
 

 

เทศบัญญัต ิ
 

งบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 

 
 
 
 
 

เทศบาลนครตรัง 
อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง 



 
 

 

เทศบัญญัติ 
 
 
 
 
 

เร่ือง 
 

งบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 
 

 
ของ 

 

เทศบาลนครตรัง 
อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง 



สารบัญ 
 

                                                                                                                                                       หนา 
 

สวนที่ 1 
 

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 

1 
   
สวนที่ 2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 26 
   
สวนที่ 3 รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2555 
29 

 
  ประมาณการรายรับ 29 
  รายจายตามแผนงาน  
 1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 39 
 2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 42 
 3. แผนงานการศึกษา 44 
 4. แผนงานสาธารณสุข 46 
 5. แผนงานสังคมสงเคราะห 48 
 6. แผนงานเคหะและชุมชน 50 
 7. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 53 
 8. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 55 
 9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 57 
         10.  แผนงานงบกลาง 59 
  รายละเอียดรายจายตามหนวยงาน  
          1.   สํานักปลัดเทศบาล 61 
          2.   กองวิชาการและแผนงาน 83 
          3.   กองคลัง 92 
          4.   สํานักการศึกษา 97 
          5.   กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 140 
          6.   กองสวัสดิการสังคม 

 
156 



สารบัญ (ตอ) 
 

 

                                    หนา 
          7.   สํานักการชาง  

         8.   งานตรวจสอบภายใน 
         9.   รายจายงบกลาง 

169 
187 
189 

   
สวนที่ 4 งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล 192 
   
   
   
   
   
   

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



 
 
 

สวนที่ 1 
 
 

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

 

 
 
 

ของ  
 

เทศบาลนครตรัง 
อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง 



1

ทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง

บัดน้ีถึงเวลาที่ผูบริหารเทศบาลนครตรัง  จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ    พ.ศ. 2555     ตอสภาเทศบาลนครตรังอีกคร้ังหน่ึง     ฉะน้ัน   ในโอกาสน้ีผูบริหาร
เทศบาลนครตรัง      จึงขอแถลงใหทานประธานและสมาชิกสภาเทศบาลนครตรังทุกทาน    ไดทราบถึง
สถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังตอไปน้ี

1.  สถานะการคลัง
     1.1  รายรับ-รายจาย
             ก. รายรับ

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555  เทศบาลไดประมาณการรายรับไวทั้งสิ้น  จํานวน
498,447,500  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

5,000                              

48,420,000                     

25,920,000                     

6,750,000                       

7,456,000                       
14,980,500                     

810,000                          

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
คําแถลงงบประมาณ

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

340,026,000                   

450,027,500                   

80,000,000                     

22,500,000                     
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             ข. รายจาย
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555  เทศบาลนครตรังไดต้ังงบประมาณรายจายไวทั้งสิ้น   

จํานวน  481,502,600 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 บาท3,700,000                       

31,774,900                     
1,361,100                       

62,902,700                     
31,475,100                     

27,775,100                     

90,262,900                     

450,027,500                   

11,591,800                     

66,852,000                     
14,519,300                     

129,515,400                   
11,020,000                     
30,227,400                     
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     1.2  เงินสะสม
            เงินสะสมของเทศบาลนครตรัง  เมื่อวันสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2553  มีจํานวนทั้งสิ้น 

557,710,987.04  บาท   มีเงินสะสมที่สามารถนําไปใชจายไดหลังจากไดกันเงินไวตามระเบียบแลว   เปนเงิน    
475,910,589.78  บาท

          ในปปจจุบัน   ณ   วันที่  31  มีนาคม   2554    เทศบาลนครตรังมีเงินสะสมจํานวน 
551,121,224.82  บาท  มีเงินสะสมที่สามารถนําไปใชจายไดหลังจากไดกันเงินไวตามระเบียบแลวเปนเงิน
350,672,637.59  บาท

2.  การบริหารงบประมาณในปท่ีผานมาและปปจจุบัน
ก. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  เทศบาลนครตรังมีรายรับ-รายจายจริง   ดังน้ี

รายรับ    รวมทั้งสิ้น บาท
 - รายรับจริง   งบประมาณรายจายทั่วไป          จํานวน 451,497,354.98      บาท
 - รายรับจริง   งบประมาณรายจายเฉพาะการ   จํานวน 42,638,028.22      บาท
รายจาย   รวมทั้งสิ้น บาท
 - รายจายจริง  งบประมาณรายจายทั่วไป          จํานวน 451,494,124.72      บาท
 - รายจายจริง  งบประมาณรายจายเฉพาะการ   จํานวน 23,049,859.37      บาท
ซึ่งรายรับจริงสูงกวารายจายจริง    รวมทั้งสิ้น 19,591,399.11      บาท
 - งบประมาณรายจายทั่วไป  รายรับจริงสูงกวารายจายจริง                3,230.26  บาท
 - งบประมาณรายจายเฉพาะการ รายรับจริงสูงกวารายจายจริง 19,588,168.85  บาท

ข. ในปปจจุบัน ณ วันที่ 31 มีนาคม  2554  เทศบาลนครตรังมีรายรับ-รายจายจริง ดังน้ี
รายรับ    รวมทั้งสิ้น บาท
 - รายรับจริง   งบประมาณรายจายทั่วไป           จํานวน 228,110,635.16      บาท
 - รายรับจริง   งบประมาณรายจายเฉพาะการ   จํานวน 22,747,647.73      บาท
รายจาย   รวมทั้งสิ้น บาท
 - รายจายจริง  งบประมาณรายจายทั่วไป           จํานวน 123,291,841.58      บาท
 - รายจายจริง  งบประมาณรายจายเฉพาะการ   จํานวน 15,583,966.59      บาท
ซึ่งรายรับจริงสูงกวารายจายจริง    รวมทั้งสิ้น 111,982,474.72      บาท
 - งบประมาณรายจายทั่วไป  รายรับจริงสูงกวารายจายจริง    104,818,793.58 บาท
 - งบประมาณรายจายเฉพาะการรายรับจริงสูงกวารายจายจริง  7,163,681.14 บาท

138,875,808.17

494,135,383.20

474,543,984.09

250,858,282.89
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                 2.1   รายรับ
รับจริง ประมาณการ ประมาณการ หมาย
ป 2553 ป 2554 ป 2555 เหตุ

ก.  รายไดภาษีอากร                                          (ยอดรวม) 352,377,455.41   262,080,000.00   340,026,000.00   
  1. หมวดภาษีอากร                                             (รวม) 352,377,455.41   262,080,000.00   340,026,000.00   
     1.1  ภาษีอากรที่เทศบาลจัดเก็บเอง
         1.1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 28,938,948.91       27,000,000.00     28,000,000.00     
         1.1.2 ภาษีบํารุงทองที่ 413,583.83            430,000.00          420,000.00          
         1.1.3 ภาษีปาย 4,556,065.80         4,100,000.00       4,500,000.00       
         1.1.4 อากรการฆาสัตว 73,790.00             200,000.00          186,000.00          
     1.2  ภาษีอากรที่รัฐจัดสรรให
         1.2.1 ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ 190,000,000.00   259,000,000.00   
                - ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9 17,431,532.04     
                - ภาษีธุรกิจเฉพาะ 249,036.35          
                - ภาษีมูลคาเพิ่มตามพรบ.กําหนดแผนฯ 248,143,760.47   
         1.2.2 ภาษีสุรา 8,712,769.37       7,000,000.00       8,500,000.00       
         1.2.3 ภาษีสรรพสามิต 23,597,339.30     18,000,000.00     20,000,000.00     
         1.2.4 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน 19,453,741.00     15,000,000.00     19,000,000.00     
         1.2.5 คาภาคหลวงแร 358,207.53          150,000.00          200,000.00          
         1.2.6 คาภาคหลวงปโตรเลียม 437,040.19          150,000.00          200,000.00          
         1.2.7 อากรรังนกนางแอน 11,640.62            50,000.00            20,000.00            
ข. รายไดท่ีมิใชภาษีอากร                                  (ยอดรวม) 32,206,996.57     28,464,000.00     29,996,500.00     
  1.  หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต (รวม) 9,910,886.16       6,621,500.00       7,456,000.00       
     1.1  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆาสัตว  และ
             จําหนายเน้ือสัตว
         1.1.1  คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว 110,700.00          310,000.00          279,000.00          
         1.1.2  คาธรรมเนียมโรงพักสัตว 21,936.00            63,000.00            55,800.00            
     1.2  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 25,659.62            24,000.00            24,000.00            
     1.3  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 10,739.00            7,000.00              7,000.00              

รายรับ
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รับจริง ประมาณการ ประมาณการ หมาย
ป 2553 ป 2554 ป 2555 เหตุ

รายรับ

     1.4  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 245,280.00          80,000.00            80,000.00            
     1.5  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการสาธารณสุข
         1.5.1  คาธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย 7,044,736.00       5,100,000.00       6,000,000.00       
         1.5.2  คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 241,450.00          230,000.00          230,000.00          
     1.6  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน 98,605.00            105,000.00          88,000.00            
     1.7  คาธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย -                      -                      20,000.00            
     1.8  คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 524,860.00          200,000.00          200,000.00          
     1.9  คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบัญญัติทองถิ่น 22,260.00            26,000.00            26,000.00            
     1.10  คาปรับการผิดสัญญา 1,160,105.54       50,000.00            50,000.00            
     1.11  คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุข
         1.11.1  คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับ
                      กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 187,650.00          200,000.00          190,000.00          
         1.11.2  คาใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหนายหรือ
                      สะสมอาหาร 178,900.00          200,000.00          180,000.00          
         1.11.3  คาใบอนุญาตต้ังแผงลอย 1,380.00              1,500.00              1,200.00              
     1.12  คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 5,940.00              5,000.00              5,000.00              
     1.13  คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช
               เคร่ืองขยายเสียง 30,685.00            20,000.00            20,000.00            
  2.  หมวดรายไดจากทรัพยสิน                          (รวม) 14,847,745.22     14,430,500.00     14,980,500.00     
     2.1  คาเชาหรือบริการสถานที่
         2.1.1  คาเชาอาคาร 3,362,837.56       3,920,000.00       3,920,000.00       
         2.1.2  คาเชาตลาดสด 1,321,720.00       1,300,000.00       1,300,000.00       
         2.1.3  คาเชาเคร่ืองจักรกล 33,600.00            10,000.00            10,000.00            
         2.1.4  คาบริการจากสระวายนํ้าและคาบริการอ่ืนๆ 549,765.00          450,000.00          500,000.00          
     2.2  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 8,774,814.69       8,000,000.00       8,500,000.00       
     2.3  ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล 805,007.97          750,000.00          750,000.00          
     2.4  เงินปนผลจากการลงทุน -                      500.00                 500.00                 



 6

รับจริง ประมาณการ ประมาณการ หมาย
ป 2553 ป 2554 ป 2555 เหตุ

รายรับ

  3.  หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย (รวม) 5,653,745.07       6,600,000.00       6,750,000.00       
     3.1  เงินชวยเหลือทองถิ่นจากกิจการเฉพาะการ 5,653,745.07       6,600,000.00       6,750,000.00       
  4.  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด                                          (รวม) 1,794,620.12       812,000.00          810,000.00          
     4.1  คาขายแบบแปลน 1,184,100.00       500,000.00          500,000.00          
     4.2  คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 83,000.00            80,000.00            80,000.00            
     4.3  คาสมัครสมาชิกหองสมุด 18,345.00            22,000.00            20,000.00            
     4.4  คาสมัครสมาชิกสระวายนํ้า 14,105.00            10,000.00            10,000.00            
     4.5  รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 495,070.12          200,000.00          200,000.00          
ค.  รายไดจากทุน                                                 (ยอดรวม) 72,600.00            5,000.00              5,000.00              
  1.  หมวดรายไดจากทุน                                           (รวม) 72,600.00            5,000.00              5,000.00              
     1.1  คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 72,600.00            5,000.00              5,000.00              
ง.  เงินชวยเหลือ                                                  (ยอดรวม) 66,840,303.00     66,800,000.00     80,000,000.00     
  1.  หมวดเงินอุดหนุน                                              (รวม) 66,840,303.00     66,800,000.00     80,000,000.00     
     1.1  เงินอุดหนุนทั่วไป 66,840,303.00     66,800,000.00     80,000,000.00     
         -เงินอุดหนุนเพ่ือการบูรณะทองถ่ินและกิจการอื่นทั่วไป
         -เงินอุดหนุนกรณีตางๆ ที่ตองนํามาตั้งงบประมาณ 66,840,303.00     66,800,000.00     80,000,000.00     

รวมรายรับ 451,497,354.98   357,349,000.00   450,027,500.00   
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                 2.2   รายจายตามแผนงาน
จายจริง งบประมาณ งบประมาณ หมาย
ป 2553 ป 2554 ป 2555 เหตุ

ดานบริหารท่ัวไป
    1. แผนงานบริหารทั่วไป 56,714,948.44     60,434,500       66,852,000          
    2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 11,230,973.85     13,016,800       14,519,300          
ดานบริการชุมชนและสังคม
    1.  แผนงานการศึกษา 59,486,193.02     73,907,600       90,262,900          
    2.  แผนงานสาธารณสุข 27,588,161.72     28,349,700       31,774,900          
    3.  แผนงานสังคมสงเคราะห 352,537.00          568,100            1,361,100            
    4.  แผนงานเคหะและชุมชน 234,345,760.03   96,820,400       129,515,400        
    5.  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 6,326,443.69       7,973,300         11,020,000          
    6.  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 17,932,945.33     21,922,700       30,227,400          
ดานการเศรษฐกิจ
    1.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8,701,863.21       10,050,500       11,591,800          
ดานการดําเนินงานอื่น
    1.  แผนงานงบกลาง 28,814,298.43     44,305,400       62,902,700          

รวมท้ังสิ้น 451,494,124.72   357,349,000     450,027,500        

                 2.3   รายจายตามหมวดรายจาย
จายจริง งบประมาณ งบประมาณ หมาย
ป 2553 ป 2554 ป 2555 เหตุ

1.  รายจายงบกลาง 28,814,298.43     44,305,400       62,902,700          
2.  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 69,336,258.76     71,282,600       75,460,800          
3.  หมวดคาจางชั่วคราว 46,414,061.96     45,858,400       47,904,300          
4.  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 93,287,560.34     105,506,300     159,035,940        
5.  หมวดคาสาธารณูปโภค 10,903,492.63     15,136,000       13,482,000          
6.  หมวดเงินอุดหนุน 6,659,160.00       8,640,200         10,246,760          
7.  หมวดรายจายอ่ืน 16,690,900.00     14,460,800       60,000                 
8.  หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 179,388,392.60   52,159,300       80,935,000          

รวมท้ังสิ้น 451,494,124.72   357,349,000     450,027,500        

ดาน / แผนงาน

ดาน / แผนงาน
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                 2.4   รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาดเงินสะสม  (รายการท่ีไมนําไปตั้งงบประมาณ)

ป 2553 ป 2554
(เปนเงิน/บาท) (เปนเงิน/บาท)
ต.ค.52 - ก.ย.53 ต.ค.53 - มิ.ย.54

1.  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1.1  แผนงานการศึกษา 89,431,343.06      97,902,863.63       
       1.1.1  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 89,431,343.06      97,902,863.63       
1.2  แผนงานสังคมสงเคราะห 18,198,000.00      -                        
       1.2.1  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 18,198,000.00      -                        

2.  เงินอุดหนุนจาก 2.1  แผนงานการศึกษา 800,165.00           16,435,203.00       
     เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ        2.1.1  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 800,165.00           16,435,203.00       
     (ถายโอน) 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 563,976.00           519,050.00            

       2.2.1  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรม 563,976.00           519,050.00            
และการโยธา

3.  เงินจายขาดจาก 3.1  แผนงานการศึกษา 99,161.00             14,250,121.00       
     เงินสะสม        3.1.1  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา -                       1,554,471.00         

       3.1.2  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 99,161.00             12,695,650.00       
3.2  แผนงานสาธารณสุข 8,250.00               491,664.52            
       3.2.1  งานโรงพยาบาล -                       60,300.00              
       3.2.2  งานบริการสาธารณสุขและ -                       117,900.00            
งานสาธารณสุขอ่ืน
       3.2.3  งานศูนยบริการสาธารณสุข 8,250.00               313,464.52            
3.3  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน -                       151,920.00            
       3.3.1  งานสงเสริมและสนับสนุน -                       151,920.00            
ความเขมแข็งชุมชน
3.4  แผนงานเคหะและชุมชน 1,868,660.00        -                        
       3.4.1  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 6,660.00               -                        
       3.4.2  งานไฟฟาถนน 1,862,000.00        -                        

รวม 110,969,555.06    129,750,822.15     

จายจาก รายการ
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2.5   รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ
         รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล

รับจริง ประมาณการ ประมาณการ
ป 2553 ป 2554 ป 2555

1.  หมวดรายได 23,792,211.33   25,920,000.00   25,920,000.00   
2.  หมวดรายไดอ่ืน 18,845,816.89   22,000,000.00   22,500,000.00   

รวมท้ังสิ้น 42,638,028.22   47,920,000.00   48,420,000.00   

         รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล
จายจริง ประมาณการ ประมาณการ
ป 2553 ป 2554 ป 2555

1. รายจายงบกลาง 779,265.95        3,700,000.00     3,700,000.00     
2. รายจายของหนวยงาน
     - หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 2,162,924.26     2,344,000.00     2,544,000.00     
     - หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 989,604.19        1,829,100.00     1,987,100.00     
     - หมวดคาสาธารณูปโภค 161,648.08        278,000.00        278,000.00        
     - หมวดรายจายอ่ืน 110,600.00        130,000.00        131,000.00        
     - หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง -                    18,000.00          335,000.00        
3. รายจายจากกําไรสุทธิ  กําไรป 2552

(เบิกจายป2553)
 กําไรป 2553

(ประมาณการจายในป 2554)
 กําไรป 2554

(ประมาณการจายในป 2555)

     - หมวดรายจายอ่ืน 18,845,816.89   22,000,000.00   22,500,000.00   
รวมท้ังสิ้น 23,049,859.37   30,299,100.00   31,475,100.00   

หมายเหตุ

 - กําไรสุทธิประจําป 2552  ต้ังไว 19,500,000 บาท เบิกจายจริง 18,845,816.89 บาท เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2553  ตามหนังสือ ที่ มท 0801.5/365 

   ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2553

            โดยจัดสรรดังนี้           - เงินรางวัลประจําป 2,826,872.53              บาท
                                             - เงินบูรณะทองถิ่น 5,653,745.07              บาท
                                            - เงินสมทบทุนหมุนเวียน 10,365,199.29            บาท

 - กําไรสุทธิประจําป 2553  ต้ังไว 22,000,000 บาท เบิกจายจริง 19,441,892.85  บาท  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2554 ตามหนังสือ ที่ มท 0801.5/63 
   ลงวันที่ 19 มกราคม 2554
            โดยจัดสรรดังนี้           - เงินรางวัลประจําป 2,916,283.93              บาท
                                             - เงินบูรณะทองถิ่น 5,832,567.85              บาท
                                            - เงินสมทบทุนหมุนเวียน 10,693,041.07            บาท

 - กําไรสุทธิประจําป 2554  ต้ังไว 22,500,000 บาท ยังไมไดเบิกจาย เนื่องจากยังไมสิ้นปงบประมาณ 2554  สํานักงานตรวจเงินแผนดินยังไมได
   เขาตรวจสอบงบการเงินของสถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง

รายรับ หมายเหตุ

หมวด หมายเหตุ
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     รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล
รับจริง ประมาณการ ประมาณการ
ป 2553 ป 2554 ป 2555

ก. รายได                                    (รวม) 23,792,211.33   25,920,000.00   25,920,000.00   
     ดอกเบี้ยรับจํานํา 21,901,957.00   24,000,000.00   24,000,000.00   
     ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,429.33            10,000.00          10,000.00          
     กําไรจากการจําหนายทรัพยหลุด 1,888,825.00     1,900,000.00     1,900,000.00     
     รายไดเบ็ดเตล็ด -                    10,000.00          10,000.00          
ข. รายไดอื่น                               (รวม) 18,845,816.89   22,000,000.00   22,500,000.00   
     กําไรสุทธิป 2552 18,845,816.89   
         เงินรางวัลประจําป              15 % 2,826,872.53     
         เงินบูรณะทองถิ่น               30 % 5,653,745.07     
         เงินสมทบทุนหมุนเวียน     55 % 10,365,199.29   
     กําไรสุทธิป 2553 22,000,000.00   
         เงินรางวัลประจําป             15 % 3,300,000.00     
         เงินบูรณะทองถิ่น               30 % 6,600,000.00     
         เงินสมทบทุนหมุนเวียน     55 % 12,100,000.00   
     กําไรสุทธิป 2554 22,500,000.00   
         เงินรางวัลประจําป              15 % 3,375,000.00     
         เงินบูรณะทองถิ่น               30 % 6,750,000.00     
         เงินสมทบทุนหมุนเวียน     55 % 12,375,000.00   

รวมท้ังสิ้น 42,638,028.22   47,920,000.00   48,420,000.00   

     รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล
จายจริง ประมาณการ ประมาณการ
ป 2553 ป 2554 ป 2555

1. รายจายงบกลาง 779,265.95        3,700,000.00     3,700,000.00     
2. รายจายของหนวยงาน
    - หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 2,162,924.26     2,344,000.00     2,544,000.00     
    - หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 989,604.19        1,829,100.00     1,987,100.00     
    - หมวดคาสาธารณูปโภค 161,648.08        278,000.00        278,000.00        
    - หมวดรายจายอ่ืน 110,600.00        130,000.00        131,000.00        
    - หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง -                    18,000.00          335,000.00        
3. รายจายจากกําไรสุทธิ
    - หมวดรายจายอ่ืน 18,845,816.89   22,000,000.00   22,500,000.00   

รวมท้ังสิ้น 23,049,859.37   30,299,100.00   31,475,100.00   

รายรับ หมายเหตุ

ดาน/แผนงาน หมายเหตุ
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3. รายละเอียดรายจายท่ีจําเปนตองใชในการบริหารกิจการขององคกร
3.1 รายการคาใชจายเงินเดือน  ประโยชนตอบแทนอื่น  และคาจางของขาราชการสวนทองถิ่นและลูกจาง

ก. เงินเดือนและเงินเพิ่มอื่น ๆ ท่ีจายควบกับเงินเดือน
(1) เงินเดือน (ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น) ต้ังจายรวมทั้งสิ้น 49,755,500    บาท
(2) เงินประจําตําแหนงของผูบริหาร (ขาราชการ/ ต้ังจายรวมทั้งสิ้น 763,200         บาท

พนักงานสวนทองถิ่น)
(3) เงินเพิ่มอ่ืน ๆ ที่จายควบกับเงินเดือน  เชน ต้ังจายรวมทั้งสิ้น 3,286,800      บาท

 - เงินเพิ่มคาวิชา (พ.ค.ว.)
 - เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)
 - เงินเพิ่มพิเศษคาภาษามลายู (พ.ภ.ม.)

ข. เงินคาจาง
(1) เงินคาจางประจํา ต้ังจายรวมทั้งสิ้น 18,168,500    บาท
(2) เงินคาจางชั่วคราว ต้ังจายรวมทั้งสิ้น 47,904,300    บาท

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

พื้นที่พิเศษ
(2) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการชวยเหลือบุตร ต้ังจายรวมทั้งสิ้น -                 บาท
(3) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ต้ังจายรวมทั้งสิ้น 1,520,700      บาท
(4) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ต้ังจายรวมทั้งสิ้น 5,905,000      บาท
(5) เงินคาตอบแทนผูปฏิบัติงานดานความเจ็บปวยนอกเวลา

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

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

(7) เงินคาเชาบาน ต้ังจายรวมทั้งสิ้น 474,000         บาท
(8) เงินทําขวัญขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น และลูกจาง ต้ังจายรวมทั้งสิ้น 50,000           บาท

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

(10) เงินบําเหน็จลูกจางประจํา ต้ังจายรวมทั้งสิ้น 210,700         บาท
(11) เงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญของขาราชการ/ ต้ังจายรวมทั้งสิ้น 2,194,300      บาท

พนักงานสวนทองถิ่นที่มิใชตําแหนงครู (ชคบ.)
(12) เงินสบทบกองทุนประกันสังคม ต้ังจายรวมทั้งสิ้น 5,065,500      บาท
(13) เงินทดแทนขาราชการวิสามัญ ต้ังจายรวมทั้งสิ้น -                 บาท
(14) เงินสํารองสําหรับเงินเดือน และคาจางที่กําหนดใหม ต้ังจายรวมทั้งสิ้น -                 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ต้ังจายรวมทั้งสิ้น 7,400,550      บาท
(16) เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการกรุงเทพ- ต้ังจายรวมทั้งสิ้น -                 บาท

มหานคร
(17) บําเหน็จความชอบคาทดแทนและการชวยเหลือเจาหนาที่  ต้ังจายรวมทั้งสิ้น -                 บาท

และประชาชน   ผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยราชการ
เน่ืองในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอย
ของประเทศ

(18) คาใชจายตามขอ  7  วรรคสองของประกาศคณะกรรมการ ต้ังจายรวมทั้งสิ้น 1,400,000      บาท
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  เร่ือง กําหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ลงวันที่
25 มิถุนายน พ.ศ.2544

               รวมเปนเงินท้ังสิ้น 144,199,050  บาท

หมายเหต ุ             คิดเปนรอยละ 32.04       ของประมาณการรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
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3.2 รายจายท่ีองคกรใชจายในการพัฒนาองคกร 

จํานวนเงิน ปรากฎใน
(บาท) แผนงาน

1 คารับรอง 2,000,000       บริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล
2 โครงการประชุมเครือขายองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นจังหวัดตรัง
50,000            บริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล

3 โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร 500,000          บริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล

4 โครงการใหบริการมอบปายเลขที่บานเพื่อ
เทิดพระเกียรติเน่ืองในวโรกาศมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา

280,000          บริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล

5 โครงการอบรมใหความรูอัคคีภัยเบื้องตน 50,000            การรักษาความสงบ
ภายใน

สํานักปลัดเทศบาล

6 โครงการอบรม อาสาสมัครปกปองสถาบัน 
(อสป.) สามัคคี

10,000            การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักปลัดเทศบาล

7 โครงการอาสาสมัครตํารวจบานชุมชน
เทศบาลนครตรังจังหวัดตรัง

500,000          การรักษาความสงบ
ภายใน

สํานักปลัดเทศบาล

8 โครงการประชุมเครือขายปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

10,000            การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักปลัดเทศบาล

9 โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลนครตรัง

300,000          การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักปลัดเทศบาล

10 โครงการเชิดชูบุคคลที่ควรบูชา 120,000          การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักปลัดเทศบาล

11 โครงการจัดงานวันเทศบาล 100,000          การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักปลัดเทศบาล

12 โครงการจัดงานวันรัฐพิธีและวันสําคัญอ่ืนๆ 100,000          การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักปลัดเทศบาล

13 โครงการอนุรักษสืบสานสงเสริมเอกลักษณ
จารีตประเพณีทองถิ่น

1,600,000       การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักปลัดเทศบาล

ลําดับ
ท่ี

รายการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ
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จํานวนเงิน ปรากฎใน
(บาท) แผนงาน

ลําดับ
ท่ี

รายการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

14 โครงการประชาสัมพันธและสงเสริม
สนับสนุนการทองเที่ยว

1,000,000       การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักปลัดเทศบาล

15 โครงการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
(ตามแผนปฏิบัติการ 21)

20,000            บริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล

16 โครงการจัดการจราจร 1,000,000       งบกลาง สํานักปลัดเทศบาล
17 โครงการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่น

หรือผูบริหารทองถิ่น
4,500,000       บริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล

18 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแกบุคลากร
ระดับปริญญาโทและปริญญาตรี

1,284,000       งบกลาง สํานักปลัดเทศบาล

19 โครงการปรับปรุงหองทํางาน  
งานทะเบียนราษฎรและบัตร

300,000          บริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล

20 โครงการปรับปรุงหองนํ้าสํานักงาน
เทศบาลนครตรัง

3,600,000       บริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล

21 โครงการปรับปรุงทาสีอาคารสํานักงาน
เทศบาล

798,000          บริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล

22 โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง 300,000          บริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน

23 โครงการยุวนักประชาสัมพันธ 70,000            บริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน

24 โครงการจัดเก็บขอมูลความคิดเห็นของ
ประชาชนตอการดําเนินงานของเทศบาล

50,000            บริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน

25 โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ 200,000          บริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน

26 โครงการจัดทําเอกสารเผยแพรขอมูล
ขาวสารของเทศบาลนครตรัง "นางฟาสาร"

700,000          บริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน

27 โครงการจัดทํารายงานประจําป 250,000          บริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน

28 โครงการรางวัลนํ้าใจมอบใหแกผูชําระภาษี 350,000          บริหารงานทั่วไป กองคลัง
29 โครงการปจฉิมนิเทศนักเรียนโรงเรียนใน

สังกัดเทศบาลนครตรัง
150,000          การศึกษา สํานักการศึกษา

30 โครงการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง

80,000            การศึกษา สํานักการศึกษา
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จํานวนเงิน ปรากฎใน
(บาท) แผนงาน

ลําดับ
ท่ี

รายการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

31 โครงการวันพอแหงชาติสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลนครตรัง

80,000            การศึกษา สํานักการศึกษา

32 โครงการมอบวุฒิบัตรเด็กเล็กของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลนครตรัง

30,000            การศึกษา สํานักการศึกษา

33 โครงการกิจกรรมวันไหวครูโรงเรียนและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง

5,000              การศึกษา สํานักการศึกษา

34 โครงการสื่อสัมพันธครอบครัวสุขสันตศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง

35,000            การศึกษา สํานักการศึกษา

35 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง

30,000            การศึกษา สํานักการศึกษา

36 โครงการประชุมผูปกครองนักเรียนของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง

150,000          การศึกษา สํานักการศึกษา

37 โครงการพัฒนากิจการลูกเสือ-เนตรนารี
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง

300,000          การศึกษา สํานักการศึกษา

38 โครงการอบรมกรรมการนักเรียนโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครตรัง

60,000            การศึกษา สํานักการศึกษา

39 โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครตรัง

90,000            การศึกษา สํานักการศึกษา

40 โครงการเสริมสรางทักษะทางวิชาการ
นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง

365,000          การศึกษา สํานักการศึกษา

41 โครงการจัดนิทรรศการวิชาการของโรงเรียน
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนคร
ตรัง

700,000          การศึกษา สํานักการศึกษา

42 โครงการจัดกิจกรรมธนาคารความดีโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครตรัง

150,000          การศึกษา สํานักการศึกษา

43 โครงการจัดหาหนังสือและสื่อการเรียนรู
ประจําหองสมุดเทศบาล

250,000          การศึกษา สํานักการศึกษา
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จํานวนเงิน ปรากฎใน
(บาท) แผนงาน

ลําดับ
ท่ี

รายการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

44 โครงการประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง

500,000          การศึกษา สํานักการศึกษา

45 โครงการจัดงานวันครูในสังกัดเทศบาลนคร
ตรัง

150,000          การศึกษา สํานักการศึกษา

46 โครงการจัดกิจกรรมศูนยเยาวชนเทศบาล
นครตรัง

500,000          การศึกษา สํานักการศึกษา

47 โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแหงชาติ 650,000          การศึกษา สํานักการศึกษา
48 โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการ

สงเสริมสนับสนุนงานวิชาการ
240,000          การศึกษา สํานักการศึกษา

49 โครงการนครตรังรวมใจเทิดไทองคราชัน  84
  พรรษา

1,000,000       การศึกษา สํานักการศึกษา

50 โครงการศูนยการเรียนรูในภูมิภาคจังหวัด
ตรังในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน

10,000,000     การศึกษา สํานักการศึกษา

51 โครงการศูนยการเรียนรู ICT ชุมชนเทศบาล
นครตรัง

100,000          การศึกษา สํานักการศึกษา

52 โครงการจัดต้ังเครือขายการจัดการศึกษา
พิเศษในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครตรัง

80,000            การศึกษา สํานักการศึกษา

53 โครงการความรวมมือระหวางเทศบาลนคร
ตรังกับวิทยาลัยการอาชีพตรัง

300,000          การศึกษา สํานักการศึกษา

54 โครงการความรวมมือระหวางเทศบาลนคร
ตรังกับศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย

100,000          การศึกษา สํานักการศึกษา

55 โครงการเครือขายสหวิทยาการแหง
ราชบัณฑิตยสถานจังหวัดตรัง

200,000          การศึกษา สํานักการศึกษา

56 โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนคร
ตรัง

500,000          การศึกษา สํานักการศึกษา

57 โครงการจัดการแขงขันเทศบาลนครตรังมินิ-
ฮารฟมาราธอน

200,000          การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักการศึกษา
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จํานวนเงิน ปรากฎใน
(บาท) แผนงาน

ลําดับ
ท่ี

รายการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

58 โครงการจัดการแขงขันฟุตบอลงาน
ประเพณีสงกรานต

150,000          การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักการศึกษา

59 โครงการประกวดแอโรบิคดานซเพื่อเยาวชน
และประชาชน

50,000            การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักการศึกษา

60 โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

2,600,000       การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักการศึกษา

61 โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน 800,000          การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักการศึกษา

62 โครงการพัฒนากีฬามวยเทศบาลนครตรัง 800,000          การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักการศึกษา

63 โครงการจัดเทศกาลแขงขันวาวไทย 50,000            การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักการศึกษา

64 โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น รอบคัดเลือก ระดับ
ภาคใต คร้ังที่  29  ประจําป 2554 "นครตรัง
เกมส"

9,000,000       การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักการศึกษา

65 โครงการจัดงานประเพณีลากพระ 250,000          การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักการศึกษา

66 โครงการจัดกิจกรรมเน่ืองในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา

100,000          การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักการศึกษา

67 โครงการจัดงานทอดกฐินสามัคคี 50,000            การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักการศึกษา

68 โครงการกิจกรรมบรรพชาและอุปสมบท
ภาคฤดูรอน

150,000          การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักการศึกษา

69 โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมจริยธรรมแก
เด็กและเยาวชน

500,000          การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักการศึกษา

70 โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการศาสนา 150,000          การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักการศึกษา
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71 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต 200,000          การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักการศึกษา

72 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 300,000          การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักการศึกษา

73 โครงการจัดงานประเพณีชักพระวัดควนขัน 150,000          การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักการศึกษา

74 โครงการจัดงานประเพณีทําบุญวันสารท
เดือนสิบ

100,000          การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักการศึกษา

75 โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
ของเทศบาลนครตรัง

30,000            การศึกษา สํานักการศึกษา

76 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

17,367,800     การศึกษา สํานักการศึกษา

77 อาหารเสริม(นม) ม. 1-3 รร.เทศบาล 1,000,000       การศึกษา สํานักการศึกษา
78 อาหารเสริม (นม) รร.อนุบาลตรัง, วัดควน,

ศพด.ทน.ตรัง, ศพด.วัดควนฯ, 
ศพด.วัดคลองนํ้าเจ็ด

13,221,740     การศึกษา สํานักการศึกษา

79 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
(กรมการศาสนา)

8,898,760       การศึกษา สํานักการศึกษา

80 โครงการอุดหนุนการจัดงานชุมนุมลูกเสือ
ทองถิ่นไทย

60,000            การศึกษา สํานักการศึกษา

81 โครงการซอมแซมปรับปรุงระบบไฟฟา
ภายในอาคารเรียน 1, 2 โรงเรียนเทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูม)ิ

391,000          การศึกษา สํานักการศึกษา

82 โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครตรัง

2,898,000       การศึกษา สํานักการศึกษา

83 โครงการปรับปรุงหองดนตรีโรงเรียน
เทศบาล 2  (วัดกะพังสุรินทร)

382,000          การศึกษา สํานักการศึกษา
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84 โครงการปรับปรุงหองคอมพิวเตอร
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน)

270,000          การศึกษา สํานักการศึกษา

85 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน  2  เปน
อาคารเรียนชั้นปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 4
(วัดมัชฌิมภูม)ิ

1,924,000       การศึกษา สํานักการศึกษา

86 โครงการตอเติมมุงหลังคาเวทีมวยบริเวณ
โรงพลศึกษา 1 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัด
ตันตยาภิรม)

711,000          การศึกษา สํานักการศึกษา

87 โครงการติดต้ังเหล็กดัดหองเรียนนักเรียน
ชั้นปฐมวัยอาคารเรียน 1 ชั้น 2 
โรงเรียนเทศบาล 3 (บานนาตาลวง)

98,000            การศึกษา สํานักการศึกษา

88 โครงการเฝาระวังและสงเสริมทันตสุขภาพ 70,000            สาธารณสุข  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

89 โครงการสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอมและ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

300,000          สาธารณสุข  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

90 โครงการลดเมืองรอนดวยมือเรา 200,000          สาธารณสุข  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

91 โครงการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
และควบคุมประชากรสุนัขและแมว

300,000          สาธารณสุข  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

92 โครงการควบคุมแมลงและพาหะนําโรค 1,000,000       สาธารณสุข  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

93 โครงการมหกรรมอาหารดีศรีตรังบาน
(คร้ังที่ 11)

300,000          สาธารณสุข  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

94 โครงการอบรมการสุขาภิบาล 200,000          สาธารณสุข  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

95 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขเขตเมือง (อสม.)

