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1 
คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับที ่ 1 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

******************** 
        
เรียน  ประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง 

ตามท่ีสภาเทศบาลนครตรัง  ไดพิจารณาอนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2555  ไปแลว  นั้น 

บัดนี้  ปรากฏวางบประมาณรายจายประจําปท่ีไดรับอนุมัติไมพอแกการใชจาย  มีความ
จําเปนตองตั้งรายจายเพ่ิมเติม  เนื่องจากมีความจําเปนท่ีจะนําเงินรายรับไปดําเนินการตามภารกิจหนาท่ีและ
เพ่ือการจัดทําบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชน  ประกอบกับเทศบาลนครตรัง  มีรายรับท้ังส้ิน
สูงกวาประมาณการรายรับ  เปนเงินจํานวน   39,595,500  บาท  ทําใหมีความจําเปนตองตั้งเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  1  เปนเงินท้ังส้ิน  39,595,500  บาท  ตามรายละเอียดท่ีเสนอมาพรอมนี ้
 
 
 
      นายกเทศมนตรีนครตรัง 
 
 
  



2 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับที ่ 1 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

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

หลักการ 
 
งบประมาณรายจายทั่วไปทั้งส้ิน    ยอดรวม 39,595,500  บาท 
 
ดานบริหารทั่วไป 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป    ยอดรวม      700,000  บาท 
 
ดานบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา     ยอดรวม 19,361,300  บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน     ยอดรวม 16,185,790  บาท 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   ยอดรวม      695,000  บาท 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ยอดรวม   1,861,500  บาท 
 
ดานการดําเนินงานอื่น 
แผนงานงบกลาง      ยอดรวม      791,910  บาท 
 

เหตุผล 
 

เนื่องจากงบประมาณรายจายประจําปไมพอแกการใชจาย  มีความจําเปนท่ีตอง 
ตั้งรายจายขึ้นใหม  ประกอบกับมีรายรับเกินกวาท่ีไดประมาณการรายรับท้ังส้ิน  จึงเสนอรางงบประมาณ
รายจายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  1  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 
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หมวดรายรับ
ประมาณการ
รายรับตั้งไว

รับจริง
รายรับท่ีเพิ่มท้ังสิ้น

ในคร้ังน้ี
หมายเหตุ

ก.รายไดภาษีอากร 
    1. หมวดภาษีอากร 
         1.1  ภาษีอากรที่เทศบาลจัดเก็บเอง
               -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 28,000,000.00     32,506,993.75     4,506,993.75        
               -ภาษีบํารุงทองที่ 420,000.00          546,978.15          126,978.15           
               -ภาษีปาย 4,500,000.00       5,534,367.00       1,034,367.00        
               -อากรการฆาสัตว 186,000.00          172,880.00          13,120.00-             
         1.2  ภาษีอากรที่รัฐจัดสรรให
                -ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ 259,000,000.00   12,059,555.43      
                -ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9 19,273,923.82     
                -ภาษีธุรกิจเฉพาะ 473,995.11          
                -ภาษีมูลคาเพิ่มตามพรบ.กําหนดแผนฯ 251,311,636.50   
                -ภาษีสุรา 8,500,000.00       9,367,481.19       867,481.19           
                -ภาษีสรรพสามิต 20,000,000.00     16,400,226.78     3,599,773.22-        
                -คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ 19,000,000.00     25,844,924.00     6,844,924.00        
                  และนิติกรรมที่ดิน
                -คาภาคหลวงแร 200,000.00          219,689.21          19,689.21             
                -คาภาคหลวงปโตรเลียม 200,000.00          750,211.96          550,211.96           
                -อากรรังนกนางแอน 20,000.00            18,821.04            1,178.96-               

ประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจายท่ัวไป  เพิ่มเติม  ฉบับท่ี  1

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลนครตรัง

อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง
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หมวดรายรับ
ประมาณการ
รายรับตั้งไว

รับจริง
รายรับท่ีเพิ่มท้ังสิ้น

ในคร้ังน้ี
หมายเหตุ

ข.รายไดท่ีมิใชภาษีอากร
    1.หมวดคาธรรมเนียมคาปรับ
        และใบอนุญาต 
       1.1  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการ
              การฆาสัตวและจําหนายเน้ือสัตว
             -คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว 279,000.00          258,920.00          20,080.00-             
             -คาธรรมเนียมโรงพักสัตว 55,800.00            51,816.00            3,984.00-               
      1.2  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต 24,000.00            22,872.60            1,127.40-               
             การขายสุรา
     1.3  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต 7,000.00              12,610.00            5,610.00               
            การพนัน
    1.4  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 80,000.00            98,726.00            18,726.00             
    1.5  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการสาธารณสุข
           -คาธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย 6,000,000.00       7,987,603.00       1,987,603.00        
           -คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระ 230,000.00          240,550.00          10,550.00             
             หรือสิ่งปฏิกูล
     1.6  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัว 88,000.00            289,570.00          201,570.00           
            ประชาชน
     1.7  คาธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย 20,000.00            15,580.00            4,420.00-               
     1.8  คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 200,000.00          102,495.00          97,505.00-             
     1.9  คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและ 26,000.00            30,360.00            4,360.00               
             ขอบัญญัติทองถิ่น
     1.10  คาปรับการผิดสัญญา 50,000.00            629,850.11          579,850.11           
     1.11  คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุข
             -คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับ 190,000.00          168,185.00          21,815.00-             
              กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
            -คาใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหนาย 180,000.00          136,700.00          43,300.00-             
              หรือสะสมอาหาร
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หมวดรายรับ
ประมาณการ
รายรับตั้งไว

