินทร 95 

- คาจางเหมาบริการ   เพ่ือจายเปนคาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอก  ซ่ึงเปนงานท่ี
จําเปนหรือเรงดวนท่ีเทศบาลไมสามารถดําเนินการเองได  เนื่องจากมีอาคารส่ิงกอสราง หรือครุภัณฑ
ตางๆ ชํารุด  จําเปนตองจัดหาแรงงานท่ีมีฝมือชํานาญเฉพาะจัดซอมแซม   เชน  ชางซอมโครงเหล็ก  
ปะซอมยางรถ  และเครื่องจักรกล ตลอดจนคาจางเหมาดูแลรักษาตนไม หรือสวนไมประดับ หรือ
สวนหยอม หรือสนามหญา หรือเกาะกลางถนนภายในเขตเทศบาลนครตรัง 

  - คาใชจายในการดําเนินงานบริหารจัดการและบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสียรวม
ของเทศบาลนครตรัง  ในปงบประมาณ พ.ศ.2553 เปนเงินประมาณ 2,245,150 บาท  ตามขอตกลงรวม
ในการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียรวมของเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง เลขท่ี 2/2550 เม่ือวันท่ี  
4 กันยายน 2550 ระหวางเทศบาลนครตรัง กับองคการจัดการน้ําเสีย 

 - คาติดตั้งไฟฟา เพ่ือจายเปนคาปกเสาพาดสายไฟฟา  ติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัด
และอุปกรณไฟฟา  คาจางเหมาเดินสาย และติดตั้งอุปกรณไฟฟา  คาธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุง
ระบบไฟฟา การเพ่ิมกําลังไฟฟา   การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบไฟฟาและอุปกรณ 
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- คาขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา  บริเวณท่ีทําการชุมชนวัดกูฏยาราม, ถนนเช่ือมตอถนน
ควนหาญ  ซอย 1,    ถนนเช่ือมตอราษฎรอุทิศ 1,   ถนนเช่ือมตอถนนซอยสรรพากร เขาท่ีทําการชุมชน
สรรพากร,  ถนนทางเขาเลียบรั้วดานหลังหอพักนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง, 
ถนนกันตัง ซอยอูสุขสกุลเซอรวิสเช่ือมตอถนนจริงจิตร,  ซอยแยกถนนหวยยอดจดถนนเพลินพิทักษ 
(ขางบริษัทขนสงจังหวัดตรัง),   ซอยแยกถนนราษฎรอุทิศ 3 เช่ือมตอถนนเวียนกะพัง (ขางปาลมม่ี 
รีสอรท)   และซอยแยกถนนมหาราช (ถนนกอสรางใหม) ขางโรงยางศรีตรังจดถนนจริงจิตร 

 - คาใชจายในการรังวัดสอบเขตท่ีดนิ 
  - ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 งานไฟฟาถนน        เปนเงิน  1,241,000  บาท 
 งานสวนสาธารณะ       เปนเงิน  1,500,000  บาท 
 งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล     เปนเงิน       50,000  บาท 
 งานบําบัดน้ําเสีย       เปนเงิน  2,340,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ     เปนเงิน       10,000  บาท 
 งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน      เปนเงิน         5,000  บาท 

1.3.7  ประเภท   รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน   
         ตั้งไว    1,000,000  บาท 

 - คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ   เพ่ือจายเปนคาซอมแซมครุภัณฑตางๆ  
ไดแก  เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพดีด  โตะ  เกาอ้ี  รถยนต  ยานพาหนะ  และครุภัณฑอ่ืนๆ  ฯลฯ   
ตลอดจนเครื่องจักรกลตางๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบของสํานักการชาง  
   - คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมส่ิงกอสราง  เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ส่ิงกอสราง  เชน ซอมแซมบานพักพนักงานเทศบาล  รั้ว  โรงเก็บพัสดุ  และงานซอมส่ิงกอสรางตางๆ 
ท่ีชํารุด  ใหใชงานไดดี และคงทนถาวรตอไป           
   - ฯลฯ         
ตั้งจายจากเงินรายได         
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน        
 งานไฟฟาถนน        เปนเงิน  600,000  บาท 
 งานสวนสาธารณะ       เปนเงิน  150,000  บาท 
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 งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล     เปนเงิน    10,000  บาท 
 งานบําบัดน้ําเสีย       เปนเงิน  200,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       
 งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกับอุตสาหกรรมฯ     เปนเงิน    40,000  บาท 

1.3.8  ประเภท   รายจายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ        ตั้งไว       200,000  บาท 
  - คาใชจายในการเดินทางไปราชการ    ตั้งไว       200,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเบ้ียเล้ียง คาเชาท่ีพัก คาพาหนะเดินทาง คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนในการอบรม
สัมมนา  ฯลฯ   ใหแกพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจางท่ีเดินทางไปราชการใน
สถานท่ีตางๆ         
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมฯ 

 คาวัสด ุ       ตั้งไว  13,800,000  บาท 
ก. ประเภท  วัสดุสํานักงาน    ตั้งไว       150,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาวัสดุและอุปกรณตางๆ ในการปฏิบัติงานดานธุรการและอ่ืนๆ ท่ีเกีย่วของของสํานักการ
ชาง  เชน  คาสมุด คากระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ  คาผาหมึกเครื่องพิมพดีดธรรมดา-พิมพดีด
ไฟฟา  คาจางถายเอกสาร/ถายแบบ  คากระดาษไขและหมึกเครื่องพิมพสําเนาเอกสาร คากระดาษพิมพ
แบบ  แอมโมเนีย ฯลฯ         
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมฯ 
  ข. ประเภท   วัสดุไฟฟาและวิทย ุ    ตั้งไว    3,000,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาซ้ือวัสดุอุปกรณไฟฟาตางๆ   ในการปฏิบัติงานซอมแซมไฟฟาสาธารณะ  และไฟ
ประดับตามถนนสายตางๆ ภายในเขตเทศบาล   ใชซอมเปล่ียนไฟฟาท่ีชํารุด เนื่องจากใชงานมาเปน
เวลานาน ภายในสวนสาธารณะอนุสาวรียฯ  สวนสาธารณะสระกะพังสุรินทร  สวนสาธารณะสมเด็จ
พระศรีนครินทร 95  สวนสาธารณะถนนสังขวิทย  และตามเกาะกลางถนนสายตางๆ ใชสําหรับซอม
เปล่ียนไฟฟาท่ีชํารุดบริเวณโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ํา   ฯลฯ         
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน      
 งานไฟฟาถนน        เปนเงิน  2,780,000  บาท 
 งานสวนสาธารณะ       เปนเงิน     200,000  บาท 
 งานบําบัดน้ําเสีย       เปนเงิน       20,000  บาท 
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  ค. ประเภท   วัสดุงานบานงานครัว   ตั้งไว       100,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาซ้ือวัสดุงานบานงานครัวตางๆ  เชน  ตะกรา  ผงซักฟอก  สบู  ฯลฯ  ท่ีจําเปนตองใชใน
การปฏิบัติงานของสํานักการชาง         
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน      
 งานไฟฟาถนน      เปนเงิน    5,000  บาท 
 งานสวนสาธารณะ     เปนเงิน  85,000  บาท 
 งานบําบัดน้ําเสีย      เปนเงิน  10,000  บาท 
  ง. ประเภท   วัสดุกอสราง     ตั้งไว    5,500,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสรางตางๆ ใชปรับปรุงบํารุงรักษาและซอมแซมส่ิงกอสรางตางๆ ท่ีชํารุดทรุด-
โทรม  เชน  ถนน  สะพาน  อาคาร  ทางเทา  และคันหินรางตื้นริมถนนสายตางๆ   ตลอดจนซอมแซม
ส่ิงกอสรางตางๆ ท่ีชํารุดทรุดโทรม ภายในสวนสาธารณะอนุสาวรียฯ   สวนสาธารณะสระกะพัง
สุรินทร   สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร 95   สวนสาธารณะถนนสังขวิทย   สวนสาธารณะ
เรือนจํา(เดิม) เกาะกลาง  ถนนสายตางๆ   รวมถึงอาคารและส่ิงกอสราง  ภายในโรงงานปรับปรุง
คุณภาพน้ํา  และงานจัดสถานท่ีตางๆ         
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน      
 งานไฟฟาถนน      เปนเงิน  5,180,000  บาท 
 งานสวนสาธารณะ     เปนเงิน     300,000  บาท 
 งานบําบัดน้ําเสีย      เปนเงิน       20,000  บาท 
  จ. ประเภท   วัสดุยานพาหนะและขนสง   ตั้งไว       450,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเครื่องอะไหลตางๆ   ใชซอมแซมยานพาหนะ และเครื่องจักรกลทุกชนิด  ท่ีมีสภาพ
ชํารุดและใชงานมาเปนเวลาหลายป        
ตั้งจายจากเงินรายได         
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน        
 งานไฟฟาถนน      เปนเงิน  200,000  บาท 
 งานสวนสาธารณะ     เปนเงิน  100,000  บาท 
 งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล   เปนเงิน    50,000  บาท 
 งานบําบัดน้ําเสีย      เปนเงิน    50,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ   เปนเงิน    50,000  บาท 
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  ฉ. ประเภท   วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน   ตั้งไว    3,500,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาน้ํามันเช้ือเพลิง น้ํามันหลอล่ืนและอ่ืนๆ ใชกับรถยนตและเครื่องจักรกลตางๆ ของ
สํานักการชาง         
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมฯ 
  ช. ประเภท   วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  ตั้งไว          30,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาน้ํายาเคมีภัณฑตาง  ๆ ใชในการปฏิบัติงานของสํานักการชาง    
ตั้งจายจากเงินรายได         
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน        

งานสวนสาธารณะ     เปนเงิน    5,000  บาท 
งานบําบัดน้ําเสีย      เปนเงิน  20,000  บาท 

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ   เปนเงิน    5,000  บาท 

  ซ. ประเภท   วัสดุการเกษตร    ตั้งไว       500,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาซ้ือตนไม  อุปกรณในการขยายพันธุไม  คาปุยเพ่ือบํารุงพันธุไม  กระถางตนไม  
เครื่องมือเครื่องใชในการเกษตร  เพ่ือใชปรับปรุงพันธุไมดอกไมประดับในการพัฒนาเมือง      
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน      
 งานสวนสาธารณะ     เปนเงิน  480,000  บาท 
 งานบําบัดน้ําเสีย      เปนเงิน    20,000  บาท 
  ฌ. ประเภท   วัสดุโฆษณาและเผยแพร   ตั้งไว       400,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุตางๆ  เกี่ยวกับงานจัดสถานท่ี   งานประเพณี  งานกิจกรรมตางๆ   และแผนปาย
โฆษณา  เชน  สีและพูกัน ฟลม ไม กระดานอัด กระดาษเขียนโปสเตอร โฟม  แผนภาพพิมพ  และ
อ่ืนๆ  ท่ีจําเปนตองใชในงานจัดสถานท่ี                
ตั้งจายจากเงินรายได          
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน        
 งานไฟฟาถนน      เปนเงิน  360,000  บาท 
 งานสวนสาธารณะ     เปนเงิน    30,000  บาท 
 งานบําบัดน้ําเสีย        เปนเงิน      5,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ   เปนเงิน    5,000  บาท 
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  ญ. ประเภท  วัสดุเครื่องแตงกาย    ตั้งไว         60,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาซ้ือเครื่องแตงกายใชในการปฏิบัติงานของสํานักการชาง   เชน  รองเทา  เข็มขัด  หมวก  
ฯลฯ         
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน      
 งานไฟฟาถนน      เปนเงิน  45,000  บาท 
 งานสวนสาธารณะ     เปนเงิน  10,000  บาท 
 งานบําบัดน้ําเสีย      เปนเงิน    5,000  บาท 
  ฎ. ประเภท   วัสดุคอมพิวเตอร    ตั้งไว       100,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร  ใชในการปฏิบัติงานดานธุรการ และดานเขียนแบบ ของสํานัก
การชาง  เชน   แผนหรือจานบันทึกขอมูล  เทปบันทึกขอมูล  หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร  ตลับผงหมึก แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล แปนพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่-
ชิป  คัตชีพฟดเดอร  เมาส วงจรอิเล็กทรอนิกส  เครือ่งอานขอมูลแบบ ซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร 
หรือซอฟตแวร  ผาหมึก  เครื่องคอมพิวเตอร  และอ่ืนๆ  ฯลฯ           
ตั้งจายจากเงินรายได         
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   งานไฟฟาถนน  เปนเงิน  30,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ   เปนเงิน  40,000  บาท 
 งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน    เปนเงิน  30,000  บาท 
  ฏ. ประเภท   วัสดุอ่ืนๆ     ตั้งไว         10,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาซ้ือวัสดุอ่ืนๆ  ท่ีไมไดระบุไวในประเภทใดประเภทหนึ่ง          
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมฯ 