900,000          สาธารณสุข  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

96 โครงการจัดนิทรรศการและผลิตสื่อเผยแพร
ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

100,000          สาธารณสุข  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
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97 โครงการสงเสริมการแพทยแผนไทยและ
หมอพื้นบาน

550,000          สาธารณสุข  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

98 โครงการหวงใยมารดาพัฒนาทารก 50,000            สาธารณสุข  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

99 โครงการสงเสริมการสรางสุขภาพในชุมชน 200,000          สาธารณสุข  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

100 โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 200,000          สาธารณสุข  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

101 โครงการจัดระบบสรางระเบียบนครตรัง
รวมพลังดวยมือเรา

250,000          สาธารณสุข  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

102 โครงการหนาบานสะอาด 400,000          สาธารณสุข  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

103 โครงการอุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐานในเขตเทศบาลนครตรัง

270,000          สาธารณสุข  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

104 โครงการสงเคราะหผูประสบภัยพิบัติตางๆ 100,000          สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

105 โครงการนันทนาการสําหรับผูสูงอายุ 100,000          สังคมสงเคราะห กองสวัสดิการสังคม
106 โครงการสงเสริมการดําเนินงานของชมรม

ผูสูงอายุเทศบาลนครตรัง
300,000          สังคมสงเคราะห กองสวัสดิการสังคม

107 โครงการสงเคราะหประชาชนผูทุกขยากขาด
แคลนไรที่พึ่ง

500,000          สังคมสงเคราะห กองสวัสดิการสังคม

108 โครงการชุมชนสัมพันธ 850,000          สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

109 โครงการประชุมสัมมนาคณะ
กรรมการบริหารชุมชน

100,000          สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

110 โครงการจัดต้ังและเลือกต้ังคณะกรรมการ
บริหารชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง

20,000            สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

111 โครงการฝกอบรม/สัมมนา/เชิงปฏิบัติการ/
กลุมสตรีชุมชนเทศบาลนครตรัง

300,000          สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม
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112 โครงการฝกอบรมผูนําองคกรชุมชน/
คณะกรรมการชุมชน/กลุมตางๆ

300,000          สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

113 โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดต้ังกลุม
ออมทรัพยชุมชนทัศนศึกษาดูงาน

20,000            สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

114 โครงการกิจกรรมกองทุนแมของแผนดิน
ตานยาเสพติด

20,000            สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

115 โครงการอบรมสงเสริมสนับสนุนอาชีพ
ใหแกประชาชนในชุมชนเขตเทศบาล
นครตรัง

150,000          สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

116 โครงการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน 
(จปฐ.)

300,000          สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

117 โครงการสงเสริมดนตรีไทยและนาฏศิลป
อนุรักษมรดกวัฒนธรรมไทย

1,400,000       สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

118 โครงการอบรมตานยาเสพติดสี่มุมเมือง 200,000          สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

119 โครงการจัดกิจกรรมดูนกเทศบาลนครตรัง 500,000          สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

120 โครงการกีฬาเปตองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี

50,000            สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

121 โครงการชุมชนอาสารวมพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียง

50,000            สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

122 โครงการปนจักรยานสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

200,000          สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

123 โครงการแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง 80,000            สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

124 โครงการสนับสนุนการบําบัดรักษาผูเสพ/ผู
ติดยาเสพติด

5,000              สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

125 โครงการหิ้วชั้นกินสันทนฉันทนองพี่ 16,000            สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม
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126 โครงการบานทองถิ่นไทยเทิดไทองคราชัน 
84 พรรษา

          150,000  สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

127 โครงการเงินอุดหนุนชุมชนเพื่อสงเสริมการ
มีสวนรวมและเพื่อความเขมแข็งของชุมชน

          648,000  สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

128 โครงการสงเคราะหผูปวยเอดส 72,000            งบกลาง กองสวัสดิการสังคม
129 โครงการปรับปรุงอาคารที่ทําการชุมชน

ทากลาง
1,840,000       สรางความเขมแข็งของ

ชุมชน
กองสวัสดิการสังคม

130 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าและไฟฟา
สาธารณะบริเวณถนนราษฎรอุทิศ 3 ซอย
ขางชุมชนหลังควนหาญเชื่อมตอแนวเดิม

            70,000  เคหะและชุมชน สํานักการชาง

131 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าและไฟฟา
สาธารณะบริเวณถนนเพลินพิทักษ ซอย 16 
(นักรอง)  เชื่อมตอแนวเดิม

            80,000  เคหะและชุมชน สํานักการชาง

132 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าและไฟฟา
สาธารณะบริเวณแยกจากซอย 13 วิเศษกุล  
เชื่อมตอแนวเดิมถึงคลองนํ้าเจ็ด

            50,000  เคหะและชุมชน สํานักการชาง

133 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าและไฟฟา
สาธารณะบริเวณถนนควนขัน (โคกยูง)  
จากบานเลขที่ 46/12 เชื่อมตอแนวเดิม

          100,000  เคหะและชุมชน สํานักการชาง

134 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าและไฟฟา
สาธารณะระหวางซอย 7 กันตัง กับซอยหลัง
โรงเรียนวัดควนวิเศษ

            70,000  เคหะและชุมชน สํานักการชาง

135 โครงการปรับปรุงระบบปองกันไฟฟาลัดวงจร
ภายในอาคารสํานักงานเทศบาลนครตรัง

          657,000  เคหะและชุมชน สํานักการชาง

136 โครงการติดต้ังระบบสัญญาณไฟจราจร
ภายในเขตเทศบาลนครตรัง

       3,500,000  เคหะและชุมชน สํานักการชาง
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จํานวนเงิน ปรากฎใน
(บาท) แผนงาน

ลําดับ
ท่ี

รายการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

137 โครงการซื้อที่ดินบริเวณซอยหลังสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดตรัง

          500,000  เคหะและชุมชน สํานักการชาง

138 โครงการปรับปรุงหนองนํ้าสาธารณะขาง
บานพักปลัดจังหวัด

     14,163,000  เคหะและชุมชน สํานักการชาง

139 โครงการกอสรางถนนและรางระบายนํ้า
ค.ส.ล. ถนนทุงควน เชื่อมตอถนน
รักษจันทน ซอย 3 (ซอยวิโนทัย)

       2,515,000  เคหะและชุมชน สํานักการชาง

140 โครงการปรับปรุงการจราจรถนนบานโพธิ์ 
จากสามแยกรานโกชอยถึงสุดเขตเทศบาล

          800,000  เคหะและชุมชน สํานักการชาง

141 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า ค.ส.ล. 
ถนนกันตัง  บริเวณถนนพาดทางรถไฟ

          227,000  เคหะและชุมชน สํานักการชาง

142 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย 5 หนองยวน        1,534,000  เคหะและชุมชน สํานักการชาง
143 โครงการกอสรางทางเทาถนนอุดมลาภ 

เร่ิมจากสามแยกถนนอุดมลาภเชื่อม
ถนนควนคีรี ถึงสวนสาธารณะทับเที่ยง

       2,220,000  เคหะและชุมชน สํานักการชาง

144 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. บริเวณ
สามแยกโรงพยาบาลวัฒนแพทย

       1,870,000  เคหะและชุมชน สํานักการชาง

145 โครงการปรับปรุงทางเทาพรอมบอพัก
ถนนเพลินพิทักษ ซอย 8 (ซอยตนจําป) 
เร่ิมจากถนนเพลินพิทักษถึงถนนทุงควน

       4,548,000  เคหะและชุมชน สํานักการชาง

146 โครงการกอสรางถนนและทอระบายนํ้า
ค.ส.ล. ถนนพระงาม ขางบานเลขที่ 5/1 
ถึงบานเลขที่ 28 เชื่อมตอของเดิม

       2,517,000  เคหะและชุมชน สํานักการชาง

147 โครงการกอสรางถนน และรางระบายนํ้า 
ค.ส.ล.ถนนบานโพธิ์ ซอยแยก
ขางบานเลขที่ 2/3

          767,000  เคหะและชุมชน สํานักการชาง
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จํานวนเงิน ปรากฎใน
(บาท) แผนงาน

ลําดับ
ท่ี

รายการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

148 โครงการกอสรางถนนและรางระบายนํ้า
ค.ส.ล. ขางบานเลขที่ 7/7 ถึงบานเลขที่ 
7/30 ถนนเพลินพิทักษ ซอย 8

          342,000  เคหะและชุมชน สํานักการชาง

149 โครงการกอสรางถนนและรางระบายนํ้า
ค.ส.ล. ถนนไทรงาม ซอยขางรานสิริบรรณ

       6,650,000  เคหะและชุมชน สํานักการชาง

150 โครงการกอสรางถนนและรางระบายนํ้า 
ค.ส.ล.ถนนขางวัดนิโครธารามตอจาก
ของเดิมหนาบานเลขที่ 21/48 ถึงทอบล็อก
คลองหวยยาง

       3,964,000  เคหะและชุมชน สํานักการชาง

151 โครงการกอสรางถนนและรางระบายนํ้า 
ค.ส.ล. แยกจากซอย 13 รัษฎา ขางบานเลขที่
105/50 ไปทางทิศใต จดคลองนํ้าเจ็ด

       1,169,000  เคหะและชุมชน สํานักการชาง

152 โครงการกอสรางถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ถนนรักษจันทน ซอย 7จากถนนรักษจันทน ซอย7
ถึงถนนรักษจันทน ซอย 3 (ผานตึกแถวนกจอก)

       2,943,000  เคหะและชุมชน สํานักการชาง

153 โครงการกอสรางถนนและรางระบายนํ้า 
ค.ส.ล. ซอยแยกถนนวัดคลองนํ้าเจ็ด 
(บางรัก-ควนขัน) ขางบานเลขที่ 2/5 
ไปทางทิศเหนือ

          678,000  เคหะและชุมชน สํานักการชาง

154 โครงการกอสรางพนัง กันดินคลองนํ้าเจ็ด 
บริเวณถนนวิเศษกุล

       2,490,000  เคหะและชุมชน สํานักการชาง

155 โครงการจัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช
ในการปฏิบัติงาน

     13,669,000  บริหารงานทั่วไป,
การศึกษา,สาธารณสุข

,สังคมสงเคราะห,
เคหะและชุมชน,

สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน,การศาสนา

วัฒนธรรมฯ

 สํานักปลัดเทศบาล, 
กองวิชาการฯ,กองคลัง,

สํานักการศึกษา,
กองสาธารณสุขฯ,

กองสวัสดิการสังคม,
สํานักการชาง

รวม 181,343,300  
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สรุป

สถานะการคลังของเทศบาลนครตรังอยูในฐานะมั่นคง    รายรับที่ไดประมาณการไว
ไดพิจารณาต้ังรับเทาที่คาดหมายวาจะไดรับใกลเคียงความเปนจริง     สําหรับดานรายจายไดพิจารณา
ตามความจําเปนและความตองการของทองถิ่น โดยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางใน
การกําหนดงบประมาณรายจายประจําปใหมีความเหมาะสมกับสภาพการณทางเศรษฐกิจและสังคม   
ทั้งน้ี   เพื่อใหการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555   เปนเคร่ืองมือที่สําคัญใน
การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรเทศบาลนครตรังใหเกิดประโยชน    โดยยึดหลักประหยัดและ
มุงนําประโยชนไปสูประชาชนใหมากที่สุด    เพื่อความเจริญกาวหนาและความผาสุกของประชาชน
เปนประการสําคัญ

ในโอกาสน้ี   ผูบริหารเทศบาลนครตรัง  ขอเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555  เพื่อสภาเทศบาลนครตรังไดโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป

       นายกเทศมนตรีนครตรัง



 
 
 
 
 
 

สวนที่ 2 
 
 

เทศบัญญัต ิ
 

เรื่อง 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 
ของ  

 

เทศบาลนครตรัง 
อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง 
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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 (งานกิจการสถานธนานุบาล) ยอดรวม บาท
ง.  ดานการดําเนินงานอื่น
     1. แผนงานงบกลาง ยอดรวม บาท
         แยกเปน
         - งบประมาณรายจายท่ัวไป เปนเงิน บาท
         - งบประมาณรายจายเฉพาะการงานกิจการสถานธนานุบาล เปนเงิน บาท

                       เพ่ือใชในการดําเนินงานตามนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน ท่ีไดวางแผนไวตามแผนพัฒนา-
สามป (พ.ศ. 2555 - 2557)   ตลอดปงบประมาณ   พ.ศ. 2555    จึงเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2555   เพ่ือสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ  ตอไป

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2555

ของเทศบาลนครตรัง
อําเภอเมือง    จังหวัดตรัง

129,515,400    
11,020,000      
30,227,400      

11,591,800      
27,775,100      

-------------------------
หลักการ

481,502,600    

66,852,000      
14,519,300      

90,262,900      
31,774,900      

66,602,700      

62,902,700      
3,700,000        

1,361,100        

เหตุผล
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                    โดยท่ีเปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   พ.ศ. 2555   อาศัยอํานาจ
ตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล   พ.ศ. 2496    แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13)   พ.ศ. 2552     มาตรา 65
จึงตราเทศบัญญัตินี้ขึ้นไว โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครตรัง และโดยอนุมัติของผูวาราชการ
จังหวัดตรัง     ดังตอไปนี้

ขอ 1   เทศบัญญัตินี้เรียกวา  เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2555
ขอ 2   เทศบัญญัตินี้ใหบังคับใชตั้งแตวันท่ี   1  ตุลาคม  พ.ศ.  2554   เปนตนไป
ขอ 3   งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2555  ใหตั้งจายเปนจํานวนรวมท้ังส้ิน

481,502,600   บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได  ดังนี้
ขอ 4   งบประมาณรายจายท่ัวไป

                     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

            ง.  ดานการดําเนินการอื่น
                                     1. แผนงานงบกลาง ยอดรวม บาท
ท้ังนี้  ตามรายละเอียดปรากฎในสวนท่ี 3

11,591,800      

62,902,700      

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2555

ของเทศบาลนครตรัง

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

อําเภอเมือง   จังหวัดตรัง

11,020,000      
30,227,400      

66,852,000      
14,519,300      

1,361,100        

90,262,900      
31,774,900      

129,515,400    

-------------------------
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ขอ 5  งบประมาณรายจายเฉพาะการ(งานกิจการสถานธนานุบาล)
                                     1. แผนงานการพาณิชย ยอดรวม บาท

          2. แผนงานงบกลาง ยอดรวม บาท
ท้ังนี้  ตามรายละเอียดปรากฎในสวนท่ี 4

ขอ 6  ใหนายกเทศมนตรีนครตรังปฏิบัติการเบิกจายงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติใหเปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน   การเบิกจายเงิน   การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ขอ 7  ใหนายกเทศมนตรีมีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ  ณ  วันที่    ๑๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔                      

(ลงนาม)

(ลงนาม)

ผูวาราชการจังหวัดตรัง

27,775,100      

(นายชาลี   กางอ่ิม)
นายกเทศมนตรีนครตรัง

(นายไมตรี   อินทุสุต)

อนุมัติ

3,700,000        



 

สวนที่ 3 
รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 

ของ 
 

เทศบาลนครตรัง 
อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง 

 
 

- ประมาณการรายรับ 
- รายจายตามแผนงาน 
- รายละเอียดรายจายตามหนวยงาน 
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ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

เทศบาลนครตรัง 
อําเภอเมืองตรัง   จังหวัดตรัง 

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

ประมาณการรายรับไว                   เปนเงิน           450,027,500  บาท    ดังนี ้
ก. รายไดภาษีอากร 
 1. หมวดภาษีอากรจัดเกบ็เอง     รวม        33,106,000  บาท   แยกเปน 
    1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน             จํานวน          28,000,000  บาท 
เปนรายไดท่ีจัดเก็บจากเจาของอาคารส่ิงกอสรางท่ีเขาหลักเกณฑจะตองเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินใหกับ
เทศบาลโดยไดตั้งรับตาม ก.ค.1 (บัญชีรายละเอียดเกณฑคางรับภาษีโรงเรือนและท่ีดิน) ผูอยูในขายชําระภาษี
ตั้งเพ่ิมขึ้นจากปท่ีแลว 1,000,000 บาท  
   1.2 ภาษีบํารุงทองที ่      จํานวน               420,000  บาท 
เปนรายไดท่ีจัดเก็บจากเจาของท่ีดินซ่ึงจะตองเสียภาษีบํารุงทองท่ี ตาม พ.ร.บ.ภาษีบํารุงทองท่ีโดยตั้งรับ ตาม 
ก.ค.1 (บัญชีรายละเอียดเกณฑคางรับภาษีบํารุงทองท่ี) ผูอยูในขายชําระภาษี  ตั้งลดลงจากปท่ีแลว  10,000  บาท 
   1.3 ภาษีปาย       จํานวน            4,500,000  บาท 
เปนรายไดท่ีจัดเก็บจากเจาของปายท่ีจะตองเสียภาษีปายตาม พ.ร.บ. ภาษีปาย โดยตั้งรับตาม ก.ค.1  
(บัญชีรายละเอียดเกณฑคางรับภาษีปาย)  ผูอยูในขายชําระภาษี  ตั้งเพ่ิมขึ้นจากปท่ีแลว  400,000  บาท   
   1.4 อากรการฆาสัตว       จํานวน               186,000  บาท 
เปนรายไดท่ีจัดเก็บจากการขออนุญาตฆาสัตวท่ีผานการฆาสัตวจากโรงฆาสัตวเทศบาลโดยคิดอัตราคาอากร
สุกรตัวละ  10  บาท  โคตัวละ  12  บาท  กระบือตัวละ  15  บาท  ตั้งลดลงจากปท่ีแลว  14,000  บาท   
เพ่ือใหใกลเคียงกับรายไดท่ีคาดวาจะไดรับ  

  2. รายไดที่รัฐบาลจัดสรรให      รวม       306,920,000 บาท   แยกเปน 
 2.1 ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีธุรกิจเฉพาะ      จํานวน        259,000,000  บาท 
เปนรายไดท่ีตั้งรับจากภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีธุรกิจเฉพาะ  ซ่ึงกระทรวงการคลังจัดเก็บแลวจัดสรรให
เทศบาล ตั้งเพ่ิมขึ้นจากปท่ีแลว 69,000,000 บาท  เพ่ือใหใกลเคียงกับปท่ีผานมา 
  2.2 ภาษีสุรา        จํานวน            8,500,000  บาท 
เปนรายไดท่ีตั้งรับจากภาษีสุราซ่ึง กระทรวงการคลังจัดเก็บแลวจัดสรรใหเทศบาล ตั้งเพ่ิมขึ้นจากปท่ีแลว
1,500,000 บาท เพ่ือใหใกลเคียงกับปท่ีผานมา 
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  2.3 ภาษีสรรพสามิต      จํานวน          20,000,000  บาท 
เปนรายไดซ่ึงตัง้รับจากภาษีสรรพสามิต ซ่ึงกระทรวงการคลังจัดเก็บแลวจัดสรรใหเทศบาล ตั้งเพ่ิมขึ้นจากป
ท่ีแลว 2,000,000  บาท เพ่ือใหใกลเคียงกับปท่ีผานมา 

2.4 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน   จํานวน          19,000,000  บาท 
เปนรายไดท่ีตั้งรับจากคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน ซ่ึงกรมท่ีดินจัดเก็บแลวสงให   
เทศบาล ตั้งเพ่ิมขึ้นจากปท่ีแลว  4,000,000  บาท เพ่ือใหใกลเคียงกับปท่ีผานมา 
  2.5 คาภาคหลวงแร                 จํานวน               200,000  บาท 
เปนรายไดท่ีไดรับจากคาภาคหลวงแร  ซ่ึงกรมทรัพยากรธรณีจัดเก็บแลวจัดสรรใหเทศบาล ตั้งเพ่ิมขึ้นจากป
ท่ีแลว 50,000 บาท เพ่ือใหใกลเคียงกับปท่ีผานมา 
  2.6 คาภาคหลวงปโตรเลียม     จํานวน               200,000  บาท 
เปนรายไดท่ีไดรับจากคาน้ํามันปโตรเลียม   ซ่ึงกรมทรัพยากรธรณีจัดเก็บแลวจัดสรรใหเทศบาล  ตั้งเพ่ิมขึ้น
จากปท่ีแลว 50,000  บาท เพ่ือใหใกลเคียงกับปท่ีผานมา 
  2.7 อากรรังนกนางแอน      จํานวน                 20,000  บาท 
เปนรายไดท่ีตั้งรับจากภาษีอากรรังนกนางแอน ซ่ึง อ.บ.จ.จัดสรรใหเทศบาล ตั้งลดลงจากปท่ีแลว  
30,000 บาท  เพ่ือใหใกลเคียงกับปท่ีผานมา 

ข. รายไดที่มิใชภาษีอากร 
 1.  หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต   รวม              7,456,000  บาท   แยกเปน 
   1.1 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว 
                                  - คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว  จํานวน               279,000  บาท 
เปนรายไดท่ีเกิดจากการฆาสัตวท่ีถูกฆาผานโรงฆาสัตวของเทศบาล โดยเก็บคาธรรมเนียมโรงฆาสัตวจาก
สุกรตัวละ  15  บาท  โคตัวละ  12  บาท  และกระบือตัวละ 15 บาท  ตั้งลดลงจากปท่ีแลว 31,000 บาท  
เพ่ือใหใกลเคียงกับปท่ีผานมา 
                                  - คาธรรมเนียมโรงพักสัตว        จํานวน                 55,800  บาท  
เปนรายไดท่ีเกิดจากการขออนุญาตฆาสัตวในโรงฆาสัตวของเทศบาล โดยเก็บคาธรรมเนียมโรงพักสัตวจาก
สุกรตัวละ 3 บาท โคตัวละ 3 บาท และกระบือตัวละ 3 บาท  ตั้งลดลงจากปท่ีแลว 7,200 บาท  เพ่ือให
ใกลเคียงกับปท่ีผานมา 
   1.2  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา     จํานวน                 24,000  บาท  
เปนรายไดท่ีคาดวาจะไดรับการจัดสรรจากการจัดเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุราในจังหวัด  
ตั้งไวเทากับปท่ีแลว 
   1.3  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน      จํานวน                   7,000  บาท 
เปนรายไดท่ีคาดวาจะไดรับการจัดสรรจากการจัดเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตการพนันในจังหวัดตรัง   
ตั้งไวเทากับปท่ีแลว 
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              1.4  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  จํานวน                 80,000  บาท  
เปนรายไดท่ีคาดวาจะไดจากการตรวจแบบการกอสรางท่ีประชาชนยื่นขออนุญาตกอสรางอาคาร ตั้งไว
เทากับปท่ีแลว 
   1.5  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการสาธารณสุข  

      - คาธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย    จํานวน            6,000,000  บาท 
เปนรายไดท่ีเกิดจากการใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยซ่ึงจัดเก็บตามเทศบัญญัติของเทศบาล ตั้งเพ่ิมขึ้นจากปท่ี
แลว  900,000  บาท  เพ่ือใหใกลเคียงกับปท่ีผานมา 

            - คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูล  จํานวน               230,000  บาท 
เปนรายไดท่ีเกิดจากการใหบริการเก็บขนอุจจาระและส่ิงปฏิกูลซ่ึงจัดเก็บตามเทศบัญญัติของเทศบาล ตั้งไว
เทากับปท่ีแลว 
            1.6  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน        จํานวน               88,000  บาท 
เปนรายไดท่ีคาดวาจะไดรับจากคาธรรมเนียมการทําบัตรประจําตัวประชาชน  ตั้งลดลงจากปท่ีแลว  17,000  
บาท  ตั้งใหใกลเคียงกับปท่ีผานมา 
            1.7  คาธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย          จํานวน               20,000  บาท 
เปนรายไดท่ีตั้งรับใหมจากการจดทะเบียนพาณิชย  เรียกเก็บ  50  บาท  การจดทะเบียนเปล่ียนแปลงรายการ 
เรียกเก็บครั้งละ 20 บาท  การจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชย เรียกเก็บ 20 บาท  การขอใหออกใบแทนใบ
ทะเบียนพาณิชย เรียกเก็บฉบับละ 30 บาท  การขอตรวจดูเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชยของ
ผูประกอบการรายหนึ่ง เก็บครั้งละ 20 บาท  การขอคัดสําเนาและรับรองสําเนาเอกสารเกี่ยวกับการจด
ทะเบียนพาณิชย เรียกเก็บฉบับละ 30 บาท 
  1.8  คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก     จํานวน               200,000  บาท 
เปนรายไดท่ีคาดวาจะไดรับท่ีเจาหนาท่ีตํารวจจับและปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบกแลวนําสงใหกับ
เทศบาล ตั้งไวเทากับปท่ีแลว   
  1.9  คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบัญญัติทองถิ่น    จํานวน                 26,000  บาท 
เปนรายไดท่ีคาดวาจะไดรับจากการปรับผูกระทําผิดกฎหมายเทศบัญญัติและการปรับผูทําบัตรประจําตัว
ประชาชนเกินกําหนด ตั้งไวเทากับปท่ีแลว 
  1.10  คาปรับการผิดสัญญา         จํานวน                 50,000  บาท 
เปนรายไดท่ีคาดวาจะไดรับจากผูผิดสัญญาตางๆ ท่ีทําไวกับเทศบาล ตั้งไวเทากับปท่ีแลว 

1.11  คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุข 
                                     - คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

                                                                            จํานวน               190,000  บาท  
เปนรายไดท่ีคาดวาจะไดรับจากการออกใบอนุญาตใหกับผูประกอบการคาซ่ึงเปนอันตรายตอสุขภาพ ตั้ง
ลดลงจากปท่ีแลว  10,000  บาท  เพ่ือใหใกลเคียงกับปท่ีผานมา 
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                                     - คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายหรือสะสมอาหาร  จํานวน            180,000  บาท 
เปนรายไดท่ีคาดวาจะไดรับจากการออกใบอนุญาตใหกับผูประกอบการคาจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร 
ตั้งลดลงจากปท่ีแลว  20,000  บาท  เพ่ือใหใกลเคียงกับปท่ีผานมา 
                                     - คาใบอนุญาตตั้งแผงลอย    จํานวน                   1,200  บาท 
เปนรายไดจากการออกใบอนญุาตใหผูตั้งแผงลอยตามเทศบัญญัต ิตั้งลดลงจากปท่ีแลว  300  บาท เพ่ือให
ใกลเคียงกับปท่ีผานมา  
   1.12 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร        จํานวน                   5,000  บาท 
เปนรายไดท่ีไดรับจากการท่ีมีผูมาขออนุญาตปลูกสรางอาคาร ดัดแปลงและรื้อถอน เคล่ือนยายภายในเขต
เทศบาล ตั้งไวเทากับปท่ีแลว 
   1.13 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเคร่ืองขยายเสียง จํานวน              20,000  บาท 
เปนรายไดท่ีไดรับจากการออกใบอนุญาตใหทําการโฆษณา โดยใชเครื่องขยายเสียง  ตั้งไวเทากับปท่ีแลว 

  2. หมวดรายไดจากทรัพยสิน     รวม            14,980,500  บาท   แยกเปน 
    2.1 คาเชาหรือคาบริการสถานที ่
         - คาเชาอาคาร      จํานวน            3,920,000  บาท 
เปนรายไดจากการใหเชาอาคารของเทศบาล  ตั้งไวเทากับปท่ีแลว  ตามสัญญาเชา   
        - คาเชาตลาดสด     จํานวน            1,300,000  บาท 
เปนรายไดจากการใหเชาตลาดสดของเทศบาล ตั้งไวเทากับปท่ีแลว 
        - คาเชาเคร่ืองจักรกล                                        จํานวน                 10,000  บาท 
เปนรายไดจากผูท่ีมาขอเชาเครื่องจักรกลของเทศบาล ตัง้ไวเทากับปท่ีแลว 
        - คาบริการสระวายน้ําและคาบริการตาง  ๆ  จํานวน               500,000  บาท 
เปนรายไดจากผูมาใชบริการสระวายน้ํา  บริการฟตเนส  บริการอินเตอรเน็ต  และบริการศูนยการเรียนรู  
ICT  ของเทศบาล  ตั้งเพ่ิมขึ้น  50,000  บาท  ใหใกลเคียงกับปท่ีผานมา 
    2.2 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร    จํานวน            8,500,000  บาท 
เปนรายไดซ่ึงคาดวาจะไดรับจากดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร ตั้งเพ่ิมขึ้น 500,000 บาท  ใหใกลเคียงกับปท่ีผานมา 
    2.3 ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล   จํานวน               750,000  บาท 
เปนรายไดจากดอกเบ้ียเงินฝากกองทุนซ่ึงเทศบาลไดฝากไวท่ีกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล  ตั้งไวเทากับปท่ี
แลว 
    2.4 เงินปนผลจากการลงทุน       จํานวน                      500  บาท 
เปนรายไดซ่ึงจะไดรับจากเงินปนผลโรงพิมพสวนทองถ่ินซ่ึงเทศบาลมีหุนอยูดวย ตั้งไวเทากับปท่ีแลว  
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 3. หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย       รวม              6,750,000  บาท   แยกเปน 
    3.1 เงินชวยเหลือทองถิ่นจากกิจการเฉพาะการ          จํานวน            6,750,000  บาท 
เปนเงินชวยเหลือทองถ่ินจากสถานธนานุบาลท่ีจายใหกับเทศบาล ตั้งไวสูงกวาปท่ีแลว จํานวน 150,000 บาท  
เนื่องจากสถานธนานุบาลคาดวาจะมีผลกําไรมากขึ้น 