รับจริง
รายรับท่ีเพิ่มท้ังสิ้น

ในคร้ังน้ี
หมายเหตุ

            -คาใบอนุญาตต้ังแผงลอย 1,200.00              1,060.00              140.00-                  
   1.12  คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 5,000.00              4,880.00              120.00-                  
   1.13  คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณา 20,000.00            24,910.00            4,910.00               
             โดยใชเคร่ืองขยายเสียง
 2.หมวดรายไดจากทรัพยสิน 
     2.1  คาเชาหรือบริการสถานที่
           -คาเชาอาคาร 3,920,000.00       3,349,284.42       570,715.58-           
           -คาเชาตลาดสด 1,300,000.00       1,246,620.00       53,380.00-             
           -คาเชาเคร่ืองจักรกล 10,000.00            18,400.00            8,400.00               
           -คาบริการจากสระวายนํ้าและ 500,000.00          680,390.00          180,390.00           
             คาบริการอ่ืนๆ
     2.2  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 8,500,000.00       24,643,468.83     16,143,468.83      
     2.3  ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนสงเสริม 750,000.00          811,327.86          61,327.86             
             กิจการเทศบาล
     2.4  เงินปนผลจากการลงทุน 500.00                 -                      500.00-                  
 3.หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค
     และการพาณิชย
     3.1  เงินชวยเหลือทองถิ่นจากกิจการ 6,750,000.00       5,820,963.49       929,036.51-           
             เฉพาะการ
 4. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 
      4.1  คาขายแบบแปลน 500,000.00          336,200.00          163,800.00-           
      4.2  คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 80,000.00            125,270.00          45,270.00             
      4.3  คาสมัครสมาชิกหองสมุด 20,000.00            14,880.00            5,120.00-               
      4.4  คาสมัครสมาชิกสระวายนํ้า 10,000.00            7,835.00              2,165.00-               
      4.5  รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 200,000.00          516,294.18          316,294.18           
ค.รายไดจากทุน
    1. หมวดรายไดจากทุน 
         1.1  คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 5,000.00              33,000.00            28,000.00             
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หมวดรายรับ
ประมาณการ
รายรับตั้งไว

รับจริง
รายรับท่ีเพิ่มท้ังสิ้น

ในคร้ังน้ี
หมายเหตุ

ง.เงินชวยเหลือ  
   1. หมวดเงินอุดหนุน   
        1.1  เงินอุดหนุนทั่วไป
              -เงินอุดหนุนเพื่อการบูรณะทองถิ่น
                และกิจการอ่ืนทั่วไป
              -เงินอุดหนุนกรณีตางๆ   ที่ตอง 80,000,000.00     79,520,250.00     479,750.00-           
                นํามาต้ังงบประมาณ

รวมรายรับ 450,027,500.00   489,623,000.00   39,595,500.00      
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ประมาณการรายรับ 
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับที่  1 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555 
ของเทศบาลนครตรัง 
******************** 

 

งบประมาณรายจายทั่วไป     รวมเปนเงิน                39,595,500  บาท 
 

1.  หมวดภาษีอากร      จํานวน                       22,500,000  บาท 
 1.1  ภาษีอากรท่ีเทศบาลจัดเก็บเอง    จํานวน          4,500,000  บาท  แยกเปน 
 (1)  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน       จํานวน            4,500,000  บาท 
เปนรายไดท่ีจัดเก็บจากเจาของอาคารส่ิงกอสรางท่ีเขาหลักเกณฑจะตองเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินใหกับ
เทศบาล  โดยไดตั้งรับตาม ก.ค.1  (บัญชีรายละเอียดเกณฑคางรับภาษีโรงเรือนและท่ีดิน)  ไดประมาณการ
รายรับปงบประมาณ พ.ศ. 2555  ตั้งไว  28,000,000  บาท  แตไดรับจริง  32,506,993.75  บาท  สูงกวา
ประมาณการรายรับ  4,506,993.75  บาท 

1.2  ภาษีอากรท่ีรัฐจัดสรรให    จํานวน        18,000,000  บาท  แยกเปน 
 (1)  ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีธุรกิจเฉพาะ     จํานวน          12,000,000  บาท 
เปนรายไดท่ีตั้งรับจากภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีธุรกิจเฉพาะ  ซ่ึงกระทรวงการคลังจัดเก็บแลวจัดสรรให
เทศบาล ไดประมาณการรายรับปงบประมาณ พ.ศ. 2555  ตั้งไว  259,000,000  บาท  แตไดรับจริง  
271,059,555.43  บาท  สูงกวาประมาณการรายรับ  12,059,555.43  บาท 
 (2)  คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน  จํานวน            6,000,000  บาท 
เปนรายไดท่ีตั้งรับจากคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน  ซ่ึงกรมท่ีดินจัดเก็บแลวสงให
เทศบาล  ไดประมาณการรายรับปงบประมาณ พ.ศ. 2555  ตั้งไว  19,000,000  บาท  แตไดรับจริง  
25,844,924.00  บาท  สูงกวาประมาณการรายรับ  6,844,924.00  บาท 
2.  หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับ และใบอนุญาต   จํานวน                         1,900,000  บาท 

2.1  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการสาธารณสุข 
 (1)  คาธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย    จํานวน            1,900,000  บาท 
เปนรายไดท่ีเกิดจากการใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอย  ซ่ึงจัดเก็บตามเทศบัญญัติของเทศบาล  ไดประมาณ
การรายรับปงบประมาณ พ.ศ. 2555  ตั้งไว  6,000,000  บาท  แตไดรับจริง  7,987,603.00  บาท  สูงกวา
ประมาณการรายรับ  1,987,603.00  บาท 
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3.  หมวดรายไดจากทรัพยสิน     จํานวน                       15,195,500  บาท 
 3.1  ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร     จํานวน         15,195,500  บาท 
เปนรายไดซ่ึงคาดวาจะไดรับจากดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร  ไดประมาณการรายรับปงบประมาณ พ.ศ. 2555  
ตั้งไว  8,500,000  บาท  แตไดรับจริง  24,643,468.83  บาท  สูงกวาประมาณการรายรับ  16,143,468.83  บาท 