1.4   หมวดคาสาธารณูปโภค      ตั้งไว     รวม      70,000  บาท  แยกเปน 
  1.4.1  ประเภท   คาน้ําประปา    ตั้งไว     20,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาน้ําประปา  ใชท่ีโรงงานซอมเครื่องจักรกล   ใชท่ีโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ํา   และอ่ืนๆ
ท่ีอยูในความรับผิดชอบของสํานักการชาง               
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมฯ 
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  1.4.2  ประเภท   คาโทรศัพท    ตั้งไว     50,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาโทรศัพทบานพักผูอํานวยการสํานักการชาง คาโทรศัพทของสํานกัการชาง คาโทรศัพท
ท่ีโรงพัสดุคลองน้ําเจ็ด  คาโทรศัพทประจําสํานักงานสวนสาธารณะ   คาโทรศัพทท่ีโรงงานซอม
เครื่องจักรกล  คาโทรศัพทท่ีโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ํา  และอ่ืนๆ  ท่ีอยูในความดูแลรับผิดชอบของ
สํานักการชาง                
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 
 
2.  รายจายเพ่ือการลงทุน           ตั้งไว   รวม    18,409,700  บาท  แยกเปน 

2.1  หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง  ตั้งไว   รวม    18,409,700  บาท  แยกเปน 
 คาครุภัณฑ       ตั้งไว       226,600  บาท 

ก.  ครุภัณฑสํานักงาน     ตั้งไว   186,600  บาท 
     - เครือ่งปรับอากาศ     ตั้งไว   186,600  บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ  ขนาดไมต่ํากวา  36,000 BTU พรอมคาติดตั้ง จํานวน 
3  เครื่องๆ ละ 62,200 บาท  เปนรายการท่ีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  ตามหนังสือ 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0803/ว 1232  ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2552 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
  ข.  ครุภัณฑโรงงาน     ตั้งไว     40,000  บาท 

     - เครื่องตัดไฟเบอร     ตั้งไว     40,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องตัดไฟเบอร (ตัดเหล็ก) ขนาดเสนผาศูนยกลาง 16"  พรอมมอเตอรไฟฟา
ขนาด 3 แรงมา  มีแทนตัดรองรับ พรอมระบบสายพานขับเคล่ือน  จํานวน 1 เครื่อง  เปนรายการ 
ท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
ท่ี มท 0803/ว 1232  ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2552  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 
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 คาที่ดินและส่ิงกอสราง     ตั้งไว  18,183,100  บาท 
(1)  ถนน      ตั้งไว  18,183,100  บาท 

         1.  คากอสรางทอรับน้ําเสียถนนวังตอ   ตั้งไว       795,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคากอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.80 เมตร ยาวประมาณ 105.00 
เมตร พรอมบอพัก  จํานวนไมนอยกวา 8 บอ และกอสรางทางเทา ค.ส.ล. ยาวประมาณ 95.00 เมตร 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 

         2.  คากอสรางถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล.  ถนนรักษจันทน ซอยแยกถนน 
ควนหาญ ซอย 1 บริเวณบานเลขท่ี 16/1 ถึงบานเลขท่ี 16/10   ตั้งไว       476,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการ ดังนี้ 
   -  กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา  0.15  เมตร  กวาง  4.50 - 6.00  เมตร 
ยาวประมาณ 47.00 เมตร  หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา  243  ตารางเมตร 
   -  กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. กวาง 0.50 เมตร ลึกประมาณ 0.50 เมตร 
พ้ืนดานบนเปนรางตื้น  มีฝาปด - เปดทุกระยะ 7.00  เมตร  หรือตามสภาพพ้ืนท่ี  ความยาวท้ังสองขาง
ไมนอยกวา  87.00  เมตร 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 

         3.  คากอสรางถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล.  ซอยแยกจากซอยยุพา ถนนหวย
ยอด ตรงขามเซ็นเตอรพอยตอพารทเมนต  ถึงบานเลขท่ี 108/70  ตั้งไว       834,600  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการดังนี้ 
   -  กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15  เมตร  กวาง  3.50 - 5.50 เมตร   
ยาวประมาณ 85.00 เมตร  หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 382 ตารางเมตร 
   -  กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.  กวาง  0.50  เมตร  ลึกประมาณ 0.50  เมตร
พ้ืนดานบนเปนรางตื้น  มีฝาปด - เปดทุกระยะ 7.00  เมตร  หรือตามสภาพพ้ืนท่ี  ความยาวท้ังสองขาง  
ไมนอยกวา  170.00  เมตร 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 

         4.  คากอสรางถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล.  ถนนควนขนุน ซอยแยกขาง
บานเลขท่ี 60/11  ถึงสุดเขตเทศบาล     ตั้งไว       430,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการดังนี้ 
   -  กอสรางถนน ค.ส.ล.  หนา 0.15  เมตร  กวาง  2.40 - 3.40  เมตร 
ยาวประมาณ 45.00  เมตร  หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา  130  ตารางเมตร 
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   -  กอสรางรางระบายน้ํา  ค.ส.ล.  กวาง  0.50  เมตร  ลึกประมาณ  0.50  เมตร
พ้ืนดานบนเปนผิวเรียบ มีฝาปด-เปดทุกระยะ 7.00 เมตร  หรือตามสภาพพ้ืนท่ี  ความยาวท้ังสองขาง
ไมนอยกวา  90.00  เมตร 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 

         5.  คากอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนบางรัก   ขางบานเลขท่ี  69/3  ถึงสุด
เขตเทศบาลนครตรัง       ตั้งไว       193,600  บาท 
เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล.  หนา  0.15  เมตร  กวาง  7.00  เมตร  ยาวประมาณ  40.00  เมตร  
หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา  280  ตารางเมตร 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 

         6.  คากอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยแยกถนนบางรัก ขางบานเลขท่ี 57 ถึงสุดเขต
เทศบาลนครตรัง        ตั้งไว       109,200  บาท 
เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน  ค.ส.ล.  หนา  0.15  เมตร  กวาง  4.00  เมตร  ยาวประมาณ  40.00  เมตร  
หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา  160  ตารางเมตร 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 

         7.  คากอสรางถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยขาง พี.เอส.คารแครแยกถนน 
บางรักไปทางทิศตะวันออกจดถนนสายเกา (ถนนหนองยวน)  ตั้งไว       955,200  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการดังนี้ 
   -  กอสรางถนน  ค.ส.ล.  หนา 0.15  เมตร  กวาง  5.00  เมตร  ยาวประมาณ  
83.00  เมตร  หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา  415  ตารางเมตร 
   -  กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.  กวาง  0.50  เมตร  ลึกประมาณ  0.60  เมตร
พ้ืนดานบนเปนรางตื้น  มีฝาปด - เปดทุกระยะ  7.00  เมตร  หรือตามสภาพพ้ืนท่ี  ความยาวท้ังสองขาง
ไมนอยกวา  165.00  เมตร 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 

         8.  คากอสรางถนนและราง ระบายน้ํา ค.ส.ล.  ซอย 4 วิเศษกุล (ซอยโกขาว) 
        ตั้งไว    2,464,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาดําเนินการดังนี้ 
   -  กอสรางถนน  ค.ส.ล.  หนา 0.15  เมตร  กวาง 5.55 - 12.40 เมตร 
ยาวประมาณ  218.00  เมตร  หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา  1,525  ตารางเมตร 
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   -  กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.  กวาง  0.50  เมตร  ลึกประมาณ  0.50  เมตร
พ้ืนดานบนเปนรางตื้น มีฝาปด – เปดทุกระยะ 7.00 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี ความยาวท้ังสองขาง 
ไมนอยกวา  400.00  เมตร 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 

         9.  คากอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนหวยยอด  บริเวณทอลอดถนนหวยยอด
ขางวิริยะประกันภัยไปทางทิศตะวันตกถึงบริเวณท่ีนา   ตั้งไว       731,500  บาท 
เพ่ือจายเปนคากอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.00  เมตร พรอมบอพักทอ 
ความยาวรวมประมาณ  130.00  เมตร 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 

         10.  คากอสรางถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยขางโรงเรียนบุญเหลือเกื้อคง 
         ตั้งไว    1,564,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการดังนี้ 
   -  กอสรางถนน  ค.ส.ล.  หนา 0.15  เมตร  กวาง  2.00 - 3.00  เมตร   
ยาวประมาณ  235.00  เมตร  หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา  570  ตารางเมตร 
   -  กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.  กวาง  0.50  เมตร  ลึกประมาณ  0.50  เมตร 
พ้ืนดานบนเปนผิวเรียบ มีฝาปด – เปดทุกระยะ 7.00 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี  ความยาวรวมไมนอย
กวา  245.00  เมตร 
   -  กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  เสนผาศูนยกลาง  0.60  เมตร  พรอมบอพัก
ทุกระยะ 8.00 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี  ความยาวประมาณ  90.00  เมตร 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 

         11.  คากอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนหวยยอดจากทอลอดถนนเดิมของ
แขวงการทางตรังไปทางทิศตะวันออกถึงสุดเขตเทศบาล   ตั้งไว    3,110,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคากอสรางทอบล็อก ค.ส.ล. ชนิดฝาเปด  ขนาดกวาง 1.60 - 1.80  เมตร  ความยาวประมาณ  
110.00  เมตร 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 

         12.  คากอสรางถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนบานโพธ์ิ ซอยแยกไปทาง
บานคลองเต็ง        ตั้งไว       665,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการดังนี้ 
   -  กอสรางถนน ค.ส.ล.  หนา  0.15 เมตร  กวาง  11.20  เมตร  ยาวประมาณ
44.00  เมตร  หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา  492  ตารางเมตร 
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   -  กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.  กวาง  0.50  เมตร ลึกประมาณ  0.50  เมตร 
พ้ืนดานบนเปนรางตื้น  มีฝาปด - เปดทุกระยะ  7.00  เมตร  หรือตามสภาพพ้ืนท่ี  ความยาวท้ังสองขาง
ไมนอยกวา  88.00  เมตร 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 

         13. คากอสรางถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยแยกจากถนนควนขนุนตอ
จากบานเลขท่ี 49/10       ตั้งไว    5,855,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการดังนี้ 
   -  กอสรางถนน  ค.ส.ล.  หนา 0.15  เมตร  กวาง  5.50 - 9.00  เมตร 
ยาวประมาณ  400.00  เมตร  หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา  3,000  ตารางเมตร 
 
   -  กอสรางรางระบายน้ํา  ค.ส.ล.  กวาง  0.50  เมตร  ลึก  0.50 - 0.70  เมตร 
พ้ืนดานบนเปนรางตื้น  มีฝาปด - เปดทุกระยะ  7.00  เมตร  หรือตามสภาพพ้ืนท่ี  ความยาวท้ังสองขาง
ไมนอยกวา 950.00  เมตร 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 
 

******************** 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2553 
เทศบาลนครตรัง 

อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 
หนวยงานตรวจสอบภายใน 

------------------------- 
 
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งส้ิน    เปนเงิน               216,100  บาท  แยกเปน 
1.  รายจายประจํา     ตั้งไว  รวม 216,100  บาท  แยกเปน 
 1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา  ตั้งไว  รวม                 152,100  บาท 
 เงินเดือน       ตั้งไว   152,100  บาท 
    1.1.1 ประเภท  เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ  ตั้งไว   152,100  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงานเทศบาลสามัญ  ของหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน 
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป   

1.2  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ  ตั้งไว  รวม      64,000  บาท 
 คาตอบแทน       ตั้งไว           5,000  บาท 
    1.2.1  ประเภท  เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล  ตั้งไว           5,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหกับพนักงานเทศบาล ตลอดจนบุคคลในครอบครัวท่ีมี
สิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
 
 คาใชสอย       ตั้งไว         44,000  บาท 
   ก.  ประเภท  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ  ตั้งไว           1,000  บาท 