  4. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด      รวม                 810,000  บาท   แยกเปน 
   4.1 คาขายแบบแปลน      จํานวน               500,000  บาท 
เปนรายไดท่ีจะไดรับจากการขายแบบแปลนการกอสราง ซ่ึงเทศบาลสอบราคา/ประกวดราคาจางเหมา
กอสราง ตั้งไวเทากับปท่ีแลว 
   4.2 คารับรองสําเนาและถายเอกสาร    จํานวน    80,000  บาท 
เปนรายไดท่ีคาดวาจะไดรับจากการรับรองสําเนาเอกสาร  ตั้งไวเทากับปท่ีแลว 
   4.3 คาสมัครสมาชิกหองสมุด     จํานวน                20,000  บาท 
เปนรายไดท่ีจะไดรับจากการสมัครเปนสมาชิกหองสมุดเทศบาล ตั้งลดลงจากปท่ีแลว  2,000  บาท  เพ่ือให
ใกลเคียงกับปท่ีผานมา 
   4.4 คาสมัครสมาชิกสระวายน้ํา     จํานวน                10,000  บาท 
เปนรายไดท่ีไดรับจากการสมัครเปนสมาชิกสระวายน้ําของเทศบาล ตั้งไวเทากับปท่ีแลว 
   4.5 รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น  ๆ               จํานวน               200,000  บาท 
เปนรายไดท่ีคาดวาจะไดรับจากรายไดท่ีไมไดตั้งรับไวในหมวดหนึ่งหมวดใดโดยเฉพาะ ตั้งไวเทากับปท่ีแลว 

ค. รายไดจากทุน 
  1.หมวดรายไดจากทุน                         รวม                     5,000  บาท   แยกเปน 

-  คาขายทอดตลาดทรัพยสิน          จํานวน                   5,000  บาท 
ซ่ึงเปนรายไดจากการจําหนายทรัพยสิน  ตั้งไวเทากับปท่ีแลว 

ง. หมวดเงินชวยเหลือ 
  1.  หมวดเงินอุดหนุน     รวม                            80,000,000  บาท  
   1.1  เงินอุดหนุนทั่วไป     จํานวน          80,000,000  บาท 
ประมาณการตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจถายโอน  และเงินอุดหนุนดานการศึกษา ตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี 
มท 0893.3/ว 1223  ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2554  
 

************************   
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ก. รายไดภาษีอากร
  1.  หมวดภาษีอากร
    1.1  ภาษีอากรท่ีเทศบาลจัดเก็บเอง
       1.1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 101 28,938,948.91    27,000,000.00    28,000,000.00    
       1.1.2 ภาษีบํารุงทองที่ 102 413,583.83         430,000.00         420,000.00         
       1.1.3 ภาษีปาย 103 4,556,065.80      4,100,000.00      4,500,000.00      
       1.1.4 อากรการฆาสัตว 104 73,790.00           200,000.00         186,000.00         

รวมรายไดภาษีอากรจัดเก็บเอง 33,982,388.54    31,730,000.00    33,106,000.00    
    1.2  ภาษีอากรท่ีรัฐบาลจัดสรรให
       1.2.1 ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
             - ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9 1002 17,431,532.04    -                     -                     
             - ภาษีธุรกิจเฉพาะ 1004 249,036.35         -                     -                     
             - ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พรบ. กําหนดแผนฯ 1002 248,143,760.47  -                     -                     

รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ 265,824,328.86  190,000,000.00  259,000,000.00  
       1.2.2 ภาษีสุรา 1005 8,712,769.37      7,000,000.00      8,500,000.00      
       1.2.3 ภาษีสรรพสามิต 1006 23,597,339.30    18,000,000.00    20,000,000.00    
       1.2.4 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน 1013 19,453,741.00    15,000,000.00    19,000,000.00    
       1.2.5 คาภาคหลวงแร 1010 358,207.53         150,000.00         200,000.00         
       1.2.6 คาภาคหลวงปโตรเลี่ยม 1011 437,040.19         150,000.00         200,000.00         
       1.2.7 อากรรังนกนางแอน 1015 11,640.62           50,000.00           20,000.00           

รวมรายไดท่ีรัฐบาลจัดสรรให 318,395,066.87  230,350,000.00  306,920,000.00  
ข. รายไดท่ีมิใชภาษีอากร
  1.  หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต

ประมาณการรายรับ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2555
เทศบาลนครตรัง

หมวด / ประเภท / รายละเอียด
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    1.1 คาธรรมเนียมเก่ียวกับควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
       1.1.1  คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว 121 110,700.00         310,000.00         279,000.00         
       1.1.2  คาธรรมเนียมโรงพักสัตว 121 21,936.00           63,000.00           55,800.00           
    1.2 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 122 25,659.62           24,000.00           24,000.00           
    1.3 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 123 10,739.00           7,000.00             7,000.00             
    1.4 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 125 245,280.00         80,000.00           80,000.00           
    1.5 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการสาธารณสุข
       1.5.1  คาธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย 126 7,044,736.00      5,100,000.00      6,000,000.00      
       1.5.2  คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 127 241,450.00         230,000.00         230,000.00         
    1.6 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน 132 98,605.00           105,000.00         88,000.00           
    1.7 คาธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย -                     -                     20,000.00           

รวมคาธรรมเนียม 7,799,105.62      5,919,000.00      6,783,800.00      
    1.8 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 137 524,860.00         200,000.00         200,000.00         
    1.9 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบัญญัติทองถิ่น 139 22,260.00           26,000.00           26,000.00           
    1.10 คาปรับการผิดสัญญา 140 1,160,105.54      50,000.00           50,000.00           
    1.11 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุข
       1.11.1 คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 143 187,650.00         200,000.00         190,000.00         
            - คาใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจําหนายหรือสะสมอาหาร 144 178,900.00         200,000.00         180,000.00         
            - คาใบอนุญาตต้ังแผงลอย 145 1,380.00             1,500.00             1,200.00             
        1.12 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 146 5,940.00             5,000.00             5,000.00             
        1.13 คาใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 147 30,685.00           20,000.00           20,000.00           

รวมคาปรับและใบอนุญาต 2,111,780.54      702,500.00         672,200.00         
 รวมคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 9,910,886.16      6,621,500.00      7,456,000.00      

  (2)  หมวดรายไดจากทรัพยสิน
        2.1 คาเชาหรือคาบริการสถานที่
              -  คาเชาอาคาร 202 3,362,837.56      3,920,000.00      3,920,000.00      
              -  คาเชาตลาดสด 202 1,321,720.00      1,300,000.00      1,300,000.00      
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              -  คาเชาเคร่ืองจักรกล 33,600.00           10,000.00           10,000.00           
              - คาบริการสระวายนํ้า และคาบริการอ่ืนๆ 549,765.00         450,000.00         500,000.00         
        2.2 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 203 8,774,814.69      8,000,000.00      8,500,000.00      
        2.3 ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล 203 805,007.97         750,000.00         750,000.00         
        2.4 เงินปนผลจากการลงทุน 204 -                     500.00                500.00                

รวมรายไดจากทรัพยสิน 14,847,745.22    14,430,500.00    14,980,500.00    
  (3)  หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย
        3.1 เงินชวยเหลือทองถิ่นจากกิจการเฉพาะการ 251 5,653,745.07      6,600,000.00      6,750,000.00      

รวมรายไดจากสาธารณูปโภค 5,653,745.07      6,600,000.00      6,750,000.00      
  (4)  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
        4.1 คาขายแบบแปลน 302 1,184,100.00      500,000.00         500,000.00         
        4.2 คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 305 83,000.00           80,000.00           80,000.00           
        4.3 คาสมัครสมาชิกหองสมุด 306 18,345.00           22,000.00           20,000.00           
        4.4 คาสมัครสมาชิกสระวายนํ้า 306 14,105.00           10,000.00           10,000.00           
        4.5 รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 307 495,070.12         200,000.00         200,000.00         

รวมรายไดเบ็ดเตล็ด 1,794,620.12      812,000.00         810,000.00         
ค. รายไดจากทุน
  (1)  หมวดรายไดจากทุน
        1.1 คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 351 72,600.00           5,000.00             5,000.00             

รวมรายไดจากทุน 72,600.00           5,000.00             5,000.00             
รวมรายไดท่ีไมใชภาษีอากร 32,279,596.57    28,469,000.00    30,001,500.00    

ง. เงินชวยเหลือ
  (1)  หมวดเงินอุดหนุน
        1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
            -เงินอุดหนุนเพื่อการบูรณะทองถิ่นและกิจการอ่ืนทั่วไป
            -เงินอุดหนุนทั่วไปกรณีตางๆที่ตองนํามาต้ังงบประมาณ 2001 66,840,303.00    66,800,000.00    80,000,000.00    

รวมรายไดเงินอุดหนุน 66,840,303.00    66,800,000.00    80,000,000.00    
รวมรายรับท้ังสิ้น 451,497,354.98  357,349,000.00  450,027,500.00  
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รายรับไมตราเทศบัญญัติ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 23,777,500.00    
เงินโครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนด 1,184,220.00      
เงินสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการหรือทุพพลภาพ 505,000.00         
โครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2,057,500.00      
โครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 อาคารเรียน ท.6 3,506,000.00      
โครงการสนับสนุนการศึกษาไมเสียคาใชจาย 15 ป 221,000.00         
เงินบํานาญพนักงานครู เงินเพิ่ม 25% 21,562,512.55    
เงินบําเหน็จตกทอดพนักงานครูบํานาญ 3,018,469.80      
เงินคาเชาบาน 733,838.00         
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 570,077.00         
คารักษาพยาบาล 5,012,705.75      
เงินชวยเหลือบุตร 150.00                
เงินสมทบประกันสังคมคาจางชั่วคราว 35,135.00           
คาเคร่ืองแบบนักเรียน 1,670,220.00      
คาหนังสือเรียน 1,996,506.00      
คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 9,874,600.00      
อุปกรณการเรียน 1,620,870.00      
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 2,491,690.00      
เงินเดือนพนักงานครู 52,595,882.21    
เงินวิทยฐานะ 5,439,158.06      
เงินคาตอบแทนเพิ่ม 839,277.42         
เงินประจําตําแหนง 895,277.41         
เงินตอบแทนพิเศษเต็มขั้น 165,532.00         
เงินเพิ่มคาครองชีพ 1,012,115.81      
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คาจางประจํา 1,254,600.00      
เงินเพิ่มคาครองชีพคาจางประจํา 37,140.00           
คาตอบแทนพิเศษคาจางประจํา 16,386.00           
คาจางชั่วคราวพนักงานจาง 971,840.00         

รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 143,065,203.01  
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ถายโอน
เงินเดือน-ถายโอน 683,160.00         
คาตอบแทนพนักงานครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก-ถายโอน 961,120.00         
เงินเพิ่มคาครองชีพครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก-ถายโอน 53,400.00           
คาเชาบาน-ถายโอน 48,000.00           
คาพาหนะนําเด็กสงสถานพยาบาล 1,910.00             
เงินประกันสังคม-ถายโอน 54,071.00           
เงิน กบข. 22,278.00           
ทุนการศึกษาครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดควนวิเศษ 30,000.00           
วัสดุการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดควนวิเศษ 52,200.00           
วัสดุการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดคลองนํ้าเจ็ด 62,400.00           

รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ถายโอน 1,968,539.00      
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจท้ังสิ้น 145,033,742.01  

เงินอุดหนุนท่ัวไป
โครงการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน ป 2553 10,000.00           
โครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 จํานวน 2 โครงการ 22,480,000.00    
คาอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1 ป 2553 1,687,400.00      

รวมเงินอุดหนุนท่ัวไป 24,177,400.00    
รวมรายรับไมตราเทศบัญญัติ 169,211,142.01  

รวมรายรับท้ังสิ้น 620,708,496.99  357,349,000.00  450,027,500.00  
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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 
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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             36,194,500   บาท 
2. กองวิชาการและแผนงาน  งบประมาณรวม  9,438,200   บาท 
3. กองคลัง    งบประมาณรวม            20,966,300   บาท 
4. งานตรวจสอบภายใน   งบประมาณรวม                 253,000   บาท 
 
    งบประมาณรวมทั้งส้ิน            66,852,000   บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เงินเดือนและ คาจาง คาตอบแทน คา เงิน คาครุภัณฑ หนวยงานเจาของ
คาจางประจํา ช่ัวคราว ใชสอยและ สาธารณูปโภค อุดหนุน ท่ีดินและ งบประมาณ

วัสดุ ส่ิงกอสราง

1.  งานบริหารทั่วไป 10,931,600       1,181,800       17,566,300       746,000            -                60,000             5,708,800        36,194,500       สํานักปลัดเทศบาล 00111
184,000            -                  69,000              -                    -                -                   -                   253,000            ตรวจสอบภายใน 00111

2.  งานวางแผนสถิติและ 3,036,200         983,000          5,009,000         30,000              -                -                   380,000           9,438,200         กองวิชาการและแผนงาน 00112
     วิชาการ

3.  งานบริหารงานคลัง 8,268,100         492,400          5,190,800         7,015,000         -                -                   -                   20,966,300       กองคลัง 00113

รวม 22,419,900    2,657,200    27,835,100    7,791,000      -             60,000          6,088,800     66,852,000    
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งาน รายจายอื่น รวม รหัสบัญชี

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลนครตรัง  อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง

รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริหารท่ัวไป

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เทศบาลนครตรัง 

รายจายตามแผนงาน 
ดานบริหารทั่วไป 

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

 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหการดําเนินงานเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือบริหารจัดการดานการปองกันภัยฝายพลเรือน 
3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเครือขายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

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

 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 1.  สํานักปลัดเทศบาล   งบประมาณรวม  14,519,300   บาท 

 
 
 
 
 
 
 



เงินเดือนและ คาจาง คาตอบแทน คา เงิน คาครุภัณฑ หนวยงานเจาของ
คาจางประจํา ช่ัวคราว ใชสอยและ สาธารณูปโภค อุดหนุน ท่ีดินและ งบประมาณ

วัสดุ ส่ิงกอสราง
1.งานบริหารทั่วไป 8,303,500         1,580,100       3,036,700         44,000              -                -                   1,555,000        14,519,300       สํานักปลัดเทศบาล 00121
เก่ียวกับการรักษา
ความสงบภายใน

รวม 8,303,500      1,580,100    3,036,700      44,000           -             -                1,555,000     14,519,300    

ดานบริหารท่ัวไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน รายจายอื่น รวม รหัสบัญชี

43

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลนครตรัง  อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง

รายจายจําแนกตามแผนงาน
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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    90,262,900   บาท 



เงินเดือนและ คาจาง คาตอบแทน คา เงิน คาครุภัณฑ หนวยงานเจาของ
คาจางประจํา ช่ัวคราว ใชสอยและ สาธารณูปโภค อุดหนุน ท่ีดินและ งบประมาณ

วัสดุ ส่ิงกอสราง
1. งานบริหารทั่วไป 5,709,200         790,200          1,293,000         30,000              -                -                   68,000             7,890,400         สํานักการศึกษา 00211
เก่ียวกับการศึกษา

2. งานระดับกอนวัยเรียน -                    7,618,200       34,858,340       370,000            8,958,760     -                   12,413,800      64,219,100       สํานักการศึกษา 00212
และประถมศึกษา

3. งานระดับมัธยมศึกษา -                    -                  3,436,200         -                    -                -                   -                   3,436,200         สํานักการศึกษา 00213

4. งานการศึกษา -                    142,200          14,575,000       -                    -                -                   -                   14,717,200       สํานักการศึกษา 00214
ไมกําหนดระดับ

รวม 5,709,200      8,550,600    54,162,540    400,000         8,958,760  -                12,481,800   90,262,900    

งาน รายจายอื่น รวม รหัสบัญชี

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลนครตรัง  อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง

รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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      31,774,900  บาท
   



เงินเดือนและ คาจาง คาตอบแทน คา เงิน คาครุภัณฑ หนวยงานเจาของ
คาจางประจํา ช่ัวคราว ใชสอยและ สาธารณูปโภค อุดหนุน ท่ีดินและ งบประมาณ

วัสดุ ส่ิงกอสราง
1.งานบริหารทั่วไป 1,717,600         489,100          7,685,000         500,000            -                -                   -                   10,391,700       กองสาธารณสุขฯ 00221
เก่ียวกับสาธารณสุข

2.งานโรงพยาบาล 863,900            367,700          332,000            -                    -                -                   -                   1,563,600         กองสาธารณสุขฯ 00222

3.งานบริการสาธารณสุข 1,955,900         1,353,300       6,113,900         -                    270,000        -                   20,000             9,713,100         กองสาธารณสุขฯ 00223
และสาธารณสุขอื่น

4.งานศูนยบริการ 7,554,000         958,400          1,510,700         -                    -                -                   83,400             10,106,500       กองสาธารณสุขฯ 00224
สาธารณสุข

รวม 12,091,400    3,168,500    15,641,600    500,000         270,000     -                103,400        31,774,900    

เทศบาลนครตรัง  อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

งาน รายจายอื่น รวม รหัสบัญชี

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2555
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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  1,361,100   บาท 
 
 
 
 
 
 



เงินเดือนและ คาจาง คาตอบแทน คา เงิน คาครุภัณฑ หนวยงานเจาของ
คาจางประจํา ช่ัวคราว ใชสอยและ สาธารณูปโภค อุดหนุน ท่ีดินและ งบประมาณ

วัสดุ ส่ิงกอสราง
1.งานสวัสดิการสังคม 315,000            -                  1,046,100         -                    -                -                   -                   1,361,100         กองสวัสดิการสังคม 00232
และสังคมสงเคราะห

รวม 315,000         -               1,046,100      -                -             -                -                1,361,100      

งาน รายจายอื่น รวม รหัสบัญชี

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลนครตรัง  อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง

รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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 
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8. งานบํารุงรักษาและเพาะพันธุกลาไม 
9. งานจัดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย   กวาดลางทําความสะอาด   ขนถายส่ิงปฏิกูล  และ             

งานควบคุมระบบกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
10. งานควบคุมระบบระบายน้ําและบําบัดน้ําเสีย 

 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 

1. สํานักการชาง   งบประมาณรวม             100,403,200   บาท 
2. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม งบประมาณรวม  29,112,200   บาท 

 
งบประมาณรวมทัง้ส้ิน             129,515,400   บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เงินเดือนและ คาจาง คาตอบแทน คา เงิน คาครุภัณฑ หนวยงานเจาของ
คาจางประจํา ช่ัวคราว ใชสอยและ สาธารณูปโภค อุดหนุน ท่ีดินและ งบประมาณ

วัสดุ ส่ิงกอสราง
1.งานไฟฟาถนน 7,609,700         5,527,200       12,104,000       -                    370,000        -                   39,916,000      65,526,900       สํานักการชาง 00242

2.งานสวนสาธารณะ 3,247,000         6,005,800       3,361,000         -                    -                -                   18,663,000      31,276,800       สํานักการชาง 00243

3.งานกําจัดขยะมูลฝอย 289,000            -                  46,000              -                    -                -                   -                   335,000            สํานักการชาง 00244
และส่ิงปฏิกูล

6,551,200         13,875,000     8,664,000         -                    -                -                   22,000             29,112,200       กองสาธารณสุขฯ 00244

4.งานบําบัดน้ําเสีย 171,600            2,007,900       1,085,000         -                    -                -                   -                   3,264,500         สํานักการชาง 00245

รวม 17,868,500     27,415,900   25,260,000     -                  370,000       -                 58,601,000     129,515,400    

เทศบาลนครตรัง  อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน รายจายอื่น รวม รหัสบัญชี

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2555
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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  11,020,000   บาท 
 



เงินเดือนและ คาจาง คาตอบแทน คา เงิน คาครุภัณฑ หนวยงานเจาของ
คาจางประจํา ช่ัวคราว ใชสอยและ สาธารณูปโภค อุดหนุน ท่ีดินและ งบประมาณ

วัสดุ ส่ิงกอสราง
1.งานบริหารทั่วไป 650,000            770,000          160,300            5,000                -                -                   75,000             1,660,300         กองสวัสดิการสังคม 00251

2.งานสงเสริมสนับสนุน 1,185,000         -                  5,686,700         -                    648,000        -                   1,840,000        9,359,700         กองสวัสดิการสังคม 00252
ความเขมแข็งของชุมชน

รวม 1,835,000      770,000       5,847,000      5,000             648,000     -                1,915,000     11,020,000    

งาน รายจายอื่น รวม รหัสบัญชี

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลนครตรัง  อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง

รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เทศบาลนครตรัง 

รายจายตามแผนงาน 
ดานบริการชุมชนและสังคม 

แผนงาน  การศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 
------------------------- 

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 2,945,000   บาท 
2. สํานักการศึกษา      งบประมาณรวม          27,042,400   บาท 
3. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม    งบประมาณรวม    240,000   บาท 

งบประมาณรวมทั้งส้ิน          30,227,400   บาท 
 



เงินเดือนและ คาจาง คาตอบแทน คา เงิน คาครุภัณฑ หนวยงานเจาของ
คาจางประจํา ช่ัวคราว ใชสอยและ สาธารณูปโภค อุดหนุน ท่ีดินและ งบประมาณ

วัสดุ ส่ิงกอสราง
1.งานบริหารทั่วไป 2,604,200         3,360,700       2,265,500         3,172,000         -                -                   40,000             11,442,400       สํานักการศึกษา 00261
เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

2.งานกีฬาและนันทนาการ -                    -                  13,650,000       -                    -                -                   -                   13,650,000       สํานักการศึกษา 00262

3.งานศาสนาวัฒนธรรม -                    -                  1,950,000         -                    -                -                   -                   1,950,000         สํานักการศึกษา 00263
ทองถ่ิน -                    -                  325,000            -                    -                -                   -                   325,000            สํานักปลัดเทศบาล 00263

-                    -                  240,000            -                    -                -                   -                   240,000            กองสาธารณสุขฯ 00263

4.งานวิชาการวางแผนและ -                    -                  2,620,000         -                    -                -                   -                   2,620,000         สํานักปลัดเทศบาล 00264
สงเสริมการทองเที่ยว

รวม 2,604,200      3,360,700    21,050,500    3,172,000      -             -                40,000          30,227,400    

เทศบาลนครตรัง  อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน รายจายอื่น รวม รหัสบัญชี

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2555
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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  11,591,800   บาท 
 
 



เงินเดือนและ คาจาง คาตอบแทน คา เงิน คาครุภัณฑ หนวยงานเจาของ
คาจางประจํา ช่ัวคราว ใชสอยและ สาธารณูปโภค อุดหนุน ท่ีดินและ งบประมาณ

วัสดุ ส่ิงกอสราง
1.งานบริหารทั่วไป 2,340,400         106,100          4,987,500         1,570,000         -                -                   -                   9,004,000         สํานักการชาง 00311
เก่ียวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา

2.งานกอสรางโครงสราง 1,973,700         295,200          168,900            -                    -                -                   150,000           2,587,800         สํานักการชาง 00312
พ้ืนฐาน

รวม 4,314,100      401,300       5,156,400      1,570,000      -             -                150,000        11,591,800    

งาน รายจายอื่น รวม รหัสบัญชี

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลนครตรัง  อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง

รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เทศบาลนครตรัง 

รายจายตามแผนงาน 
ดานการดําเนินงานอื่น 

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

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหการบริหารงานท่ีไมใชภารกิจของหนวยงานใด  โดยเฉพาะเปนไปดวยความเรียบรอย  
2. เพ่ือบํารุงสมาคมท่ีเทศบาลเปนสมาชิก  สมทบกองทุนตามท่ีกฎหมายหรือระเบียบกําหนดไว 
3. เพ่ือใหการจราจรภายในเขตเทศบาลเกดิความคลองตัว 
4. เพ่ือการใชจายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน 
5. เพ่ือจายเปนเงินชวยคาทําศพ 
6. เพ่ือพัฒนาการศึกษาแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีความรูความสามารถ

เพ่ิมขึ้น 
7. เพ่ือการสงเคราะหผูปวยเอดส  ซ่ึงยากจนไมสามารถประกอบอาชีพไดใหมีความเปนอยูท่ีดีขึน้ 

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

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
  1.  สํานักปลัดเทศบาล    งบประมาณรวม            62,902,700  บาท 



เงินเดือนและ คาจาง คาตอบแทน คา เงิน คาครุภัณฑ หนวยงานเจาของ
คาจางประจํา ช่ัวคราว ใชสอยและ สาธารณูปโภค อุดหนุน ท่ีดินและ งบประมาณ

วัสดุ ส่ิงกอสราง
1.งานงบกลาง -                    -                  -                    -                    -                -                   -                   62,902,700       สํานักปลัดเทศบาล 00411

รวม -                -               -                -                -             -                -                62,902,700    

งาน รายจายอื่น รวม รหัสบัญชี

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลนครตรัง  อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง

รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง
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รายละเอียดประมาณรายจายทั่วไป 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 

เทศบาลนครตรัง 
อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง 

 

สํานักปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2555 
เทศบาลนครตรัง 

อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 
หนวยงาน  สํานักปลัดเทศบาล 

******************** 
 
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งส้ิน     เปนเงิน       53,658,800  บาท  แยกเปน 
1.  รายจายประจํา      ตั้งไว  รวม  46,395,000  บาท  แยกเปน 

1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา   ตั้งไว  รวม  19,235,100  บาท  แยกเปน 
 เงินเดือน                  ตั้งไว  15,828,300  บาท 

1.1.1  ประเภท  เงินเดือน / คาตอบแทนผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
           ตั้งไว    2,737,000  บาท 

-  เพ่ือจายเปนเงินเดือนนายกเทศมนตรี  ในอัตราเดือนละ  46,280  บาท  เปนเงิน  555,360  บาท 
รองนายกเทศมนตรี  จํานวน  4  อัตรา  ในอัตราเดือนละ  25,450  บาท/คน  เปนเงิน  1,221,600  บาท  
-  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี    ในอัตราเดือนละ  10,000  บาท  เปนเงิน  
120,000  บาท  และรองนายกเทศมนตรี  จํานวน  4  อัตรา  ในอัตราเดือนละ  7,500  บาท / คน  เปนเงิน  
360,000  บาท   
-  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษ  นายกเทศมนตรี  ในอัตราเดือนละ  10,000 บาท  เปนเงิน  120,000  บาท  
และรองนายกเทศมนตรี  จํานวน  4  อัตรา  ในอัตราเดือนละ  7,500  บาท/คน  เปนเงิน  360,000  บาท   
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป   

1.1.2  ประเภท  เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ             ตั้งไว  11,389,200  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงานเทศบาลสามัญ  สังกัดสํานัก
ปลัดเทศบาล  
ตั้งจายจากเงินรายได    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป     เปนเงิน  5,792,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เปนเงิน  5,597,200  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  ในอัตราเดือนละ   
11,570  บาท / คน   
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป   

  1.1.4  ประเภท  เงินเพ่ิมตาง  ๆ                ตั้งไว      630,700  บาท 
-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหกับปลัดเทศบาล  ในอัตราเดือนละ  10,000  บาท    รองปลัดเทศบาล 
ระดับ 8   และหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ระดับ 8  ในอัตราเดือนละ 5,600  บาท/คน  
-  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวใหแกพนักงานเทศบาล  ตั้งจายตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 115  ลงวันท่ี  14  กรกฎาคม  2551 
-  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษ  แกพนักงานเทศบาล  ซ่ึงเปนผูไดรับเงินเดือนเต็มขั้นในอัตรารอยละ  
2, 4  ตั้งจายตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนพิเศษของขาราชการและ
ลูกจางประจํา  ผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงขั้นสูงสุดของอันดับหรือตําแหนง พ.ศ.2544  และหนังสือ  
ก.จ.  ก.ท.  ก.อบต.  ดวนมาก ท่ี มท 0313.3/ว 969  ลงวันท่ี  1  สิงหาคม 2544 
-  เพ่ือจายเปนเงินท่ีปรับเพ่ิมสําหรับคุณวุฒิท่ีเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้งใหแกพนักงาน
เทศบาล  ตั้งจายตามประกาศ ก.ท.จ.ตรัง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวนเงินท่ี
ปรับเพ่ิมสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองวาคุณวุฒินั้นเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้ง  ลงวันท่ี  20  พฤษภาคม  2554  
ตั้งจายจากเงินรายได    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป   เปนเงิน    433,300  บาท 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เปนเงิน    197,400  บาท 

  1.1.5  ประเภท  เงินประจําตําแหนงของผูบริหาร              ตั้งไว      321,600  บาท 
เพ่ือจายใหกับพนักงานเทศบาลตําแหนงนักบริหารงานเทศบาลระดับ  9  ในอัตราเดือนละ  10,000  บาท  
และระดับ  8  ในอัตราเดือนละ  5,600  บาท / คน  
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป     
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 คาจางประจํา                   ตั้งไว  3,406,800  บาท 

  1.1.6  ประเภท  คาจางลูกจางประจํา                ตั้งไว  3,303,300  บาท 
เพ่ือจายคาจางใหกับลูกจางประจําและเงินปรับปรุงคาจางประจําป  ในสังกัดสํานักปลัดเทศบาล   งานธุรการ  
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป   เปนเงิน     883,900  บาท 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เปนเงิน  2,419,400  บาท 

  1.1.7  ประเภท  เงินเพ่ิมตาง  ๆ                ตั้งไว      103,500  บาท 
-  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษแกลูกจางประจํา  ซ่ึงเปนผูไดรับคาจางเต็มขั้น  ในอัตรารอยละ 2, 4 
ตั้งจายตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนพิเศษของขาราชการและลูกจางประจํา  
ผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงขั้นสูงสุดของอันดับหรือตําแหนง พ.ศ.2544  และหนังสือ ก.จ. ก.ท. ก.อบต. 
ดวนมาก ท่ี มท 0313.3/ว 969 ลงวันท่ี  1 สิงหาคม 2544  
-  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวใหแกลูกจางประจํา  ตั้งจายตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน  ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0809.3/ว 115  ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2551  
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป    เปนเงิน  14,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เปนเงิน  89,500  บาท 
 
 1.2  หมวดคาจางชั่วคราว     ตั้งไว  รวม    2,761,900  บาท  แยกเปน 

1.2.1  ประเภท  เงินเดือนหรือเงินท่ีจายเพ่ิมใหกับพนักงานจาง         ตั้งไว    2,761,900  บาท 
-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทน  (เงินเดือน)  และเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว  ใหแกพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางท่ัวไปสังกัดสํานักปลัดเทศบาล  ตามอัตราท่ีกําหนด 
ตั้งจายจากเงินรายได    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป   เปนเงิน  1,181,800  บาท 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เปนเงิน  1,580,100  บาท 
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 1.3 หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสด ุ   ตั้งไว  รวม  23,548,000  บาท  แยกเปน 
 คาตอบแทน                  ตั้งไว    7,892,000  บาท 
   1.3.1  ประเภท  คาตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา  สมาชิกสภา  และเลขานุการสภา 

           ตั้งไว    4,833,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล  ในอัตราเดือนละ  25,450  บาท  รองประธาน 
สภาเทศบาล  ในอัตราเดือนละ  20,830  บาท  และสมาชิกสภาเทศบาล  จํานวน  22  คน  ในอัตราเดือนละ  
16,200  บาท/คน 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป   

   1.3.2  ประเภท  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
                    ตั้งไว    1,846,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ  ดังนี ้

  -  เงินรางวัลใหกับเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติงานใหกับเทศบาล  จํานวน  4  คน  ตามหนังสือ
จังหวัดตรัง  ท่ี  ตง 0018/1164  ลงวันท่ี  19  มกราคม  2539  และเจาหนาท่ีตํารวจผูปฏิบัติงาน  เพ่ือรักษา
ความสงบเรียบรอยภายในสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร 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 

  -  เงินรางวัลเกี่ยวกับการดําเนินการคัดเลือกของเทศบาลนครตรัง  คาตรวจผลงานของ
คณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานเทศบาลสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สายงานนิติการ  
คาตอบแทนของคณะกรรมการประเมินผลงาน  สําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ (เล่ือนไหล)  ท่ีมาจาก
บุคคลภายนอกและคาใชจายอ่ืน ๆ  ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎหมายแลวแตกรณี   
ตั้งไว  50,000  บาท  คาตอบแทนกรรมการประเมินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล  คาตอบแทนในการ
บริหารจัดการตรวจประเมินผลงานจากผูยื่นการประเมินของพนักงานครู ตั้งไว 130,000  บาท  รวมเปนเงิน
ตั้งไว  180,000  บาท   

  -  ประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (โบนัส)  เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืน
เปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา  ตลอดจนพนักงานจางของเทศบาลนครตรัง  
ตามหนังสือจังหวัดตรัง ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0828.2 / 14421 ลงวนัท่ี 20 กันยายน 2548  ตั้งไว  1,400,000  บาท 
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  -  เงินทําขวัญพนักงานและลูกจางของเทศบาล  เพ่ือจายเปนเงินทําขวัญพนักงานและลูกจาง
ผูใดไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บจนพิการถึงสูญเสียอวัยวะสวนใดสวนหนึ่งไปเพราะเหตุปฏิบัติราชการ 
ในหนาท่ีหรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําการตามหนาท่ีแตยังสามารถรับราชการตอไปได  ใหไดรับเงิน
ทําขวัญเปนเงินกอนตามอัตราท่ีกระทรวงการคลังกําหนดไวสําหรับขาราชการพลเรือนหรือลูกจางของสวน
ราชการ  ตั้งไว  50,000  บาท   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  
  1.3.3  ประเภท  คาเบ้ียประชุม                ตั้งไว        21,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเบ้ียประชุมคณะกรรมการ  ท่ีมาตรวจรายงานการประชุม  คณะกรรมการแปรญัตติ 
หรือคณะกรรมการอ่ืนใด  ท่ีมีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป    

  1.3.4  ประเภท  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ             ตั้งไว        50,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ใหกับพนักงานเทศบาล  ลูกจาง  และพนักงานจาง
ท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ  ในการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนและงานทะเบียน
ราษฎร  มีการปรับขยายระยะเวลาการบริการประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล  และการปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการท่ีไดรับมอบหมายตามภารกิจกรณีท่ีเทศบาลมีภารกิจจําเปนเรงดวนหรือกําหนดกิจกรรม
เพ่ิมเติมแตมีเจาหนาท่ีปฏิบัติงานไมเพียงพอ  และพิจารณาใหนกัเรียน  นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานนั้นๆได   
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 
เพ่ือจายเปนคาเชาบานแกพนักงานเทศบาลสังกัดสํานักปลัดเทศบาล  ท่ีมีสิทธิไดรับคาเชาบานตามระเบียบฯ 
ตั้งจายจากเงินได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  