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



วัตถุประสงค
   - เพื่อใหการบริหารงานดานการบริการและเผยแพรวิชาการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

งาน
หมวด

เงินเดือนและ
คาจางประจํา

หมวด
คาจางช่ัวคราว

หมวด
คาตอบแทน ใช
สอยและวัสดุ

หมวด
คาสาธารณูปโภค

หมวด
เงินอุดหนุน

หมวด
รายจายอื่น

หมวด
คาครุภัณฑ  ท่ีดิน
และส่ิงกอสราง

รวม
หนวยงานเจาของ

งบประมาณ
หมายเหตุ

1.งานวางแผนสถิติและ -                   -                 -                     -                      -              -            700,000                  700,000        กองวิชาการและ
วิชาการ แผนงาน

รวม -                   -                 -                     -                      -              -            700,000                  700,000        

รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไป
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เพิ่มเติม  ฉบับท่ี  1  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลนครตรัง

อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง
รายจายจําแนกตามแผนงาน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป



วัตถุประสงค
   - เพื่อปรับปรุงพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช  และสถานศึกษาใหไดมาตรฐาน

งาน
หมวด

เงินเดือนและ
คาจางประจํา

หมวด
คาจางช่ัวคราว

หมวด
คาตอบแทน ใช
สอยและวัสดุ

หมวด
คาสาธารณูปโภค

หมวด
เงินอุดหนุน

หมวด
รายจายอื่น

หมวด
คาครุภัณฑ  ท่ีดิน
และส่ิงกอสราง

รวม
หนวยงานเจาของ

งบประมาณ
หมายเหตุ

1.งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ -                   -                 -                     -                      -              -            15,000,000             15,000,000   สํานักการศึกษา
การศึกษา
2.งานระดับกอนวัยเรียน -                   -                 -                     -                      -              -            4,361,300               4,361,300     สํานักการศึกษา
และประถมศึกษา

รวม -                   -                 -                     -                      -              -            19,361,300             19,361,300   

รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไป

11

เพิ่มเติม  ฉบับท่ี  1  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลนครตรัง

อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง
รายจายจําแนกตามแผนงาน

แผนงานการศึกษา



วัตถุประสงค
   - เพื่อปรับปรุงพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
   - เพื่อพัฒนากายภาพเมือง  กอสรางปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปการที่ไดมาตรฐาน

งาน
หมวด

เงินเดือนและ
คาจางประจํา

หมวด
คาจางช่ัวคราว

หมวด
คาตอบแทน ใช
สอยและวัสดุ

หมวด
คาสาธารณูปโภค

หมวด
เงินอุดหนุน

หมวด
รายจายอื่น

หมวด
คาครุภัณฑ  ท่ีดิน
และส่ิงกอสราง

รวม
หนวยงานเจาของ

งบประมาณ
หมายเหตุ

1.งานไฟฟาถนน -                   -                 -                     -                      -              -            13,556,000             13,556,000   สํานักการชาง
2.งานสวนสาธารณะ -                   -                 -                     -                      -              -            2,629,790               2,629,790     สํานักการชาง

รวม -                   -                 -                     -                      -              -            16,185,790             16,185,790   

รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไป

12

เพิ่มเติม  ฉบับท่ี  1  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลนครตรัง

อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง
รายจายจําแนกตามแผนงาน

แผนงานเคหะและชุมชน



วัตถุประสงค
   - เพื่อปรับปรุงสถานที่ทําการชุมชน

งาน
หมวด

เงินเดือนและ
คาจางประจํา

หมวด
คาจางช่ัวคราว

หมวด
คาตอบแทน ใช
สอยและวัสดุ

หมวด
คาสาธารณูปโภค

หมวด
เงินอุดหนุน

หมวด
รายจายอื่น

หมวด
คาครุภัณฑ  ท่ีดิน
และส่ิงกอสราง

รวม
หนวยงานเจาของ

งบประมาณ
หมายเหตุ

1.งานสงเสริมสนับสนุน -                   -                 -                     -                      -              -            695,000                  695,000        กองสวัสดิการสังคม
ความเขมแข็งของชุมชน

รวม -                   -                 -                     -                      -              -            695,000                  695,000        

รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไป

13

เพิ่มเติม  ฉบับท่ี  1  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลนครตรัง

อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง
รายจายจําแนกตามแผนงาน

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน



วัตถุประสงค
   - เพื่อปรับปรุงพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
   - เพื่อปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปการที่ไดมาตรฐาน

งาน
หมวด

เงินเดือนและ
คาจางประจํา

หมวด
คาจางช่ัวคราว

หมวด
คาตอบแทน ใช
สอยและวัสดุ

หมวด
คาสาธารณูปโภค

หมวด
เงินอุดหนุน

หมวด
รายจายอื่น

หมวด
คาครุภัณฑ  ท่ีดิน
และส่ิงกอสราง

รวม
หนวยงานเจาของ

งบประมาณ
หมายเหตุ

1.งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ -                   -                 -                     -                      -              -            1,861,500               1,861,500     สํานักการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

รวม -                   -                 -                     -                      -              -            1,861,500               1,861,500     

รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไป

14

เพิ่มเติม  ฉบับท่ี  1  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลนครตรัง

อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง
รายจายจําแนกตามแผนงาน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ



วัตถุประสงค
  - เพื่อสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  (ก.บ.ท.)