      (1)  คาเย็บหนังสือ  เขาปกหนังสือ  สําหรับจายเปนคาเย็บหนังสือ  เขาปกหนังสือ
หรือการจัดทําปกหนังสือตาง ๆ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป   
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   ข.  ประเภท  รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน  ตั้งไว       3,000  บาท 
      (1)  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ  เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม

ครุภัณฑตาง ๆ  เชน  เครื่องคอมพิวเตอร  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
   ค.  ประเภท  รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย  
หมวดอื่น  ๆ        ตั้งไว     40,000  บาท 
     (1)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการฯ  ตั้งไว         40,000  บาท 
เพ่ือเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  เชน  คาเบ้ียเล้ียง  คาเชาท่ีพัก  คาพาหนะเดินทาง
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน  และคาใชจายอ่ืน ๆ  ตามระเบียบหรือหนังสือส่ังการ  ใหแกพนักงาน
เทศบาล  ท่ีเดินทางไปราชการฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
 
 คาวัสด ุ       ตั้งไว         15,000  บาท 
  ก.  ประเภท  วัสดุสํานักงาน    ตั้งไว       5,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุ  เชน  เครื่องเขียน  แบบพิมพ  กระดาษ  คาถายเอกสาร  ฯลฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป   
   ข.  ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร    ตั้งไว     10,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอรตาง ๆ  เชน  แผนหรือจานบันทึกขอมูล  ตัวบันทึกขอมูล  กระดาษ
ตอเนื่อง  แผนกรองแสง  หมึกคอมพิวเตอร  และวัสดุอ่ืน ๆ  ท่ีใชสําหรับคอมพิวเตอร  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
 

******************** 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
เทศบาลนครตรัง 

อําเภอเมือง   จังหวัดตรัง 
รายจายงบกลาง 

------------------------ 
 
รายจายงบกลาง                      ตั้งไว      รวม     40,488,000  บาท      แยกเปน 
 1. รายจายตามขอผูกพัน        ตั้งไว           14,297,300   บาท 
  1.1 คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย     ตั้งไว                517,500   บาท 
เพ่ือจายเปนคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ตามขอบังคับและระเบียบของสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย  ขอ 16   โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจําปท่ีผานมาของสมาชิก  
ยกเวนเงินกู  เงินจายขาด  เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท  แตตองไมนอยกวารอยละเศษหนึ่ง
สวนหกของงบประมาณรายรับ  ท้ังนี้   ไมเกินเจ็ดแสนหาหม่ืนบาท   
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เทศบาลนครตรังมีรายรับจริงไมรวมเงินรายไดดังกลาว  เปนเงิน  
309,789,173.42  บาท   คํานวณตั้งจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ไดเทากับ  517,347.92   บาท   จึง
ตั้งงบประมาณรายจายไว  517,500  บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 
  1.2 คาใชจายในการจัดการจราจร      ตั้งไว                 400,000   บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดการจราจรภายในเขตเทศบาล  ดังนี ้
  1)  คาปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจร 
  2)  คาอุปกรณติดตั้งและเครื่องหมายจราจร 
  3)  คาจัดทําปายเครื่องหมายจราจรพรอมอุปกรณติดตั้งท่ีสามารถเคล่ือนยายได 
  4)  คาตีเสนจราจรบนถนนสายตาง ๆ หรือกิจการอ่ืนท่ีเกี่ยวกับการจราจร 
  5) คาซอมแซมระบบสัญญาณไฟจราจรตามถนนสายตาง ๆ ซ่ึงชํารุดและ 
                               เปนคาอุปกรณตาง  ๆ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 
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 1.3 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) 
    ตั้งไว              4,736,400  บาท 

เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน โดยตั้งจายในอัตรารอยละ 2 
ของประมาณการรายรับท่ัวไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  โดยไมรวมรายไดจากพันธบัตร  เงินกู  
เงินท่ีมีผูอุทิศใหและเงินอุดหนุน  (ท่ัวไปและเฉพาะกิจ)  
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  เทศบาลนครตรังไดประมาณการรายรับท่ัวไป  ไมรวมเงินท่ี
ไดรับการยกเวนดังกลาวแลว  เปนเงิน 236,818,800 บาท  (ประมาณการรายรับป 2553  จํานวน 
338,330,000 บาท รายรับจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 101,511,200 บาท)  จึงคํานวณตั้งจายไว 
เปนเงิน  4,736,376   บาท   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.5/ว 43   ลงวันท่ี   
23  กันยายน   2551 
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 
             1.4 เงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.)     ตั้งไว              1,437,200  บาท 
เพ่ือจายเปนคาครองชีพผูรับบํานาญซ่ึงเปนพนักงานเทศบาลสามัญ ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย   วาดวยเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญของราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2551    
(ฉบับท่ี  12) กําหนดใหผูรับหรือมีสิทธิไดรับบํานาญและ ช.ค.บ.อยูแลว ใหไดรับ ช.ค.บ.เพ่ิมขึ้น  
ในอัตรารอยละหาตอเดือนของจํานวนบํานาญและ ช.ค.บ.ท่ีไดรับหรือมีสิทธิไดรับ  
ตั้งจายจากเงินรายได     ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 
              1.5 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                  ตั้งไว               5,068,200  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง  ในอัตรารอยละ  5  และเทศบาลจาย
สมทบอีกรอยละ  5   รวมเปนรอยละ  10  ของเงินเดือนหรือเงินท่ีจายเพ่ิมใหแกพนักงานจาง  จํานวน 
477 อัตรา   ตามหนังสือประกันสังคม  ดวน  ท่ี  รง   0604 / ว 949  ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน  2546  และ
ตามหนังสือจังหวัดตรัง   ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0828.2 / 10572   ลงวันท่ี  13  กรกฎาคม 2547   และ 
จายสมทบรอยละ 5 แกพนักจางซ่ึงไดรับเงินอุดหนุนท่ัวไป (ดานการศึกษา) ซ่ึงกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน จัดสรรใหรอยละ 5  จํานวน 24 อัตรา  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 1226  ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2552 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง              เปนเงิน   4,962,500  บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  เปนเงิน      105,700  บาท 

               1.6 เงินทุนการศึกษา        ตั้งไว                888,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินทุนการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยตั้งจายตามหนังสือ ท่ี มท 0808.2/1342 
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ลงวันท่ี  18  กรกฎาคม   2550  สําหรับผูมีสิทธิไดรับทุนการศึกษา  สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี
จํานวน 16 คน  (หลักสูตรตาง ๆ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑวาดวยการตั้ง
งบประมาณวาดวยการใหทุนการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 15 ทุน และหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัย จํานวน 1 ทุน) เปนเงิน 528,000.-  บาท  หลักสูตรระดับ
ปริญญาโท  จํานวน 6 คน  เปนเงิน  360,000.-  บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 
  1.7 คาใชจายเปนเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง  
            ตั้งไว              1,250,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง ตามขอตกลงการดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีระหวางสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติกับเทศบาลนครตรัง  ขอตกลงเลขท่ี 047 / 2551 ซ่ึงตามขอตกลงดังกลาวเทศบาล
จะตองสมทบเขากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง ในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของ
คาบริการสาธารณสุขท่ีไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ   ซ่ึงในปงบประมาณ  2552  
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติจายคาบริการสาธารณสุข  จํานวน 2,261,700 บาท  จึงตั้ง
งบประมาณเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง  เปนเงิน  1,250,000   บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 

 2. เงินสํารองจาย                      ตั้งไว            15,830,700  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในกรณีจําเปนตามความเหมาะสม  และหากไมรีบดําเนินการจะเกิดความเสียหาย
แกสวนราชการ หรือประชาชน โดยใหหัวหนาหนวยงานท่ีมีความจําเปนตองการใชเงินช้ีแจงเหตุผล
ความจําเปน  ซ่ึงการอนุมัติใหใชเงินสํารองจาย เปนอํานาจของคณะผูบริหารทองถ่ิน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2541  หมวด 2 
ขอ 19  และแกไข เพ่ิมเติม   ฉบับท่ี  2  พ.ศ. 2543  ขอ  3  วรรคสิบสอง  
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 

 3. เบี้ยยังชีพคนชรา                       ตั้งไว    7,260,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพผูสูงอายุ   ท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลนครตรัง ท่ียากจนหรือถูก
ทอดท้ิง  ไมสามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได   และผานการพิจารณาคัดเลือกของประชาคมทองถ่ิน 
โดยจะไดรับเงินสงเคราะหเบ้ียยังชีพ  คนละ 500  บาทตอเดือน จํานวน 1,011 คน ตามหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี 
มท 0891.3/ว 1403 ลงวันท่ี 17 กรกฎาคม 2552  เปนเงิน  6,066,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพผูสูงอายุ รายใหมท่ีมีสิทธิไดรับการสงเคราะหซ่ึงอาศัยอยูในเขต
เทศบาลนครตรัง ท่ียากจนหรือถูกทอดท้ิง  ไมสามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได   และผานการ
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พิจารณาคัดเลือกของประชาคมทองถ่ิน โดยจะไดรับเงินสงเคราะหเบ้ียยังชีพ  คนละ 500  บาทตอเดือน 
จํานวน 199 คน  ตามหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/ว 531 ลงวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2550 เปนเงิน 
1,194,000  บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง   เปนเงิน  6,066,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง           เปนเงิน  1,194,000  บาท 

 4. เบี้ยยังชีพคนพิการ                      ตั้งไว              2,880,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินสงเคราะหเบ้ียยังชีพคนพิการ  ท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลนครตรัง  ท่ีจดทะเบียนตาม
กฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  และมีความพิการจนหรือไมสามารถประกอบอาชีพ
เล้ียงตนเองได  เปนผูมีฐานะยากจนอาศัยอยูตามลําพัง  หรืออยูในครอบครัวท่ีมีฐานะยากจน  และผาน
การพิจารณาคัดเลือกของประชาคมทองถ่ิน  โดยจะไดรับเงินสงเคราะหเบ้ียยังชีพคนพิการ คนละ 500  
บาทตอเดือน จํานวน 431 คน ตามหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/ว 1403 ลงวันท่ี 17 กรกฎาคม 2552  
เปนเงิน  2,586,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินสงเคราะหเบ้ียยังชีพคนพิการรายใหมท่ีมีสิทธิไดรับการสงเคราะหซ่ึงอาศัยอยูใน 
เขตเทศบาลนครตรัง  ท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  และมีความ
พิการจนหรือไมสามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได  เปนผูมีฐานะยากจนอาศัยอยูตามลําพัง  หรือ
อยูในครอบครัวท่ีมีฐานะยากจน  และผานการพิจารณาคัดเลือกของประชาคมทองถ่ิน  โดยจะไดรับ
เงินสงเคราะหเบ้ียยังชีพคนพิการ คนละ 500  บาทตอเดือน จํานวน 49 คนโดยจะไดรับเงินสงเคราะห
เบ้ียยังชีพคนพิการ  คนละ 500 บาทตอเดือน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด  ท่ี  มท  
0891.3/ว 531   ลงวันท่ี  12  กุมภาพันธ  2550 เปนเงิน  294,000  บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง เปนเงิน  2,586,000  บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง    เปนเงิน     294,000  บาท 

 5. เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส                       ตั้งไว       120,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินสงเคราะหผูปวยเอดส  ท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาล   ท่ีแพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัย
แลว  และมีสภาพความเปนอยูยากจนหรือถูกทอดท้ิง   ขาดผูอุปการะดูแลไมสามารถประกอบอาชีพ
เล้ียงตนเองได จํานวน  10 คน  โดยจะไดรับเงินสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส  อัตราคนละ 500 บาท
ตอเดือน จํานวน 12 เดือน ตามหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/ว 1403 ลงวันท่ี 17 กรกฎาคม 2552 

เปนเงิน  60,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินสงเคราะหผูปวยเอดสรายใหมท่ีมีสิทธิไดรับการสงเคราะหซ่ึงอาศัยอยูในเขตเทศบาล   
ท่ีแพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว  และมีสภาพความเปนอยูยากจนหรือถูกทอดท้ิง ขาดผู
อุปการะดูแลไมสามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได จํานวน  10 คน  โดยจะไดรับเงินสงเคราะหเบ้ีย
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ยังชีพผูปวยเอดส  อัตราคนละ 500 บาทตอเดือน จํานวน 12 เดือน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนท่ีสุด ท่ี มท. 0891.3/ว 531 ลงวันท่ี 12  กุมภาพันธ 2550 
            เปนเงิน  60,000  บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง   เปนเงิน  60,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง     เปนเงิน  60,000  บาท 