  1.3.6  ประเภท  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร              ตั้งไว      494,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  คาเลาเรียนบุตรใหกับพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา  ตลอดจน
บุตรของคณะผูบริหารท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป   เปนเงิน      185,300  บาท 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เปนเงิน      308,700  บาท 
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  1.3.7  ประเภท  เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล              ตั้งไว      600,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหกับนายกเทศมนตรี  พนักงานเทศบาล   ลูกจางประจํา   
ตลอดจนบุคคลในครอบครัวท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ  ฯลฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป   เปนเงิน      280,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เปนเงิน      320,000  บาท 
 
 คาใชสอย                  ตั้งไว  13,423,000  บาท 

ก.  ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ              ตั้งไว      450,000   บาท 
  (1)  คารับวารสาร  สําหรับจายเปนคารับหนังสือราชกิจจานุเบกษา  นิตยสาร  ฯลฯ 
  (2)  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  สําหรับจายเปนคาเย็บหนังสือ  เขาปกหนังสือ 
หรือการจัดทําปกหนังสือตางๆ ฯลฯ 
  (3)  คาซักฟอก  สําหรับจายเปนคาจางซักฟอกผามาน  พรมหองทํางาน  ผาปูโตะ  ฯลฯ 
  (4)  คาโฆษณาและเผยแพร  สําหรับจายเปนคาลงนามถวายพระพร  เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  และสมเด็จพระนางเจาฯ  พระบรมราชินีนาถ  ทางวิทยุ 
กระจาย เสียง  โทรทัศน  หรือส่ิงพิมพตางๆ ฯลฯ 
  (5)  คาระวางบรรทุก  สําหรับจายเปนคาบรรทุกส่ิงของตางๆ   ฯลฯ 
  (6)  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน  สําหรับจายเปนคาใชจายท่ีจะตองจายในลักษณะ 
คาธรรมเนียมตางๆ  คาลงทะเบียนการประชุมใหญสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 
  (7)  คาจางเหมาบริการ  สําหรับจายเปนคาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทํากิจการอยางใด
อยางหนึ่งใหเทศบาล  คาติดตั้งมิเตอรประปาของอาคารสํานักงาน  คาจางยามรักษาความปลอดภัยบริเวณ
สํานักงานเทศบาล  คาจางเหมาบํารุงรักษาและซอมแซมระบบคอมพิวเตอรสําหรับบริการดานงานทะเบียน
ราษฎรและบัตร  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป   เปนเงิน    435,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เปนเงิน      15,000  บาท   
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  ข.  ประเภท รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน             ตั้งไว      800,000  บาท 
  (1)  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ  เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ
ตางๆ  ท่ีใชในสํานักปลัดเทศบาล  งานทะเบียนราษฎร  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เชน  เครื่อง
พิมพดีดแบบธรรมดา  เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องปรับอากาศ  เครื่องโทรสาร  ระบบตูสาขาโทรศัพทและ
เครื่องโทรศัพท  วิทยุส่ือสาร  รถยนตท่ีใชในงานปองกันฯ  จํานวน  20  คัน  งานทะเบียนฯ  จํานวน  1  คัน  
สํานักปลัดเทศบาล  จํานวน  4  คัน  ฯลฯ 
  (2)  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมท่ีดินและส่ิงกอสราง  เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมส่ิงกอสรางตาง ๆ  เชน บานพักพนกังานเทศบาล  อาคารสํานักงาน ฯลฯ  ท่ีอยูในความรับผิดชอบ
ของสํานักปลัดเทศบาล  จํานวน  21  หลัง  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน  18  หลัง  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป   เปนเงิน    500,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เปนเงิน    300,000  บาท   

ค.  ประเภท  รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ             ตั้งไว    6,640,000  บาท 
   (1)  คารับรอง                 ตั้งไว    2,000,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคารับรอง  ดังนี ้
   -  คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมานิเทศงาน  ตรวจงานหรือ  เยี่ยมชม  
หรือทัศนศึกษาดูงาน  ซ่ึงจายเปนคาอาหาร  คาเครื่องดื่ม  คาของขวัญ  คาพิมพเอกสาร  คาใชจายท่ีเกี่ยวเนื่อง
กับการรับรอง  รวมท้ังคาบริการ  ซ่ึงตั้งจายในอัตราไมเกินรอยละ  1  ของรายไดจริงในปงบประมาณท่ีลวง
มา  (ป 2553)  โดยไมรวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู   เงินจายขาดเงินสะสม  และเงินท่ีมีผูอุทิศให   
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4 / ว 2381 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2548  (384,657,051.98  X 1%   
= 3,846,570.52 )  เทศบาลตั้งไวเพียง  1,800,000  บาท 
   -  คาเล้ียงรับรองในการประชุมสภาทองถ่ินหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ี
ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมายหรือหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ซ่ึงจายเปนคาอาหาร   
คาเครื่องดื่ม  คาของขวัญ  คาพิมพเอกสาร  คาใชจายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการรับรอง  รวมท้ังคาบริการ  เทศบาล 
ตั้งไวเพียง  200,000  บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
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  (2)  โครงการประชุมเครือขายองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดตรัง  ตั้งไว    50,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการประชุมเครือขายองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดตรัง  ประจําทุกเดือน  
จํานวน  100  องคกร  สําหรับจายเปนคาพิธีเปด  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
คาตอบแทนวิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ  คาตกแตงสถานท่ี  คาของขวัญ  คาเอกสาร  คาอัดรูป  คาจางเหมา
บริการ  คาใชจายในการเดินทางทัศนศึกษาดูงานสถานท่ีตาง ๆ  คาใชจายอ่ืน ๆ  ในการดําเนินโครงการ  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 

  (3)  โครงการอบรมสัมมนาเพ่ิมศักยภาพบุคลากร               ตั้งไว     500,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการจัดฝกอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ  ทัศนศึกษาดูงานท้ังในและ
ตางประเทศ  ใหกับผูบริหาร  ผูชวยผูบริหาร  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  สมาชิก
สภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาล  สําหรับจายเปนคาใชจาย 
พิธีเปด-ปด  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาตอบแทนวิทยากร  คาพาหนะ  คาเชาท่ี
พัก  คาวัสดุอุปกรณ  คาตกแตงสถานท่ี  คาของขวัญของรางวัล  คาเอกสาร  คาอัดรูป  คาจางเหมาบริการ  
คาใชจายในการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานสถานท่ีตางๆ  ท้ังในประเทศและตางประเทศ  คาใชจายอ่ืนๆ  
ในการดํ า เนินงานตามโครงการฯ  ฯลฯ  ตั้ งจ ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวน ท่ี สุด   
ท่ี  มท  0808.2/ว  3446  ลงวันท่ี  19  ตุลาคม  2548 
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  

   (4)  โครงการใหบริการมอบปายเลขท่ีบาน  เพ่ือเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา  84  พรรษา               ตั้งไว       280,000   บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการมอบปายเลขท่ีบานใหกับประชาชนท่ีมีบานอยูในพ้ืนท่ีชุมชนเขต
เทศบาลนครตรัง  สําหรับจายเปนคาใชจายในพิธีมอบปาย  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ  คาจางทําปายพลาสติกระบุเลขท่ีบานและคาใชจายอ่ืน ๆ  ฯลฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป   

  (5)  โครงการอบรมใหความรูอัคคีภัยเบ้ืองตน   ตั้งไว      50,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการอบรม/เผยแพร/ใหความรูเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัยเบ้ืองตนแกนักเรียน
ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา  ในเขตเทศบาลนครตรัง โดยจายเปนคาตกแตงสถานท่ี  คาใชจายใน
พิธีเปด - ปด  การฝกอบรม  คาวัสดุอุปกรณ  เครื่องเขียน  คาพิมพประกาศนียบัตร  คาพิมพเอกสาร  และ 
ส่ิงตีพิมพ  คาใชจายในการติดตอส่ือสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาของท่ีระลึก คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนในการดําเนินงานตามโครงการฯ  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
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  (6)  โครงการอบรมอาสาสมัครปกปองสถาบัน (อสป.) สามัคค ี ตั้งไว      10,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการอบรมอาสาสมัครปกปองสถาบัน (อสป.) สามัคคี  ใหแกพนักงานเทศบาล  
ลูกจางประจํา  พนักงานจาง   ใหมีความรู    ความเขาใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข  สําหรับจายเปนคาตกแตงสถานท่ี  คาใชจายในพิธีเปด - ปดการฝกอบรม    
คาวัสดุอุปกรณ  เครื่องเขียน  คาพิมพเอกสาร  คาถายเอกสาร  คาตอบแทนวิทยากร  คาของท่ีระลึก  คาอาหาร
และเครื่องดื่ม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนในการดําเนินงานตามโครงการฯ  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

  (7)  โครงการอาสาสมัครตํารวจบานชุมชนเทศบาลนครตรัง  ตั้งไว    500,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการอบรมอาสาสมัครตํารวจบาน  ชุมชนเทศบาลนครตรัง   โดยจัดอบรม
อาสาสมัครตํารวจบานชุมชนเทศบาลนครตรัง   ใหมีความรูและทักษะ สามารถออกปฏิบัติงานรวมกับ
เจาหนาท่ีตํารวจในการสอดสองดูแลปกปองคุมครองเด็กและเยาวชนท่ีเส่ียงตอการกระทําผิด  เฝาระวัง
ปญหายาเสพติดและปญหาอาชญากรรมในชุมชน  โดยจายเปนคาใชจายในพิธีเปด - ปดการฝกอบรม    
คาวัสดุอุปกรณ   เครื่องเขียน   คาพิมพเอกสาร   คาจัดทําเอกสาร  คาถายเอกสาร  คาอาหารและเครื่องดื่ม  
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาตอบแทนวิทยากร  คาใชจายในการติดตอส่ือสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ    
คาของขวัญของรางวัล  คาพิมพประกาศนียบัตร และคาใชจายอ่ืน ๆ ในการดําเนินงานตามโครงการฯ  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

  (8)  โครงการประชุมเครือขายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตั้งไว      10,000  บาท 
เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดประชุมผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินและเจาหนาท่ีปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย  ลูกจางเทศบาล  พนักงานจางเทศบาลในจังหวัดตรัง  1 อบจ.  15  เทศบาล  84  อบต.  และ
หนวยงานอ่ืนๆ  เพ่ือศึกษาวิธีการดําเนินงานทุก  3  เดือน/ครั้ง  สําหรับจายในพิธีเปด-ปด  คาอาหารและ
เครื่องดื่ม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาตอบแทน  คาวัสดุอุปกรณ  คาตกแตงสถานท่ี  คาของขวัญ 
ของรางวัล  คาเอกสาร  คาลางและอัดรูป  คาจางเหมาบริการ  คาตอบแทนวิทยากร  คาใชจายใน 
การทัศนศึกษาดูงาน  และคาใชจายอ่ืนๆ  ในการดําเนินงานตามโครงการฯ  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได    
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
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(9)  โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลนครตรัง  
          ตั้งไว    300,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลนครตรัง  ในการ
ดําเนินการจัดอบรมทบทวนใหสมาชิก อปพร. มีความรูเกี่ยวกับสาธารณภัยรูปแบบตางๆ สําหรับจายเปน
คาใชจายในพิธีเปด-ปด  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาตอบแทน  คาวัสดุอุปกรณ  
เครื่องเขียน  คาวัสดุเครื่องแตงกาย  คาตกแตงสถานท่ี  คาของขวัญของรางวัล  คาเอกสาร  คาพิมพวุฒิบัตร  
ค า ล า งแ ละ อั ดรู ป   ค า จ า ง เ ห ม า บริ ก า ร   ค า ตอ บ แ ท นวิ ท ย าก ร   ค า ใ ช จ าย ใ น กา ร เ ดิ นท า ง ไ ป 
ทัศนศึกษาดูงาน และคาใชจายอ่ืนๆ  ในการดําเนินงานตามโครงการฯ  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได    
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  

  (10)  โครงการเชิดชูบุคคลท่ีควรบูชา    ตั้งไว    120,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการจัดงานวันพระยารัษฎานุประดิษฐ   ในการประกอบพิธีทางศาสนา 
พิธีบวงสรวง  พิธีวางพวงมาลาสักการะรูปจําลองของพระยารัษฎาฯ  การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับชีวประวัติ
และยางพารา   สําหรับจายเปนคาใชจายในพิธีเปด  พิธีทางศาสนา  พิธีบวงสรวง  พิธีสักการะ  คาเครื่องไทย
ธรรม   ผาไตรจีวร  คาภัตตาหารถวายพระ  คาปจจัยถวายพระ ธูป - เทียน  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาพวงมาลัย  พวงมาลา  คาวัสดุทําปายช่ือหนวยงานท่ีเขารวมวางพวงมาลา  คามหรสพ   
คาแสง  สี  เสียง  อุปกรณประกอบฉาก  คาจัดทําส่ือประชาสัมพันธ  คาใชจายในการจัดนิทรรศการ   
และคาวัสดอุุปกรณ  คาตอบแทน  คาใชจายการประชุมอบรมตางๆ  คาใชจายเกี่ยวกับการรวมจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับยางพารา  และคาใชจายอ่ืนๆ  ในการดําเนินการโครงการ  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 

  (11)  โครงการจัดงานวันเทศบาล     ตั้งไว    100,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการจัดงานวันเทศบาล  การประกอบพิธีทางศาสนา  กิจกรรมรวมกับ 
เหลากาชาดจังหวัดตรังรับบริจาคโลหิต  กิจกรรมการพัฒนาบริเวณสาธารณะตาง ๆ สําหรับจายเปนคาใชจาย
ในพิธีเปด  คาดอกไม  ธูปเทียน  ในพิธีทําบุญ  คาอาหารเพลแดพระภิกษุสงฆ   คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
คาอาหารและเครื่องดื่มแกผูท่ีมารวมงานและรวมพัฒนา  คาการแสดงมหรสพ  คาตอบแทน  คาระบบแสง   
สี  เสียง  คาวัสดอุุปกรณและคาใชจายอ่ืนๆ  ท่ีจําเปนในการดําเนินการโครงการฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 
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  (12)  โครงการจัดงานวันรัฐพิธี      ตั้งไว    100,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรม  นิทรรศการอันเกี่ยวเนื่องในวันรัฐพิธี  วันสําคัญเพ่ือเปนการแสดง
ความจงรักภักดีและดํารงไวซ่ึงสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  การประกอบพิธีลงนามถวายพระพร  
พิธีทําบุญตักบาตร  พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร  การประกอบพิธีวันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี  พิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรียสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  พิธีทาง
ศาสนา  พิธีกลาวสดุดีเฉลิมพระเกียรต ิ วันทองถ่ินไทยและวันสําคัญอ่ืนๆ  ฯลฯ  สําหรับจายเปนคาใชจายใน
พิธีเปด-ปด  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ  คาตกแตงสถานท่ี  คาจาง
เหมาบริการ  คาใชจายในพิธีทางศาสนา  คาตอบแทน  คาพวงมาลา  คาพานพุมดอกไม  คาเครื่องสักการะตาง  ๆ 
คาวัสดุอ่ืนๆ  ในการดําเนินโครงการและการรวมงานรัฐพิธีตางๆ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน  

(13)  โครงการอนุรักษสืบสานสงเสริมเอกลักษณ  จารีตประเพณีทองถ่ิน 
                      ตั้งไว  1,600,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงานเทศกาลวันตรุษจีน/ประเพณีถือศีลกินผัก/เทศกาลสงทายปเกาตอนรับ 
ปใหม  กิจกรรมพิธีตามวัฒนธรรมของชาวไทยเช้ือสายจีน  ขบวนแห  กิจกรรมบนเวที  พิธีรับองคศักดิ์สิทธ์ิ  
กิจกรรมสวดมนต  กิจกรรมเวียนเทียน  การตกแตงเมือง  การประกวดธิดาเจาแมกวนอิม  การแสดงดนตรี 
มหรสพ  การประกวดของเยาวชน  กิจกรรมรําวงโบราณ  พิธีทําบุญตักบาตรในวันขึ้นปใหม  สําหรับจายเปน
คาใชจายในพิธีเปด - ปด  คาดอกไม  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาตอบแทน   
คาวัสดุอุปกรณ  คาตกแตงสถานท่ี  คาเชาระบบแสง  สีและเสียง  คาเชาเครื่องเสียง  คาวัสดุประชาสัมพันธ  
คาจางทําส่ือประชาสัมพันธ  คาของท่ีระลึก  คาของขวัญของรางวัล  คาเงินรางวัล  คาปจจัยถวายพระ   
คาเครื่องไทยธรรม  คาพลุ  คาเครื่องสักการะ  พิธีไหวและการอวยพร  คาภัตตาหารถวายพระ  คาเอกสาร  
คาจางเหมาบริการ  คาแสดงมหรสพตาง ๆ  คาใชจายอ่ืนๆ  ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได    
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว 

  (14)  โครงการประชาสัมพันธและสงเสริมสนับสนุนการทองเท่ียว ตั้งไว 1,000,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการอบรมเชิงวิชาการและปฏิบัติการมัคคุเทศกนอย/การคัดเลือกยุวทูตตรังและ
เดินทางไปเผยแพรการทองเท่ียวแลกเปล่ียนวัฒนธรรมท้ังในประเทศและตางประเทศ/การจัดการแขงขันรถ
บังคับวิทยุระดับสากล/การสงเสริม  สนับสนุน  เผยแพรการทองเท่ียว  สําหรับจายเปนคาใชจายในพิธี 
เปด-ปด  คาตอบแทน  คาตอบแทนกรรมการตัดสิน  คาตอบแทนวิทยากร  คาตอบแทนวิทยากรพ่ีเล้ียง   
คาพาหนะเดินทาง  คาเชาท่ีพัก  คาจางลาม  คาจางมัคคุเทศก  คาเกียรติบัตร  คาของท่ีระลึก  คาของขวัญของรางวัล 
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คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ  คาออกแบบ  คาจัดทําส่ือโฆษณา
ประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลดานการทองเท่ียว  แผนท่ี  คาแผนพับ  โปสเตอร  วีดิทัศน  คาเอกสาร   
สปอตวิทยุ  คาจางบันทึกผลิตรายการโทรทัศน  คาเชาเวลาออกอากาศรายการโทรทัศน  คาเชาเครื่องเสียง  
คาจางเหมาบริการ  คาใชจายในการจัดนิทรรศการและคาใชจายอ่ืนในการสงเสริม  สนับสนุนและเผยแพร  
การทองเท่ียว  สถานท่ีสําคัญ  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  เอกลักษณทองถ่ิน  สินคาและผลิตภัณฑชุมชน  
และคาใชจายอ่ืนๆ  ท่ีจําเปนในการดําเนินงานตามโครงการ  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว   

(15)  โครงการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน  (ตามแผนปฏิบัติการ  21) 
  ตั้งไว    20,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการประชุม / อบรมใหความรูการจัดการเพ่ือการทองเท่ียว  ผูมีสวนเกี่ยวของดานการ
ทองเท่ียวในจังหวัดตรัง  สําหรับจายเปนคาใชจายในพิธีเปด-ปด   คาพาหนะเดินทาง คาเชาท่ีพัก  คาวัสดุ 
อุปกรณ  คาจัดการประชุม  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาตอบแทนวิทยากร   
คาแปลเอกสาร  คาจางลาม  คาธรรมเนียม  คาอัดรูป  คาจางเหมาบริการ  คาจัดทําเอกสาร  แผนพับ  ส่ิงพิมพ
และส่ือเผยแพร  เพ่ือการประชาสัมพันธ  คาติดตอส่ือสารตางประเทศ  คาจาง  คาออกแบบ  คาตกแตง
สถานท่ี  คาของขวัญของรางวัลของท่ีระลึก  คาวัสดุอุปกรณ  และคาใชจายอ่ืน ๆ  ท่ีจําเปนในการดําเนินการ
โครงการ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว  

  ง.  ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น  ๆ
                      ตั้งไว  5,533,000  บาท 
  (1)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฯ                ตั้งไว     900,000  บาท 
เพ่ือเปนคาใชจายในเดินทางไปราชการ  เชน  คาเบ้ียเล้ียง  คาเชาท่ีพัก คาพาหนะเดินทาง  คาธรรมเนียมและ
คาลงทะเบียน  และคาใชจายอ่ืน ๆ  ตามระเบียบหรือหนังสือส่ังการ  ใหแกพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  
พนักงานจางเทศบาล  ตลอดจนนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  เลขานุการ
นายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  และสมาชิก อปพร.
เทศบาลนครตรัง  ท่ีเดินทางไปราชการฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป   เปนเงิน  800,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เปนเงิน  100,000  บาท 
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  (2)  คาของขวัญ  ของรางวัล  หรือเงินรางวัล    ตั้งไว        5,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาของขวัญ  ของรางวัล  หรือเงินรางวัล  ใหแกผูปฏิบัติงานใหแกเทศบาล  และผูปฏิบัติงาน   
ท่ีเกี่ยวกับการจับกุมผูกระทําผิดเทศบัญญัติและกฎหมาย   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
  (3)  คาชดใชความเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน    ตั้งไว    120,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาชดใชความเสียหาย  หรือคาสินไหมทดแทนใหแกบุคคลอ่ืน  อันเนื่องมาจากการละเมิด 
ท่ีเกิดจากการกระทําของเทศบาล  และกรณีรถขององคกรปกครองสวนทองถ่ินกอใหเกิดความเสียหายตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0808.4/ว 1033 ลงวันท่ี  16  มีนาคม  2554  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป   

  (4)  คาสมนาคุณ       ตั้งไว        3,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเครื่องหมายตอบแทนหรือส่ิงของอ่ืนใด  เพ่ือตอบแทนแกผูอุทิศท่ีดินหรือทรัพยสินอ่ืนใด 
หรือทําประโยชนอยางใดอยางหนึ่งใหกับเทศบาล 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 

  (5)  คาพวงมาลา       ตั้งไว        5,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาพวงมาลา  ใชเพ่ือสักการะในวันปยมหาราช 
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 

  (6)  คาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน   
             ตั้งไว  4,500,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาเตรียมการและดําเนินการเลือกตั้งฯ  ไดแก  คาตอบแทนพนักงานและเจาหนาท่ี  ท่ีปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง  คาใชสอยและวัสดุ  คาสาธารณูปโภค  และคาใชจายอ่ืนๆ  ท่ีจําเปนในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
 
  คาวัสด ุ                    ตั้งไว  2,233,000  บาท 
  ก.  ประเภท  วัสดุสํานักงาน     ตั้งไว    400,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุ  เชน  เครื่องเขียน  แบบพิมพ  กระดาษ  มูล่ี  ปายช่ือสํานักงาน  ปายปดประกาศตาง ๆ   
คาถายเอกสาร  ใชในสํานักปลัดเทศบาล  และศูนยขอมูลการบริหารงานของเทศบาลดวยระบบคอมพิวเตอร 
(MIS)  และสําหรับซ้ือธงชาติและธงสัญลักษณเพ่ือประดับในงานพิธีตางๆ  ฯลฯ  
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ตั้งจายจากเงินรายได  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป   เปนเงิน  350,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เปนเงิน     50,000  บาท 

  ข.  ประเภท  วัสดุไฟฟาและวิทย ุ     ตั้งไว      50,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุตาง ๆ  เกี่ยวกับไฟฟา  แบตเตอรี่  สายไฟฟา  ไมโครโฟน  วัสดุอะไหลวิทยุส่ือสาร  
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 และจายเปนคาน้ําดื่มเพ่ือ
ชวยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลท่ีประสบปญหาภัยแลงขาดแคลนน้ําดื่ม 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 

  ง.  ประเภท  วัสดุกอสราง      ตั้งไว      50,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุส่ิงของตาง ๆ  เชน  ปูน  หิน  ทราย  สี  ฯลฯ  เพ่ือใชในการซอมแซมสํานักงาน
บานพักพนักงานเทศบาล  รวมท้ังการจัดทําปายตาง ๆ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป     เปนเงิน      18,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เปนเงิน      32,000  บาท 
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  จ.  ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนสง    ตั้งไว    250,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะตาง ๆ  เชน  ยางนอก  ยางใน  น้ํ ามันเบรค  หัวเทียน  ฯลฯ  ท่ีอยู 
ในความรับผิดชอบของสํานักปลัดเทศบาล 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป     เปนเงิน      80,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เปนเงิน    170,000  บาท 

  ฉ.  ประเภท  วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน    ตั้งไว  1,000,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืนและน้ํามันอ่ืน ๆ  ฯลฯ  สําหรับรถยนต  รถจักรยานยนต  ท่ีอยู 
ในความรับผิดชอบของสํานักปลัดเทศบาล 
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป     เปนเงิน    400,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เปนเงิน    600,000  บาท 

  ช.  ประเภท  วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย   ตั้งไว        3,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเวชภัณฑ  สําลี  ผาพันแผล  แอลกอฮอล ฯลฯ  ท่ีจําเปนตองใชเพ่ือเตรียมไวหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
ขึ้นกับพนักงานเทศบาลและลูกจาง  ท่ีปฏิบัติงานภาคสนามของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ตั้งจายจากเงินรายได  
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

  ซ.  ประเภท  วัสดุโฆษณาและเผยแพร    ตั้งไว      20,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุตาง ๆ  ของสํานักปลัดเทศบาล  เชน  มวนเทป  สําหรับใชในการบันทึกการประชุม
ตางๆ  ผาขาว  โฟม  ใชสําหรับเขียนปายประชาสัมพันธ  คาถานใสกลองถายรูป  ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป    เปนเงิน      17,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เปนเงิน        3,000  บาท 

  ฌ.  ประเภท  วัสดุเครื่องแตงกาย     ตั้งไว      80,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคารองเทาดับเพลิง  ชุดแตงกายปฏิบัติการ  และคาชุดแตงกายอ่ืนๆ  ฯลฯ  ท่ีจําเปนตองใชสําหรับ
เจาหนาท่ีปองกันฯ  ลูกจางประจําและพนักงานจางเพ่ือเตรียมพรอมไวในการผจญเพลิงและออกชวยเหลือ
ผูประสบภัย  
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ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป    เปนเงิน      10,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เปนเงิน      70,000  บาท 

  ญ.  ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร     ตั้งไว    180,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอรตาง ๆ  ของสํานักปลัดเทศบาล  เชน  แผนหรือจานบันทึกขอมูล  ตัวบันทึก
ขอมูล  กระดาษตอเนื่อง  แผนกรองแสง  ผาหมึกและหมึกคอมพิวเตอร  และวัสดุอ่ืนๆ  ท่ีใชสําหรับ
คอมพิวเตอร  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป   เปนเงิน    160,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เปนเงิน      20,000  บาท 

  ฎ.  ประเภท  คาวัสดุอ่ืน ๆ      ตั้งไว      50,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุเครื่องดับเพลิงตาง ๆ  ท่ีจําเปนตองใชในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เชน  น้ํายา
เคมีดับเพลิง  สายสูบน้ํา  สายสงน้ําดับเพลิง  เคมีแหงพรอมตู  ขอตอ  หัวฉีดดับเพลิง  ถังเคมีดับเพลิงชนิด 
เคมีแหงพรอมตูเก็บ  น้ํายาโฟม  ฯลฯ  และคาวัสดุตาง ๆ  ท่ีมิไดระบุไวในประเภทใดประเภทหนึ่งใหเบิกได
ในประเภทนี้  
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
 
 1.4  หมวดคาสาธารณูปโภค      ตั้งไว    790,000  บาท 

1.4.1  ประเภท  คาไฟฟา      ตั้งไว      30,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาไฟฟาท่ีใชในตลาดนัดเทศบาล  และเพ่ือจายเปนคาไฟฟา  คาดูแลบํารุงรักษามิเตอรไฟฟา
บานพักพนักงานเทศบาลซ่ึงเปนบานวาง ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป     เปนเงิน      30,000  บาท 

  1.4.2  ประเภท  คาน้ําประปา     ตั้งไว      40,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาน้ําประปา  ซ่ึงจําเปนตองใชในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และเพ่ือจายเปนคาน้ํา   
คาดูแลบํารุงรักษามิเตอรน้ําประปาบานพักพนักงานเทศบาลซ่ึงเปนบานวางฯลฯ  
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ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป     เปนเงิน        8,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เปนเงิน      32,000  บาท 

  1.4.3  ประเภท  คาโทรศัพท     ตั้งไว    200,000  บาท
เพ่ือจายเปนคาโทรศัพท  คาสงขอความ  SMS  และคาอินเตอรเน็ต  ท่ีใชในสํานักงาน  สํานักปลัดเทศบาล  
บานพักพนักงานเทศบาล  โทรศัพทเคล่ือนท่ีสําหรับผูบริหาร 
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป     เปนเงิน    188,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เปนเงิน      12,000  บาท 

  1.4.4  ประเภท  คาไปรษณีย  คาโทรเลขฯ    ตั้งไว    220,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาซ้ือดวงตราไปรษณียากร  คาชําระคาฝากสงไปรษณีย ท่ีชําระคาบริการเปนรายเดือน   
คาธนาณัติ ฯลฯ  ในการติดตอราชการ  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 

  1.4.5  ประเภท  คาบริการทางดานโทรคมนาคม   ตั้งไว    300,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง  และคาส่ือสารอ่ืน ๆ  และใหหมายความ
รวมถึงคาใชจายเพ่ือใหไดใชบริการดังกลาว  และคาใชจายท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป   

1.5  หมวดรายจายอื่น       ตั้งไว      60,000  บาท 

  1.5.1  ประเภท  คาจางท่ีปรึกษาซ่ึงไมเกี่ยวกับครุภัณฑหรือส่ิงกอสราง ฯ 
          ตั้งไว      60,000  บาท 
เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินการจางองคกรหรือสถาบันท่ีเปนกลาง   เพ่ือเปนผูดําเนินการสํารวจ 
ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
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2.  รายจายเพ่ือการลงทุน 
2.1  หมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและส่ิงกอสราง  ตั้งไว  รวม    7,263,800  บาท  แยกเปน 

 คาครุภัณฑ        ตั้งไว 2,565,800  บาท 
ก.  ประเภท  ครุภัณฑสํานักงาน     ตั้งไว   431,300  บาท 

  (1)  โตะทํางาน       ตั้งไว      22,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะทํางานพรอมเกาอ้ีสําหรับผูบริหาร  จํานวน  1  ชุด  เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไว
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 

  (2)  โตะประชุม       ตั้งไว    100,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะประชุม  ชนิดขาเหล็กพับได  พ้ืนผิวปูดวยวัสดุโฟเมกา   จํานวน  50  ตัว   
เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 

(3)  โตะสนาม       ตั้งไว      54,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะสนามอัลลอยดพรอมเกาอ้ี 4 ท่ีนั่ง จํานวน 3 ชุด  เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 

  (4)  เกาอ้ี       ตั้งไว    156,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ี  ดังนี ้  
    1.  เกาอ้ีสําหรับการประชุม  แบบบุนวม  ขาเหล็กชุบโครเม่ียม  มีพนักพิง  จํานวน  200  ตัว  
เปนเงิน  100,000  บาท 
    2.  เกาอ้ีพลาสติกแบบมีพนักพิง  จํานวน  200  ตัว  เปนเงิน  56,000  บาท 
เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 

  (5)  เครื่องโทรศัพท      ตั้งไว      10,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องโทรศัพทดิจิตอลแบบตั้งโตะ มีหนาจอ LCD  จํานวน  1  เครื่อง  เปนครุภัณฑท่ี
ไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
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  (6)  เครื่องปรับอากาศ      ตั้งไว      74,300  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศขนาดไมต่ํากวา  25,000 BTU  จํานวน 1 เครื่อง  และเครื่องปรับอากาศ
ขนาดไมต่ํากวา  30,000  BTU  จํานวน  1  เครื่อง  เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑจึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 

  (7)  เครื่องดูดฝุน       ตั้งไว      15,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องดูดฝุนชนิดดูดฝุน-ดูดน้ํา ได  ขนาดไมต่ํากวา 2,000 W  จํานวน  1  เครื่อง   
เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 

  ข.  ประเภท  ครุภณัฑยานพาหนะและขนสง   ตั้งไว      95,000  บาท 

  (1)  รถเทรลเลอรลากเรือ      ตั้งไว      95,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือรถเทรลเลอรลากเรือ ขนาดไมนอยกวา 5.6 เมตร  ยาวไมนอยกวา  2.15  เมตร  พรอมชุด
อุปกรณติดตั้งทายกระบะสําหรับลากเทรลเลอร  จํานวน  1  คัน  เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

  ค.  ประเภท  ครุภัณฑไฟฟาและวิทย ุ    ตั้งไว    145,000  บาท 

  (1)  เครื่องขยายเสียง      ตั้งไว      25,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องขยายเสียงระบบประกาศ ไมต่ํากวา 250 Watts  จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย  
ลําโพง  ไมโครโฟน  สายนําสงสัญญาณ ฯลฯ   เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

  (2)  วิทยุส่ือสาร       ตั้งไว    120,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวิทยุส่ือสารระบบ VHF/FM ชนิดมือถือกําลังสง 5 วัตต  พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 
10 เครื่อง  เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
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  ง.  ประเภท  ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย   ตั้งไว    645,000  บาท 
  (1)  เครื่องชวยหายใจ      ตั้งไว    600,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องชวยหายใจชนิดอัดอากาศแบบสะพายหลัง  จํานวน  4  ชุด  เปนครุภัณฑท่ีไมได
กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
  (2)  แผนกระดานรองหลัง     ตั้งไว      45,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือแผนกระดานรองหลังพรอมอุปกรณประคองศีรษะ  จํานวน 1 ชุด  เปนครุภัณฑท่ีไมได
กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