งาน
หมวด

เงินเดือนและ
คาจางประจํา

หมวด
คาจางช่ัวคราว

หมวด
คาตอบแทน ใช
สอยและวัสดุ

หมวด
คาสาธารณูปโภค

หมวด
เงินอุดหนุน

หมวด
รายจายอื่น

หมวด
คาครุภัณฑ  ท่ีดิน
และส่ิงกอสราง

รวม
หนวยงานเจาของ

งบประมาณ
หมายเหตุ

งบกลาง 791,910        สํานักปลัดเทศบาล

รวม -                   -                 -                     -                      -              -            -                          791,910        

รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไป

15

เพิ่มเติม  ฉบับท่ี  1  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลนครตรัง

อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง
รายจายจําแนกตามแผนงาน

แผนงานงบกลาง
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป 
เพ่ิมเติมฉบับที่  1  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

ของ  เทศบาลนครตรัง 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน  กองวิชาการและแผนงาน 
******************** 

 
1.  หมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและส่ิงกอสราง     ตั้งจายไว     700,000  บาท  แยกเปน 
 

คาครุภัณฑ        ตั้งไว            700,000  บาท 
 

 ก.  ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทย ุ     ตั้งไว            700,000  บาท 
 (1)  ปรับปรุงระบบเสียงตามสายแบบไรสาย    ตั้งไว            700,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงระบบเสียงตามสายแบบไรสาย  ประกอบดวย 
  1.  เครื่องควบคุมเสียงตามสายแบบไรสายทางไกลอัตโนมัติ (เครื่องสง)  พรอมอุปกรณ  จํานวน  
1  เครื่อง  มีรายละเอียดดังนี ้
  -  มีระบบควบคุมการทํางานของชุดลูกขาย 
  -  มีระบบรับสัญญาณเสียงจากโทรศัพท 
  -  มีมิกเซอรสเตอริโอ  รับสัญญาณไมโครโฟน   สัญญาณเสียง  และหลอดไฟแสดงระดับ
ความดังเสียง  
  -  มีชองตอลําโพงมอนิเตอร  ชองตอ  REC OUT  และชองเสียบหูฟง 
  -  มีเครื่องเลน MP3 และวิทยุ FM  ผานชองเสียบ USB 
  2.  อุปกรณบอรดของเครื่องรับพรอมอุปกรณ  จํานวน  70  ชุด  มีรายละเอียดดังนี ้
  -  ตัวเครื่องรับระบบ  UHF/FM   
  -  ระบบเปด/ปดเครื่อง  อัตโนมัต ิ
  -  มีตัวปรับเพ่ิม ลด เสียงได  
เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

******************* 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป 
เพ่ิมเติมฉบับที่  1  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

ของ  เทศบาลนครตรัง 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 
หนวยงาน  สํานักการศึกษา 
******************** 

 
1.  หมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและส่ิงกอสราง               ตั้งจายไว  21,222,800  บาท  แยกเปน 
 

คาครุภัณฑ        ตั้งไว       15,709,500  บาท 
 

 ก.  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน      ตั้งไว              49,500  บาท 
 (1)  โตะพรอมเกาอ้ี       ตั้งไว              49,500  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะอเนกประสงคพรอมเกาอ้ี  โดยมีรายละเอียดดังนี ้
  -  โตะอเนกประสงค จํานวน  6  ตัว  สามารถพับได  โครงเหล็กชุบโครเมียม  หนาโตะทําดวย 
โฟเมกาสีขาว  ขนาดไมนอยกวา  75 x 180 x 75  ซม.  จํานวน  5  ตัว  และขนาดไมนอยกวา  60 x 150 x 75  ซม.  
จํานวน  1  ตัว   
  -  เกาอ้ีบุนวมขาเหล็กชุบโครเม่ียมมีพนักพิง  จํานวน  50  ตัว 
เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 ข.  ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง     ตั้งไว       15,000,000  บาท 
 (1)  รถยนตโดยสาร       ตั้งไว       15,000,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือรถยนตโดยสาร   จํานวน  4  คัน  ประกอบดวย 
  -  รถยนตโดยสารปรับอากาศ  ขนาดไมนอยกวา  42  ท่ีนั่ง  เครื่องยนตดีเซลขนาดไมนอยกวา  
250  แรงมา  มีเครื่องปรับอากาศ  พรอมอุปกรณประกอบ  จํานวน  2  คัน  
  -  รถยนตโดยสารพัดลม  ขนาดไมนอยกวา  40  ท่ีนั่ง  เครื่องยนตดีเซลขนาดไมนอยกวา  170  
แรงมา  มีพัดลม  พรอมอุปกรณประกอบ  จํานวน  2  คัน    
เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
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 ค.  ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว     ตั้งไว              20,000  บาท 
 (1)  แปรงลอดูดตะกอน      ตั้งไว              20,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือแปรงลอดูดตะกอน  ชนิดสแตนเลส  ขนาดไมนอยกวา  18  นิ้ว  จํานวน  1  ชุด  สําหรับใชใน
สระวายน้ําสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง  เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจาย
ตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
 ง.  ประเภทครุภัณฑกีฬา       ตั้งไว            640,000  บาท 
 (1)  แปนบาสเกตบอล       ตั้งไว            640,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือแปนบาสเกตบอล  จํานวน  4  ชุด (2 คู)   แตละชุดมีรายละเอียดดังนี ้
  -  เปนแปนบาสเสาเดี่ยว 
  -  คานยื่นไมนอยกวา  2.25  เมตร 
  -  บอรดอะครีลิค 
  -  สามารถปรับระดับได 
  -  มีหวง  Dunk Ring พรอมเชือก  Polyester Anti Whip 
  -  มีนวมหุมกันกระแทก 
เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