 6. เงินชวยคาทําศพ                       ตั้งไว       100,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินคาทําศพพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจําและพนักงานจาง  กรณีท่ีตายระหวาง 
รับราชการ 
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 
 

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



จายจริง รหัส
ป 2551 + เพิ่ม บัญชี

- ลด
1. รายจายงานงบกลาง
    คาชําระดอกเบี้ยเงินกู          256,065.57      1,300,000 - 800,000    500,000       
    คาดอกเบี้ยเงินกูเบิกเกินบัญชีธนาคาร          755,430.75      3,000,000 -            3,000,000    
    เงินชวยเหลือพัฒนาทองถ่ินกรณีพิเศษ                         -           200,000 -            200,000       

รวมรายจายงบกลาง 1,011,496.32          4,500,000 - 800,000    3,700,000    
2. รายจายของหนวยงาน
    รายจายประจํา
    หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 1,684,890.00     1,790,000    + 414,000    2,204,000    
    หมวดคาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 890,383.50        1,685,500    + 90,200      1,775,700    
    หมวดคาสาธารณูปโภค 141,141.23        238,000       + 36,000      274,000       
    หมวดรายจายอื่น 99,400.00          100,000       + 11,000      111,000       
           รวมรายจายประจํา 2,815,814.73     3,813,500    + 551,200    4,364,700    
3. รายจายเพื่อการลงทุน
    หมวดคาครุภัณฑที่ดินและส่ิงกอสราง -                     530,000       - 530,000    -               

รวมรายจายเพื่อการลงทุน -                     530,000       - 530,000    -               
4. รายจายจากกําไรสุทธิ
    รายจายประจํา
    หมวดรายจายอื่น 13,173,608.04   16,500,000  + 3,000,000 19,500,000  

รวมรายจายจากกําไรสุทธิ 13,173,608.04   16,500,000  + 3,000,000 19,500,000  

            รวมรายจายท้ังส้ิน 17,000,919.09   25,343,500  + 2,221,200 27,564,700  
            ยอดประมาณการรายรับ 32,495,668.30   33,210,100  + 8,000,000 41,210,100  
            รายไดสูงกวารายจาย 15,494,749.21   7,866,600    + 5,778,800 13,645,400  

รายการยองบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553    
เทศบาลนครตรัง

งบประมาณ
รายการ

ป 2552 ป 2553



รับจริง รหัส
ป 2551 + เพิ่ม บัญชี

- ลด
1. รายได                          (ยอดรวม)     19,322,060.26 16,710,100      + 5,000,000       21,710,100     
    ดอกเบี้ยรับจํานํา 17,355,886.50   15,000,000      + 5,000,000       20,000,000     
    ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 3,319.76            10,000             -                 10,000            
    กําไรจากการจําหนายทรัพยหลุด 1,962,854.00     1,700,000        -                 1,700,000       
    รายไดเบ็ดเตล็ด -                     100                  100                 
2. รายไดอื่น                     (ยอดรวม) 13,173,608.04   16,500,000      + 3,000,000       19,500,000     
    กําไรสุทธิป 2550 13,173,608.04   
    เงินรางวัลประจําป              15% 1,976,041.21     
    เงินบูรณะทองถ่ิน               30% 3,952,082.41     
    เงินสมทบทุนหมุนเวียน    55% 7,245,484.42     
    กําไรสุทธิป 2551 16,500,000      
    เงินรางวัลประจําป              15% 2,475,000        
    เงินบูรณะทองถ่ิน               30% 4,950,000        
    เงินสมทบทุนหมุนเวียน     55% 9,075,000        
    กําไรสุทธิป 2552 + 3,000,000       19,500,000     
    เงินรางวัลประจําป              15% + 450,000          2,925,000       
    เงินบูรณะทองถ่ิน               30% + 900,000          5,850,000       
    เงินสมทบทุนหมุนเวียน    55% + 1,650,000       10,725,000     

รวมรายรับท้ังส้ิน 32,495,668.30   33,210,100      + 8,000,000       41,210,100     

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลนครตรัง

งบประมาณ
หมวด / ประเภท/รายละเอียด

ป 2552 ป 2553



ประมาณการรายรับท้ังสิ้น เปนเงิน 41,210,100            บาท แยกเปน

1.  หมวดรายได เปนเงิน 21,710,100            บาท
1.1    ประเภท  ดอกเบี้ยรับจํานํา เปนเงิน 20,000,000            บาท

   โดยคํานวณจากดอกเบี้ยรับจํานําของเดือนตุลาคม 2551 ถึงเดือนกันยายน 2552 เปนเกณฑ
1.2    ประเภท  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เปนเงิน 10,000                   บาท

   โดยคํานวณจากดอกเบี้ยรับจํานําของเดือนตุลาคม 2551 ถึงเดือนกันยายน 2552 เปนเกณฑ
1.3    ประเภท  กําไรในการจําหนายทรัพยหลุด เปนเงิน 1,700,000              บาท

   โดยคํานวณจากการจําหนายทรัพยหลุดในป 2551 เปนเกณฑ
1.4    ประเภท รายไดเบ็ดเตล็ด เปนเงิน 100                        บาท

   เปนรายไดเบ็ดเตล็ดตาง ๆ ที่ไมเขาลักษณะรายรับหมวดอ่ืน ๆ

2. หมวดเงินไดอื่น เปนเงิน 19,500,000            บาท แยกเปน
     ประเภท  กําไรสุทธิป  2552 เปนเงิน 19,500,000            บาท
      -  เงินรางวัลประจําป           15% ของกําไรสุทธิ เปนเงิน 2,925,000              บาท
     -  เงินบูรณะทองถิ่น             30% ของกําไรสุทธิ เปนเงิน 5,850,000              บาท
     -  เงินสมทบทุนหมุนเวียน   55% ของกําไรสุทธิ เปนเงิน 10,725,000            บาท

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

                                                                  ประมาณการรายรับ                                                             
งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง



แผนงานงบกลาง
            งานงบกลาง
            1.  วัตถุประสงค
                  - เพื่อชําระดอกเบี้ยเงินกู ใหแก สํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) 
                     และกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) และอ่ืน ๆ
            2.  งานที่ทํา
                  - จายเปนคาชําระดอกเบี้ยเงินกูใหแกสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) 
                     และกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) และอ่ืน ๆ

1.  รายจายงบกลาง ตั้งไว 3,700,000              บาท แยกเปน
      1.1  เพื่อชําระดอกเบี้ยเงินกู ต้ังไว 500,000                 บาท 
              รายละเอียดดังตอไปน้ี

1.1.1  เพื่อชําระดอกเบี้ยเงินกูสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)
1.1.1.1  ตามสัญญาที่ 276/276/2550 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2550 ปที่ 3
             ของเงินตน 4,000,000 บาท เปนเงิน 99,737.71              บาท
1.1.1.2  ตามสัญญาที่ 430/38/2551 ลงวันที่ 13 ธันวาคม  2550  ปที่ 2
             ของเงินตน 2,000,000 บาท เปนเงิน 98,712.43              บาท

1.1.2  เพื่อสํารองไวเปนคาชําระดอกเบี้ยเงินกูกรณีขอกูเพิ่มเติมในระหวางป   กรณีขอกูจาก
           สํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
           สวนทองถิ่น (กบท.) และอ่ืนๆ เปนเงิน 301,549.86            บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลนครตรัง

อําเภอเมือง จังหวัดตรัง
รายจายตามแผนงาน

-------------------------
หนวยงานสถานธนานุบาล



      1.2  เพื่อจายเปนคาดอกเบี้ยเงินกูเบิกเกินบัญชีธนาคาร เปนเงิน 3,000,000              บาท
              รายละเอียดดังตอไปน้ี

1.2.1  ธนาคารกรุงไทย  สาขาตรัง  วงเงินที่ขอกูเบิกเกินบัญชีธนาคาร 30,000,000  บาท
1.2.2  ธนาคารออมสิน  สาขาตรัง  วงเงินที่ขอกูเบิกเกินบัญชีธนาคาร 30,000,000   บาท
1.2.3  เพื่อสํารองไวเปนคาชําระดอกเบี้ยเงินกูเบิกเกินบัญชีธนาคารอ่ืน กรณีขอกูเพิ่มเติม
           ในระหวางป 

       1.3  เงินชวยเหลือพัฒนาทองถิ่นกรณีพิเศษ
1.3.1  เพื่อสํารองไวเปนคาชําระดอกเบี้ยเงินยืมเงินสะสมเทศบาล กรณีขอกูเพิ่มเติมในระหวางป 

เปนเงิน 200,000                 บาท

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



วัตถุประสงค
1.   เพื่อชวยเหลือคนยากจนขัดสนเงินทองเพื่อแกขัดได ไมตองไปกูยืมเงินจากเอกชน ซึ่งตองจายดอกเบี้ยสูงมาก
2.  เพื่อชวยเหลือประชาชนใหมีเงินทุนหมุนเวียน นําไปบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนา หรือนําเงินไปลงทุนในกิจการขนาดยอมได
3.  เพื่อประโยชนในการควบคุมการรับซื้อของโจร

จายจากรายได
งาน เงินเดือนและ

คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว คาตอบแทน

ใชสอยและวัสดุ
คาสาธารณูปโภค รายจายอื่น คาครุภัณฑท่ีดิน

และสิ่งกอสราง
รวม หมายเหตุ

งานกิจการสถานธนานุบาล 2,204,000          - 1,775,700          274,000            111,000        -                        4,364,700     

รวม 2,204,000          - 1,775,700          274,000            111,000        -                        4,364,700     

แผนงานการพาณิชย
ดานการเศรษฐกิจ

รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553
เทศบาลนครตรัง

รายจายตามแผนงาน



วัตถุประสงค
1.   เพื่อชวยเหลือคนยากจนขัดสนเงินทองเพื่อแกขัดได ไมตองไปกูยืมเงินจากเอกชน ซึ่งตองจายดอกเบี้ยสูงมาก
2.  เพื่อชวยเหลือประชาชนใหมีเงินทุนหมุนเวียน นําไปบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนา หรือนําเงินไปลงทุนในกิจการขนาดยอมได
3.  เพื่อประโยชนในการควบคุมการรับซื้อของโจร

จายจากกําไรสุทธิ
เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน  คา คาครุภัณฑท่ีดิน 

คาจางประจํา ชั่วคราว ใชสอยและวัสดุ สาธารณูปโภค และสิ่งกอสราง
งานกิจการสถานธนานุบาล   -   -   -   -   - 19,500,000      19,500,000     

รวม   -   -   -   -   - 19,500,000 19,500,000

งาน รายจายอื่น รวม หมายเหตุ

แผนงานการพาณิชย

รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553
เทศบาลนครตรัง

รายจายตามแผนงาน
ดานการเศรษฐกิจ



วัตถุประสงค
1.   เพื่อจายในการชําระดอกเบี้ยเงินกู
2.   เพื่อจายดอกเบี้ยเงินกูเบิกเกินบัญชีธนาคาร
3.   เพื่อจายเงินชวยเหลือพัฒนาทองถิ่นกรณีพิเศษ

งาน คาชําระดอกเบ้ีย
เงินกู

คาดอกเบ้ีย
เงินกูเบิกเกิน
บัญชีธนาคาร

      รายจาย   
ตามขอผูกพัน

เงินสํารองจาย เงินชวยเหลือ
พัฒนาทองถิ่น

กรณีพิเศษ

งบเฉพาะการ
ชวยเหลือ
งบทั่วไป

รวม หมายเหตุ

งานงบกลาง 500,000                  3,000,000         -   - 200,000            - 3,700,000   

รวม 500,000                  3,000,000         -   - 200,000            - 3,700,000   