  จ.  ประเภท  ครุภัณฑงานบานงานครัว    ตั้งไว    400,000  บาท 
  (1)  เครื่องกรองน้ํา      ตั้งไว    400,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องกรองน้ําพรอมอุปกรณครบชุด สําหรับกรองสนิมเหล็กจากเครื่องสูบน้ําบาดาล  
จํานวน  1  เครื่อง  เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคา 
ในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 

  ฉ.  ประเภท  ครุภัณฑโรงงาน     ตั้งไว      57,000  บาท 
  (1)  ถังแรงดันไดอะเฟรม      ตั้งไว      57,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือถังแรงดันไดอะเฟรม ขนาด 400 ลิตร พรอมอุปกรณ จํานวน 1 เครื่อง  เปนครุภัณฑท่ี
ไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 

  ช.  ประเภท  ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง    ตั้งไว    520,000  บาท 
  (1)  หนากากกันควันพิษ      ตั้งไว    220,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือหนากากกันควันพิษ ชนิดเต็มหนาพรอมไสกรองคู  จํานวน 10  อัน  เปนครุภัณฑท่ีไมได
กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
  (2)  หัวฉีดน้ําดับเพลิง      ตั้งไว      88,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือหัวฉีดน้ําดับเพลิงดามปน จํานวน 4 หัว  เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
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  (3)  ชุดกูภัย       ตั้งไว    212,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือชุดกูภัย  ดังนี ้
   -  ชุดกูภัยปองกันสารเคมี  ระดับ  A  จํานวน  2  ชุด   
   -  ชุดกูภัยปองกันสารเคมี  ระดับ  B  จํานวน  2  ชุด   
เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

  ซ.  ประเภท  ครุภัณฑคอมพิวเตอร     ตั้งไว    122,500  บาท 
  (1)  เครื่องคอมพิวเตอร      ตั้งไว      60,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ จํานวน 3 ชุด  ประกอบดวย 

-  ไมโครคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ  จํานวน  3  ชุด   
-  เครื่องสํารองกระแสไฟฟา  จํานวน  3  เครื่อง 

เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
  (2)  เครื่องพิมพ       ตั้งไว        5,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพ (Printer)  แบบ Laser Printer  จํานวน  1  เครื่อง  เปนครุภัณฑท่ีไมได
กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
  (3)  สแกนเนอร       ตั้งไว      50,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องจัดเก็บเอกสารแบบปอนตั้งโตะ (เครื่องสแกนเอกสาร) จํานวน 1 เครื่อง  
เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
  (4)  เครื่องสํารองกระแสไฟฟา     ตั้งไว        7,500  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องสํารองกระแสไฟฟา  จํานวน  3  เครื่อง  เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 

  ฌ.  ประเภท  ครุภัณฑอ่ืน      ตั้งไว    150,000  บาท 
  (1)  ชุดดําน้ํา       ตั้งไว    150,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือชุดดําน้ําพรอมอุปกรณครบชุด  จํานวน  2  ชุด  เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
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 คาที่ดินและส่ิงกอสราง                  ตั้งไว  4,698,000  บาท 
  1.  ประเภท  คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร                ตั้งไว  4,698,000  บาท 
  (1)  คาปรับปรุงหองทํางาน งานทะเบียนราษฎรและบัตร               ตั้งไว    300,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการ ดังนี ้

     -  ขัดและทําสีเคานเตอรทํางานใหม 
     -  ติดตั้งสแตนเลสดัดหนาตาง  จํานวน 4 ชอง 
     -  จัดหาเกาอ้ีนั่งคอย ขนาด 3 ท่ีนั่ง/ชุด  จํานวน 24 ชุด 
     -  ติดตั้งโทรทัศนสี  จอ LCD ขนาดจอ 46 นิ้ว  จํานวน 1 เครื่อง 

รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
  (2)  คาปรับปรุงหองน้ําสํานักงานเทศบาลนครตรัง              ตั้งไว   3,600,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการปรับปรุงหองน้ํา-สวม ชาย-หญิง อาคารสํานักงานเทศบาลนครตรัง ช้ัน 1 , ช้ัน 2 
และ ช้ัน 3  รวมจํานวน 6 หอง  โดยรื้อผนัง  พ้ืน  และสุขภัณฑหองน้ําเดิม  แลวปรับปรุงติดตั้งใหม  พรอม
ปรับปรุงระบบประปา-สุขาภิบาล  ระบบไฟฟาแสงสวาง  และทาสี  รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการ
ของเทศบาลนครตรัง 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
  (3)  คาปรับปรุงทาสีอาคารสํานักงานเทศบาลนครตรัง  ตั้งไว    798,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการปรับปรุงทาสีอาคารสํานักงานเทศบาลนครตรังและอาคารประกอบ ดังนี ้

-  ทําความสะอาดพ้ืนผิวเดิมแลวทาสีภายนอกอาคารสํานักงานเทศบาลท้ังหลัง  พ้ืนท่ี 
ไมนอยกวา  1,925  ตารางเมตร  และทาสีภายในอาคารสํานักงานเทศบาล  บริเวณทางเดิน  ฝาเพดาน  
ริมระเบียง และชองบันได  พ้ืนท่ีไมนอยกวา  1,525  ตารางเมตร 

-  ซอมแซมเชิงชาย  ฝาเพดาน  และกระเบ้ืองหลังคาท่ีชํารุด อาคารกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอมทําความสะอาดผนังภายนอกและหลังคา แลวทาสีภายนอกอาคารท้ังหลัง พ้ืนท่ีไมนอยกวา  
1,040  ตารางเมตร 

-  ทําความสะอาดพ้ืนผิวเดิมอาคารโรงอาหารและจอดรถ แลวทาสีท้ังภายนอกและภายใน  
พ้ืนท่ีไมนอยกวา  230  ตารางเมตร 

-  ซอมแซมกระเบ้ืองหลังคาท่ีชํารุด พรอมทําความสะอาดอาคารศาลาท่ีพัก และทาสีหลังคา 
 พ้ืนท่ีไมนอยกวา  40  ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
 

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



 

 
รายละเอียดประมาณรายจายทั่วไป 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 

เทศบาลนครตรัง 
อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง 

 

กองวิชาการและแผนงาน 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เทศบาลนครตรัง 

อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

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

งบประมาณรายจายทั้งส้ิน      เปนเงิน                9,438,200  บาท  แยกเปน 
1.  รายจายประจํา         ต้ังไว  รวม           9,058,200  บาท  แยกเปน 

1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา   ต้ังไว  รวม           3,036,200  บาท  แยกเปน 
 เงินเดือน            ตั้งไว    3,036,200  บาท 
  1.1.1  ประเภท  เงินเดือนพนักงาน           ตั้งไว    2,790,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานประจําปและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงานเทศบาล  สังกัดกอง
วิชาการและแผนงาน 
ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

1.1.2  ประเภท  เงินเพ่ิมตาง ๆ          ต้ังไว      179,000  บาท 
-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหกับผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน  ระดับ 8  ในอัตราเดือนละ  
5 , 6 0 0   บ า ท  ต า ม ห นั ง สื อ จั ง ห วั ด ต รั ง   ท่ี  ม ท  0 8 2 8 . 2 / 8 0 6 7   ล ง วั น ท่ี   3   มิ ถุ น า ย น  2 5 4 7 
-  เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือนพนักงานเทศบาล  ซึ่งเปนผูไดรับเงินเดือนเต็มขั้นในอัตรารอยละ 2, 
4  ต้ังจายตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนพิเศษของขาราชการและลูกจางประจํา  ผู
ไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงขั้นสูงสุดของอันดับหรือตําแหนง พ.ศ.2544  และหนังสือ ก.จ.   ก.ท.  ก.อบต. ดวน
มาก ที่ มท 0313.3/ว 969  ลงวันท่ี  1  สิงหาคม 2544 
-  เพื่อจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท  0809.3/ ว 115  ลงวันท่ี  14  กรกฎาคม  2551 
-  เพ่ือจายเปนเงินท่ีปรับเพ่ิมสําหรับคุณวุฒิที่เปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้งใหแกพนักงานเทศบาล  
ต้ังจายตามประกาศ ก.ท.จ.ตรัง เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวนเงินท่ีปรับเพ่ิม
สําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองวาคุณวุฒินั้นเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงที่ไดรับแตงต้ัง  ลงวันที่  20  พฤษภาคม  2554 
ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
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1.1.3  ประเภท  เงินประจําตําแหนงของผูบริหาร        ต้ังไว        67,200  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนง นักบริหารงานท่ัวไป  เดือนละ 5,600  บาท   
ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

1.2  หมวดคาจางช่ัวคราว             ต้ังไว  รวม   983,000  บาท  แยกเปน 
1.2.1  ประเภท  เงินเดือนหรือเงินท่ีจายเพ่ิมใหกับพนักงานจาง      ต้ังไว   983,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาตอบแทน (เงินเดือน)  และเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว  ใหแกพนักงานจางของกองวิชาการและ
แผนงาน   ดังนี ้  
-  คาตอบแทนพนักงานจางท่ัวไป  และคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจท่ีมีลักษณะงานเปนการสงเสริมหรือ
สนับสนุนการทํางานของพนักงานเทศบาล พรอมท้ังเงินปรับปรุง   
-  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางท่ัวไปและพนักงานจางตามภารกิจของกองวิชาการและ
แผนงาน  ตั้งจายตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0809.3/ว 115 ลงวันท่ี  
14  กรกฎาคม  2551  
ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

1.3  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสด ุ          ต้ังไว  รวม    5,009,000  บาท  แยกเปน 
 

 คาตอบแทน             ต้ังไว      661,000  บาท 
1.3.1  ประเภท  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ       ต้ังไว        80,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนักงานเทศบาลและพนักงานจางที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ  
ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

  1.3.2  ประเภท  คาเชาบาน          ต้ังไว        72,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเชาบาน ใหกับพนักงานเทศบาล ซึ่งเปนผูมีสิทธิไดรับคาเชาบาน  ตามระเบียบฯ 
ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

1.3.3  ประเภท  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร        ต้ังไว          9,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ 
ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
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1.3.4  ประเภท  เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล        ต้ังไว      500,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ใหแกพนักงานเทศบาลตลอดจนบุคคลในครอบครัวท่ีมีสิทธิไดรับ
ตามระเบียบฯ 
ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

 คาใชสอย            ตั้งไว    3,220,000  บาท 
  ก.  ประเภท  รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ         ต้ังไว   1,000,000  บาท 
  (1)  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  เพ่ือจายเปนคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือตาง ๆ  เชน 
การจัดทําแผนยุทธศาสตร  การจัดทําแผนพัฒนาสามป และแผนพัฒนาเพ่ิมเติม  การจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปและงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  การจัดทําแผนการดําเนินงาน  การจัดทํารายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  การรายงานระบบควบคุมภายใน  ฯลฯ 
  (2)  คาระวางบรรทุก  เพ่ือจายเปนคาระวางบรรทุกสิ่งของตางๆ  
  (3)  คาโฆษณาและเผยแพร  เพ่ือจายเปนคาจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวสารของเทศบาล
นครตรัง  โดยโฆษณาและเผยแพรขาวสารทางวิทยุ  หนังสือพิมพ  อักษรว่ิง  โทรทัศน  ผลิตสื่อวีดีทัศน  แผนพับ
โปสเตอร หรือสิ่งพิมพตางๆ  คาจางบันทึกผลิตรายการโทรทัศน  คาเชาเวลาออกรายการโทรทัศน  ฯลฯ 
  (4)  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ   เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ  ฯลฯ 
  (5)  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  เพ่ือจายเปนคาใชจายท่ีตองจายในลักษณะ
คาธรรมเนียมในการดําเนินคดี ฯลฯ 
  (6)  คาจางเหมาบริการ เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใดใหกับ
เทศบาล (ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม ครุภัณฑ หรือสิ่งกอสราง)  เชน  คาถายเอกสาร คากระดาษ
เขียนขาว  คาจัดทําปายไวนิลเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมและผลงานของเทศบาล รวมท้ังการเผยแพร
นโยบายท่ีสําคัญของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  ฯลฯ 
  (7)  คารับวารสาร  เพื่อจายเปนคาหนังสือพิมพรายวัน  คาวารสาร  และอื่นๆ ฯลฯ  
ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 
  ข.  ประเภท รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน       ต้ังไว      400,000  บาท 
  (1)  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑตางๆ 
เชน เครื่องมือพิมพดีด โตะ เกาอี้  เคร่ืองคอมพิวเตอร  เครื่องขยายเสียง  กลองถายรูป  ฯลฯ 
  (2)  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมท่ีดินและสิ่งกอสราง เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ท่ีดินและสิ่งกอสราง เชน บานพักพนักงานเทศบาล ฯลฯ 
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  (3)  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่นเพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น 
เชน วัสดุตาง ๆ ท่ีกองวิชาการและแผนงานรับผิดชอบ 
ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ   
 
  ค.  ประเภท รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ        ต้ังไว      620,000  บาท 
  (1)  โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง        ต้ังไว      300,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง โดยประชุมองคกรจัดทําแผนพัฒนาและองคกร
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ  เชน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง  คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลนครตรัง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง พนักงานเทศบาล  
ประชาคมเมือง (ประชาคมทองถิ่น)  พนักงานเทศบาล รัฐวิสาหกิจ หนวยงานราชการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือจัดทําแ ผนพัฒนาสา มป   กา รแกไข  กา รเพ่ิมเติมหรือกา รเปลี่ยนแ ปลงแผนพัฒนา  แ ละสํารวจ 
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  โดยออกภาคสนาม  
เก็บขอมูลความพึงพอใจของประชาชน  โดยจายคาพิธีเปด-ปด  คาวัสดุเคร่ืองเขียนและอุปกรณ  คาอาหาร  
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาเชาที่พัก  คายานพาหนะ  คาของขวัญของรางวัล   
คาใชจายอื่นๆ  ที่เกีย่วกับการดําเนินการตามโครงการ  ฯลฯ 
ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  

  (2)  โครงการยุวนักประชาสัมพันธ         ต้ังไว        70,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการอบรมเชิงวิชาการและปฏิบัติการยุวนักประชาสัมพันธ  สําหรับจายเปนคาใชจาย 
ในพิธีเปด-ปด คาตอบแทน คาตอบแทนวิทยากร คาตอบแทนวิทยากรพ่ีเลี้ยง คาพาหนะเดินทาง  คาเชา ท่ีพัก  
คาเกียรติบัตร  คาของท่ีระลึก  คาของขวัญของรางวัล คาอาหารและเคร่ืองด่ืม  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม   
คากระเปา  คาวัสดุอุปกรณ  คาออกแบบ คาจัดทําสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ  คาจางเหมาบริการ  และคาใชจาย 
ท่ีจําเปนในการดําเนินงานตามโครงการ ฯลฯ 
ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

  (3)  โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ          ต้ังไว      200,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและช้ีแจงการดําเนินงานของผูบริหารเทศบาลรวมกับสื่อมวลชน
และนักประชาสัมพันธ  ตลอดจนการแขงขันกีฬา กระชับความสัมพันธและการทัศนศึกษาดูงานการ
ประชาสัมพันธและดานสื่อสารมวลชน  สําหรับจายเปนคาใชจายในพิธีเปด-ปด คาตอบแทน คาตอบแทน
วิทยากร คาตอบแทนวิทยากรพ่ีเลี้ยง คาพาหนะเดินทาง  คาเชาที่พัก คาเกียรติบัตร  คาของที่ระลึก  คาของขวัญ 
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ของรางวัล คาอาหารและเคร่ืองด่ืม  คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม  คากระเปา  คาวัสดุอุปกรณ อุปกรณกีฬา  
ชุดนักกีฬา คาออกแบบ คาจัดทําสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ  คาจางเหมาบริการ  และคาใชจายท่ีจําเปนในการ
ดําเนินงานตามโครงการ ฯลฯ 
ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

  (4)  โครงการจัดเก็บขอมูลความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานของเทศบาล 
               ต้ังไว        50,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดทําเอกสารแบบสอบถาม คาดําเนินการจัดเก็บขอมูลความคิดเห็นของบุคลากรในหนวยงาน 
ประชาชนท่ัวไปในชุมชนตอการดําเนินงานของเทศบาลใน 3 ดาน  ไดแก  ดานการบริหารจัดการ  การนําบริการ
ไปสูประชาชนและดานความพึงพอใจ เพ่ือนําขอมูลมาใชในการยกระดับการพัฒนาเทศบาล 
ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 
  ง.  ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น  ๆ
               ต้ังไว   1,200,000  บาท 

  (1)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการฯ         ต้ังไว      250,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เชน  คาเบ้ียเลี้ยง  คา
พาหนะ  คาเชาท่ีพัก  คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน
คาธรรมเนียมคาลงทะเบียนในการประชุมหรือฝกอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง ฯลฯ 
ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

  (2)  คาใชจายในการจัดทําเอกสารเผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาลนครตรัง 
“นางฟาสาร”              ต้ังไว      700,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจางหาขอมูลขาวสารโครงการ/กิจกรรมตลอดจนผลงานตางๆของเทศบาล  ออกแบบและจัดพิมพ
เอกสารเผยแพรในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ  การดําเนินการการผลิต 6 ครั้ง/ป หรือ 2 เดือน/ครั้ง  จํานวนพิมพ 5,000 
ฉบับ/ครั้ง  รวมจํานวน 6 คร้ัง  30,000  ฉบับ  โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับภารกิจผลการดําเนินงานและกิจกรรมของ
เทศบาลนครตรัง และขอมูลที่เปนประโยชนตอประชาชน  เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขาวสาร  อันจะสงผล 
ใหเกิดความเขาใจตอการดําเนินงานของเทศบาลนครตรังอยางตอเนื่อง 
ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
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  (3)  คาใชจายในการจดัทํารายงานประจําป         ต้ังไว      250,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจางหาขอมูลขาวสารโครงการ/กิจกรรมตลอดจนผลงานตางๆ ของเทศบาลและจัดพิมพเอกสาร
เผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของเทศบาลในรอบ 1 ป  และเปนแหลงขอมูลอางอิงในการคนหา
รายละเอียดของโครงการตางๆ ดําเนินการจัดทํา 1 คร้ัง/ป จํานวน 500 เลม  โดยมีเนื้อหารายละเอียดขอมูล 
ผลการดําเนินงานของปงบประมาณท่ีผานมา 
ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 
 คาวัสด ุ             ต้ังไว   1,128,000  บาท 

ก.  ประเภท  วัสดุสํานักงาน          ต้ังไว      250,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงานตาง ๆ เชน กระดาษ  เครื่องเขียน  แฟม  แบบพิมพ  หมึก ฯลฯ 
ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

ข.  ประเภท วัสดุไฟฟาและวิทย ุ          ต้ังไว        40,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟา เชน  สายไฟฟา  ลําโพง  ไมโครโฟน ฯลฯ 
ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

  ค.  ประเภท วัสดุงานบานงานครัว          ต้ังไว          3,000  บาท 
เพ่ือใชจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  เชน ถวยชาม  แกวน้ํา  จานรอง  ถังขยะ  ผงซักฟอก ฯลฯ 
ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

  ง.  ประเภท วัสดุกอสราง           ต้ังไว        50,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสราง  เชน  ไมตาง ๆ   ทินเนอร  สี  น้ํามันทาไม  แปรงทาส ีฯลฯ 
ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

  จ.  ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนสง         ต้ังไว        30,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน  ยางนอก  ยางใน  แบตเตอรร่ี ฯลฯ 
ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

  ฉ.  ประเภท  วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น         ต้ังไว      250,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น สําหรับรถยนตท่ีอยูในความรับผิดชอบของกองวิชาการและแผนงาน 
ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
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  ช.  ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร         ต้ังไว      300,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรกิจการของเทศบาล เชน  ฟลม  กระดาษเขียนโปสเตอร  ฟลมสไลด   
ขาตั้งกลอง  แผนซีดี  ฯลฯ  
ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ   

  ซ.  ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร          ต้ังไว      200,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาแผนหรือจานบันทึกขอมูล  ผาหมึก  ตลับผงหมึก  แผนกรองแสง  เมาส ฯลฯ 
ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

  ฌ.  ประเภท  คาวัสดุอื่น  ๆ          ต้ังไว          5,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุท่ีไมสามารถเบิกจายจากประเภทอื่นๆได  เชน  คาผาใบหรือผาพลาสติก ฯลฯ 
ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

1.4  หมวดคาสาธารณูปโภค     ต้ังไว  รวม  30,000  บาท  แยกเปน 
1.4.1  ประเภท  คาโทรศัพท          ต้ังไว        30,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาโทรศัพททางไกลภายในประเทศ  และคาใชจายเพ่ือใหไดใชบริการโทรศัพท  ตลอดจนคาใชจาย 
ท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริการ  เชน  คาเชาเคร่ือง  คาเชาเลขหมายโทรศัพท  คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ 
ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 
2.  รายจายเพ่ือการลงทุน       ต้ังไวรวม  380,000  บาท  แยกเปน 

2.1  หมวดคาครุภัณฑที่ดินและส่ิงกอสราง    ต้ังไวรวม  380,000  บาท  แยกเปน 
 คาครุภัณฑ               ต้ังไว           380,000  บาท 
  ก.  ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ    ต้ังไว             35,000  บาท 

  (1)  เคร่ืองเลน DVD      ต้ังไว               5,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองเลน DVD  จํานวน  1  เครื่อง  เปนรายการที่ไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  จึงต้ังจายตามราคาในตลาดทองถิ่น 
ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
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  (2)  ไมโครโฟน       ต้ังไว             30,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อไมโครโฟน ชนิดไรสายแบบเหน็บเสื้อสําหรับติดกลอง  จํานวน  1  ชุด  เปนรายการท่ีไมได
กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงต้ังจายตามราคาในตลาดทองถิ่น 
ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

  ค.  ประเภท  ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร    ต้ังไว           275,000  บาท 
  (1)  เลนส       ต้ังไว             45,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเลนสซูม  18-200  มิลลิเมตร  ใชสําหรับกลองถายรูป  จํานวน  1  ตัว  เปนรายการท่ีไมได
กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงต้ังจายตามราคาในตลาดทองถิ่น 
ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

  (2)  เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร     ต้ังไว             50,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร  ระดับ XGA ขนาดไมนอยกวา 3,000 ANSI Lumens พรอม
อุปกรณ  จํานวน  1  ชุด  เปนรายการที่กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของกรมบัญชีกลาง 
ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

  (3)  สแตนบอรด       ต้ังไว            50,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อแสตนบอรด ขนาด  120 x120 เซนติเมตร  ทําดวยวัสดุพลาสวูด  สีขาว  หนา  มีลอเลื่อน  ปด
ฐานรอบดวยพลาสวูดสีฟาน้ําทะเล  จํานวน 2 สแตน  เปนรายการที่ไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  จึงต้ังจายตามราคาในตลาดทองถิ่น 
ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

  (4)  เคร่ืองขยายเสียง      ต้ังไว             70,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพรอมติดต้ังอุปกรณตางๆ  ติดรถประชาสัมพันธของเทศบาลนครตรัง 
จํานวน 1 ชุด  ประกอบดวย   
   -  เคร่ืองเลน  DVD  พรอมจอ LCD  จํานวน  1  ชุด 
   -  ไมคโครโฟน  พรอมอุปกรณและขาต้ัง 
   -  ลําโพงและตูลําโพง 
   -  เพาเวอรแอมปพรอมติดตั้งอุปกรณสําหรับรถประชาสัมพันธ 
เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงต้ังจายตามราคาในตลาดทองถิ่น 
ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
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  (5)  โทรทัศนส ี       ต้ังไว             60,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อโทรทัศนสีจอ  LED  ขนาดไมตํ่ากวา  50  นิ้ว  จํานวน  1  เครื่อง  เปนรายการที่ไมไดกําหนด
ไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงต้ังจายตามราคาในตลาดทองถิ่น 
ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

  ง.  ประเภท  ครุภัณฑคอมพิวเตอร     ต้ังไว             70,000  บาท 
  (1)  เคร่ืองคอมพิวเตอร      ต้ังไว             40,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร  จํานวน  2  ชุด  ประกอบดวย 

-ไมโครคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ  จํานวน  2  ชุด   
-เครื่องสํารองกระแสไฟฟา  จํานวน  2  เคร่ือง 

เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงต้ังจายตามราคาในตลาดทองถิ่น 
ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
  (2)  เคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพา     ต้ังไว             30,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพา (โนตบุค) พรอมอุปกรณ  จํานวน  1  ชุด  เปนรายการท่ีไมได
กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงต้ังจายตามราคาในตลาดทองถิ่น 
ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

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



 

 
รายละเอียดประมาณรายจายทั่วไป 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 

เทศบาลนครตรัง 
อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง 

 

กองคลัง 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2555 
เทศบาลนครตรัง 

อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน  กองคลัง 
******************** 

 
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งส้ิน     เปนเงิน       20,966,300  บาท  แยกเปน 
1.  รายจายประจํา        ตั้งไว  รวม  20,966,300  บาท  แยกเปน 

1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา   ตั้งไว  รวม    8,268,100  บาท  แยกเปน 

 เงินเดือน                   ตัง้ไว   7,522,100  บาท 
1.1.1  ประเภท  เงินเดือนพนักงาน                 ตั้งไว   7,303,400  บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล  พรอมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป   
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง 

  1.1.2  ประเภท  เงินเพ่ิมตาง  ๆ     ตั้งไว    151,500  บาท 
-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหกับผูอํานวยการกองคลัง  ระดับ  8  ในอัตราเดือนละ  5,600   บาท   
ตามหนังสือจังหวัดตรังท่ี  มท 0828.2/8067  ลงวันท่ี  3  มิถุนายน  2547 
-  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษแกพนักงานเทศบาล  ซ่ึงเปนผูไดรับเงินเดือนเต็มขั้น ในอัตรารอยละ 2, 4  
ตั้งจายตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนพิเศษของขาราชการและลูกจางประจํา  
ผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงขั้นสูงสุดของอันดับหรือตําแหนง พ.ศ.2544  และหนังสือ ก.จ.   ก.ท.  ก.อบต. 
ดวนมาก ท่ี มท 0313.3/ว 969  ลงวันท่ี  1  สิงหาคม 2544 
-  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวใหแกพนักงานเทศบาล ของกองคลัง  ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 115  ลงวันท่ี  14 กรกฎาคม 2551 
-  เพ่ือจายเปนเงินท่ีปรับเพ่ิมสําหรับคุณวุฒิท่ีเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้งใหแกพนักงาน
เทศบาลของกองคลัง   ตั้งจายตามประกาศ  ก.ท.จ.ตรัง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและ
จํานวนเงินท่ีปรับเพ่ิมสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองวาคุณวุฒินั้น
เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้ง  ลงวันท่ี  20  พฤษภาคม  2554 
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานคลัง 
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  1.1.3  ประเภท  เงินประจําตําแหนงของผูบริหาร   ตั้งไว      67,200  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนง นักบริหารงานคลัง เดือนละ  5,600  บาท   
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานคลัง 
 
 คาจางประจํา     ตั้งไว  รวม       746,000  บาท  แยกเปน 

1.1.4  ประเภท  คาจางลูกจางประจํา    ตั้งไว    703,200  บาท 
-  เพ่ือจายเปนคาจางลูกจางประจําพรอมท้ังเงินปรับปรุง 
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานคลัง 

1.1.5  ประเภท   เงินเพ่ิมตาง  ๆ     ตั้งไว      42,800  บาท 
-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพิเศษแกลูกจางประจํา งานผลประโยชน  งานธุรการ  ซ่ึงเปนผูท่ีไดรับคาจาง 
เต็มขั้น  ในอัตรารอยละ  2, 4  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 230 
ลงวันท่ี 26  ตุลาคม  2548 
- เ พ่ือจายเปนเงินเ พ่ิมการครองชีพช่ัวคราวใหแก ลูกจางประจํา  งานแผนท่ีภาษีฯ  ตามหนังสือ 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 115  ลงวันท่ี  14  กรกฎาคม 2551 
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานคลัง 
 

1.2  หมวดคาจางชั่วคราว     ตั้งไว  รวม       492,400  บาท  แยกเปน 
1.2.1  ประเภท  เงินเดือนหรือเงินท่ีจายเพ่ิมใหแกพนักงานจาง ตั้งไว     492,400 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทน (เงินเดือน) และเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว  ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ   
ท่ีมีลักษณะงานเปนสงเสริมหรือสนับสนุน   การทํางานของพนักงานเทศบาล งานดานแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน งานพัสดุและทรัพยสิน   งานจัดเก็บรายได   
ตั้งจายจากเงินรายได     ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานคลัง 

1.3  หมวดคาตอบแทน  ใชสอยและวัสด ุ   ตั้งไว  รวม    5,190,800  บาท  แยกเปน 
 คาตอบแทน      ตั้งไว  รวม    3,807,800  บาท  แยกเปน 

1.3.1  ประเภท  คาตอบแทนผูปฎิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน         ตั้งไว    200,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการการจัดซ้ือจัดจาง  คณะกรรมการตรวจงานจาง  และผูควบคุมงาน
กอสรางขององคกรการปกครองสวนทองถ่ิน  ตามหนังสือท่ี  มท. 0808.4/ว 3652  ลงวันท่ี  17   
พฤศจิกายน  2553 
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานคลัง 
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1.3.2  ประเภท  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว    150,000  บาท 
เพ่ือจายใหพนักงานเทศบาลและลูกจาง ท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ   
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานคลัง 

1.3.3  ประเภท  คาเชาบาน     ตั้งไว      72,000  บาท 
เพ่ือจายใหพนักงานเทศบาลสามัญและมีสิทธิไดรับคาเชาบานตามระเบียบ ฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได     ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานคลัง 

1.3.4  ประเภท  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร     ตั้งไว    175,100  บาท 
เพ่ือจายใหพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา  และขาราชการผูท่ีรับบํานาญ  ท่ีมีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานคลัง 

  1.3.5  ประเภท  เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล               ตั้งไว  3,000,000  บาท 
เพ่ือจายใหพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา  และขาราชการบํานาญ   เนื่องจากไดมีพนักงานเกษียณอายุ
เพ่ิมขึ้น  ตลอดจนบุคคลในครอบครัว  ท่ีมีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานคลัง 

  1.3.6  ประเภท  บําเหน็จลูกจางประจํา                ตั้งไว     210,700  บาท 
เพ่ือจายใหกับลูกจางประจํา  ท่ีมีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ  วาดวยบําเหน็จลูกจางของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.  2552 
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานคลัง 
 
 คาใชสอย      ตั้งไว  รวม       725,000  บาท  แยกเปน 

  ก.  ประเภท  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ    ตั้งไว      25,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายดังนี ้

(1)  คาจางเหมาบริการ  เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบุคคลภายนอกท่ีเทศบาลไมสามารถ 
ดําเนินการได  เชน  คาเย็บหนังสือ  หรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คาระวางบรรทุก  ฯลฯ 

(2)  คารับวารสาร  เพ่ือเบิกจายเปนคาหนังสือพิมพรายวัน  และคาวารสาร ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานคลัง 
 
  ข.  ประเภท  รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน  ตั้งไว    150,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑท่ีดิน   และส่ิงกอสราง และทรัพยสินอ่ืน ๆ  เชน วัสดุตาง ๆ 
เครื่องพิมพดีด  เครื่องอัดสําเนา  ตู โตะ เกาอ้ี ยานพาหนะ  ฯลฯ  ท่ีอยูในความรับผิดชอบของกองคลัง   
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานคลัง 
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ค.  ประเภท  รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการรับรองและพิธีการ  ตั้งไว    350,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการตาง ๆ  ดังนี้   

(1)  โครงการรางวัลน้ําใจมอบใหแกผูชําระภาษ ี   ตั้งไว    350,000  บาท 
เพ่ือบริการเครื่องดื่ม  และมอบของท่ีระลึกเปนการตอบแทนน้ําใจแกผูมาชําระภาษีแตละประเภท   
ใหกับเทศบาลนครตรัง   คาวัสดุและรายจายอ่ืน ๆ   ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานคลัง 
 
  ง.  ประเภท  รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
          ตั้งไว    200,000  บาท 
  (1)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
          ตั้งไว   200,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เชน  คาเบ้ียเล้ียง
เดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาท่ีพัก  คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียม 
ในการใชสนามบิน  คาธรรมเนียม  คาลงทะเบียนในการประชุมหรือฝกอบรมสัมมนา  ฯลฯ  และคาใชจาย
อ่ืนท่ีจําเปนใหกับพนักงานและลูกจาง ซ่ึงตองเดินทางไปราชการ   
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานคลัง 
 
 คาวัสด ุ      ตั้งไว  รวม       658,000  บาท  แยกเปน 

ก.  ประเภท  คาวัสดุสํานักงาน     ตั้งไว    350,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุตาง ๆ เชน คากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ถายเอกสาร  และแฟมแขวนสําหรับ 
เก็บ ผท. ตาง ๆ  ฯลฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานคลัง 

  ข.  ประเภท  คาวัสดุไฟฟาและวิทย ุ    ตั้งไว        2,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับไฟฟาของกองคลัง เชน ปล๊ักไฟฟา หลอดไฟฟา ถานสําหรับ 
เครื่องคํานวณเลข ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานคลัง 

  ค.  ประเภท  คาวัสดุงานบานงานครัว    ตั้งไว        3,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  เชน  ผาปูโตะ  แกวน้ํา  แจกัน ฯลฯ   เพ่ือบริการใหกับประชาชนมายื่น 
ชําระภาษี  และผูมาติดตองานในกองคลัง  
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานคลัง 
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ง.  ประเภท  คาวัสดุกอสราง     ตั้งไว        1,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสราง  เชน  กระเบ้ือง  ตลับเมตร  ปูนซิเมนต ฯลฯ เพ่ือซอมแซมทรัพยสิน ซ่ึงอยู 
ในความรับผิดชอบของกองคลัง  
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานคลัง 