คาที่ดินและส่ิงกอสราง       ตั้งไว         5,513,300  บาท 
 

 (1)  ประเภทอาคารตางๆ       ตั้งไว         1,391,000  บาท 
 1.  คากอสรางหองน้ําหองสวม  โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร) ตั้งไว            616,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคากอสรางหองน้ํา-สวม  นักเรียนชาย-หญิง  ขนาด 10 ท่ี  จํานวน 1 หลัง  ตามแบบมาตรฐานอาคาร
สุขานักเรียนช้ันเดียว  จํานวน  10  หอง  รหัส  สน.ศท.ส.10 (ปรับปรุง 2545) 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

 2.  คากอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร) ตั้งไว            775,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคากอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา  ขนาด  30  ลูกบาศกเมตร  พรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ําและเครื่องกรองน้ํา  
รายละเอียดตามแบบแปลนรายการของเทศบาลนครตรัง 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
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 (2)  ประเภทคาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร     ตั้งไว         3,556,300  บาท 
 

  1.  คาทาสีอาคารเรียน 5 และอาคารเรียน 6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร) 
           ตั้งไว            795,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการดังนี ้
   -  ทาสีอาคารเรียน 5 (อาคารตามแบบ สน.ศท.3/12)  พ้ืนท่ีไมนอยกวา  2,700  ตารางเมตร 
   -  ทาสีอาคารเรียน 6 (อาคารตามแบบ สน.ศท.4/12)  พ้ืนท่ีไมนอยกวา  4,100  ตารางเมตร 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

 2.  คาทาสีกําแพงรั้วรอบโรงเรียน  โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ตั้งไว          129,700  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการ   ทาสีภายในกําแพงรอบโรงเรียน จํานวน 3 ดาน และทาสีภายนอกกําแพงดานทิศ
ตะวันตก  รวมพ้ืนท่ีประมาณ  950  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนรายการของเทศบาลนครตรัง 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

 3.  คาปรับปรุงระบบไฟฟาอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร) 
          ตั้งไว            419,400  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการดังนี ้
  -  ติดตั้งโคมหลอดฟลูออเรสเซนต  ขนาด  2 x 36 วัตต  จํานวน  56  ชุด 
  -  ติดตั้งโคมหลอดฟลูออเรสเซนต  ขนาด  1 x 36 วัตต  จํานวน  18  ชุด 
  -  ติดตั้งเตารับ  จํานวน  56  ตัว 
  -  ติดตั้งตูโหลดเซนเตอร  (MDB)  จํานวน  1  ตู 
  -  ติดตั้งตูโหลดยอย  จํานวน  2  ตู 
  -  เปล่ียนสายเมนไฟฟาพรอมงานเช่ือมตอระบบ 
รายละเอียดตามแบบแปลนรายการของเทศบาลนครตรัง 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

 4.  คาปรับปรุงอาคารพลศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) ตั้งไว            991,800  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการ  ดังนี ้
  -  ปรับปรุงพ้ืนสนามอาคารพลศึกษาดวย  EPOXY SELF LEVELING  พ้ืนท่ีประมาณ   
688  ตารางเมตร 
  -  รื้อพ้ืนเวทีไมของเดิมแลวกอสรางใหมเปนพ้ืน ค.ส.ล. ปูกระเบ้ือง  12" x 12"   พ้ืนท่ีประมาณ  
82  ตารางเมตร 
  -  เปล่ียนประตูเหล็กมวน  จํานวน  14  ชุด 
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  -  ปูกระเบ้ือง  12" x 12"  พ้ืนช้ันลอย  พ้ืนท่ีประมาณ  92  ตารางเมตร  พรอมทําตาขายโครงถัก
ทอเหล็กอาบสังกะสี  เสนผาศูนยกลาง  2  นิ้ว  ขนาด  1.60 x 19.50 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนรายการของเทศบาลนครตรัง 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 
 5.  คาปรับปรุงสนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)  ตั้งไว              68,400  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการ  โดยปรับพ้ืนท่ีสนาม  พนสารกําจัดวัชพืช   ใสปุยแลวปลูกหญา   รายละเอียดตาม
รายการของเทศบาลนครตรัง 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 
 6.  คาปรับปรุงรางระบายน้ําและทางเทารอบสระวายน้ําสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 
          ตั้งไว         1,152,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการดังนี ้
  -  กอสรางรางระบายน้ํา  ค.ส.ล.  กวาง 0.50 เมตร  ลึกเฉล่ีย  0.50 เมตร  พ้ืนดานบนเปนรางตื้น
และชนิดฝาเรียบ  มีฝาปดเปดทุกระยะ  7.00  เมตร  ความยาวไมนอยกวา  140.00  เมตร 
  -  กอสรางทางเทา  ค.ส.ล.  ดานขางสระวายน้ํา  กวาง 2.00 - 4.40  เมตร  ความยาวไมนอยกวา  
215.00  เมตร  หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา  540  ตารางเมตร 
  -  วางคันหินสําเร็จรูป  ความยาวไมนอยกวา  54.00  เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนรายการของเทศบาลนครตรัง 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
 (3)  ประเภทรั้ว        ตั้งไว            566,000  บาท 
 1.  คากอสรางกําแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) 
          ตั้งไว            566,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการกอสรางกําแพงคอนกรีตเสริมเหล็กดานขางและดานหลัง  โรงเรียนเทศบาล 7 
(วัดประสิทธิชัย)  ความยาวรวมไมนอยกวา  143.00  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนรายการของเทศบาลนครตรัง 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

******************** 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป 
เพ่ิมเติมฉบับที่  1  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

ของ  เทศบาลนครตรัง 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน  กองสวัสดิการสังคม 
******************** 

 
1.  หมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและส่ิงกอสราง     ตั้งจายไว     695,000  บาท  แยกเปน 
 