แผนงานงบกลาง

รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553
เทศบาลนครตรัง

รายจายตามแผนงาน
ดานการดําเนินงานอื่น



จายจริง รหัส
ป 2551 + เพิ่ม บัญชี

- ลด
ก. จายจากรายได
    รายจายประจํา
    หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา            (รวม) 1,684,890.00    1,790,000   + 414,000   2,204,000   
    คาจางประจํา 1,597,710.00    1,700,000   + 360,000   2,060,000   610
    เงินตอบแทนนอกเหนือคาจาง 22,680.00         30,000        -           30,000        
     เงินเพ่ิมเงินประจําตําแหนงของพนักงานสถานธนานุบาล 64,500.00         60,000        + 54,000     114,000      
    หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ         (รวม) 890,383.50       1,685,500   + 90,200     1,775,700   
    คาตอบแทน                                            (รวม) 663,560.00       1,048,800   + 90,200     1,139,000   630
    คาเชาบาน 34,800.00         34,800        + 10,200     45,000        635
    เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาล
    ผูไดรับคาจางถึงขั้นสูงของตําแหนง 11,268.00         15,000        + 12,000     27,000        
    คาชวยเหลือบุตร 1,200.00           10,000        -           10,000        641
    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 12,410.00         150,000      -           150,000      637
    เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 37,892.00         200,000      -           200,000      638
    คาอาหาร 193,600.00       240,000      + 10,000     250,000      
    คาเบี้ยเล้ียงจําหนายทรัพยหลุด 11,000.00         15,000        + 12,000     27,000        
    เงินรางวัลเจาหนาที่ 64,500.00         70,000        + 10,000     80,000        
    คาพาหนะเหมาจายผูบริหาร ฯ 84,000.00         84,000        -           84,000        
    เงินสมทบเงินสะสม 160,220.00       170,000      + 36,000     206,000      
    เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงาน ฯ 52,670.00         60,000        -           60,000        
    คาใชสอย                                               (รวม) 111,944.50       384,700      -           384,700      
    ก. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ        80,833.14         144,700      -           144,700      651
        คาใบอนุญาต 1,000.00           1,000          -           1,000          
        คาธรรมเนียมในการจัดทําสัญญาเบิกเกินบัญชี
        ธนาคาร -                    20,000        -           20,000        
        คาเบี้ยประกันภัย 25,073.14         60,000        -           60,000        
        คาจางเหมาบริการ -                    2,000          -           2,000          

                               บัญชีงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553                                
   แผนงานการพาณิชย                                                      งบประมาณรายจายประจํา

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง

หมวด / ประเภท
งบประมาณ

ป 2552 ป 2553



จายจริง รหัส
ป 2551 + เพิ่ม บัญชี

- ลด
        คารับวารสาร 3,660.00           4,600          -           4,600          
        คาจดทะเบียนยานพาหนะ                100.00 100             -           100             
        คาภาษีโรงเรือนและที่ดิน           21,000.00 21,000        -           21,000        
        คาสอบบัญชี           30,000.00 30,000        -           30,000        
        คาปรับปรุงและรักษาโปรแกรม                        -   6,000          -           6,000          
    ข. รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
        คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น ๆ           20,601.36 60,000        -           60,000        
    ค. รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
        คารับรอง                        -   30,000        -           30,000        
    ง. รายจายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน
        สถานธนานุบาลท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
        หมวดอ่ืนๆ
        คาใชจายในการเดินทางไปราชการ           10,510.00 150,000      -           150,000      
    คาวัสด ุ                                                   (รวม) 114,879.00       252,000      -           252,000      710
    คาวัสดุสํานักงาน 90,337.10         150,000      -           150,000      711
    คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ             3,716.90 5,000          -           5,000          
    คาวัสดุงานบานงานครัว             3,840.00 10,000        -           10,000        
    คาวัสดุกอสราง -                    10,000        -           10,000        715
    คาวัสดุยานพาหนะและขนสง 260.00              5,000          -           5,000          716
    คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน 5,975.00           7,000          -           7,000          717
    คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร -                    5,000          -           5,000          720
    คาวัสดุคอมพิวเตอร 10,750.00         50,000        -           50,000        
    คาวัสดุอื่น ๆ -                    10,000        -           10,000        
    หมวดคาสาธารณูปโภค                           (รวม) 141,141.23       238,000      + 36,000     274,000      700
    คาไปรษณียโทรเลข 17,232.00         24,000        + 12,000     36,000        701
    คาน้ําประปา 11,516.89         36,000        -           36,000        702
    คาไฟฟา 101,967.84       120,000      + 60,000     180,000      703
    คาโทรศัพท 3,137.80           48,000        - 36,000     12,000        704
    คาบริการทางดานโทรคมนาคม 7,286.70           10,000        -           10,000        

                              แผนงานการพาณิชย                                                      งบประมาณรายจายประจํา                                 
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง

งบประมาณ
หมวด / ประเภท

ป 2552 ป 2553



จายจริง รหัส
ป 2551 + เพิ่ม บัญชี

- ลด
   หมวดรายจายอื่น                                     (รวม) 99,400.00         100,000      + 11,000     111,000      
   คาใชจายฝายอํานวยการ 99,400.00         100,000      + 11,000     111,000      

รวมรายจายประจํา 2,815,814.73    3,813,500   + 551,200   4,364,700   

                             แผนงานการพาณิชย                                                      งบประมาณรายจายประจํา                                
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง

งบประมาณ
หมวด / ประเภท

ป 2552 ป 2553



จายจริง รหัส
ป 2551 + เพิ่ม บัญชี

- ลด
    รายจายเพื่อการลงทุน
    หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง (รวม) -           530,000    - 530,000         -        
    คาครุภัณฑ                                            (รวม) -           530,000    - 530,000         -        
    คาครุภัณฑคอมพิวเตอร -           450,000    - 450,000         -        
    คาครุภัณฑสํานักงาน -           80,000      - 80,000           -        

รวมรายจายเพื่อการลงทุน -           530,000    - 530,000         -        

บัญชีงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
แผนงานการพาณิชย

งานกิจการสถานธนานุบาล

งบประมาณ
หมวด / ประเภท

ป 2552 ป 2553



จายจริง รหัส
ป 2551 + เพิ่ม บัญชี

- ลด
ข. จายจากกําไรสุทธิ
    หมวดรายจายอื่น           (รวม) 13,173,608.04   16,500,000       + 3,000,000    19,500,000       
    กําไรสุทธิป 2550          (รวม) 13,173,608.04   
    เงินรางวัลประจําป          15% 1,976,041.21     
    เงินบูรณะทองถ่ิน            30% 3,952,082.41     
    เงินสบทบทุนหมุนเวียน  55% 7,245,484.42     
    กําไรสุทธิป 2551          (รวม) 16,500,000       
    เงินรางวัลประจําป          15% 2,475,000         
    เงินบูรณะทองถ่ิน            30% 4,950,000         
    เงินสบทบทุนหมุนเวียน  55% 9,075,000         
    กําไรสุทธิป 2552          (รวม) + 3,000,000    19,500,000       
    เงินรางวัลประจําป          15% + 450,000       2,925,000         
    เงินบูรณะทองถ่ิน            30% + 900,000       5,850,000         
    เงินสบทบทุนหมุนเวียน  55% + 1,650,000    10,725,000       

รวมรายจายประจํา 13,173,608.04   16,500,000       + 3,000,000    19,500,000       

         แผนงานการพาณิชย                                                                                 งบประมาณรายจายประจํา
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง

งบประมาณ
หมวด / ประเภท

ป 2552 ป 2553



แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง
1.  วัตถุประสงค
     - เพื่อชวยเหลือคนยากจน ขัดสนเงินทองเพื่อแกขัดได โดยไมตองไปกูยืมเงินจากเอกชนตองเสีย
       ดอกเบี้ยสูงมาก
     - เพื่อชวยเหลือประชาชนใหมีเงินทุนหมุนเวียน นําไปบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนา  หรือนําไป
       ลงทุนในกิจการขนาดยอมได
     - เพื่อเปนประโยชนในการควบคุมการรับซื้อของโจร
2.  งานท่ีทํา
     - ใหบริการแกประชาชน ดวยการรับจํานําสิ่งของ ทรัพยสินในวงเงินไมเกินรายละ 100,000 บาท
3.  งบประมาณ
     งบประมาณรายจาย                                                             27,564,700            บาท
    โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี
ก.   จายจากรายได
       1.   งบประมาณรายจายประจํา
             1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา เปนเงิน 2,204,000              บาท แยกเปน

1.1.1 ประเภทคาจางประจํา ต้ังไว 2,060,000              บาท
เพื่อจายเปนคาจางและเงินปรับปรุงคาจางประจําปของพนักงานสถานธนานุบาล  จํานวน 8 อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานการพาณิชย

1.1.2 ประเภทเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินคาจาง ต้ังไว 30,000                   บาท
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเพิ่ม 2%, 4%, 6%, 8% ของพนักงานสถานธนานุบาล ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท.
ที่ มท 0801.5/ว 1116 ลงวันที่ 22 กันยายน 2547 จํานวน 2 อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานการพาณิชย

-------------------------
รายจายตามแผนงาน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
คําช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจาย

ต้ังไวรวมทั้งสิ้น



1.1.3 ประเภทเงินเพิ่มเงินประจําตําแหนงของพนักงานสถานธนานุบาล
ต้ังไว 114,000                 บาท

เพื่อจายใหกับพนักงานสถานธนานุบาลตําแหนงผูตรวจการประจําภาค (ผูจัดการสถานธนานุบาลเทศบาล
นครตรัง) จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท และตําแหนงผูชวยผูจัดการ จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา
เดือนละ 2,500 บาท  ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1046 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2551 
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานการพาณิชย
           1.2   หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ เปนเงิน 1,775,700              บาท แยกเปน

1.2.1  คาตอบแทน ตั้งไว 1,139,000              บาท
            1.2.1.1  ประเภทคาเชาบาน ต้ังไว 45,000                   บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานแกพนักงานสถานธนานุบาล ที่โอน (ยาย) มาจากสถานธนานุบาลอ่ืน และมีสิทธิเบิกจาย
คาเชาบานไดตามระเบียบฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานการพาณิชย

            1.2.1.2  ประเภทเงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาลผูไดรับคาจาง
ถึงขั้นสูงของตําแหนง                 ต้ังไว 27,000                   บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษ 2%  และ  4% ของพนักงานสถานธนานุบาล จํานวน 3 อัตรา 
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานการพาณิชย

            1.2.1.3  ประเภทคาชวยเหลือบุตร ต้ังไว 10,000                   บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือบุตรพนักงานสถานธนานุบาลฯ ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ ฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานการพาณิชย

            1.2.1.4  ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร     ต้ังไว   150,000                 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร คาเลาเรียนบุตรของพนักงานสถานธนานุบาล ที่มีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบ ฯ
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานการพาณิชย

            1.2.1.5  ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ต้ังไว 200,000                 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการรักษาพยาบาลใหกับพนักงานสถานธนานุบาล ตลอดจนบุคคลในครอบครัว
ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานการพาณิชย



            1.2.1.6  ประเภทคาอาหาร ต้ังไว 250,000                 บาท
เพื่อจายเปนคาอาหารใหแกพนักงานสถานธนานุบาลที่ปฏิบัติงานทุกวันทําการ ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ ฯ
และพนักงานเทศบาลที่ไดรับการแตงต้ังใหปฏิบัติงานแทนพนักงานสถานธนานุบาลเปนการชั่วคราว  
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานการพาณิชย

            1.2.1.7  ประเภทคาเบี้ยเลี้ยงจําหนายทรัพยหลุด
ต้ังไว 27,000                   บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงในวันจําหนายทรัพยหลุดใหแกพนักงานสถานธนานุบาล และเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่
ในวันที่มีการจําหนายทรัพยหลุด 
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานการพาณิชย

            1.2.1.8  ประเภทเงินรางวัลเจาหนาที่ ต้ังไว 80,000                   บาท
เพื่อจายเปนคาเงินรางวัลเจาหนาที่ใหแก ผูตรวจการสถานธนานุบาล (ปลัดเทศบาล) และจายเปนคาตอบแทน
ใหแกพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติหนาที่แทนผูตรวจการสถานธนานุบาล เชน รองปลัดเทศบาล  และจายใหแก
พนักงานสถานธนานุบาลในวันตรวจสอบทรัพยรับจํานํา และอ่ืน ๆ
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานการพาณิชย

            1.2.1.9  ประเภทคาพาหนะเหมาจาย ต้ังไว 84,000                   บาท
เพื่อจายเปนคาพาหนะเหมาจายให นายกเทศมนตรี  เดือนละ  7,000   บาท    ตามหนังสือสํานักงาน  จ.ส.ท. 
ที่  มท 0801.5/ว 18  ลงวันที่  15  มกราคม  2550     
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานการพาณิชย

            1.2.1.10  ประเภทคาสมทบเงินสะสม ต้ังไว 206,000                 บาท
เพื่อจายเปนคาสมทบเงินสะสมใหแกพนักงานสถานธนานุบาล   ตามระเบียบฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานการพาณิชย

            1.2.1.11  ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล
ต้ังไว 60,000                   บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล   
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานการพาณิชย

           1.2.2  คาใชสอย ตั้งไว 384,700                 บาท
            ก. ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ต้ังไว 144,700                 บาท
                 (1)    คาใบอนุญาต ต้ังไว 1,000                     บาท

เพื่อจายเปนคาตอใบอนุญาตต้ังโรงรับจํานําตามกฏหมาย



                 (2)   คาธรรมเนียมคาอากรคาใชจายในการจัดทําสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร
ต้ังไว 20,000                   บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมคาอากรคาใชจายในการจัดทําสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร ฯลฯ
                 (3)  คาเบี้ยประกันภัย ต้ังไว 60,000                   บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยประกันภัยอาคารและทรัพยสินของสถานธนานุบาล รวมทั้งรถจักรยานยนต
ของสถานธนานุบาล และอ่ืน ๆ 

                 (4)   คาจางเหมาบริการ ต้ังไว 2,000                     บาท
เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทํากิจการอยางใดอยางหน่ึงใหสถานธนานุบาลฯ

                 (5)  คารับวารสาร ต้ังไว 4,600                     บาท
เพื่อจายเปนคาหนังสือพิมพรายวัน เพื่อดูราคาทองคําในแตละวัน

                 (6)  คาจดทะเบียนยานพาหนะ ต้ังไว 100                        บาท
เพื่อจายเปนคาตอทะเบียนรถจักรยานยนตของสถานธนานุบาล จํานวน 1 คัน

                 (7)  คาภาษีโรงเรือนและที่ดิน ต้ังไว 21,000                   บาท
เพื่อจายเปนคาภาษีโรงเรือนและที่ดินของสถานธนานุบาล  ใหแกเทศบาลนครตรัง

                 (8)   คาสอบบัญชี ต้ังไว 30,000                   บาท
เพื่อจายใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินในการตรวจสอบงบการเงินและรับรองงบการเงินประจําปของ
สถานธนานุบาล

                 (9)   คาปรับปรุงและรักษาโปรแกรม ต้ังไว 6,000                     บาท
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงและรักษาโปรแกรมระบบรับจํานําของสถานธนานุบาล
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานการพาณิชย

            ข.  ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
ต้ังไว 60,000                   บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินตาง ๆ เชน เคร่ืองคอมพิวเตอร โตะ เกาอ้ี ไฟฟา ทอประปา
และอ่ืน ๆ รวมทั้งทรัพยรับจํานําและทรัพยหลุดเปนกรรมสิทธิ์รอการจําหนาย ซึ่งอาจเกิดการชํารุดใหอยูใน
สภาพที่ดีทําใหสามารถจําหนายได ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานการพาณิชย



            ค.  ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
ต้ังไว 30,000                   บาท

เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองอาหารและเคร่ืองด่ืมผูมาตรวจเยี่ยม     หรือมาตรวจการปฏิบัติงานของ
สถานธนานุบาลไดต้ังจายตามระเบียบฯ ที่กําหนด   และสําหรับเบิกจายเปนคานํ้าด่ืมใหกับลูกคาที่มาติดตอ
กับทางสถานธนานุบาล
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานการพาณิชย

            ง.  ประเภทรายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ
ต้ังไว 150,000                 บาท

                  - คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ต้ังไว 150,000                 บาท
เพื่อจายเปนคาพาหนะเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยง และคาเชาที่พัก ใหแกพนักงานสถานธนานุบาล  ที่เดินทางไป
ราชการในกิจการของสถานธนานุบาล และเปนคาขนยายของพนักงานสถานธนานุบาล ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานการพาณิชย

1.2.3  คาวัสดุ ตั้งไว 252,000                 บาท
           ก.  ประเภทวัสดุสํานักงาน ต้ังไว 150,000                 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานตาง ๆ เชน ต๋ัวรับจํานํา ใบเสร็จดอกเบี้ย ใบเสร็จจําหนายทรัพยหลุด เคร่ืองเขียน
กระดาษตอเน่ืองสําหรับพิมพรายงานตาง ๆ กระดาษพร้ินเตอร ดินสอ ปากกา ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานการพาณิชย

           ข.  ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ ต้ังไว 5,000                     บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟา เชน สายไฟฟา สวิทซไฟฟา  ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานการพาณิชย

           ค.  ประเภทวัสดุงานบานงานครัว ต้ังไว 10,000                   บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ไมกวาด ไมถูพื้น ผงซักฟอก ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานการพาณิชย

           ง.  ประเภทวัสดุกอสราง ต้ังไว 10,000                   บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน สี ทินเนอร แปรงทาสี และจัดซื้อวัสดุตางๆ สําหรับใชในการรักษาหรือ
ซอมแซมทรัพยสินตาง ๆที่อยูในความรับผิดชอบของสถานธนานุบาล
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานการพาณิชย

           จ.  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง ต้ังไว 5,000                     บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก ยางใน แบตเตอร่ี หัวเทียน ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานการพาณิชย



           ฉ.  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ต้ังไว 7,000                     บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รถจักรยานยนตที่อยูในความรับผิดชอบของสถานธนานุบาล
และจัดซื้อนํ้ามันหลอลื่นตาง ๆ  ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานการพาณิชย

           ช.  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร ต้ังไว 5,000                     บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร    และจัดซื้อวัสดุตางโฆษณาและเผยแพรอ่ืน  ในการเขียน
ปายประกาศเกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล 
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานการพาณิชย

           ซ.  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร ต้ังไว 50,000                   บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอรตาง ๆ เชน อุปกรณสํารองขอมูล ผาหมึก เข็มเคร่ืองพิมพ ตลับผงหมึก ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานการพาณิชย

           ฌ.  ประเภทวัสดุอ่ืนๆ ต้ังไว 10,000                   บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุตาง ๆ ที่ไมไดระบุไวในประเภทใดประเภทหน่ึงใหเบิกจายไดในประเภทน้ี
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานการพาณิชย

             1.3   หมวดคาสาธารณูปโภค ตั้งไว 274,000                 บาท
1.3.1  ประเภทคาไปรษณีย  คาโทรเลข ต้ังไว 36,000                   บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อดวงตราโปรษณียากร คาจัดสงเอกสารทางไปรษณีย เชน รายงานประจําวัน และอ่ืน ๆ 
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานการพาณิชย

1.3.2  ประเภทคานํ้าประปา ต้ังไว 36,000                   บาท
เพื่อจายเปนคานํ้าประปาของสถานธนานุบาล 
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานการพาณิชย

1.3.3  ประเภทคาไฟฟา ต้ังไว 180,000                 บาท
เพื่อจายเปนคาไฟฟาของสถานธนานุบาล 
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานการพาณิชย

1.3.4  ประเภทคาโทรศัพท ต้ังไว 12,000                   บาท
เพื่อจายเปนคาโทรศัพทของสถานธนานุบาล 
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานการพาณิชย

1.3.5  คาบริการทางดานโทรคมนาคม ต้ังไว 10,000                   บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ตและคาสื่อสารอ่ืน ๆ และใหหมายความรวมถึง



คาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาว และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานการพาณิชย

             1.4  หมวดรายจายอื่น ตั้งไว 111,000                 บาท
                    - คาใชจายฝายอํานวยการ ต้ังไว 111,000                 บาท
เพื่อจายใหแกสํานักงาน จ.ส.ท. ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 731 ลงวันที่ 10  มิถุนายน 2552
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานการพาณิชย

ข.   จายจากกําไรสุทธิ
       รายจายประจํา
       หมวดรายจายอื่น ตั้งไว 19,500,000            บาท
       -จายจากกําไรสุทธิป  2552 จํานวน 19,500,000            บาท แยกเปน
       -เงินรางวัลประจําป 15%   ของกําไรสุทธิ จํานวน 2,925,000              
       -เงินบูรณะทองถิ่น 30%   ของกําไรสุทธิ จํานวน 5,850,000              
       -เงินสมทบทุนหมุนเวียน    55%  ของกําไรสุทธิ จํานวน 10,725,000            

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



แผนงาน/งาน/โครงการ คาจางประจํา คาตอบแทน
ใชสอยวัสดุ

คา
สาธารณูปโภค

รายจายอื่น  คาครุภัณฑ
ที่ดินและ

ส่ิงกอสราง

รวม

แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาล
  ก. จายจากรายได 2,204,000     1,775,700   274,000          111,000      -               4,364,700    
  ข. จายจากเงินกําไรสุทธิ -               -              -                  19,500,000  -               19,500,000  

รวมทั้งส้ิน 2,204,000     1,775,700   274,000          19,611,000  -               23,864,700  

                                 แผนงานงบกลาง
                                       งานงบกลาง 3,700,000 บาท

    คาชําระดอกเบี้ยเงินกู 500,000     บาท
    คาดอกเบี้ยเงินกูเบิกเกินบัญชีธนาคาร 3,000,000  บาท
    เงินชวยเหลือพัฒนาทองถิ่นกรณีพิเศษ 200,000     บาท

งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลนครตรัง



จายจริง รหัส
ป 2551 + เพิ่ม บัญชี

- ลด
1. คาชําระดอกเบี้ยเงินกู              256,065.57    1,300,000 - 800,000    500,000     
2. คาดอกเบี้ยเงินกูเบิกเกินบัญชีธนาคาร 755,430.75    3,000,000 - -           3,000,000  
3. เงินชวยเหลือพัฒนาทองถิ่นกรณีพิเศษ -                200,000    -           200,000     

รวมรายจายท้ังสิ้น 1,011,496.32 4,500,000 - 800,000    3,700,000  

งบประมาณ
หมวด / ประเภท

ป 2552 ป 2553

บัญชีงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง



 
 
 
 
 

 

 
เทศบัญญัต ิ

 

เร่ือง 
 

งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  ฉบับที่  1 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

ของ 
 

เทศบาลนครตรัง 
อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง  



สารบัญ 
 

 หนา 
 

คําแถลงงบประมาณ 
 

1 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
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เทศบัญญัต ิ
 

3 

ประมาณการรายรับ 
 

4 

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป 
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คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับที ่ 1 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
******************** 

        
เรียน  ประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง 

ตามท่ีสภาเทศบาลนครตรัง  ไดพิจารณาอนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2553  ไปแลว  นั้น 

บัดนี้  ปรากฏวาเทศบาลนครตรังมีรายรับเกินยอดรวมท้ังส้ินของประมาณการรายรับ  
จากหมวดภาษีอากร  เปนเงินท้ังส้ิน  61,450,000  บาท  และมีความจําเปนตองตั้งรายจายขึ้นใหม  เนื่องจาก 
มีความจําเปนท่ีจะตองนําไปจัดทําบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชน  ทําใหมีความจําเปนตองตั้ง
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  1  เปนเงินท้ังส้ิน  61,450,000  บาท  ตามรายละเอียดท่ีเสนอมาพรอมนี ้
 
      นายกเทศมนตรีนครตรัง 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับที ่ 1 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
******************** 

 
หลักการ 

 
งบประมาณรายจายทั่วไปทั้งส้ิน    ยอดรวม 61,450,000  บาท 
 
ดานบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน     ยอดรวม 60,221,000  บาท 
 
ดานการดําเนินงานอื่น 
แผนงานงบกลาง      ยอดรวม   1,229,000  บาท 
 

เหตุผล 
 

เนื่องจากงบประมาณรายจายประจําปไมพอแกการใชจาย  หรือมีความจําเปนท่ีตองตั้ง
รายจายขึ้นใหม  ประกอบกับมีรายรับเกินกวาท่ีไดประมาณการรายรับท้ังส้ิน  จึงเสนอรางงบประมาณ
รายจายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  1  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 
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เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับที่  1  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ของเทศบาลนครตรัง 
อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง 
******************** 

 
  โดยท่ีงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ท่ีไดรับอนุมัติไมพอแกการ 
ใชจาย  และมีความจําเปนท่ีจะตองใชจายเงินเกินกวาหรือนอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในงบประมาณรายจาย
ประจําป  ประกอบกับมีรายรับบางประเภทเพ่ิมมากขึ้น ทําใหมียอดรวมของประมาณการรายรับทุกหมวด
เกินกวาท่ีไดประมาณการรายรับท้ังส้ินไว  จึงตราเทศบัญญัติฉบับนี้ขึ้นไวโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล
นครตรังและโดยอนุมัติของผูวาราชการจังหวัดตรัง  ดังตอไปนี ้
  ขอ  1  เทศบัญญัตินี้เรียกวาเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  1  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.  2553 