  จ.   ประเภท   คาวัสดุยานพาหนะและขนสง   ตั้งไว      30,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะ  เชน  แบตเตอรี ่ ยางนอก  ยางใน  น้ํามันเบรค  หัวเทียน ฯลฯ  สําหรับรถท่ีใช 
ในกองคลัง  
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานคลัง 

  ฉ.  ประเภท  คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน    ตั้งไว    120,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับ 
ยานพาหนะท่ีอยูในความรับผิดชอบของกองคลัง   
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานคลัง 

ช. ประเภท  คาวัสดุคอมพิวเตอร     ตั้งไว    150,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร และอุปกรณตาง ๆ เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพ 
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ    
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานคลัง 

  ซ.  ประเภท  คาวัสดุอ่ืน ๆ     ตั้งไว        2,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุท่ีไมสามารถเบิกจายไดจากประเภทอ่ืน   
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานคลัง 
 

1.4  หมวดคาสาธารณูปโภค    ตั้งไว  รวม    7,015,000  บาท  แยกเปน 
  1.4.1  ประเภท  คาไฟฟา                  ตั้งไว  7,000,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครตรัง    
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานคลัง 

1.4.2  ประเภท  คาโทรศัพท     ตั้งไว      15,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาโทรศัพทในสํานักงานและบานพักของผูอํานวยการกองคลัง  รวมถึงคาใชจายท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับ 
การใชบริการ  
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานคลัง 
 

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



 

 
รายละเอียดประมาณรายจายทั่วไป 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 

เทศบาลนครตรัง 
อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง 

 

สํานักการศึกษา 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 
เทศบาลนครตรัง 

อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 
หนวยงาน  สํานักการศึกษา 

******************* 
 
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งส้ิน     เปนเงิน     117,305,300  บาท  แยกเปน 
1. รายจายประจํา      ตั้งไว รวม  104,783,500 บาท  แยกเปน 
 1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา                             ตั้งไว 8,313,400  บาท 
 เงินเดือน                                                         ตั้งไว 7,468,300  บาท 
  1.1.1  ประเภท  เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ   ตั้งไว 6,845,200  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงานเทศบาลสามัญ  ซ่ึงปฏิบัติงานในสํานัก
การศึกษา  โดยแยกเปน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  และงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนา  
วัฒนธรรมฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา เปนเงิน   4,765,300  บาท 
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ เปนเงิน    2,079,900  บาท 

  1.1.2  ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ     ตั้งไว    503,100  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทน ดังนี ้
-  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน  สําหรับตําแหนงผูอํานวยการสํานักการศึกษา (นักบริหารการศึกษา 
ระดับ 9)  ในอัตราเดือนละ  10,000  บาท  ตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักการศึกษา  (นักบริหารการศึกษา 
ระดับ 8)  ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท  และตําแหนงศึกษานิเทศก   อันดับ ค ศ.3   ในอัตราเดือนละ   
5,600  บาท  ตามหนังสือจังหวัดตรัง ท่ี มท 0828.2/8067 ลงวันท่ี  3  มิถุนายน 2547  (ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตรัง เรื่องกําหนดหลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาลไดรับ
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2547) 
ตั้งจายจากเงินรายได  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา เปนเงิน      271,200  บาท 
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-  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือน  พนักงานเทศบาลสามัญ  จํานวน 5 อัตรา ผูซ่ึงไดรับเงินเดือน
ถึงขั้นสูงสุดของอันดับท่ีไดรับ (เงินเดือนเต็มขั้น)  โดยใหไดรับคาตอบแทนพิเศษ  รอยละ 2,4  ของเงินเดือน  
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว  230  ลงวันท่ี  26  ตุลาคม 2548 
ตั้งจายจากเงินรายได  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา เปนเงิน     42,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ เปนเงิน     33,900  บาท 

-  เพ่ือจายเปนเงินท่ีปรับเพ่ิมสําหรับคุณวุฒิท่ีเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้งใหแกพนักงาน
เทศบาล  ตั้งจายตามประกาศ ก.ท.จ.ตรัง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวนเงินท่ี
ปรับเพ่ิมสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองวาคุณวุฒินั้นเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้ง  ลงวันท่ี  20  พฤษภาคม  2554 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา เปนเงิน     38,400  บาท 
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ เปนเงิน       8,400  บาท 

-  เพ่ือจายเปนเงินวิทยฐานะรายเดือน  สําหรับ  ตําแหนงศึกษานิเทศกชํานาญการ  ใหไดรับเงินวิทยฐานะ  
อัตรา  3,500  บาท/เดือน  และตําแหนงศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  ใหไดรับเงินวิทยฐานะ  อัตรา  
5,600 บาท/เดือน  (ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตรัง เรื่อง ตําแหนงและวิทยฐานะ
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล  ลงวันท่ี  20  กุมภาพันธ  2550) 
ตั้งจายจากเงินรายได  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา เปนเงิน    109,200  บาท 

1.1.3  ประเภท เงินประจําตําแหนงผูบริหาร   ตั้งไว    120,000  บาท 
-  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของนักบริหารการศึกษา  ระดับ  9  ตําแหนงผูอํานวยการสํานักการศึกษา  
อัตราเดือนละ  10,000  บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 
 คาจางประจํา       ตั้งไว    845,100  บาท 

  1.1.4  ประเภท  คาจางลูกจางประจํา    ตั้งไว    806,800  บาท 
-  เพ่ือจายเปนคาจางลูกจางประจํา ซ่ึงปฏิบัติงานในสํานักการศึกษา พรอมเงินปรับปรุงคาจางประจําป โดย
แยกเปนงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  และงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมฯ   
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ตั้งจายจากเงินรายได  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา     เปนเงิน      349,100  บาท 
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ เปนเงิน     457,700  บาท 

1.1.5  ประเภท  เงินเพ่ิมตาง  ๆ     ตั้งไว      38,300  บาท 
-  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของลูกจางประจํา  ซ่ึงมีสิทธิ  ตามหนังสือกรมสงเสริม 
การปกครองทองถ่ิน  ดวนท่ีสุด  ท่ี  มท 0809.3/ว 115  ลงวันท่ี  14  กรกฎาคม  2551 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ   เปนเงิน     18,000  บาท 
-  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือน  ตําแหนงลูกจางประจํา  ผูซ่ึงไดรับคาจางประจําถึงขั้นสูงสุดท่ี
ไดรับ (เต็มขั้น)  โดยใหไดรับคาตอบแทนพิเศษ รอยละ 2,4 ของคาจางประจําถึงขั้นสูงสุดท่ีไดรับ  ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 230  ลงวันท่ี  26  ตุลาคม 2548 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา    เปนเงิน  14,000   บาท 
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ   

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ เปนเงิน    6,300   บาท 
 

1.2  หมวดคาจางชั่วคราว     ตั้งไว  รวม  11,911,300  บาท  แยกเปน 
1.2.1  ประเภท เงินเดือนหรือเงินท่ีจายเพ่ิมใหแกพนักงานจาง          ตั้งไว  11,911,300  บาท 

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง  ดังนี ้
-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางท่ัวไป   ปฏิบัติหนาท่ีตามสถานท่ีตางๆของสํานักการศึกษา เชน 
สนามกีฬา  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง  รวมท้ังโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรังท้ัง 7 โรงเรียน  
-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนงผูมีวุฒิและผูมีทักษะซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีตามสถานท่ี
ตางๆ ของสํานักการศึกษา เชนสนามกีฬา 1,2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง รวมท้ังโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง  และจายสมทบพนักงานจางตามภารกิจ  
-  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจางท่ัวไปและพนักงานจางตามภารกิจของสํานัก
การศึกษา  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 115  ลงวันท่ี   
14  กรกฎาคม  2551 
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ตั้งจายจากเงินรายได  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา       เปนเงิน        790,200  บาท 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  เปนเงิน     7,618,200  บาท 
งานการศึกษาไมกําหนดระดับ        เปนเงิน          28,900  บาท 

ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ ศาสนา วัฒนธรรมฯ เปนเงิน     2,661,400  บาท 

-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางท่ัวไป  ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีท่ีสนามกีฬาทุงแจง (ถายโอน)  
-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนงผูมีวุฒิและผูมีทักษะ  ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีใน 
สนามกีฬา  และครอูาสาสอนเด็กเรรอน   
-  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจางท่ัวไปและพนักงานจางตามภารกิจ   ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 115 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2551 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

งานการศึกษาไมกําหนดระดับ       เปนเงิน       113,300  บาท 
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ    เปนเงิน       699,300  บาท 
 

1.3  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสด ุ   ตั้งไว  รวม  72,028,040  บาท  แยกเปน 
 คาตอบแทน        ตั้งไว  1,282,000 บาท 

1.3.1  ประเภท  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว      24,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหพนักงานเทศบาลและลูกจางซ่ึงปฏิบัติงานท่ี
หองสมุดเทศบาลนครตรังและปฏิบัติงานบนสํานักการศึกษานอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

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

ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ   เปนเงิน     12,000  บาท 
1.3.2  ประเภท  คาเชาบาน     ตั้งไว      36,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาเชาบาน แกพนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  
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1.3.3  ประเภท  เงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว    122,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจําท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา   เปนเงิน    92,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ      เปนเงิน     30,000  บาท 
  1.3.4  ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล     ตั้งไว    200,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา   ตลอดจนบุคคลใน
ครอบครัวท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา     

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  เปนเงิน     150,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ      เปนเงิน      50,000  บาท 

  1.3.5  ประเภทคาตอบแทนเงินรางวัลสําหรับโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   ตั้งไว    900,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนเจาหนาท่ีหรือผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีจัดสง
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาฯ  เขารวมประกวดและคาดวาจะไดรับรางวัล  ท้ังนี้จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการ
จัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 
 คาใชสอย                  ตั้งไว  53,941,300  บาท 
  ก.  ประเภท  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ    ตั้งไว    603,000  บาท 
  (1)  คารับวารสาร  สําหรับจายเปนคารับวารสารและหนังสือพิมพรายวันของหองสมุด
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรังท้ัง  7  โรงเรียน  หองสมุดเทศบาลนครตรัง  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
นครตรัง  ตลอดจนวารสารท่ีเกี่ยวกับวิชาการของสํานักการศึกษา 
  (2)  คาระวางรถบรรทุก  สําหรับจายเปนคาระวางรถบรรทุกส่ิงของตางๆ  ซ่ึงเทศบาล
จะตองจายคาระวางรถบรรทุก 
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  (3)  คาจางเหมาบริการ  สําหรับจายเปนคาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทําการอยางใด
อยางหนึ่งใหเทศบาล เชน การจางยาม การจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวฯ คาจางเหมาสูบน้ํา คาจาง 
แบกหาม  คาบริการกําจัดปลวก  คาจางเหมาทําแบบฝกปฏิบัติการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   ฯลฯ  

 (4)  คาติดตั้งไฟฟา  เชน คาปกเสาพาดสายภายนอกสถานท่ีราชการเพ่ือใหราชการไดใช
บริการไฟฟา  รวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง  เครื่องวัด  และอุปกรณไฟฟา  ซ่ึงเปนกรรมสิทธ์ิของการไฟฟา 
หรือคาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟาเพ่ิมเติม  คาธรรมเนียม  รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟา 
การขยายเขตไฟฟา  การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบไฟฟาและอุปกรณ  ฯลฯ 
  (5)  คาติดตั้งประปา  เชน  คาวางทอประปาภายนอกสถานท่ีราชการ เพ่ือใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไดใชบริการน้ําประปา รวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณประปา ซ่ึงเปนกรรมสิทธ์ิของการ
ประปา  หรือคาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพ่ิมเติม รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา 
การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ 
  (6)  คาติดตั้งโทรศัพท  คาใชจายตางๆ  ในการติดตั้งโทรศัพท   ยกเวนคาตูสาขา   
คาเครื่องโทรศัพทพวงภายในและเครื่องโทรศัพทภายใน  ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา    

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา      เปนเงิน          3,000  บาท 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา      เปนเงิน      300,000  บาท 

 ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ      เปนเงิน      300,000  บาท 

  ข.  ประเภท  รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน             ตั้งไว  1,850,000  บาท 
  (1)  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑตางๆ  ไดแก  เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องพิมพดีด 
โตะ  เกาอ้ี  และครุภัณฑอ่ืนๆ 
  (2)  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมส่ิงกอสราง  สําหรับจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ส่ิงกอสราง  เชน  ซอมบานพักพนักงานเทศบาล  อาคารเรียน  รั้ว  และงานซอมส่ิงกอสราง  ท่ีชํารุดใหใชงานไดด ี
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา    

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา       เปนเงิน       50,000  บาท 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา      เปนเงิน     500,000  บาท 

ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ เปนเงิน     500,000  บาท 
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 (3)  เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษา  หรือซอมแซมครุภัณฑ  หรือซอมแซมส่ิงกอสรางสําหรับ
สนามกีฬาท่ีไดรับการถายโอนจากการกีฬาแหงประเทศไทย (สนามกีฬาทุงแจง)  ท้ังนี้จะเบิกจายตอเม่ือ
ไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ เปนเงิน     800,000  บาท 

 ค.  ประเภท  รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ             ตั้งไว  32,895,000  บาท 
  (1)  โครงการปจฉิมนิเทศนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
          ตั้งไว    150,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศ โดยการอบรมปจฉิมนิเทศ  อบรมนักเรียนจัดพิธีมอบวุฒิบัตรสําหรับ
นักเรียนช้ันอนุบาล  พิธีมอบประกาศนียบัตรแกนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  6  และ  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
กิจกรรมการแสดงของนักเรียนและจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ   ท่ีเกี่ยวของ  โดยจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุในการดําเนินการ   
คาปกวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร  คาวัสดุตกแตงสถานท่ี  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาตอบแทนวิทยากรและคาใชจายอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
  (2)  โครงการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาตโิรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
          ตั้งไว      80,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรังท้ัง 7 โรงเรียน  โดยจัด
กิจกรรมการแสดงความกตัญูตอแม  การแสดงของนักเรียน  การจัดนิทรรศการ  การแขงขันกิจกรรมท่ี
เกี่ยวของกับการรําลึกพระคุณแม  การจัดพิธีทางศาสนาและกิจกรรมอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวของ  โดยจายเปนคาจัดซ้ือ
วัสดุตางๆ  ในการดําเนินงาน  คาของขวัญ  ของรางวัล  คาวัสดุตกแตงสถานท่ี  คาอาหาร  คาอาหารวาง
พรอมเครื่องดื่ม  คาตอบแทน  และคาใชจายอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
  (3)  โครงการจัดกิจกรรมวันพอแหงชาติ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 

ตั้งไว      80,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดกิจกรรมวันพอแหงชาติของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง ท้ัง 7 โรงเรียน  โดยจัด
กิจกรรมการแสดงความกตัญูตอพอ  การแสดงของนักเรียน  การจัดนิทรรศการ  การประกวดการแขงขัน
กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการรําลึกพระคุณพอ  การจัดพิธีทางศาสนา  และกิจกรรมท่ีเกี่ยวของโดยจายเปน 
คาจัดซ้ือวัสดุตางๆ  ในการดําเนินงาน  คาของขวัญ  ของรางวัล  คาวัสดุตกแตงสถานท่ี  คาอาหาร  คาอาหาร
วางพรอมเครื่องดื่ม  คาตอบแทน  และคาใชสอยอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
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(4)  โครงการมอบวุฒิบัตรแกเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง 
ตั้งไว      30,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดพิธีการมอบวุฒิบัตรใหแกเด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล 
นครตรัง  โดยจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุตางๆ  ในการดําเนินงาน  คาตกแตงสถานท่ี  คาอาหาร  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาของท่ีระลึก  คาจางเหมาบริการและคาใชจายอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
  (5)  โครงการกิจกรรมวันไหวครูของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
          ตั้งไว        5,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดกิจกรรมไหวครูของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง  โดยจายเปนคาซ้ือวัสดุ
ตางๆ  ในการดําเนินงาน  คาวัสดุตกแตงสถานท่ี  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  และคาใชจายอ่ืนๆ  
ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
  (6)  โครงการส่ือสัมพันธครอบครัวสุขสันตศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง 
         ตั้งไว      35,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมส่ือสัมพันธครอบครัวสุขสันตของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
นครตรัง  โดยจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุตางๆ ในการดําเนินงาน  คาวสัดุตกแตงสถานท่ี  คาอาหาร  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาของท่ีระลึก  คาของขวัญของรางวัล  คาจางเหมาบริการและคาใชจายอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวของ 
กับการดําเนินการโครงการฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
  (7)  โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
          ตั้งไว      30,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง โดยจายเปน  คาซ้ือ
วัสดุตางๆ ในการดําเนินงาน คาวัสดุตกแตงสถานท่ี คาจางเหมาบริการ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาของขวัญ ของรางวัลและของท่ีระลึก  และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
  (8)  โครงการประชุมผูปกครองนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
          ตั้งไว    150,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดการประชุมผูปกครองนักเรียนในโรงเรียนเทศบาลและเด็กเล็กศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง  โดยจายเปนคาตกแตงสถานท่ี  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม      
คาวัสดุอุปกรณ  คาจางเหมาบริการตางๆ  คาตอบแทนวิทยากร  คาวัสดุตางๆ  ในการดําเนินงานและคาใชจาย
อ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
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  (9)  โครงการพัฒนากิจการลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
          ตั้งไว    300,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดกิจกรรมพัฒนากิจการลูกเสือ - เนตรนารีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรังท้ัง 7 โรงเรียน 
โดยการจัดอบรมผูบังคับบัญชา จัดอบรมนายหมูลูกเสือ-เนตรนารี และการจัดเขาคายลูกเสือ-เนตรนารี 
รวมท้ังการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุตางๆ ในการดําเนินงาน คาธรรมเนียมการ
อบรม การใชจายเงินสนับสนุน จายคาธรรมเนียมการใชสถานท่ี คาเชาท่ีพัก คาเชาเครื่องเสียง คาวัสดุ เครื่อง
บริโภค คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาจางเหมาบริการ คาพาหนะ คาเบ้ียเล้ียงวิทยากรและเจาหนาท่ี 
คาตอบแทนวิทยากร และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการ  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

  (10)  โครงการอบรมกรรมการนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
ตั้งไว      60,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดอบรมกรรมการนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรังท้ัง 7 โรงเรียน โดยจัดอบรม
กรรมการนักเรียน  จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน และกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุตางๆ ใน
การดําเนินงาน  คาตอบแทนวิทยากร  คาของท่ีระลึก  คาพาหนะ  คาท่ีพัก  คาของขวัญของรางวัล  คาวัสดุ
โฆษณาเผยแพร  คาจางเหมาบริการ  คาจางจัดทําเอกสารคูมือ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  และ
คาใชจายอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

  (11)  โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
          ตั้งไว      90,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมรณรงคการปองกันยาเสพติด  แกเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี และจัด
อบรมเจาหนาท่ีและครูวิทยากรแกนนํายาเสพติด  โดยการจัดอบรมสัมมนาการจัดนิทรรศการ การเดิน
รณรงค การประกวดแขงขันทางวิชาการ ทางการกีฬา การเยี่ยมชมผูปวยจากยาเสพติด การศึกษาดูงาน 
และกิจกรรมอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวของ  โดยจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุตางๆ  ในการดําเนินงาน  คาอาหาร  คาอาหารวาง 
และเครื่องดื่ม คาจางเหมาบริการ คาของท่ีระลึก คาของขวัญของรางวัล คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุโฆษณา
และแพร และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกีย่วของกับการดําเนินการโครงการ  ท้ังนี้จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรร
จากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
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  (12)  โครงการสงเสริมทักษะทางวิชาการนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
          ตั้งไว    365,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะทางวิชาการ  การเขาคายฝกทักษะดานวิชาการ   
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมพิเศษและการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ  ท่ีสอดคลองกับพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และคาใชจายในการจัดกิจกรรมแขงขันคัดเลือกนักเรียนตัวแทนคนเกงในกลุม
สาระการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2544  โดยจายเปนคาวัสดุการฝกอบรม  คาจัดทําแบบทดสอบ  คาตอบแทนวิทยากร  คาของขวัญของ
รางวัลของท่ีระลึก  คาเงินรางวัล  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาจางเหมาบริการตางๆ  และ
คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของในการดําเนินกิจกรรมโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

  (13)  โครงการจัดนิทรรศการวิชาการของโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  
เทศบาลนครตรัง         ตั้งไว    700,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดนิทรรศการทางวิชาการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง ท้ัง 7 โรงเรียนและศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง  นิทรรศการระดับภาคใตและระดับประเทศเพ่ือรวมการประกวดแขงขันทาง
วิชาการ  การแสดงของนักเรียน  การแสดงดนตรี  นาฏศิลป  ศิลปะ  การอาชีพ  การกีฬาและนันทนาการ  
รวมท้ังกิจกรรมอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวของ  โดยจายเปนคาซ้ือวัสดุตางๆ  ในการดําเนินการ  คาเอกสาร  คาของขวัญ 
ของรางวัล  และของท่ีระลึก  คาดนตรี  คาการแสดงตางๆ  คาตกแตงสถานท่ี  คาลางอัดภาพถาย  คาจางเหมา
บริการตางๆ  คาพาหนะเดินทาง  และคาใชจายอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

  (14)  โครงการจัดกิจกรรมธนาคารความดีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
ตั้งไว    150,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดกิจกรรม  “ธนาคารความด”ี  ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรังท้ัง  7  โรงเรียนโดยจัด
สงเสริมและใหความรูเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมแกนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครตรัง   
จัดนิทรรศการคนดี  จัดการประกวดนักเรียนดี  จัดทําคูมือและสมุดฝากความดี  ทัศนศึกษาดูงาน   รวมท้ัง 
การจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือสรางเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนในสังกัดเทศบาล
นครตรัง  โดยจายเปนคาซ้ือวัสดุตางๆ  ในการดําเนินงาน  คาของขวัญของรางวัลและเงินรางวัล  คาอาหาร  
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาตอบแทนวิทยากร  คาของท่ีระลึก  คาท่ีพัก  คายานพาหนะ  คาวัสดุ    
คาจางเหมาบริการ  และคาใชจายอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
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  (15)  โครงการศูนยการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครตรัง 

ตั้งไว    480,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาการดําเนินงานในการจัดตั้งศูนยการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
นครตรัง  โดยจายเปนคาดําเนินการฝกอบรม  ประชุมสัมมนา  รวมถึงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณตางๆ ในการ
ดําเนินงานทุกๆดาน  คาตอบแทนวิทยากร  คาจัดทําเอกสาร  คาของขวัญของรางวัลของท่ีระลึก  คาตกแตง
สถานท่ี  คาใชจายในพิธีเปด-ปด  การประชุมอบรมสัมมนา  คาพาหนะเดินทางเพ่ือไปดูงานศูนยการเรียนรู
สําหรับเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา  คาจางเหมาบริการและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานใน
โครงการ  ท้ังนี้จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

  (16)  โครงการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพ่ือเปนแหลงเรียนรูและการศึกษาตามอัธยาศัย 
          ตั้งไว       20,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาการดําเนินงานในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
วัดควนวิเศษ  โดยจายเปนคาดําเนินการฝกอบรม  ประชุมสัมมนา  รวมถึงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณตางๆ  
ในการดําเนินงานทุกๆ ดาน  คาตอบแทนวิทยากร  คาจัดทําเอกสาร  คาของขวัญของรางวัลของท่ีระลึก   
คาตกแตงสถานท่ี  คาใชจายในพิธีเปด-ปด  คาจางเหมาบริการและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานในโครงการ  ท้ังนี้จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

  (17)  โครงการจัดหาหนังสือและส่ือการเรียนรูประจําหองสมุดเทศบาลนครตรัง 
          ตั้งไว    250,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาหนังสือ , ส่ือการเรียนรู VCD DVD CD  ของหองสมุดเทศบาลนครตรัง  และคาใชจายอ่ืนๆ  
ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานการศึกษาไมกําหนดระดับ 
 

  (18)  โครงการประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง
          ตั้งไว    500,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดการประชุม  โดยการอบรมใหความรูและประชุมเชิงวิชาการตลอดถึง
การศึกษาดูงานของกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง  โดยจายเปนคาจัดซ้ือ 
วัสดุตางๆ ในการดําเนินการ  คาตอบแทนวิทยากร  คาเชาท่ีพัก  คาเชาอุปกรณ  คาพาหนะ  คาอาหาร  
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาจางเหมาบริการ  คาของสมนาคุณ  คาวัสดุอุปกรณ  คาใชจายในการตกแตง
สถานท่ี  คาใชจายในพิธีเปด-ปด  คาพิมพประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร  ส่ิงตีพิมพ  
คาใชจายในการติดตอส่ือสารและคาใชจายอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานการศึกษาไมกําหนดระดับ 
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  (19)  โครงการจัดงานวันครูในสังกัดเทศบาลนครตรัง  ตั้งไว    150,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเกี่ยวกับการจัดงานวันครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรังท้ัง 7 โรงเรียน  ดวยการจัด
กิจกรรมพิธีทางศาสนา  พิธีไหวครู  การบําเพ็ญประโยชน  การจัดกิจกรรมแสดงออกของคร ู เยี่ยมขาราชการ
ครูบํานาญ  การเขารวมกิจกรรมงานวันครูกับหนวยงานอ่ืนรวมท้ังกิจกรรมอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวของโดยจายเปน 
คาจัดซ้ือวัสดุตางๆ  ในการดําเนินงาน  คาใชจายในการตกแตงสถานท่ี  คาใชจายในพิธีเปด-ปด  คาตอบแทน
วิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาของขวัญ  ของสมนาคุณ  คาจางเหมาบริการ  คาวัสดุ
อุปกรณและเครื่องเขียน  คาจัดพิมพเอกสาร  คาถายเอกสารและส่ิงตีพิมพ  คาพาหนะ  คาเชาท่ีพัก  คาเชา
อุปกรณตางๆ  ในการจัดงาน  และคาใชจายอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานการศึกษาไมกําหนดระดับ 

  (20)  โครงการจัดกิจกรรมศูนยเยาวชนเทศบาลนครตรัง  ตั้งไว    500,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมศูนยเยาวชนเทศบาลนครตรังและศูนยสาขา  ศูนยเยาวชนตนแบบ 
การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูแกผูรับผิดชอบศูนยเยาวชน  การจัดกิจกรรมเขาคายเยาวชน  การจัด
ทัศนศึกษาเชิงอนุรักษ  การจัดการฝกอบรม  การจัดการแขงขันหรือการประกวดดานกีฬา  ศิลปะ  ดนตรี 
นาฏศิลป  การอาชีพ  ดานส่ิงแวดลอม  ดานสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  การสงนักกีฬาของศูนยเยาวชนและ
กิจกรรมอ่ืน ๆ  ท่ีเกี่ยวของ  เขารวมการแขงขันรายการตาง ๆ  การเขาคายเก็บตัวฝกซอมนักกีฬาของศูนย   
จัดกิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกาย  โดยจายเปนคาสมนาคุณวิทยากร  คาตอบแทนกรรมการตัดสิน 
คาตอบแทนบุคคลภายนอก  กรณีแตงตั้งเปนผูควบคุมทีมและผูฝกสอนหรือเจาหนาท่ีอ่ืน  คาตอบแทน
อาสาสมัคร  คาตอบแทนผูนําการออกกําลังกาย  คาของขวัญของรางวัล  คาเบ้ียเล้ียง  คาเชาท่ีพัก  คาพาหนะ
เดินทาง  คาจางเหมารถ  คาเชาเครื่องขยายเสียง  คาถวยรางวัล  คาโลรางวัลหรือเหรียญรางวัล  คาเงินรางวัล 
คาน้ํ าแข็ง  น้ําดื่ม  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารทําการนอกเวลา  คาโฆษณา
ประชาสัมพันธและเผยแพร  คาอุปกรณการกีฬาหรือกรีฑา  คาชุดนักกีฬาหรือชุดนักกรีฑาพรอมรองเทา   
ถุงเทา  คาวัสดุในการดําเนินงานและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานการศึกษาไมกําหนดระดับ 

  (21)  โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแหงชาต ิ   ตั้งไว    650,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ  จัดการประกวด  จัดการแขงขัน  จัดการแสดง 
การสาธิต  การแสดงโชว  โดยจายเปนคาของขวัญ  ของรางวัล  คาเชาเครื่องขยายเสียง  คาถวยรางวัล   
คาเหรียญรางวัล  คาโลรางวัล  คาเงินรางวัล  คาน้ําแข็ง  น้ําดื่ม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร   
คาโฆษณาประชาสัมพันธ  คาวัสดุอุปกรณในการดําเนินงาน  คาตอบแทนกรรมการตัดสินกิจกรรมตางๆ 
และคาใชจายอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวของ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานการศึกษาไมกําหนดระดับ 
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  (22)  โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ  ตั้งไว    240,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดการฝกอบรม  โดยการประชุมทางวิชาการเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ
ประสานงานวิชาการของเทศบาลนครตรังและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาลนครตรัง  ท้ัง  7  โรงเรียน  ระดับกลุมการศึกษาท่ี 4  รวมท้ังการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ  
โดยจายเปนคาวัสดุอุปกรณในการจัดทําเอกสารการประชุม  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุ
ตกแตงสถานท่ี  คาจางเหมาบริการตางๆ  คาอัด-ลางรูป  คาตอบแทนวิทยากร  คาของขวัญของรางวัล  
และคาใชจายอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการ  ท้ังนี้จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรรจาก 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานการศึกษาไมกําหนดระดับ 

  (23)  โครงการศูนยการเรียนรูในภูมิภาคจังหวัดตรัง ในการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน
                      ตั้งไว   10,000,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาการดําเนินงานในการจัดตั้งศูนยการเรียนรูในภูมิภาคจังหวัดตรัง  โดยจายเปนคาดําเนินการ
ฝกอบรม  ประชุมสัมมนา  รวมถึงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณตางๆ  ในการดําเนินงานทุกๆดาน  คาตอบแทน
วิทยากร  คาจัดทําเอกสาร  คาของขวัญ  ของรางวัล  ของท่ีระลึก  คาตกแตงสถานท่ี  คาใชจายในพิธีเปด-ปด 
การประชุมอบรมสัมมนาคาพาหนะเดินทางเพ่ือไปดูงานศูนยการเรียนรูในภูมิภาคอ่ืนๆ  ท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ  คาจางเหมาบริการและคาใชจายอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานในโครงการฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานการศึกษาไมกําหนดระดับ 

  (24)  โครงการนครตรังรวมใจเทิดไทองคราชัน  84  พรรษา            ตั้งไว   1,000,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมถวายพระพร  การแสดงนิทรรศการผลงานของเทศบาลและ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  การจัดแสดงบนเวที  แสง  สี  เสียง  การแสดงดนตรี  มหรสพ  สําหรับจายเปน
คาใชจายในพิธีเปด-ปด  คาดอกไม  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาตอบแทน  คาวัสดุอุปกรณ   
คาตกแตงสถานท่ี  คาเชาระบบแสง สี และเสียง  คาเชาเครื่องเสียง  คาวัสดุประชาสัมพันธ  คาจางทํา 
ส่ือประชาสัมพันธ  คาของท่ีระลึก  คาของขวัญของรางวัล  คาเงินรางวัล  คาพลุ  คาเอกสาร  คาจางเหมา 
บริการ  คาแสดงมหรสพตางๆ และคาใชจายอ่ืนในการดําเนินงานโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานการศึกษาไมกําหนดระดับ 
 

  (25)  โครงการศูนยการเรียนรู ICT ชุมชนเทศบาลนครตรัง  ตั้งไว    100,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาการดําเนินงานในการจัดตั้งศูนยการเรียนรู  ICT ชุมชนเทศบาลนครตรัง  โดยจายเปน 
คาดําเนินการฝกอบรม  ประชุมสัมมนา  รวมถึงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณตางๆ  ในการดําเนินงานทุกๆ ดาน 
คาตอบแทนวิทยากร  คาจัดทําเอกสาร  คาของขวัญของรางวัล  ของท่ีระลึก คาตกแตงสถานท่ี  คาใชจาย 
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ในพิธีเปด-ปด  การประชุมอบรมสัมมนา  คาพาหนะเดินทางเพ่ือไปดูงานศูนยการเรียนรู ICT ชุมชนเทศบาล
นครตรัง  คาจางเหมาบริการ  และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานในโครงการฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานการศึกษาไมกําหนดระดับ 
 

  (26)  โครงการจัดตั้งเครือขายการจัดการศึกษาพิเศษในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครตรัง 
          ตั้งไว      80,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดการฝกอบรม  ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการและทัศนศึกษาดูงาน แก ครู
เครือขายการจัดการศึกษาพิเศษของโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง  และเจาหนาท่ี
ท่ีเกี่ยวของ  เปนคาตกแตงสถานท่ีในการจัดการอบรม  คาใชจายในการจัดพิธีเปด-ปด  คาวัสดุในการ
ดําเนินการและจัดทําเอกสาร  คาลางอัดภาพถาย  คาจางเหมาบริการตางๆ  คาพาหนะ  คาตอบแทนวิทยากร  
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของกลุมเครือขาย  เจาหนาท่ี  และวิทยากร  คาอาหารและเครื่องดื่ม  และ
คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานการศึกษาไมกําหนดระดับ 
 