คาที่ดินและส่ิงกอสราง       ตั้งไว            695,000  บาท 
 

 (1)  ประเภทคาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร     ตั้งไว            695,000  บาท 
 1.  คาปรับปรุงลานกีฬาถมดินยกระดับบริเวณและทางเขาท่ีทําการชุมชนสรรพากร 
          ตั้งไว            695,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการดังนี ้
  -  ถมดินยกระดับโดยรอบอาคารท่ีทําการชุมชน  สูงเฉล่ีย  0.30 - 0.50  เมตร  คิดเปนพ้ืนท่ี
ประมาณ  800  ตารางเมตร   
  -  กอสรางลาน  ค.ส.ล.  หนา  0.15  เมตร  พ้ืนท่ีไมนอยกวา  690  ตารางเมตร 
  -  กอสรางถนน  ค.ส.ล.  หนา  0.15  เมตร  กวาง  4.50  เมตร  ยาวประมาณ  21.00  เมตร  หรือ
พ้ืนท่ีไมนอยกวา  95  ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนรายการของเทศบาลนครตรัง 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 
 

******************** 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป 
เพ่ิมเติมฉบับที ่ 1  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

ของ  เทศบาลนครตรัง 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

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

 
1.  หมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและส่ิงกอสราง               ตั้งจายไว  16,185,790  บาท  แยกเปน 
 

 คาครุภัณฑ        ตั้งไว         2,739,790  บาท 
 ก.  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน      ตั้งไว              15,000  บาท 
 (1)  เครื่องดูดฝุน       ตั้งไว              15,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเครื่องดูดฝุน ขนาดความจุไมนอยกวา  25  ลิตร  สามารถดูดฝุนและน้ําได  พรอมอุปกรณครบชุด  
จํานวน  1  เครื่อง 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ 
 

ข. ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง      ตั้งไว            400,000  บาท 
 (1)  รถจักรยานสองลอ      ตั้งไว            400,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคารถจักรยานสองลอ สําหรับการปนออกกําลังกายภายในสวนสาธารณะ  จํานวน 100  ราคาคันละ 
4,000 บาท   เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ 
 

ค. ครุภัณฑการเกษตร       ตั้งไว            248,500  บาท 
 (1)  ปมแช (ไดรโว)       ตั้งไว              45,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาปมแช (ไดรโว) ขนาดกําลังมอเตอรไฟฟาไมนอยกวา 1 แรงมา  ใชไฟฟา 220 โวลท  ขนาดทอ 2 นิ้ว  
มีความเร็วรอบไมนอยกวา 2,900 รอบ/นาที   จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 9,000 บาท  เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ   จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ 
 (2)  เครื่องตีน้ํากังหันเติมอากาศ     ตั้งไว            125,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเครื่องตีน้ํากังหันเติมอากาศ แบบ  4  ใบพัด  ขนาดกําลังมอเตอรไฟฟาไมนอยกวา 2 แรงมา  จํานวน  
5  ชุด ๆ  ละ  25,000  บาท   เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ    จึงตั้งจายตามราคา
ในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ 



23 
 
 (3)  เครื่องห่ันยอยซากพืช      ตั้งไว              78,500  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเครื่องห่ันยอยซากพืช  เครื่องยนตเบนซิน  กําลังไมนอยกวา  13  แรงมา  พรอมอุปกรณ  จํานวน  
1  เครื่อง  เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ 
 
 ง. ครุภัณฑงานบานงานครัว      ตั้งไว            136,500  บาท 
 (1)  เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง      ตั้งไว              35,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง แบบมีลอเข็น  ขนาดมอเตอรไมนอยกวา  3  แรงมา  ใชระบบไฟฟา  
220 โวลท สายปมอัดฉีดยาวไมนอยกวา 10 เมตร  พรอมอุปกรณครบชุดสามารถใชงานไดทันที  จํานวน 1 เครื่อง  
เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ 
 (2)  เครื่องตัดแตงกิ่งไม      ตั้งไว              45,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเครื่องตัดแตงกิ่งไมแบบมือถือ ชนิดเครื่องยนตเบนซิน 2 จังหวะ ขนาดไมนอยกวา 1 แรงมา   
พรอมอุปกรณ  จํานวน  5  เครื่อง  เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ    จึงตั้งจายตาม
ราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ 
 (3)  เครื่องตัดหญาแบบสะพาย      ตั้งไว              56,500  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเครื่องตัดหญาแบบสะพาย เครื่องยนตขนาดไมต่ํากวา  1.5  แรงมา  ปริมาตรกระบอกสูบ  ไมต่ํากวา 
30  ซีซี.  พรอมใบมีดและอุปกรณ  จํานวน 5 เครื่อง เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ   จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ 
 
 จ. ครุภัณฑโรงงาน       ตั้งไว              30,000  บาท 
 (1)  เครื่องเช่ือมโลหะแบบสะพาย     ตั้งไว                8,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเครื่องเช่ือมโลหะแบบสะพาย  ใชไฟฟากระแสสลับ แรงดันไฟฟาดานเขา 220 โวลท (1 เฟส)   
ขนาดไมนอยกวา 200 แอมป  พรอมอุปกรณ  จํานวน 1 เครื่อง  เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 
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 (2)  สวานไฟฟา       ตั้งไว                9,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาสวานไฟฟา  ใชไฟฟากระแสสลับ แรงดันไฟฟาดานเขา 220 โวลท (1 เฟส) มีฐานรองรับ สามารถ
ตั้งพ้ืนได  ขนาดกําลังมอเตอรไฟฟาไมนอยกวา 1/4 แรงมา  พรอมอุปกรณ  จํานวน 1 เครื่อง  เปนครุภัณฑท่ีไมได
กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 
 (3)  เครื่องเจียไฟฟา       ตั้งไว                4,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเครื่องเจียรไฟฟา   ใชไฟฟากระแสสลับ แรงดันไฟฟาดานเขา 220 โวลท (1 เฟส)  สามารถใสใบเจีย
ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ  4  นิ้ว  มีกําลังไฟฟาขนาดไมนอยกวา 570 วัตต พรอมอุปกรณ  จํานวน  1  เครื่อง  
เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 
 (4)  เครื่องตัดโลหะ       ตั้งไว                5,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเครื่องตัดโลหะ  ใชไฟฟากระแสสลับ แรงดันไฟฟาดานเขา 220 โวลท (1 เฟส)  สามารถใสใบตัด
ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 14 นิ้ว  มีกําลังไฟฟาขนาดไมนอยกวา 2,000 วัตต   พรอมอุปกรณ  จํานวน 
1 เครื่อง  เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ    จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 
 (5)  ปากกาจับช้ินงาน       ตั้งไว                4,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาปากกาจับช้ินงานขนาดไมนอยกวา 4 นิ้ว  จํานวน 1 ตัว   เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ    จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 
 