ขอ  2  ใหใชเทศบัญญัตินี้ภายหลังท่ีไดประกาศใชทันที 
ขอ  3  ใหเพ่ิมรายจายในงบประมาณรายจายท่ัวไปอีกเปน จํานวน  61,450,000  บาท 

จําแนกเปน 
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน   จํานวน  60,221,000  บาท 
3.2  แผนงานงบกลาง    จํานวน    1,229,000  บาท 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารงบประมาณท่ีเสนอมาพรอมนี ้
ขอ  4  ใหนายกเทศมนตรีนครตรังมีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัติและมีหนาท่ี

ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติตามระเบียบการเบิกจายเงิน 
 
      (ลงนาม)...................................... 
       (นายชาลี    กางอ่ิม) 
      ตําแหนง  นายกเทศมนตรีนครตรัง 
 
 
  อนุมัต ิ
(ลงนาม).......................................... 
 (นายไมตรี    อินทุสุต) 
ตําแหนง  ผูวาราชการจังหวัดตรัง 



หมวดรายรับ ประมาณการรายรับตั้งไว รับจริง รายรับท่ีเพิ่มท้ังสิ้นในคร้ังน้ี หมายเหตุ
1. หมวดภาษีอากร
    -  ภาษีอากรที่เทศบาลจัดเก็บเอง 28,630,000.00                      33,252,890.69                4,400,000.00                          
    -  ภาษีอากรที่รัฐจัดสรรให 176,379,800.00                    237,764,005.59              57,050,000.00                        

รวมท้ังสิ้น 205,009,800.00                    271,016,896.28              61,450,000.00                        

 - 4 -

ประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจายทั่วไป

เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ของเทศบาลนครตรัง

อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง
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ประมาณการรายรับ 
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับที่  1 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553 
ของเทศบาลนครตรัง 
******************** 

 
งบประมาณรายจายทั่วไป     รวมเปนเงิน               61,450,000  บาท 
 
1.  หมวดภาษีอากร      จํานวน                       61,450,000  บาท 
 

 1.1  ภาษีอากรที่เทศบาลจัดเก็บเอง    จํานวน          4,400,000  บาท  แยกเปน 
       (1)  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน     จํานวน            4,000,000  บาท 
เปนรายไดท่ีจัดเก็บจากเจาของอาคารส่ิงกอสรางท่ีเขาหลักเกณฑจะตองเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินใหกับ
เทศบาลโดยไดตั้งรับตาม ก.ค. 1 (บัญชีรายละเอียดเกณฑคางรับภาษีโรงเรือนและท่ีดิน)  ไดประมาณการ
รายรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ไว  จํานวน  24,000,000  บาท  แตไดรับจริง  จํานวน  28,264,827.41  บาท   
สูงกวาประมาณการรายรับ  4,264,827.41  บาท 
       (2)  ภาษีปาย       จํานวน               400,000  บาท 
เปนรายไดท่ีจัดเก็บจากเจาของปายท่ีจะตองเสียภาษีปายตาม พ.ร.บ. ภาษีปาย โดยตั้งรับตาม ก.ค.1  
(บัญชีรายละเอียดเกณฑคางรับภาษีปาย)  ไดประมาณการรายรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไว  จํานวน  
4,000,000  บาท  แตไดรับจริง  จํานวน  4,485,525.80  บาท  สูงกวาประมาณการรายรับ  485,525.80  บาท 
 
 1.2  ภาษีอากรที่รัฐจัดสรรให    จํานวน        57,050,000  บาท  แยกเปน 
       (1)  ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีธุรกิจเฉพาะ     จํานวน          36,000,000  บาท 
เปนรายไดท่ีตั้งรับจากภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีธุรกิจเฉพาะ  ซ่ึงกระทรวงการคลังจัดเก็บแลวจัดสรรให
เทศบาล ไดประมาณการรายรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไว  จํานวน  150,599,800  บาท  แตไดรับจริง  
จํานวน  187,028,293.48  บาท  สูงกวาประมาณการรายรับ  36,428,493.48  บาท 
       (2)  ภาษีสุรา         จํานวน            2,550,000  บาท 
เปนรายไดท่ีตั้งรับจากภาษีสุราซ่ึง กระทรวงการคลังจัดเก็บแลวจัดสรรใหเทศบาล ไดประมาณการรายรับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไว  จํานวน  5,000,000  บาท  แตไดรับจริง  จํานวน  7,978,988.67  บาท  สูงกวา
ประมาณการรายรับ  2,978,988.67  บาท 
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       (3)  ภาษีสรรพสามิต       จํานวน            8,500,000  บาท 
เปนรายไดซ่ึงตั้งรับจากภาษีสรรพสามิต ซ่ึงกระทรวงการคลังจัดเก็บแลวจัดสรรใหเทศบาล ไดประมาณการ
รายรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไว  จํานวน  10,500,000  บาท  แตไดรับจริง  จํานวน  21,519,443.10  บาท   
สูงกวาประมาณการรายรับ  11,019,443.10  บาท 

      (4)  คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน    จํานวน          10,000,000  บาท 
เปนรายได ท่ีตั้ งรับจากค าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน    ซ่ึงกรมท่ีดินจัดเก็บ 
แลวสงใหเทศบาล ไดประมาณการรายรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไว จํานวน 10,000,000 บาท แตไดรับจริง  
จํานวน  20,430,392  บาท  สูงกวาประมาณการรายรับ  10,430,392  บาท 

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



วัตถุประสงค
   - เพื่อใหมีพื้นที่สําหรับปรับปรุงเปนบันไดทางขึ้นและลานจอดรถ สถานที่ประดิษฐานพระโพธิสัตวกวนอิมบนเขาหนองยวน
   - เพื่อลดคากระแสไฟฟาภายในอาคารที่ทําการและเพื่อใหเกิดการประหยัดพลังงานโดยไมเกิดผลกระทบกับความสะดวกปลอดภัยในการใชรถใชถนนในยามค่ําคืน

งาน
เงินเดือน

และคาจาง
ประจํา

คาจาง
ช่ัวคราว

คาตอบแทน 
ใชสอยและ

วัสดุ

คา
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน รายจายอื่น
คาครุภัณฑ  

ท่ีดินและ
ส่ิงกอสราง

รวม
หนวยงานเจาของ

งบประมาณ
หมายเหตุ

งานสวนสาธารณะ -               -            -               -                   -               -               47,221,000   47,221,000       สํานักการชาง

งานไฟฟาถนน -               -            -               -                   -               -               13,000,000   13,000,000       สํานักการชาง

รวม -               -            -               -                   -               -               60,221,000   60,221,000       
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รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไป
เพิ่มเติม  ฉบับท่ี  1  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

ของเทศบาลนครตรัง
อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง

รายจายจําแนกตามแผนงาน
แผนงานเคหะและชุมชน



วัตถุประสงค
  - เพื่อสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  (ก.บ.ท.)

งาน
เงินเดือน

และคาจาง
ประจํา

คาจาง
ช่ัวคราว

คาตอบแทน 
ใชสอยและ

วัสดุ

คา
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน รายจายอื่น
คาครุภัณฑ  

ท่ีดินและ
ส่ิงกอสราง

รวม
หนวยงานเจาของ

งบประมาณ
หมายเหตุ

งบกลาง 1,229,000         สํานักปลัดเทศบาล

รวม -               -            -               -                   -               -               -                1,229,000         

 - 8 -

รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไป
เพิ่มเติม  ฉบับท่ี  1  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

ของเทศบาลนครตรัง
อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง

รายจายจําแนกตามแผนงาน
แผนงานงบกลาง
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป 
เพิ่มเติมฉบับที่  1  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

ของ  เทศบาลนครตรัง 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน  สํานักการชาง 
******************** 

 
1.  หมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและส่ิงกอสราง    ตั้งจายไว                    60,221,000  บาท 
 1.1  ประเภท  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
  (1)  คาจัดซ้ือท่ีดิน     ตั้งไว             47,221,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือท่ีดินบริเวณทางขึ้นสถานท่ีประดิษฐานพระโพธิสัตวกวนอิม  บนเขาหนองยวน  
พ้ืนท่ีประมาณ  13  ไร 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ 
  (2)  คาติดตั้งระบบไฟฟาและอุปกรณประหยัดพลังงานในอาคารท่ีทําการและไฟฟา
สาธารณะของเทศบาลนครตรัง      ตั้งไว             13,000,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการดังนี ้
       1.  ติดตั้งอุปกรณไฟฟาแสงสวางภายในอาคารท่ีทําการ (อาคารสํานักงานเทศบาล, 
อาคารอเนกประสงค)  โดยเปล่ียนจากของเดิมเปนหลอดประหยัดพลังงาน  T5  จํานวน  146  จุด 
       2.  เปล่ียนและติดตั้งอุปกรณไฟฟาแสงสวางโคมไฟฟาสาธารณะภายในเขตเทศบาล 
นครตรัง  โดยลดปริมาณกําลังไฟฟาลงจากเดิมขณะท่ีปริมาณแสงยังเปนไปตามมาตรฐานไฟฟาสาธารณะ   
จํานวน  4,669  โคม 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 

 
 

******************** 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป 
เพิ่มเติมฉบับที่  1  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

เทศบาลนครตรัง 
อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง 

รายจายงบกลาง 
******************** 

 
1.  หมวดรายจายงบกลาง      ตั้งจายไว       1,229,000  บาท  แยกเปน 

1.1  ประเภท  รายจายตามขอผูกพัน    ตั้งไว               1,229,000  บาท 
(1)  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน  (ก.บ.ท.) 

ตั้งไว               1,229,000  บาท 
สําหรับจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน   โดยตั้งจายในอัตรารอยละ  2  
ของประมาณการรายรับเพ่ิมเติมปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถ่ิน  ดวนมาก  ท่ี  มท  0808.5/ว  45  ลงวันท่ี  24  สิงหาคม  2552   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 
 

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



 
 
 
 
 

 

 
เทศบัญญัต ิ

 

เร่ือง 
 

งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  ฉบับที่  2 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

ของ 
 

เทศบาลนครตรัง 
อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง  



สารบัญ 
 

 หนา 
 

คําแถลงงบประมาณ 
 

1 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
 

2 

เทศบัญญัต ิ
 

3 

ประมาณการรายรับ 
 

4 

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป 
 

6 
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คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับที ่ 2 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
******************** 

        
เรียน  ประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง 

ตามท่ีสภาเทศบาลนครตรัง  ไดพิจารณาอนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2553  ไปแลว  นั้น 

บัดนี้  ปรากฏวาเทศบาลนครตรังมีรายรับเกินยอดรวมท้ังส้ินของประมาณการรายรับ  
จากหมวดภาษีอากร  เปนเงินท้ังส้ิน  53,442,162.98  บาท  แตนํามาตั้งงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมในครั้งนี้  
เปนเงินท้ังส้ิน  53,000,000  บาท  และมีความจําเปนตองตั้งรายจายขึ้นใหม  เนื่องจากมีความจําเปนท่ีจะตอง
นําไปจัดทําบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชน  ทําใหมีความจําเปนตองตั้งงบประมาณรายจาย
เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  2  เปนเงินท้ังส้ิน  53,000,000  บาท  ตามรายละเอียดท่ีเสนอมาพรอมนี ้
 
      นายกเทศมนตรีนครตรัง 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับที ่ 2 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
******************** 

 
หลักการ 

 
งบประมาณรายจายทั่วไปทั้งส้ิน    ยอดรวม 53,000,000  บาท 
 
ดานบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน     ยอดรวม 51,940,000  บาท 
 
ดานการดําเนินงานอื่น 
แผนงานงบกลาง      ยอดรวม   1,060,000  บาท 
 

เหตุผล 
 

เนื่องจากงบประมาณรายจายประจําปไมพอแกการใชจาย  หรือมีความจําเปนท่ีตองตั้ง
รายจายขึ้นใหม  ประกอบกับมีรายรับเกินกวาท่ีไดประมาณการรายรับท้ังส้ิน  จึงเสนอรางงบประมาณ
รายจายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  2  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 
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เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับที่  2  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ของเทศบาลนครตรัง 
อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง 
******************** 