  (27)  โครงการความรวมมือระหวางเทศบาลนครตรังกับวิทยาลัยการอาชีพจังหวัดตรัง 
          ตั้งไว    300,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรเทียบโอนความรูใหแกประชาชน 
ในทองถ่ิน  เปนคาใชจายในการจัดฝกอบรมทักษะวิชาชีพใหแกประชาชนในทองถ่ิน  และเปนคาใชจาย 
ในการจัดฝกอบรมทักษะวิชาชีพเสริมหลักสูตรแกนกลางใหแกนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
เชน คาลงทะเบียนเรียน คาวัสดุฝกอบรม คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
คาพาหนะ คาจางเหมาอ่ืน ๆ คาวัสดุและคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ
การฝกอบรม 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานการศึกษาไมกําหนดระดับ 
 

  (28)  โครงการความรวมมือระหวางเทศบาลนครตรังกับศูนยการศึกษานอกระบบ 
และตามอัธยาศัย         ตั้งไว    100,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหแกเด็ก
และเยาวชน  ตลอดถึงประชาชนผูดอยโอกาสทางการศึกษาในทองถ่ิน  เปนคาใชจายในการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน  เชน  คาลงทะเบียนเรียน  คาวัสดุส่ือการเรียนการสอน  การฝกอบรม  คาตอบแทน
วิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาพาหนะ  คาจางเหมาอ่ืนๆ  คาวัสดุ  และคาใชจายอื่นๆ  
ท่ีเกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการฝกอบรม 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานการศึกษาไมกําหนดระดับ 
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  (29)  โครงการเครือขายสหวิทยาการแหงราชบัณฑิตยสถานจังหวัดตรัง 
          ตั้งไว    200,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดฝกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและทัศนศึกษาดูงาน  จากบุคลากรของ
ราชบัณฑิตยสถานและนักวิชาการปราชญทองถ่ิน  และผูทรงคุณวุฒิและบุคลากรจากองคกร  เชน เครือขาย
ภาคการศึกษา เครือขายภาคองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เครือขายภาคธุรกิจ เครือขายภาคประชาสังคม 
เครือขายสาธารณสุขของจังหวัดตรัง และเครือขายอ่ืน ๆ ท่ี เกี่ ยวของ โดยจายเปนคาดําเนินการ 
ในการฝกอบรมประชุมสัมมนา เชน วัสดุ อุปกรณตาง ๆในการดําเนินงานทุกดาน คาตอบแทนวิทยากร  
คาจัดทําเอกสาร คาของขวัญ ของรางวัล ของท่ีระลึก คาตกแตงสถานท่ี คาใชจายในพิธีเปด-ปด คาพาหนะ 
คาจางเหมาบริการและคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานการศึกษาไมกําหนดระดับ  
 

  (30)  โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครตรัง   ตั้งไว    500,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการโดยการฝกอบรมใหความรูแกเด็กและเยาวชนเทศบาล 
นครตรัง  จัดกิจกรรมเขาคายเยาวชน  ทัศนศึกษาดูงาน  แขงขันและประกวดดานดนตรี  ศิลปะ  กีฬา   
ดานส่ิงแวดลอม  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  จัดกิจกรรมเยาวชนอาสาประชาธิปไตย  และกิจกรรมอ่ืน 
ท่ีนําเสนอโดยท่ีประชุมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครตรัง  โดยจายเปนคาสมนาคุณวิทยากร  คาตอบแทน
กรรมการตัดสิน  คาของขวัญของรางวัล  คาเชาท่ีพัก  คาพาหนะ  คาจางเหมารถ  คาเชาเครื่องขยายเสียง   
คาถวยรางวัล  คาโลรางวัล  คาเหรียญรางวัล  เงินรางวัล  คาน้ําแข็ง  น้ําดื่ม  คาอาหาร  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาโฆษณาและประชาสัมพันธ  คาวัสดุอุปกรณในการดําเนินงานและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
การดําเนินงานในโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานการศึกษาไมกําหนดระดับ  
 

  (31)  โครงการจัดการแขงขัน “เทศบาลนครตรังมินิฮาลฟมาราธอน”   ตั้งไว  200,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดการแขงขัน  “เทศบาลนครตรังมินิฮาลฟมาราธอน”  โดยการจัดการแขงขันวิ่งมินิ-ฮาลฟ
มาราธอน  โดยจายเปนคาเหรียญรางวัล ถวยรางวัล คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาน้ําแข็ง คาแกว
พลาสติก สําหรับนักกีฬา คาของท่ีระลึก คาวัสดุตกแตงสถานท่ี  คาดอกไมแทนพูด  คาวัสดุโฆษณา 
และเผยแพร คาวัสดุดําเนินงาน คาตอบแทนผูตัดสิน  คาเชาเครื่องขยายเสียง คาอาหารทําการนอกเวลา 
ของเจาหนาท่ีแขงขันและคนงานสนามกีฬา คาอุปกรณแขงขัน อุปกรณกีฬา และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ
กับการดําเนินการโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 
 

  (32)  โครงการแขงขันฟุตบอลงานประเพณีสงกรานต   ตั้งไว    150,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอลงานประเพณีสงกรานต โดยจายเปนคาเชา   คาเตรียมสนามแขงขัน 
คาอุปกรณการแขงขัน  คาเบ้ียเล้ียงเจาหนาท่ีประจําสนาม  คาถวยรางวัล  คาโลรางวัล  คาเหรียญรางวัล   
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คาวงดุริยางค  คาการแสดงในพิธีเปด-ปด  คาน้ําแข็งและเครื่องดื่ม  คาพลุสําหรับพิธีเปด-ปด  คารางวัล
นักเรียน  นักศึกษา  ลูกเสือ-เนตรนารีท่ีปฏิบัติหนาท่ีภายในสนามแขงขัน  คาอาหารทําการนอกเวลาราชการ
ของเจาหนาท่ีแขงขัน  คาตอบแทนกรรมการผูตัดสิน  เจาหนาท่ีและเจาหนาท่ีเทคนิค  คาของขวัญและ 
ของท่ีระลึก  คาวัสดุในการดําเนินงาน  และคาใชจายอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการ  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 
 

  (33)  โครงการประกวดแอโรบิกดานซเพ่ือเยาวชนและประชาชน  ตั้งไว      50,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดแขงขันแอโรบิกดานซ  เพ่ือสงเสริมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพของเยาวชน
และประชาชนโดยท่ัวไป  โดยจายเปนคาตอบแทนกรรมการตัดสิน  คาเชาเครื่องขยายเสียง  คาเงินรางวัล   
คาเตรียมสนามแขงขัน  คาอุปกรณแขงขัน  คาเบ้ียเล้ียงเจาหนาท่ีประจําสนามแขงขัน  คาถวยรางวัล คาโล
รางวัล  คาเหรียญรางวัล  คาวงดุริยางค  คาการแสดงในพิธีเปด-ปด  คาน้ําแข็ง  และเครื่องดื่ม  คาพลุ 
สําหรับพิธีเปด-ปด  คารางวัลนักเรียน  นักศึกษา  ลูกเสือ-เนตรนารีท่ีปฏิบัติงานภายในสนามแขงขัน 
คาอาหารทําการนอกเวลาของเจาหนาท่ีแขงขัน  เงินรางวัลกรรมการผูตัดสิน  เจาหนาท่ีและเจาหนาท่ีเทคนิค 
คาของขวัญและของท่ีระลึก  คาวัสดุตางๆ  ในการดําเนินงาน  และคาใชจายอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการ
ดําเนินการโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ 
 

  (34)  โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน       ตั้งไว  2,600,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการจัดการแขงขันกีฬาสีของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง  จํานวน 7 โรงเรียน 
และดําเนินการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนกลุมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง “สายรุงเกมส” เพ่ือจาย
เปนคาดําเนินการคัดเลือก เก็บตัว ฝกซอม และสงทีมกีฬา กรีฑา นักเรียนเทศบาลนครตรังเขารวม 
การแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย (รอบคัดเลือก) ระดับภาคใต และ
(รอบชิงชนะเลิศ) ระดับประเทศ จายเปนคาเบ้ียเล้ียง คาท่ีพัก คาพาหนะในการฝกซอม และไปราชการของ
นักกีฬา กรีฑา ผูฝกสอนผูควบคุมทีมหรือเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ คาอุปกรณกีฬา กรีฑา คาชุดนักกีฬา ค า
เวชภัณฑ คาน้ํามันเช้ือเพลิง คาน้ําแข็งและเครื่องดื่ม คาจางเหมาบริการ คาวัสดุในการดําเนินงาน และ
คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ  
 

  (35)  โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน   ตั้งไว   800,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการจัดการแขงขันและสงทีมเขารวมการแขงขันกีฬาฟุตบอล บาสเกตบอล 
วอลเลยบอล ตะกรอ วายน้ํา เทควันโด เทนนิส เทเบิลเทนนิส เปตอง ยิงปน คาจัดการแขงขันฟุตบอลงาน
ประเพณีลอยกระทง งานประเพณีชักพระ กีฬาฟุตบอลตานยาเสพติด กีฬาระหวางชุมชน และกิจกรรม 
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แขงขันกีฬาอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยจายเปนคาเบ้ียเล้ียง คาท่ีพัก คาพาหนะในการเดินทางไปราชการเขารวม
การแขงขัน คาเชา คาเตรียมสนาม คาอุปกรณกีฬา คาอุปกรณแขงขัน คาถวยรางวัล คาโลรางวัล คาเหรียญ
รางวัล คาชุดกีฬา คาเวชภัณฑ คาวงดุริยางค คาการแสดงในพิธีเปด-ปด คาพลุสําหรับพิธีเปด- ปด คาน้ําดื่ม
น้ําแข็ง คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเก็บตัวนักกีฬา คารางวัลนักเรียน นักศึกษา ลูกเสือ-เนตรนารี 
ท่ีปฏิบัติงานภายในสนามแขงขันคาเบ้ียเล้ียง เจาหนาท่ีประจําสนามแขงขัน คาจางเหมาบริการ คาอาหาร 
ทําการนอกเวลา ของเจาหนาท่ีประจําสนามแขงขัน คาตอบแทนกรรมการผูตัดสิน เจาหนาท่ีและเจาหนาท่ี
เทคนิค คาของขวัญ คาวัสดุในการดําเนินงานและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ  
 

  (36)  โครงการพัฒนากีฬามวยเทศบาลนครตรัง   ตั้งไว   800,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมพัฒนากีฬามวยเทศบาลนครตรัง  การฝกอบรมกีฬามวย 
เชิงปฏิบัติการแกเด็กและเยาวชน  การจัดการฝกอบรมสัมมนาผูฝกสอนกีฬามวย  การจัดการแขงขันกีฬามวย 
การสงนักกีฬามวยเขารวมแขงขันรายการตางๆ  การเขาคายเก็บตัวฝกซอมนักกีฬามวย  โดยจายเปน 
คาสมนาคุณวิทยากร  คาตอบแทนกรรมการตัดสิน  คาตอบแทนบุคลากรภายนอก  กรณีแตงตั้งเปนผูควบคุม
ทีมและผูฝกสอน  หรือเจาหนาท่ีอ่ืน  คาตอบแทนอาสาสมัคร  คาของขวัญ  คารางวัล  คาเบ้ียเล้ียง   
คาเชาท่ีพัก  คาพาหนะเดินทาง  คาจางเหมารถ  คาเชาเครื่องขยายเสียง  คาถวยรางวัล  คาโลรางวัล  
หรือเหรียญรางวัล  คาเงินรางวัล  คาน้ําแข็ง  น้ําดื่ม  อาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารทําการ 
นอกเวลา  คาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพร  คาอุปกรณการกีฬา  ชุดนักกีฬาพรอมรองเทา  ถุงเทา   
คาวัสดุในการดําเนินงาน  และคาใชจายอ่ืน ๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 
 

  (37)  โครงการจัดเทศกาลแขงขันวาวไทย    ตั้งไว      50,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการจัดเทศกาลแขงขันวาวไทย  เปนคาใชจายการจัดกิจกรรมการแขงขันและการ
ประกวดกิจกรรม  การจัดนิทรรศการ  การจัดการแสดงดนตรี  การจัดการแสดงบนเวที  การสาธิตการทําวาว 
การแสดงมหรสพ  คาตอบแทนการจัดนิทรรศการ  คาตอบแทนการสาธิตการทําวาว  การเลนวาวโชว  
คากระแสไฟฟา  การติดตั้งและเชาหมอแปลงไฟฟา  คาถวยรางวัล  คาเงินรางวัล  คาของท่ีระลึก  และ
คาตอบแทนกรรมการตัดสินและผูสงการแขงขัน  ประกวดกิจกรรมตางๆ  คาจางเหมาบริการ  คาอาหาร
เครื่องดื่ม  การจัดพลุ  ดอกไมไฟ  ไฟพะเนียง  คาตอบแทนเจาหนาท่ีรักษาความสงบและการจราจร  
คาประชาสัมพันธ  คาตกแตงเวทีและสถานท่ี  คาเชาเครื่องขยายเสียง  คาวัสดุ  และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ
กับการดําเนินการโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 
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  (38)  โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย   
รอบคัดเลือกระดับภาคใต ประจําป 2554 “นครตรังเกมส”                ตั้งไว  9,000,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินประเทศไทย (รอบคัดเลือก) 
ระดับภาคใต ประจําป 2554 “นครตรังเกมส”  จายเปนคาเชาและเตรียมสนามแขงขัน  คาอุปกรณการแขงขัน  
คาเบ้ียเล้ียงเจาหนาท่ีประจําสนามแขงขัน  คาถวยรางวัล  คาโลรางวัล  คาเหรียญรางวัล  คาวงดุริยางค  คาการ
แสดงในพิธีเปด-ปด  คาพลุ  คาตอบแทนกรรมการผูตัดสินกีฬา  กรีฑา  เจาหนาท่ีและเจาหนาท่ีเทคนิค   
คาเวชภัณฑ  คาน้ํามันเช้ือเพลิง  คาน้ําแข็งและเครื่องดื่ม  คาจางเหมาบริการ  คาวัสดุในการดําเนินงาน   
คารางวัลนักเรียน  นักศึกษา  ลูกเสือ-เนตรนารี  ท่ีปฏิบัติงานภายในสนามแขงขัน  คาอาหารทําการนอกเวลา
และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการ  ท้ังนี้จะเบิกจายเม่ือไดรับการจัดสรรจาก 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ  เปนเงิน  5,000,000  บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ  เปนเงิน  4,000,000  บาท 

  (39)  โครงการจัดงานประเพณีลากพระ    ตั้งไว    250,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดกิจกรรมและงานประเพณีชักพระรวมท้ังการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือสงเสริมพุทธศาสนา โดย
จายเปนคาปจจัยถวายพระและเครื่องไทยธรรม คาอาหารและเครื่องดื่ม คาใชจายในพิธีเปดงาน คาของขวัญ
ของรางวัลของท่ีระลึก คาตอบแทนกรรมการตัดสิน เงินรางวัล คาจางมหรสพ  คาดนตรี คาการแสดงบนเวที 
คาสถานท่ี  คาพิธีกร  คาตอบแทนเรือพระ คาใชจายในการประชาสัมพันธ  คาติดตั้งมิเตอรไฟฟา  
คากระแสไฟฟา คามิเตอรช่ัวคราว คาดอกไม คาวัสดุ คาเชาเครื่องเสียง  คาภัตตาหาร คาตกแตงเวที และ
คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 

  (40)  โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ตั้งไว     100,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันเขาพรรษา  วันออกพรรษา  วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา  
การสมโภชเทียนพรรษาและการจัดขบวนถวายเทียนพรรษา  การจัดพิธีการทางศาสนา  รวมท้ังการจัด
กิจกรรมอ่ืนๆ  เพ่ือสงเสริมพุทธศาสนา  โดยจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุดําเนินงาน  คาปจจัยถวายพระและ 
เครื่องไทยธรรม  คาตกแตงรถ และตนเทียนพรรษา  คาดอกไม  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  คาน้ําปานะ 
คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาจางมหรสพ คาการแสดงบนเวที คาจางเหมาบริการ  คาเชาเครื่องขยายเสียง  
และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 
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  (41)  โครงการจัดงานทอดกฐินสามัคค ี    ตั้งไว     50,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดงานทอดกฐินสามัคคี  การจัดพิธีทางศาสนา  การจัดกิจกรรมการฉลององคกฐิน  การจัด
กิจกรรมขบวนแหองคกฐิน  และพิธีการทอดกฐินสามัคคี  รวมท้ังกิจกรรมอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวของ  โดยจายเปน 
คาจัดซ้ือวัสดุดําเนินงาน  คาปจจัยและเครื่องไทยธรรม  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาดอกไม  คาเครื่อง
อัฐบริขาร  คาน้ําปานะ  คาจางมหรสพ  คาการแสดงบนเวที  คาพิธีกร  คาเชาเครื่องขยายเสียงคาตกแตงเวที 
คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 

  (42)  โครงการกิจกรรมบรรพชาและอุปสมบทภาคฤดูรอน  ตั้งไว    150,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอนและอุปสมบทพระภิกษุภาคฤดูรอน  
เพ่ือเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชน และประชาชนในชวงปดภาคเรียน และสืบทอดพุทธศาสนา 
รวมท้ังจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ  โดยจายเปนคาวัสดุตางๆในการดําเนินการ  คาปจจัย  เครื่องไทยธรรม  
คาน้ําปานะ  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาดอกไมธูปเทียน  คาวัสดุงานบานงานครัว  คาวัสดุเครื่องบริโภค   
คาภัตตาหาร คาชุดนาค คาผาไตรจีวร คาทําขวัญนาค คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาดนตรีไทย คากลองยาว 
คามหรสพ คาตกแตงสถานท่ี คาจางเหมาบริการ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 

  (43)  โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมจริยธรรมแกเด็กและเยาวชน ตั้งไว    500,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดกิจกรรมสงเสริมจริยธรรมแกเด็กและเยาวชน โดยการฝกอบรม การประชุมทางวิชาการโดย
จัดวิทยากรใหการอบรมศีลธรรม จัดเขาคายคุณธรรมจริยธรรม  จัดการสอนธรรมศึกษา สงนักเรียน เยาวชน 
สอบธรรมศึกษา ตรี โท เอก จัดอบรมเชิงวิชาการ  จัดอบรมพุทธศึกษาและอิสลามศึกษา  จัดการทัศนศึกษา 
แหลงกําเนิดพุทธศาสนาของพระพุทธเจา  แหลงอริยธรรมท่ีเกี่ยวของกับศาสนาตางๆ  และจัดกิจกรรมอ่ืนๆ
ท่ีเกี่ยวของในการสงเสริมจริยธรรมแกเด็กและเยาวชน  โดยจายเปนคาซ้ือวัสดุตางๆ ในการดําเนินงาน   
คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  คาของขวัญของรางวัลและเงินรางวัล  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาของท่ีระลึก 
คาตอบแทนกรรมการตัดสิน  คาเชาเครื่องขยายเสียง  คาสมนาคุณวิทยากร  คาภัตตาหาร  คาจางเหมาบริการ  
คาพาหนะ  คาท่ีพัก  คาเบ้ียเล้ียงไปราชการและคาใชจายอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 

  (44)  โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการศาสนา   ตั้งไว    150,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดกิจกรรมสงเสริมการศาสนา การทําบุญในวันพระตามวัดตางๆ ในเขตเทศบาลนครตรังและ
ศาสนาอ่ืนๆ  ในเขตเทศบาลนครตรัง  การแสดงพระธรรมเทศนา การบรรยายธรรม และปาฐกถาธรรม   
โดยเชิญชวนนักเรียน ครู พนักงานเทศบาล ลูกจาง พนักงานจาง เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไปรวม
กิจกรรม รวมท้ังกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของเพ่ือสงเสริมการศาสนา โดยจายเปนคา ซ้ือวัสดุตางๆ  
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ในการดําเนินงาน คาปจจัยและเครื่องไทยธรรมถวายพระภิกษุ สามเณร คาน้ําปานะ  คาอาหารและเครื่องดื่ม  
คาดอกไม คาวัสดุตกแตงสถานท่ี  คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาเครื่องขยายเสียง คาจางเหมาบริการ คาเอกสาร
เผยแพรพระพุทธศาสนา และศาสนาอ่ืนๆ  และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 

(45)  โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต             ตั้งไว      200,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดงานประเพณีสงกรานต โดยการจัดพิธีทําบุญและพิธีทางพุทธศาสนา การจัดขบวนแหรถ
พระพุทธรูป รถสงกรานต การจัดพิธีสรงน้ําพระสงฆ การรดน้ําขอพรผูสูงอายุ การประกวดเทพีสงกรานต 
การจัดกิจกรรมการแสดงดนตรี นาฏศิลป และกิจกรรมนันทนาการ การประกวดแขงขันการประกอบอาชีพ
ตางๆ ในชุมชนทองถ่ิน การแขงขันกีฬา และการจัดกิจกรรมตางๆ ท่ีเกี่ยวของเพ่ือสงเสริมและอนุรักษไวซ่ึง
ประเพณีอันดีงามของไทยใหคงอยูตลอดไป โดยจายเปนคาซ้ือวัสดุตางๆ ในการดํา เนินงาน วัสดุตกแตง
สถานท่ี คาดอกไม คาพลุ ไฟพะเนียง เวที คาโลรางวัล  วัสดุโฆษณาและเผยแพร คาจางเหมาบริการ คาปจจัย
และเครื่องไทยธรรม คาของขวัญของรางวัล เงินรางวัล คาติดตั้งมิเตอรช่ัวคราว คาเชามิเตอร คากระแสไฟฟา 
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาน้ําปานะ คาดอกไม คาตอบแทนผูเขาประกวด คาตอบแทนกรรมการตัดสิน 
คาตอบแทนพิธีกร เจาหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอย คาจางมหรสพ คาจางแสดงดาราศิลปน  วัสดุตกแตง
รถยนต คายานพาหนะและเช้ือเพลิง คาประชาสัมพันธ คาเชาทรัพยสิน และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ
ดําเนินการโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 

  (46)  โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง    ตั้งไว  300,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดงานประเพณลีอยกระทงของเทศบาลนครตรัง และชุมชนตางๆ ภายในเขตเทศบาลนครตรัง  
โดยการจัดขบวนแหกระทง การจัดประกวดกระทงประเภทตางๆ  การประกวดนางนพมาศ การประกวด 
หนูนอยนพมาศ การแสดงดนตรี มหรสพตางๆ การแสดงของนักเรียน นักศึกษา  การประกวดแขงขัน 
ทางดนตรี  เชน  กลองยาว  การประกวดรองเพลง  การจัดพิธีลอยกระทง  และการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ   
ท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือสงเสริมและอนุรักษไวซ่ึงประเพณีอันดีงามของไทยใหคงอยูตลอดไป  โดยจายเปน 
คาซ้ือวัสดุตางๆ ในการดําเนินงาน  วัสดุตกแตงสถานท่ี  คาเครื่องแตงกาย  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร   
คายานพาหนะและเช้ือเพลิง  คาประชาสัมพันธ  คาของขวัญของรางวัลเงินรางวัล  คาจางเหมาบริการ  
คาอาหารวาง  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาตอบแทนกรรมการ  ผูเขาประกวดและผูเขาแขงขันตางๆ  คาน้ํา  
คาถวยรางวัล  คา เชา เครื่องขยายเสียง  คาดนตรี   คาวัสดุ สํานักงาน  คาตอบแทนรายการแสดง   
คาพลุแสง สี เสียง  ไฟน้ําตก  พลุตัวหนังสือ  คากระแสไฟฟา  คาเชาเรือกลาง  คาตอบแทนพิธีกร   
คาเบ้ียเล้ียงเจาหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอย  คาดอกไม  คาจางมหรสพการแสดงตางๆ  และคาใชจายอ่ืนๆ 
ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 
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  (47)  โครงการจัดงานประเพณีชักพระวัดควนขัน   ตั้งไว     150,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดงานประเพณีชักพระวัดควนขัน  โดยจัดและตกแตงเรือพระ  การจัดพิธีทางพุทธศาสนา 
การจัดแสดงมหรสพตางๆ การแสดงของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในชุมชนตางๆ การประกวด
แขงขันทางอาชีพในชุมชนทองถ่ิน การจัดนิทรรศการแสดงประวัติชุมชนและผลงานของชุมชนตลอดจน
การจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยจายเปนคาซ้ือวัสดุตางๆ ในการดํา เนินงาน คาตกแตงสถานท่ี  
คาของขวัญของรางวัล เงินรางวัล คาจางเหมาบริการ คาจางมหรสพ คาน้ํามันเช้ือเพลิง คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาปจจัยและเครื่องไทยธรรม  คาตอบแทนผูเขาประกวดแขงขัน  คาตอบแทน  คาของ 
ท่ีระลึกกรรมการตัดสิน การประกวดแขงขันตางๆ และคาใชจายอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 

  (48)  โครงการจัดงานประเพณีทําบุญวันสารทเดือนสิบ  ตั้งไว     100,000  บาท 
เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานจัดงานประเพณีทําบุญวันสารทเดือนสิบ จัดพิธีทางพระพุทธศาสนา  
จัดพิธีสมโภชหมฺรับ  จัดการแสดงดนตรี  การแสดงบนเวที  พิธีถวายหมฺรับ  จัดการแขงขันและประกวด 
กิจกรรรม  จัดนิทรรศการวิชาการ  ดานขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
คาตอบแทน  เงินรางวัล  ของท่ีระลึก  ของรางวัลกรรมการตัดสิน  ผูเขารวมการแขงขันและประกวด
กิจกรรม  คาอาหาร  เครื่องดื่ม  คาประชาสัมพันธ  คาพลุ  ดอกไมไฟ  ไฟพะเนียง  คาตอบแทนนักวิชาการ  
นักพูดบนเวที  คาดอกไม  คาตกแตงสถานท่ี  คาน้ําปานะ  คาปจจัย  เครื่องไทยธรรมถวายพระภิกษุ  สามเณร 
ประกอบศาสนพิธี  และแสดงพระธรรมเทศนา  คาเชาสถานท่ี  คาตอบแทนตกแตงรถแหหมฺรับ  
คาตอบแทนเจาหนาท่ีรักษาความสงบ  อํานวยความสะดวกดานจราจร  คาจางการแสดงบนเวที  คาเชา 
เครื่องเสียง  คาจางเหมาบริการ  คาตอบแทนวิทยากร  คาตอบแทนพิธีกร  และคาใชจายอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวของใน
การดําเนินการโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 

ง.  ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 
                   ตั้งไว  18,593,300  บาท 
  (1)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

            ตั้งไว   1,194,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครูท้ัง 7 โรงเรียน  บุคลากร
ทางการศึกษา  ครูผูดูแลเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง  และลูกจางประจํา  พนักงานจาง  เชนจายเปนคา
เบ้ียเล้ียง  คาเชาท่ีพัก  คาพาหนะเดินทาง  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ  และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน 
ในการเดินทางไปราชการ  รวมท้ังคาลงทะเบียนในการฝกอบรมของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
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สําหรับพนักงานเทศบาลนครตรัง  พนักงานครู  บุคลากรทางการศึกษา  ครูผูดูแลเด็กเล็กของศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง  พนักงานจาง  และบุคลากรอ่ืนท่ีเกี่ยวของท่ีกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน  มีเปาหมายในการฝกอบรม ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา   

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  เปนเงิน      300,000  บาท 
  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา      เปนเงิน      800,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ   

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมฯ เปนเงิน         40,000  บาท 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา     เปนเงิน          6,000  บาท 
  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  เปนเงิน        42,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนา  วัฒนธรรมฯ เปนเงิน          6,000  บาท 

  (2)  คาของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล    ตั้งไว       1,500  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือของขวัญ  ของรางวัลหรือเงินรางวัลใหแก ผูเขารวมกิจกรรมตางๆ หรือผูปฏิบัติงาน
ใหแกเทศบาล 
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
ศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 

  (3)  คาใชจายโครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของเทศบาลนครตรัง 
ตั้งไว     30,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของเทศบาลนครตรัง เชน การจัดทําขอทดสอบ 
คูมือการประเมินฯ การประชุมช้ีแจง การประเมินคุณภาพ การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครตรังท้ัง 7 โรงเรียนและการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยจายเปนคาซ้ือวัสดุตางๆ ในการดําเนินการ 
คาจางทําปกหนังสือ คาจางเหมาบริการ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
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  (4)  โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา           ตั้งไว  17,367,800  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายตางๆ  ดังนี ้

     1.  เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1-3  สําหรับ
นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง  3  โรงเรียน  รวม  2,436,200  โดยแยกจัดสรรดังนี้ 

 -  โรงเรียนเทศบาล  1 (สังขวิทย)  จํานวน  240  คน  คนละ  13  บาท/คน  จํานวน  
200  วัน  เปนเงิน  624,000  บาท 

 -  โรงเรียนเทศบาล  2 (วัดกะพังสุรินทร)  จํานวน  260  คน  คนละ  13  บาท/คน  
จํานวน  200  วัน  เปนเงิน  676,000  บาท 

 -  โรงเรียนเทศบาล  6 (วัดตันตยาภิรม)  จํานวน  437  คน  คนละ  13  บาท/คน  
จํานวน  200  วัน  เปนเงิน  1,136,200  บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับมัธยมศึกษา เปนเงิน  2,436,200  บาท 

     2.  เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง  7  โรงเรียน  รวม  8,704,800  บาท  โดยแยกจัดสรรดังนี้ 
   -  โรงเรียนเทศบาล  1  (สังขวิทย)  จํานวน  823  คน  คนละ  13  บาท/คน  จํานวน  
200  วัน  เปนเงิน  2,139,800  บาท 
   -  โรงเรียนเทศบาล  2  (วัดกะพังสุรินทร)  จํานวน  512  คน  คนละ  13  บาท/คน  
จํานวน  200  วัน  เปนเงิน  1,331,200  บาท 
   -  โรงเรียนเทศบาล  3  (บานนาตาลวง)  จํานวน  406  คน  คนละ  13  บาท/คน  
จํานวน  200  วัน   เปนเงิน  1,055,600  บาท 
   -  โรงเรียนเทศบาล  4  (วัดมัชฌิมภูมิ)  จํานวน  212  คน  คนละ  13  บาท/คน  
จํานวน  200  วัน   เปนเงิน  551,200  บาท 
   -  โรงเรียนเทศบาล  5  (วัดควนขัน)  จํานวน  309  คน  คนละ  13  บาท/คน  
จํานวน  200  วัน   เปนเงิน  803,400  บาท 
   -  โรงเรียนเทศบาล  6  (วัดตันตยาภิรม)  จํานวน  892  คน  คนละ  13  บาท/คน  
จํานวน  200  วัน   เปนเงิน  2,319,200  บาท 
   -  โรงเรียนเทศบาล  7  (วัดประสิทธิชัย)  จํานวน  194  คน  คนละ  13  บาท/คน  
จํานวน  200  วัน   เปนเงิน  504,400  บาท 

       3.  เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวัน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง จํานวน  
400  คน  คนละ  13  บาท/คน/จํานวน  280 วัน  จํานวน 1,456,000  บาท 

     4.  เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวัน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดควนวิเศษ จํานวน 90  คน
คนละ  13  บาท/คน  จํานวน  280  วัน  จํานวน  327,600  บาท 
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     5.  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาผูดูแลเด็กสังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
นครตรัง  จํานวน  14  คน  คนละ 3,000 บาท/ป  เปนเงิน  42,000  บาท 

     6.  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสําหรับโรงเรียนเทศบาล
ในสังกัดเทศบาลนครตรัง  โดยจัดสรรใหแตละโรงเรียน  โรงเรียนละ  20,000  บาท  ท้ัง  7  โรงเรียน   
เปนเงิน  140,000  บาท 

     7.  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเช่ือมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูง  สําหรับโรงเรียน
เทศบาลในสังกัดเทศบาลนครตรัง  โดยจัดสรรใหแตละโรงเรียน  โรงเรียนละ  9,600  บาท  ท้ัง  7  โรงเรียน
เปนเงิน  67,200  บาท 

     8.  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน โดย
จัดสรรใหโรงเรียนเทศบาลท่ีเขารวมโครงการประจําป 2555 (ใหม) ท่ีคาดวาจะไดรับ จํานวน 1 โรงเรียน เปน
เงิน 1,000,000  บาท  (จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการพิจารณาจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน)  และจัดสรร
ใหโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)  เปนเงิน 200,000  บาท โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)  เปนเงิน 
200,000 บาท  และโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร)  เปนเงิน  200,000  บาท  ซ่ึงเปนโรงเรียนท่ีเขารวม
โครงการประจําป 2552,2553,2554 (เดิม)  และโรงเรียนดีเดนดานการบริหารจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียน
เปนฐานในการพัฒนาทองถ่ิน โรงเรียนละ  500,000  บาท  รวมเปนเงิน 2,100,000 บาท 

     9.  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาครู ครูอัตราจาง สําหรับโรงเรียนเทศบาล 
ท้ัง 7 โรงเรียน ในอัตราคนละ  6,000  บาท/คน/ป  รวม  1,464,000  บาท  โดยแยกจัดสรรดังนี ้

 -  โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย)  จํานวน  54  คน  เปนเงิน  324,000  บาท 
 -  โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร)  จํานวน  47  คน  เปนเงิน  282,000  บาท 
 -  โรงเรียนเทศบาล 3 (บานนาตาลวง)  จํานวน  26  คน  เปนเงิน  156,000  บาท 
 -  โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)  จํานวน  16  คน  เปนเงิน  96,000  บาท 
 -  โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน)  จํานวน  18  คน  เปนเงิน  108,000  บาท 
 -  โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)  จํานวน  70  คน  เปนเงิน  420,000  บาท 
 -  โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย)  จํานวน  13  คน  เปนเงิน  78,000  บาท 
     10.  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซ้ือหนังสือหองสมุดโรงเรียนเทศบาลท้ัง  7  โรงเรียน  