 ฉ.  ครุภัณฑสํารวจ       ตั้งไว              80,000  บาท 
 (1)  เครื่องหาตําแหนงพิกัดดวยดาวเทียม GPS    ตั้งไว              80,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเครื่องหาตําแหนงพิกัดดวยดาวเทียม GPS แบบมือถือ  มีชองรับสัญญาณดาวเทียม GPS  L1 C/A  
ไมนอยกวา 20 ชองสัญญาณ  พรอมอุปกรณประกอบ  จํานวน 1 เครื่อง  เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชี
ราคามาตรฐานครภุัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 
 

 ช.  ครุภัณฑกีฬา        ตั้งไว         1,829,790  บาท 
 (1)  เครื่องออกกําลังกายกลางแจง     ตั้งไว         1,829,790  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเครื่องออกกําลังกายกลางแจง  ติดตั้งภายในสวนสาธารณะ ,  สนามกีฬา ,  ลานกีฬาชุมชน  จํานวน  
20  ชุด  รายละเอียดตามรายการท่ีเทศบาลนครตรังกําหนด  เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ 
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คาที่ดินและส่ิงกอสราง       ตั้งไว       13,446,000  บาท 
 

 (1)  ประเภทถนน       ตั้งไว       13,446,000  บาท 
 1.  คากอสรางถนนและทอระบายน้ํา ซอยแยกถนนวิเศษกุล ขางบานเลขท่ี 216/5 ไปทางทิศตะวันตก
ถึงหนาบานเลขท่ี 216/15        ตั้งไว            230,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการดังนี้   
  -  กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร  กวาง 1.80 - 2.00 เมตร ความยาวประมาณ 45.00 เมตร   
หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา  80  ตารางเมตร 
  -  กอสรางทอระบายน้ํา ค.อ.ร. เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร  มีบอพักทุกระยะ 7.00 เมตร หรือ
ตามสภาพพ้ืนท่ีความยาวประมาณ 45.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนรายการของเทศบาลนครตรัง 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 
 

 2.  คากอสรางถนนและทอระบายน้ํา ซอยแยกถนนวัดคลองน้ําเจ็ด ซอย 4 ขางบานเลขท่ี 198/2  
ไปทางทิศตะวันออกถึงหนาบานเลขท่ี 58/19     ตั้งไว            323,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการดังนี้   
  -  กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร  กวาง 2.80 เมตร  ความยาวประมาณ 58.00 เมตร    
หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 162 ตารางเมตร 
  -  กอสรางทอระบายน้ํา ค.อ.ร. เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร  มีบอพักทุกระยะ 7.00 เมตร  
หรือตามสภาพพ้ืนท่ีความยาวประมาณ 58.00  เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนรายการของเทศบาลนครตรัง 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 
 

 3.  คากอสรางถนนและทอระบายน้ํา ซอยแยกถนนวัดคลองน้ําเจ็ด ซอย 2 ขางบานเลขท่ี 164/2 ไป
ทางทิศตะวันออก        ตั้งไว            520,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการดังนี้   
  -  กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร  กวาง 1.50 - 3.50 เมตร ความยาวประมาณ 100.00 เมตร   
หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 220 ตารางเมตร 
  -  กอสรางทอระบายน้ํา ค.อ.ร. เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร  มีบอพักทุกระยะ 7.00 เมตร หรือ
ตามสภาพพ้ืนท่ีความยาวประมาณ 100.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนรายการของเทศบาลนครตรัง 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 
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 4.  กอสรางถนนและทอระบายน้ํา ซอยสาธารณะจากสะพาน   วังตอ ซอย 1 ไปทางทิศตะวันออก 
ถึงหนาบานเลขท่ี 188/2        ตั้งไว           744,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการดังนี้   
  -  กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร  กวาง 2.00 - 4.00  เมตร ความยาวประมาณ 140.00 เมตร   
หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 500 ตารางเมตร 
  -  กอสรางทอระบายน้ํา ค.อ.ร. เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร  มีบอพักทุกระยะ 10.00 เมตร หรือ
ตามสภาพพ้ืนท่ีความยาวประมาณ 100.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนรายการของเทศบาลนครตรัง 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 
 

 5.  คากอสรางถนนและทอระบายน้ํา บริเวณถนนพัทลุง ซอย 4 ถึงถนนเจิมปญญา ซอย 3   
จดคลองน้ําเจ็ด         ตั้งไว         1,570,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการดังนี้   
  -  กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร  กวาง 1.00 - 5.00 เมตร ความยาวประมาณ 290.00 เมตร   
หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 479 ตารางเมตร 
  -  กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร  ยาวประมาณ 227.00 เมตร  
มีบอพักทุกระยะ 15.00 เมตร 
  -  กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร  ยาวประมาณ 125.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนรายการของเทศบาลนครตรัง 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 
 