 
  โดยท่ีงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ท่ีไดรับอนุมัติไมพอแกการ 
ใชจาย  และมีความจําเปนท่ีจะตองใชจายเงินเกินกวาหรือนอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในงบประมาณรายจาย
ประจําป  ประกอบกับมีรายรับบางประเภทเพ่ิมมากขึ้น ทําใหมียอดรวมของประมาณการรายรับทุกหมวด
เกินกวาท่ีไดประมาณการรายรับท้ังส้ินไว  จึงตราเทศบัญญัติฉบับนี้ขึ้นไวโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล
นครตรังและโดยอนุมัติของผูวาราชการจังหวัดตรัง  ดังตอไปนี ้
  ขอ  1  เทศบัญญัตินี้เรียกวา  เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  2  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.  2553 

ขอ  2  ใหใชเทศบัญญัตินี้ภายหลังท่ีไดประกาศใชทันที 
ขอ  3  ใหเพ่ิมรายจายในงบประมาณรายจายท่ัวไปอีกเปน จํานวน  53,000,000  บาท 

จําแนกเปน 
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน   จํานวน  51,940,000  บาท 
3.2  แผนงานงบกลาง    จํานวน    1,060,000  บาท 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารงบประมาณท่ีเสนอมาพรอมนี ้
ขอ  4  ใหนายกเทศมนตรีนครตรังมีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัติและมีหนาท่ี

ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติตามระเบียบการเบิกจายเงิน 
 
      (ลงนาม)...................................... 
       (นายชาลี    กางอ่ิม) 
      ตําแหนง  นายกเทศมนตรีนครตรัง 
 
 
  อนุมัต ิ
(ลงนาม).......................................... 
 (นายไมตรี    อินทุสุต) 
ตําแหนง  ผูวาราชการจังหวัดตรัง 



หมวดรายรับ ประมาณการรายรับตั้งไว รับจริง รายรับท่ีเพิ่มท้ังสิ้นในคร้ังน้ี หมายเหตุ
1. หมวดภาษีอากร

    -  ภาษีอากรที่รัฐจัดสรรให 233,429,800.00                    286,871,962.98              53,000,000.00                        รับจริงสูงกวา
ประมาณการรายรับ
เปนเงิน  
53,442,162.98 บาท

รวมท้ังสิ้น 233,429,800.00                    286,871,962.98              53,000,000.00                        

 - 4 -

ประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจายทั่วไป

เพิ่มเติม ฉบับที่ 2  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ของเทศบาลนครตรัง

อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง
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ประมาณการรายรับ 
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับที่  2 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553 
ของเทศบาลนครตรัง 
******************** 

 

งบประมาณรายจายทั่วไป     รวมเปนเงิน               53,000,000  บาท 
 

1.  หมวดภาษีอากร      จํานวน                       53,000,000  บาท 
 1.1  ภาษีอากรที่รัฐจัดสรรให    จํานวน        53,000,000  บาท  แยกเปน 
       (1)  ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีธุรกิจเฉพาะ     จํานวน          43,500,000  บาท 
เปนรายไดท่ีตั้งรับจากภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีธุรกิจเฉพาะ  ซ่ึงกระทรวงการคลังจัดเก็บแลวจัดสรรให
เทศบาล ไดประมาณการรายรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไว  จํานวน  186,599,800  บาท  แตไดรับจริง  
จํานวน  230,136,250.87  บาท  สูงกวาประมาณการรายรับ  43,536,450.87  บาท 
       (2)  ภาษีสุรา         จํานวน            1,400,000  บาท 
เปนรายไดท่ีตั้งรับจากภาษีสุราซ่ึง กระทรวงการคลังจัดเก็บแลวจัดสรรใหเทศบาล ไดประมาณการรายรับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไว  จํานวน  7,550,000  บาท  แตไดรับจริง  จํานวน  8,978,988.67  บาท  สูงกวา
ประมาณการรายรับ  1,428,988.67  บาท 
       (3)  ภาษีสรรพสามิต      จํานวน            5,500,000  บาท 
เปนรายไดซ่ึงตั้งรับจากภาษีสรรพสามิต  ซ่ึงกระทรวงการคลังจัดเก็บแลวจัดสรรใหเทศบาล  ไดประมาณการ
รายรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ไว  จํานวน  19,000,000  บาท  แตไดรับจริง  จํานวน  24,519,443.10  บาท  
สูงกวาประมาณการรายรับ  5,519,443.10  บาท 
       (4)  คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน  จํานวน            2,400,000  บาท 
เปนรายไดท่ีตั้งรับจากคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน  ซ่ึงกรมท่ีดินจัดเก็บแลวสงให
เทศบาล  ไดประมาณการรายรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ไว  จํานวน  20,000,000  บาท  แตไดรับจริง  
จํานวน  22,430,392  บาท  สูงกวาประมาณการรายรับ  2,430,392  บาท 
       (5)  คาภาคหลวงแร      จํานวน               200,000  บาท 
เปนรายไดท่ีตั้งรับจากคาภาคหลวงแร  ซ่ึงกรมทรัพยากรธรณีจัดเก็บแลวจัดสรรใหเทศบาล  ไดประมาณการ
รายรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ไว  จํานวน  100,000  บาท  แตไดรับจริง  จํานวน  358,207.53  บาท   
สูงกวาประมาณการรายรับ  258,207.53  บาท 

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



วัตถุประสงค
   - เพื่อใหประชาชนเกิดความสะดวกปลอดภัยในการใชรถใชถนนและเดินเทา
   - เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของบานเมือง  
   - เพื่อปกปองชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในเขตเทศบาล
   - เพื่อรองรับการจัดระบบการจราจรที่มีความหนาแนนมากขึ้นในอนาคต

งาน
เงินเดือน

และคาจาง
ประจํา

คาจาง
ช่ัวคราว

คาตอบแทน 
ใชสอยและ

วัสดุ

คา
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน รายจายอื่น
คาครุภัณฑ  

ท่ีดินและ
ส่ิงกอสราง

รวม
หนวยงานเจาของ

งบประมาณ
หมายเหตุ

งานไฟฟาถนน -               -            -               -                   -               -               51,940,000   51,940,000       สํานักการชาง

รวม -               -            -               -                   -               -               51,940,000   51,940,000       
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รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไป
เพิ่มเติม  ฉบับท่ี  2  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

ของเทศบาลนครตรัง
อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง

รายจายจําแนกตามแผนงาน
แผนงานเคหะและชุมชน



วัตถุประสงค
  - เพื่อสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  (ก.บ.ท.)

งาน
เงินเดือน

และคาจาง
ประจํา

คาจาง
ช่ัวคราว

คาตอบแทน 
ใชสอยและ

วัสดุ

คา
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน รายจายอื่น
คาครุภัณฑ  

ท่ีดินและ
ส่ิงกอสราง

รวม
หนวยงานเจาของ

งบประมาณ
หมายเหตุ

งบกลาง 1,060,000         สํานักปลัดเทศบาล

รวม -               -            -               -                   -               -               -                1,060,000         
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รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไป
เพิ่มเติม  ฉบับท่ี  2  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

ของเทศบาลนครตรัง
อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง

รายจายจําแนกตามแผนงาน
แผนงานงบกลาง
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป 
เพิ่มเติมฉบับที่  2  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

ของ  เทศบาลนครตรัง 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน  สํานักการชาง 
******************** 

 
1.  หมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและส่ิงกอสราง    ตั้งจายไว                    51,940,000  บาท 
 คาที่ดินและส่ิงกอสราง 
  (1)  คาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตและทางเทา  ค.ส.ล.  ถนนทากลาง  

ตั้งไว           11,150,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตและทางเทา ค.ส.ล. ถนนทากลาง  ดังนี้ 
  -  ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร ความยาวประมาณ  
740.00  เมตร  หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา  12,500  ตารางเมตร  พรอมตีเสนและเครื่องหมายจราจร 
   -  ปรับปรุงทางเทา ค.ส.ล. กวางประมาณ 1.50 เมตร พรอมปูกระเบ้ืองคอนกรีต 
อัดแรง   ความยาวรวมท้ังสองขางประมาณ  1,410.00   เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 

(2)  คาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนขนานทางรถไฟ (กันตัง)  จากถนน
คลองน้ําเจ็ดถึงถนนกันตัง      ตั้งไว               5,790,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนขนานทางรถไฟ (กันตัง) จากถนนคลองน้ําเจ็ด 
ถึงถนนกันตัง   ดังนี้ 
   -  ไสผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตเดิม หนา 0.05 เมตร  พ้ืนท่ี 12,800 ตารางเมตร 
   -  งาน Recycling หนา 0.15 เมตร  พ้ืนท่ีประมาณ 6,050 ตารางเมตร 

   -  ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต   หนาเฉล่ีย   0.05  เมตร   ความยาวประมาณ  
1,270.00   เมตร  หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา  12,800  ตารางเมตร  พรอมตีเสนและเครื่องหมายจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 
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  (3)  คาติดตั้งระบบโทรทัศนวงจรปด  (CCTV)  ตั้งไว             35,000,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาติดตั้งระบบโทรทัศนวงจรปดภายในเขตเทศบาลนครตรัง  โดยมีรายละเอียดดังนี ้
   - ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดแบบสี ชนิดติดคงท่ี พรอมอุปกรณประกอบ  
จํานวน  397  ตัว 
  - ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดชนิดควบคุมการทํางาน หมุน-สายได แบบโดม
(Day/Night Speed Pan - Tilt - Zoom Dome Camera)  พรอมอุปกรณประกอบ  จํานวน  33  ตัว 
   - ติดตั้งระบบแสดงภาพและบันทึกภาพแบบดิจิตอล (CCTV DVR) จํานวน 33 ชุด 
   - เครื่องคอมพิวเตอรแสดงผล  จํานวน 9 เครื่อง 
   - เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย  จํานวน 1 เครื่อง 
   - เครื่องบันทึกขอมูล  จํานวน 3 เครื่อง 
   - เครื่องพิมพเลเซอรชนิดสี  จํานวน 1 เครื่อง 
   - อุปกรณกระจายสัญญาณ ขนาด 24 ชอง  จํานวน 2 เครื่อง 
   - เครื่องกระจายกระแสไฟฟาแบบตอเนื่อง   ขนาดไมนอยกวา   2200   VA  
จํานวน  4  เครื่อง 
   - ตู Rack พรอมอุปกรณประกอบ  จํานวน 2 ชุด 
   - อุปกรณแปลงสัญญาณ 100 Mbps (Media Converter)  จํานวน 66 เครื่อง 
   - เครื่องแสดงสัญญาณภาพ TV/LCD ขนาดไมนอยกวา 32 นิ้ว จํานวน 9 เครื่อง 
   - อุปกรณควบคุมการทํางานของ Mouse & Keyboard ขนาด  16  ชอง จํานวน 1 เครื่อง 
   - ระบบสายสัญญาณใยแกวนําแสง พรอมอุปกรณประกอบ จํานวน 1 ระบบ 
   - ระบบสายสัญญาณเครือขายคอมพิวเตอร พรอมอุปกรณประกอบ  จํานวน  1 ระบบ 
   -อุปกรณปองกันไฟกระชากสําหรับระบบกลองวงจรปดและอุปกรณเครือขาย 
จํานวน 528 ชุด 
   - เสาโลหะสําหรับติดตั้งกลอง PTZ จํานวน  33  ชุด 
   - ขาโลหะติดตั้งกลองบนเสาไฟฟา  จํานวน  397  ชุด 
    - งานติดตั้งศูนยควบคุมและหองแสดงผล  จํานวน  1  งาน 

รายละเอียดจุดติดตั้งตามขอกําหนดของเทศบาลนครตรัง 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป 
เพิ่มเติมฉบับที่  2  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

เทศบาลนครตรัง 
อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง 

รายจายงบกลาง 
******************** 

 
1.  หมวดรายจายงบกลาง      ตั้งจายไว       1,060,000  บาท  แยกเปน 

1.1  ประเภท  รายจายตามขอผูกพัน    ตั้งไว               1,060,000  บาท 
(1)  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน  (ก.บ.ท.) 

ตั้งไว               1,060,000  บาท 
สําหรับจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน   โดยตั้งจายในอัตรารอยละ  2  
ของประมาณการรายรับเพ่ิมเติมปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถ่ิน  ดวนมาก  ท่ี  มท  0808.5/ว  45  ลงวันท่ี  24  สิงหาคม  2552   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 
 

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