 6.  คากอสรางถนนและรางระบายน้ํา ถนนบานโพธ์ิ ซอย 11  ตั้งไว            429,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการดังนี ้
  -  กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร  กวาง 2.00 - 3.00 เมตร ความยาวประมาณ 43.00 เมตร   
หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 110 ตารางเมตร 
  -  กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. กวาง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร  ความยาวท้ังสองขางไมนอยกวา 
86.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนรายการของเทศบาลนครตรัง 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 
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 7.  คากอสรางถนนและรางระบายน้ํา ถนนเวียนกะพัง ซอยแยกขางบานเลขท่ี 103 
          ตั้งไว            549,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการดังนี ้
  -  กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร  กวาง 2.00 - 4.00 เมตร ความยาวประมาณ 85.00 เมตร   
หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 255 ตารางเมตร 
  -  กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. กวาง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร  ความยาวไมนอยกวา 90.00 เมตร 
(ขางเดียว) 
รายละเอียดตามแบบแปลนรายการของเทศบาลนครตรัง 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 
 

 8.  คากอสรางถนนและรางระบายน้ํา ถนนบานทุงควน ซอยแยกขางบานเลขท่ี 19/12 
          ตั้งไว         1,320,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการดังนี ้
  -  กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร  กวาง 2.00 - 4.00 เมตร ความยาวประมาณ 175.00 เมตร   
หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 450 ตารางเมตร 
  -  กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. กวาง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร  ความยาวท้ังสองขางไมนอยกวา       
250.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนรายการของเทศบาลนครตรัง 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 
 

 9.  คาปรับปรุงผิวจราจรและเครื่องหมายจราจรถนนนางนอย  ตั้งไว         1,068,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการ   รื้อผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตของเดิมออก 0.05 เมตร แลวปูแอสฟลทติกคอนกรีต
ใหม หนา  0.05 เมตร กวาง 5.70 – 8.00 เมตร ยาวประมาณ 330.00 เมตร  หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 2,165 ตารางเมตร 
พรอมตีเสนและเครื่องหมายจราจร   รายละเอียดตามแบบแปลนรายการของเทศบาลนครตรัง 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 
 

 10.  คากอสรางถนนและรางระบายน้ําถนนทุงควน  ซอยแยกขางบานเลขท่ี  23  
          ตั้งไว            837,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการดังนี ้
  -  กอสรางถนน ค.ส.ล.  หนา  0.15  เมตร  กวาง  2.50 - 4.00  เมตร  ความยาวประมาณ   
145.00  เมตร  หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา  490  ตารางเมตร 
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  -  กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.  กวาง  0.50  เมตร  ลึก  0.50  เมตร  ความยาวไมนอยกวา  
120.00  เมตร  (ขางเดียว) 
รายละเอียดตามแบบแปลนรายการของเทศบาลนครตรัง 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 
 

 11.  คากอสรางถนนและรางระบายน้ําถนนทุงควน  ซอยแยกขางบานเลขท่ี  27/1 , 27/2 
          ตั้งไว            999,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการดังนี ้
  -  กอสรางถนน ค.ส.ล.  หนา  0.15  เมตร  กวาง  2.00 - 3.50  เมตร  ความยาวประมาณ   
183.00  เมตร  หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา  520  ตารางเมตร 
  -  กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.  กวาง  0.50  เมตร  ลึก  0.50 - 0.70  เมตร  ความยาวไมนอยกวา  
143.00  เมตร  (ขางเดียว) 
รายละเอียดตามแบบแปลนรายการของเทศบาลนครตรัง 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 
 

 12.  คาปรับปรุงไฟฟาแสงสวางภายในสวนสาธารณะกะพังสุรินทร ตั้งไว         2,252,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการติดตั้งโคมไฟฟา จํานวน  8  ดวงโคม  บนเสาสูงไมต่ํากวา 15.00 เมตร  ภายใน
สวนสาธารณะ จํานวน  4  ตน (หนึ่งตน / 8 ดวงโคม)  รายละเอียดตามแบบแปลนรายการของเทศบาลนครตรัง 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 
 

 13.  คาติดตั้งไฟฟาแสงสวางทางเขาสนามกีฬาทุงแจง   ตั้งไว         2,114,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการติดตั้งโคมไฟฟาแสงสวางบนเสาเหล็กรีดรอน ความสูงประมาณ  9.00  เมตร   
จํานวน  31  ตน  รายละเอียดตามแบบแปลนรายการของเทศบาลนครตรัง 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 
 

 14.  คาปรับปรุงไฟฟาแสงสวางภายในสวนสาธารณะสังขวิทย  ตั้งไว            491,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการติดตั้งโคมไฟฟา จํานวน  8  ดวงโคม  บนเสาสูงไมต่ํากวา 15.00 เมตร  ภายใน
สวนสาธารณะ จํานวน  1  ตน (หนึ่งตน / 8 ดวงโคม)  รายละเอียดตามแบบแปลนรายการของเทศบาลนครตรัง 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 
 
 

******************** 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป 
เพ่ิมเติมฉบับที ่ 1  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

เทศบาลนครตรัง 
อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง 

หนวยงาน  สํานักปลัดเทศบาล 
******************** 

 
 1.  รายจายงบกลาง      ตั้งจายไว                  791,910  บาท  แยกเปน 

1.1  ประเภท  รายจายตามขอผูกพัน     ตั้งไว            791,910  บาท 
 (1)  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน  (ก.บ.ท.) 
          ตั้งไว            791,910  บาท 
เพ่ือจายเปนคาสมทบเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ินตามกฎหมายฯ  ในอัตรารอยละ  2  ของ
จํานวนเงินรายรับท่ีเพ่ิมขึ้นจริง  จากงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  (ซ่ึงไมรวมรายรับ
ประเภทพันธบัตร  เงินกู  เงินท่ีมีผูอุทิศให  และเงินอุดหนุน)  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 
 

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