โดยจัดสรรใหโรงเรียนละ  60,000  บาท  รวมเปนเงิน  420,000  บาท 
     11.  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียนสําหรับเปนฐานในการ

จัดการศึกษาตลอดชีวิต  ใหกับโรงเรียนเทศบาลท้ัง 7 โรงเรียน  จัดสรรใหโรงเรียนละ  30,000  บาท   
เปนเงิน  210,000  บาท   
ท้ังนี้จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  เปนเงิน  14,931,600  บาท 
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 คาวัสด ุ                  ตั้งไว  16,804,740  บาท 
  ก.  ประเภท  วัสดุสํานักงาน              ตั้งไว      280,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน  เชน  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ผงหมึกถายเอกสาร  กระดาษไข  พรม
อาสนะ ฯลฯ  สําหรับใชในการปฏิบัติงานประจําสํานักการศึกษา  โรงเรียนเทศบาลท้ัง  7  โรงเรียน  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ และเพ่ือจายเปนคาน้ําดื่มของโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน)  จัดทําวารสาร 
ประชาสัมพันธของโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จัดทําบัตรประจําตัวนักเรียน  จัดทํารายงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา  เอกสารการวัดผลประเมินผล  คาถายเอกสารแบบแปลนของสํานักการศึกษาและของ
โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา   

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา       เปนเงิน   150,000  บาท 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา      เปนเงิน   100,000  บาท  

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ เปนเงิน     30,000  บาท 

  ข.  ประเภท วัสดุไฟฟาและวิทย ุ     ตั้งไว     71,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุอุปกรณไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟ สายไฟฟา บัลลาส สตารทเตอร หูฟง ฯลฯ 
และเพ่ือใชซอมแซมและเปล่ียนของเดิมท่ีชํารุด 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา   

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา       เปนเงิน       1,000  บาท 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา      เปนเงิน     50,000  บาท 

ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ   
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรม ฯ   เปนเงิน      20,000  บาท 

  ค.  ประเภท วัสดุงานบานงานครัว                ตั้งไว  14,744,740  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวตางๆ เชน จาน ชาม ไมกวาด แกวน้ํา ชอนสอม  เชือกเสนใหญ  ท่ีนอน 
ผาปูท่ีนอน  หมอน  ปลอกหมอน ฯลฯ  สําหรับใชในสํานักการศึกษา สนามกีฬา สระวายน้ํา โรงเรียน
เทศบาลท้ัง 7 โรงเรียนและ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา    

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา       เปนเงิน      3,000  บาท 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา      เปนเงิน   510,000  บาท 
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ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ   

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ เปนเงิน    10,000  บาท 
และเพ่ือจายเปนคาอาหารเสริม (นม)  ดังนี้ 

-  คาอาหารเสริม (นม)  เพ่ือจายเปนคาอาหารเสริม (นม)  สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ปท่ี 1-3  โรงเรียนเทศบาล  1 (สังขวิทย)  โรงเรียนเทศบาล  2 (วัดกะพังสุรินทร)  และโรงเรียนเทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับมัธยมศึกษา  เปนเงิน  407,000  บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับมัธยมศึกษา  เปนเงิน  593,000  บาท 
  -  คาอาหารเสริม(นม) เพ่ือจายเปนคาอาหารเสริม(นม) สําหรับเด็กเล็กใน  ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กวัดควนวิเศษ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดคลองน้ําเจ็ด  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง  และ 
เด็กนักเรียนระดับอนุบาลถึงช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ของโรงเรียนอนุบาลตรัง  โรงเรียนวัดควนวิเศษ     
และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง  7  โรงเรียน  ดังนี้   
   1.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดคลองน้ําเจ็ด  จํานวน  104  คน  คนละ  7  บาท/คน  
จํานวน  280  วัน  เปนเงิน  203,840  บาท 
   2.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดควนวิเศษ  จํานวน  90  คน  คนละ  7  บาท/คน  จํานวน  
280  วัน  เปนเงิน  176,400  บาท 
   3.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง  จํานวน  400  คน  คนละ  7  บาท/คน  
จํานวน  280  วัน  เปนเงิน  784,000  บาท 
   4.  โรงเรียนอนุบาลตรัง  จํานวน  1,779  คน  คนละ  7  บาท/คน  จํานวน  260  วัน  
เปนเงิน  3,237,780  บาท 
   5.  โรงเรียนวัดควนวิเศษ จํานวน  1,498  คน  คนละ  7  บาท/คน  จํานวน  260  วัน  
เปนเงิน  2,726,360  บาท 
   6.  โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย)  จํานวน  823  คน  คนละ  7  บาท/คน  จํานวน  
260  วัน  เปนเงิน  1,497,860  บาท 
   7.  โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร)  จํานวน  512  คน  คนละ  7  บาท/คน  
จํานวน  260  วัน  เปนเงิน  931,840  บาท 
   8.  โรงเรียนเทศบาล 3 (บานนาตาลวง)  จํานวน  406  คน  คนละ  7  บาท/คน  
จํานวน  260  วัน  เปนเงิน  738,920  บาท 
   9.  โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)  จํานวน  212  คน  คนละ  7  บาท/คน  
จํานวน  260  วัน  เปนเงิน  385,840  บาท 
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   10.  โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน)  จํานวน  309  คน  คนละ  7  บาท/คน  
จํานวน  260  วัน  เปนเงิน  562,380  บาท 
   11.  โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)  จํานวน  892  คน  คนละ  7  บาท/คน  
จํานวน  260  วัน  เปนเงิน  1,623,440  บาท 
   12.  โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย)  จํานวน  194  คน  คนละ  7  บาท/คน  
จํานวน  260  วัน  เปนเงิน  353,080  บาท 
ท้ังนี้จะเบิกจายตอเม่ือไดรับจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานการศึกษากอนวัยเรียนและประถมศึกษา  เปนเงิน  13,221,740  บาท 

  ง.  ประเภท วัสดุกอสราง      ตั้งไว   150,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน  ปูนซีเมนต ทราย สังกะสี ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา   

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  เปนเงิน    120,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกับศาสนาวัฒนธรรม ฯ เปนเงิน      30,000  บาท 

  จ.  ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนสง    ตั้งไว      40,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะตางๆ  เชน  ยาง  หัวเทียน  และอ่ืนๆ  สําหรับซอมแซมยานพาหนะท่ีอยู 
ในความรับผิดชอบของสํานักการศึกษา 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา   

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา       เปนเงิน   15,000  บาท 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา      เปนเงิน   10,000  บาท 

ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ เปนเงิน   15,000  บาท 

  ฉ.  ประเภท  วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน    ตั้งไว   350,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาน้ํามันเช้ือเพลิงและน้ํามันหลอล่ืน  สําหรับใชกับยานพาหนะของสํานักการศึกษา 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
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  ช.  ประเภท  วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย   ตั้งไว    350,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  เชน  คลอรีน  น้ํายาฆาเช้ือ  เวชภัณฑ  และจัดซ้ือเวชภัณฑ 
สําหรับเด็กอนุบาลท้ัง  7  โรงเรียนฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา     เปนเงิน   100,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ เปนเงิน   250,000  บาท 

ซ.  ประเภท  วัสดุการเกษตร     ตั้งไว    100,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน ปุย อาหารสัตว พันธุพืช สารเคมีปองกันและกําจัดแมลง ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา   

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา     เปนเงิน    80,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ เปนเงิน    20,000  บาท 

  ฌ.  ประเภท  วัสดุโฆษณาและเผยแพร     ตั้งไว         8,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับการเผยแพรประชาสัมพันธ  เชน  ฟลม  มวนวีดีโอ  เทป  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา   

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

ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ    
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ เปนเงิน     1,000  บาท 

  ญ.  ประเภท  วัสดุเครื่องแตงกาย      ตั้งไว    211,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเครื่องแตงกาย  เส้ือ  กางเกง  เครื่องแตงกายนาฏศิลป  เครื่องแตงกายวงดุริยางค  เพ่ือการเรียน
การสอนของโรงเรียนเทศบาลท้ัง  7  โรงเรียน  และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
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  ฎ.  ประเภท  วัสดุกีฬา      ตั้งไว      60,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุ อุปกรณการกีฬาและวิชาพลศึกษา เชน ลูกฟุตบอล ลูกบาสเกตบอล ลูกตะกรอฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา    เปนเงิน    30,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ เปนเงิน    30,000  บาท 

  ฏ.  ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร     ตั้งไว    300,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  ผาหมึกคอมพิวเตอร  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา   

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

ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ   
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ เปนเงิน    120,000  บาท 

  ฐ.  ประเภท  วัสดุสนาม      ตั้งไว        5,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุสนาม เชน เข็มทิศ ถุงนอน เต็นท  เปล  เตียงสนาม ฯลฯ  ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล   
ท้ัง  7  โรงเรียน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  

  ฑ.  ประเภท  วัสดุการศึกษา     ตั้งไว     105,000  บาท 
  (1)  เพ่ือจายเปนคาวัสดุการเรียนการสอน ทําดวยพลาสติก หุน ฯลฯ สําหรับโรงเรียน
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง  
ตั้งจายจากเงินรายได    
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวยัเรียนและประถมศึกษา   เปนเงิน    100,000  บาท 
 (2)  เพ่ือจายเปนคาวัสดุการศึกษา  สําหรับเด็กเรรอนในเขตเทศบาลนครตรัง  ท้ังนี้จะ
เบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานการศึกษาไมกําหนดระดับ    เปนเงิน       5,000  บาท 
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ฒ.  ประเภท  วัสดุดนตร ี      ตั้งไว     30,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุดนตรี เชน ฉิ่ง  ฉาบ กรับ ลูกซัด ขลุย อังกะลุง กลอง ป โหมง ทับ  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 
 1.4  หมวดคาสาธารณูปโภค    ตั้งไว  รวม    3,572,000  บาท  แยกเปน 
  1.4.1  ประเภท  คาไฟฟา                  ตั้งไว  3,000,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาไฟฟาในสนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง  สนามกีฬาทุงแจง  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศาสนาฯ 

  1.4.2  ประเภท  คาน้ําประปา     ตั้งไว    322,000  บาท 
-  เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง ท้ัง 7 โรงเรียน 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรยีนและประถมศึกษา   เปนเงิน  150,000  บาท 
-  เพ่ือจายเปนคาน้ําประปา สําหรับสนามกีฬาท่ีรับการถายโอนฯ (สนามกีฬาทุงแจง)  ท้ังนี้จะเบิกจายตอเม่ือ
ไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศาสนาฯ      เปนเงิน  172,000  บาท 

  1.4.3  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 

1.4.4  ประเภท  คาบริการทางดานโทรคมนาคม   ตั้งไว    170,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต คาอุปกรณเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ตท่ีใชใน
โรงเรียนเทศบาลท้ัง  7  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง   
และคาส่ือสารอ่ืนๆ  รวมท้ังคาใชจายท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
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1.5  หมวดเงินอุดหนุน     ตั้งไว  รวม    8,958,760  บาท  แยกเปน 
  ก.  ประเภท  เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน  ตั้งไว      60,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในฐานะเจาภาพจัดงานชุมนุมลูกเสือทองถ่ินไทย  
เปนเงินสนับสนุนการลงทะเบียนในโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือทองถ่ินไทย 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  

  ข.  ประเภท  เงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐ หรือเอกชนในกิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน 
                       ตั้งไว  8,898,760  บาท 
  (1)  อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลตรัง,โรงเรียนวัดควนวิเศษ, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดคลองน้ําเจ็ด 
                      ตั้งไว  8,898,760  บาท 
เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวัน  สําหรับเด็กระดับช้ันอนุบาลถึงประถมศึกษาปท่ี  6  โดยใชฐานจํานวนเด็ก  
ณ วันท่ี  10  มิถุนายน 2554  ตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 1223  ลงวันท่ี  20  มิถุนายน 2554  ดังนี้ 
   -  โรงเรียนอนุบาลตรัง  จํานวน  1,779  คน  คนละ  13  บาท/คน  จํานวน  200  วัน  
เปนเงิน  4,625,400  บาท 
   -  โรงเรียนวัดควนวิเศษ จํานวน  1,498  คน  คนละ  13  บาท/คน  จํานวน  200  วัน  
เปนเงิน  3,894,800  บาท 
   -  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดคลองน้ําเจ็ด  จํานวน  104  คน  คนละ  13  บาท/คน  
จํานวน  280  วัน  เปนเงิน  378,560  บาท 
ท้ังนี้จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 
2. รายจายเพ่ือการลงทุน      ตั้งไว รวม               12,521,800  บาท    แยกเปน 
 2.1  หมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและส่ิงกอสราง ตั้งไว รวม               12,521,800  บาท    แยกเปน 
        คาครุภัณฑ         ตั้งไว  5,847,800 บาท 

ก. ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน     ตั้งไว    841,700  บาท 

  (1)  โตะ          ตั้งไว      60,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะประชุม  ชนิดขาเหล็กพับได  พ้ืนผิวปูดวยวัสดุโฟเมกา  จํานวน 30 ตัว สําหรับ
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)   เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งจาย
ตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
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(2)  โตะอาหาร                        ตั้งไว      17,500  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือชุดโตะอาหารไมโครงเหล็ก พรอมเกาอ้ีไมยาวขาโครงเหล็ก  จํานวน  5  ชุด  สําหรับ
โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย)   เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  
จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
  (3)  โตะไมชุดปกนิก      ตั้งไว        6,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะไมชุดปกนิก  จํานวน 2 ชุด แตละชุดประกอบดวย  โตะไม  จํานวน  1 ตัว  เกาอ้ีไม
ไมมีพนักพิง จํานวน 4  ตัว  สําหรับโรงเรียนเทศบาล  6  (วัดตันตยาภิรม)  เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไวใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑจึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

(4)  โตะเครื่องแปง      ตั้งไว      22,500  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะเครื่องแปง  จํานวน 15 ชุด แตละชุด ประกอบดวย  โตะเครื่องแปงมีกระจก จํานวน 
1 ตัว  และเกาอ้ี จํานวน 1 ตัว  สําหรับโรงเรียนเทศบาล  6  (วัดตันตยาภิรม)  เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไวใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑจึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
  (5)  โตะพรอมเกาอ้ี      ตั้งไว      95,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะพรอมเกาอ้ีไมขนาด 6 ท่ีนั่ง  สําหรับหองสมุด  จํานวน  10  ชุด  แตละชุด
ประกอบดวย  โตะไม  จํานวน 1 ตัว  และเกาอ้ีไมมีพนัก จํานวน  6  ตัว  สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร)  เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งจายตามราคาในตลาด
ทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  
  (6)  โตะสนาม       ตั้งไว      70,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะเกาอ้ีหินขัด  จํานวน 10 ชุด  เปนโตะเกาอ้ีหินขัดแบบมีหลังคา  สําหรับโรงเรียน
เทศบาล 2  (วัดกะพังสุรินทร)  เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งจายตาม
ราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา   

  (7)  โตะทํางาน       ตั้งไว      27,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะทํางานทําดวยไม  และเกาอ้ีไมแบบเบาะหุมหนังมีพนักพิง  จํานวน  6  ชุด  สําหรับ
พนักงานครู โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย)  เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
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(8)  เกาอ้ี                              ตั้งไว      35,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ีสําหรับการประชุม  แบบบุนวม  ขาเหล็กชุบโครเม่ียม  มีพนักพิง จํานวน 70 ตัว 
สําหรับโรงเรียนเทศบาล  4  (วัดมัชฌิมภูมิ)  เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ   
จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา      

(9)  ชุดรับแขก       ตั้งไว      30,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือชุดรับแขกทําดวยไม  จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย  เกาอ้ียาว  จํานวน  1  ตัว  เกาอ้ีเดี่ยว  
จํานวน  4  ตัวและโตะกลาง  จํานวน  1  ตัว  สําหรับโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน)  เปนรายการท่ีไมได
กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  

(10) ช้ันวางหนังสือ      ตั้งไว      16,500  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือช้ันวางหนังสือ จํานวน 2 ชุด  เปนตูกระจกบานเล่ือนวางได  4 ระดับช้ัน  ดานหนาเปน
กระจกใสเล่ือนไดพรอมกุญแจ โครงสรางและช้ันทําดวยไม สําหรับโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) เปน
รายการท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา      

(11)  เครื่องโทรสาร                             ตั้งไว      54,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องโทรสารระบบเลเซอร จํานวน 3 เครื่อง  สําหรับสํานักการศึกษา จํานวน 1 เครื่อง 
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง จํานวน 1 เครื่อง และสําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 (บานนาตาลวง) 
จํานวน  1  เครื่อง  เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาด
ทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  เปนเงิน       18,000  บาท 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  เปนเงิน       36,000  บาท 

      (12)  พัดลม                                                  ตั้งไว    103,200  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือพัดลม ดังนี ้

1.  พัดลมเพดานแบบโคจร ขนาดใบพัด ไมต่ํากวา 16 นิ้ว จํานวน 36 ตัว  สําหรับ
โรงเรียนเทศบาล 4  (วัดมัชฌิมภูมิ)  เปนเงิน  97,200  บาท 
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2.  พัดลมอุตสาหกรรมพรอมขาตั้ง ขนาดใบพัดไมต่ํากวา 24 นิ้ว  จํานวน 2 ตัว 
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย)  เปนเงิน  6,000  บาท 
เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา      

(13)  เครื่องเขาเลม      ตั้งไว      23,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องเขาเลมสันกาว จํานวน 1 เครื่อง สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 (บานนาตาลวง)    
เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา      

(14)  เครื่องปรับอากาศ      ตั้งไว    282,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศขนาด  12,000  บีทียู  จํานวน  12  เครื่อง สําหรับโรงเรียนเทศบาล 4 
(วัด มั ชฌิมภู มิ )   จํ านว น  4   เ ครื่ อง  สําห รับโร งเรี ยนเท ศบาล  6  (วั ดตันต ยาภิร ม)  จํ านว น   
8  เครื่อง  เปนรายการท่ีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดบักอนวัยเรียนและประถมศึกษา   

ข. ประเภท ครุภัณฑการศึกษา     ตั้งไว    117,500  บาท 
(1)  โตะเกาอ้ีนักเรียน                                      ตั้งไว    117,500  บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะเกาอ้ีสําหรับนักเรียน ดังนี ้
1. โตะเกาอ้ีสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ทําดวยไม จํานวน 100 ชุด สําหรับ

โรงเรียนเทศบาล  4  (วัดมัชฌิมภูมิ)  จํานวน  60  ชุด, สําหรับโรงเรียนเทศบาล  7 (วัดประสิทธิชัย)  จํานวน 
40  ชุด  เปนเงิน  100,000  บาท 

2. โตะเกาอ้ีสําหรับนักเรียนอนุบาล ทําดวยไม จํานวน 5 ชุด แตละชุดประกอบดวย 
โตะแบบพ้ืนโตะติดโฟเมกาสีขาว จํานวน 1 ตัว และเกาอ้ี จํานวน 6 ตัว สําหรับโรงเรียนเทศบาล 7  
(วัดประสิทธิชัย)  เปนเงิน  17,500  บาท 
เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา    

ค. ประเภท ครุภัณฑไฟฟาและวิทย ุ    ตั้งไว    253,800  บาท 
  (1)  เครื่องขยายเสียง                        ตั้งไว    253,800  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องขยายเสียง  ดังนี ้

     1.  เครื่องขยายเสียงชวยสอน  จํานวน  37  เครื่อง  สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
นครตรัง  จํานวน  7  เครื่อง,  สําหรับโรงเรียนเทศบาล  2  (วัดกะพังสุรินทร)  จํานวน  30  เครื่อง   
เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  เปนเงิน  148,000  บาท 
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       2.  เครื่องขยายเสียง  สําหรับติดตั้งภายในและภายนอกอาคารเรียนทุกช้ัน ทุกอาคาร 
ในโรงเรียน  ของโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)  โดยมีรายละเอียดดังนี ้

-  เครื่องเพาเวอรมิค ขนาดไมนอยกวา  125  วัตต  จํานวน  1  เครื่อง 
-  ไมโครโฟนแบบสาย  ขนาด  5  เมตร  จํานวน  1  ชุด 
-  ลําโพง  ขนาดไมนอยกวา  5  นิ้ว  จํานวน  4  ชุด 
-  ลําโพงฮอรน  ขนาด  15  นิ้ว  ไมนอยกวา  45  วัตต  จํานวน  7  ชุด 
-  ไมโครโฟนไรสาย  จํานวน  1  ชุด 
-  สายลําโพง  ขนาด  460  เมตร  พรอมการติดตั้ง 

เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา เปนเงิน  55,800  บาท 

     3.  เครื่องขยายเสียง จํานวน 1 ชุด ของโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน)  ประกอบดวย 
-  เครื่องเพาเวอรมิค จํานวน 1 เครื่อง 
-  ไมคโครโฟนชนิดไรสาย จํานวน 1 ชุด ไมค 2 ตัว 
-  สายไมค จํานวน 1 มวน ขนาด 100 เมตร 
-  ขาไมคยาว พรอมหัวสวม ไมค 2 ตัว 
-  ขาไมคส้ัน พรอมหัวสวม ไมค 2 ตัว 
-  เครื่องเลน DVD และ USB จํานวน 2 เครื่อง 
-  ปล๊ักไฟ ยาว 50 เมตร มวนเก็บได 1 ชุด 

เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา เปนเงิน  50,000  บาท 

ง.  ประเภท ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร    ตั้งไว      30,000  บาท  
  (1)  กลองถายวีดีโอ                                     ตั้งไว      30,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคากลองถายวีดีโอพรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด  สําหรับโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน)  
เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา   

จ.  ประเภท ครุภัณฑงานบานงานครัว    ตั้งไว    171,000  บาท  
 (1) เครื่องตัดหญา      ตั้งไว      40,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาเครื่องตัดหญา สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง จํานวน 2 รายการ ดังนี ้
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     1.  เครือ่งตัดหญาแบบเข็น ชนิดเดินตาม ขนาดเครื่องยนตไมนอยกวา 5 แรงมา จํานวน  
1 เครื่อง เปนเงิน 30,000 บาท  

     2.  เครื่องตัดหญาแบบสะพาย เครื่องยนตเบนซิน 4 จังหวะ ขนาดเครื่องยนตไมนอยกวา  
2  แรงมา  จํานวน  1  เครื่อง  เปนเงิน 10,000 บาท 
เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

(2)  เครื่องทําน้ําเย็น      ตั้งไว    100,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูทําน้ําเย็นสแตนเลส จํานวน 3 ชุด  ดังนี้ 
    1.  ตูทําน้ําเย็นสแตนเลส  ขนาด  10  หัวกอก  พรอมอุปกรณ  จํานวน  1  ชุด  สําหรับ
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)  เปนเงิน  50,000  บาท 

  2.  ตูทําน้ําเย็นสแตนเลส  ขนาด  4  หัวกอก  พรอมอุปกรณ  จํานวน  2  ชุด  สําหรับ
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร)  เปนเงิน  50,000  บาท 
เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา   

 (3)  ตูแชอาหาร       ตั้งไว      20,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูแชอาหาร  ขนาดไมต่ํากวา 23 คิว ช้ันบนตูแชเปนกระจก ช้ันลางฝาทึบ  จํานวน 1 ตู 
สําหรับ โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย)  เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

  (4)  หมอหุงขาว       ตั้งไว      11,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือหมอหุงขาว สําหรับโรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย)  จํานวน  2  รายการ  ดังนี ้

     1.  หมอหุงขาวแบบแกส ความจุ ขนาดไมต่ํากวา 7 ลิตร จํานวน 1 ใบพรอมอุปกรณ 
การติดตั้ง 

     2.  หมอหุงขาวแบบไฟฟา ความจุ ขนาดไมต่ํากวา  7  ลิตร  จํานวน  1  ใบ 
เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
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ฉ.  ประเภท ครุภัณฑกีฬา      ตั้งไว    336,000  บาท 
(1)  ชุดเสาวอลเลยบอล      ตั้งไว      18,000  บาท 

เปนคาจัดซ้ือชุดเสาวอลเลยบอล  จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 
-  เปนเสาวอลเลยบอลใชสําหรับเคล่ือนท่ีได 
-  สามารถปรับระดับความสูงของตาขายขึ้นลงได 
-  มีตัวเลขบอกระยะ 
-  เสามีขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา  2.5  นิ้ว 
-  มีสลักล็อคพรอมเบาะหุมเสา 

เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

(2)  โตะเทเบิลเทนนิส      ตั้งไว      18,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะเทเบิลเทนนิส  ขนาดมาตรฐาน สีฟาพรอมตาขาย  จํานวน 4 ชุด สําหรับโรงเรียน
เทศบาล2 (วัดกะพังสุรินทร)  เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งจายตาม
ราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

(3)  ครุภัณฑเครื่องออกกําลังกาย     ตั้งไว    300,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือครุภัณฑสําหรับออกกําลังกาย  จํานวน  2  ชุด สําหรับโรงเรียนเทศบาล  2   
(วัดกะพังสุรินทร) จํานวน 1 ชุด และสําหรับโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) จํานวน 1 ชุด  แตละชุด
ประกอบดวย  

1.  ลูเดินกึ่งสเต็บ จํานวน 1 ชุด 
2.  มาโยก จํานวน 1 ชุด 
3.  ลูวิ่งไฟฟา จํานวน 1 ชุด 
4.  ซิตอัพ จํานวน 1 ชุด 
5.  จักรยานแมเหล็ก จํานวน 1 ชุด 
6.  จักรยานบริหาร จํานวน 1 ชุด 
7.  เครื่องโยกบริหาร จํานวน 1 ชุด 
8.  เครื่องบริหารรางกาย  25  ทา จํานวน 1 ชุด 

เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
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ช.  ประเภท ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป    ตั้งไว    456,000  บาท 
  (1)  เครื่องดนตรี        ตั้งไว    286,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องดนตรี  สําหรับโรงเรียนเทศบาล  1  (สังขวิทย)  ประกอบดวย 

     -  ชุดกลองใหญ  จํานวน  4  ใบ 
     -  ชุดกลองสแนร  จํานวน  2  ใบ 

เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  

(2)  เครื่องดนตรีวงลูกทุง      ตั้งไว      65,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องดนตรีวงลูกทุง  สําหรับโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) จํานวน 1 ชุด 
ประกอบดวย 

     -  ตูแอมปกีตา ขนาด 100 W  จํานวน 2 ตู 
     -  เอฟแฟคกีตาร ชนิดแยกแตละเสียง จํานวน 6 ตัว พรอมกลองใสและสายสัญญาณ 

จํานวน 1 ชุด 
     -  กลองทอมบา-กลองบองโก  พรอมขาตั้ง  จํานวน 1 ชุด 

เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
  (3)  เครื่องดนตรีไทย      ตั้งไว    105,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องดนตรีไทย สําหรับโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 

     -  ระนาดเอกลงรักษปดทองพรอมผืน  จํานวน 1 ราง 
     -  ระนาดทุมลงรักษปดทองพรอมผืน  จํานวน 1 ราง 
     -  ฆองวงใหญลงรักษปดทองพรอมผืน  จํานวน 1 วง 
     -  ตะโพนไทยลงรักษปดทอง  จํานวน 1 ใบ 
     -  กลองทัดลงรักษปดทอง  จํานวน 1 คู 
     -  ปใน  จํานวน 1 เลา 
     -  กลองแขก  จํานวน 1 คู 

เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ซ.  ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร               ตั้งไว    2,550,000  บาท 
  (1)  เครื่องคอมพิวเตอร                ตั้งไว    1,360,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 68 ชุด ชุดละ 20,000 บาท แตละชุดประกอบดวย 

-  เครื่องไมโครคอมพิวเตอร  1 ชุด 
-  เครื่องสํารองกระแสไฟฟา  จํานวน 1 เครื่อง 
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สําหรับงานการเจาหนาท่ี จํานวน 1 ชุด  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  จํานวน  1  ชุด  งานหองสมุด  จํานวน 
1 ชุด  โรงเรียนเทศบาล 1  (สังขวิทย) จํานวน 21 ชุด โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร) จํานวน 3 ชุด 
โรงเรียนเทศบาล 3 (บานนาตาลวง) จํานวน 10 ชุด โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)  จํานวน  19  ชุด  และ
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) จํานวน 12 ชุด  เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  เปนเงิน       20,000  บาท 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  เปนเงิน  1,300,000  บาท 

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมฯ เปนเงิน       40,000  บาท 

  (2)  เครื่องคอมพิวเตอร       ตั้งไว    660,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 33 ชุด ชุดละ 20,000 บาท พรอมอุปกรณ และติดตั้งระบบ
เครือขาย  มีรายละเอียดดังนี ้

-  เครื่องไมโครคอมพิวเตอร  จํานวน  33  ชุด 
-  เครื่องสํารองกระแสไฟฟา  จํานวน  33  เครื่อง 
-  โตะวางคอมพิวเตอร  พรอมเกาอ้ี  จํานวน  33  ชุด 

สําหรับโรงเรียนเทศบาล  2 (วัดกะพังสุรินทร)  จํานวน  30  ชุด  โรงเรียนเทศบาล 6  (วัดตันตยาภิรม)   
จํานวน  3 ชุด  เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา   

  (3)  เครื่องพิมพ       ตั้งไว      85,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพ  ดังนี ้

1.  เครื่องพิมพแบบเลเซอรพริ้นเตอร  จํานวน 5  เครื่อง  สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร) จํานวน 1 เครื่อง, สําหรับโรงเรียนเทศบาล4 (วัดมัชฌิมภูมิ) จํานวน 4 เครื่อง 
เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา เปนเงิน    25,000  บาท 

2.  เครื่องพิมพแบบเลเซอรพริ้นเตอรสี จํานวน 2 เครื่อง  สําหรับงานโรงเรียน 
จํานวน  1  เครื่อง  และสําหรับโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)  จํานวน  1  เครื่อง  
เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
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ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  เปนเงิน       30,000  บาท 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา   เปนเงิน       30,000  บาท 

(4)  เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาและหุนยนต   ตั้งไว    385,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรและหุนยนต สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย) ประกอบดวย 

-  เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน  5  เครื่อง 
-  หุนยนตอัตโนมัติควบคุมการเขียนโปรแกรม  จํานวน  10  ตัว 

เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรยีนและประถมศึกษา    

  (5)  เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา     ตั้งไว      60,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (โนตบุค)  เครื่องละ 30,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง 
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)  
เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

  ฌ.  ครุภัณฑอ่ืน       ตั้งไว 1,091,800  บาท 
  (1)  ชุดสนามเด็กเลน      ตั้งไว 1,091,800  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือชุดสนามเด็กเลน  ดังนี้   

     1.  ชุดสนามเด็กเลนสําหรับโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร)  ประกอบดวย 
-  ชุดโจรสลัดผจญภัย  จํานวน 1 ชุด 
-  ชุดอุปกรณเลนกลางแจง (มาหมุน) จํานวน 1 ชุด 
-  ชุดอุปกรณเลนกลางแจง (เจาปาโยกเยก) จํานวน 1 ชุด 
-  ชุดอุปกรณเลนกลางแจง (เปดนอยโยกเยก) จํานวน 1 ชุด 
-  ชุดอุปกรณเลนกลางแจง (ไกนอยโยกเยก) จํานวน 1 ชุด 
-  ชุดอุปกรณเลนกลางแจง (แมวน้ําโยกเยก) จํานวน 1 ชุด 
-  ชุดอุปกรณเลนกลางแจง (มาน้ําโยกเยก) จํานวน 1 ชุด 

เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา เปนเงิน   800,000  บาท 
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     2.  ชุดสนามเด็กเลนสําหรับโรงเรียนเทศบาล  5  (วัดควนขัน)    ประกอบดวย 
-  ชุดกระดานล่ืนและชิงชา  จํานวน 1 ชุด 
-  ชุดอุโมงคหนอนยักษ จํานวน 1 ชุด 
-  ชุดศูนยรวมเครื่องเลนปนปาย จํานวน 1 ชุด 
-  ชุดบานสุขสันต จํานวน 1 ชุด 

เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา เปนเงิน  291,800  บาท 

 คาที่ดินและส่ิงกอสราง                ตั้งไว    6,674,000  บาท 
  1.  ประเภท  คาติดตั้งระบบไฟฟาและอุปกรณ             ตั้งไว       391,000  บาท 

(1)  คาซอมแซมปรับปรุงระบบไฟฟาภายในอาคารเรียน 1, 2 โรงเรียนเทศบาล 4  (วัดมัชฌิมภูมิ)
                    ตั้งไว       391,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาดําเนินการปรับปรุงระบบไฟฟาภายในอาคารเรียน 1, 2 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ดังนี้ 
  อาคารเรียน 1 

-  ติดตั้งตูโหลดเซนเตอร  จํานวน 2 ตู 
-  เดินสายเมน ขนาด 35 ตร.มม. ประมาณ 100.00 เมตร 
-  ติดตั้งเตารับและอุปกรณประกอบ  จํานวน 24 ชุด 
อาคารเรียน 2 
-  ติดตั้งตูโหลด MDB พรอมอุปกรณ  จํานวน 1 ตู 
-  ติดตั้งตูโหลดเซนเตอร  จํานวน 6 ตู 

  -  เดินสายเมนยอย ขนาด 16 ตร.มม.  ประมาณ 200.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

  2.  ประเภท  คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร              ตั้งไว    6,185,000  บาท 
  (1)  คาปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง             ตั้งไว    2,898,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการดังนี ้

-  ปรับปรุงหลังคาสระวายน้ํา โดยรื้อถอนโครงหลังคาและวัสดุมุงเดิมออก แลวติดตั้ง 
โครงหลังคาและวัสดุมุงใหม   เปนโครงหลังคาเหล็กมุงดวย  Metal Sheet  และหลังคาโปรงแสง   
พ้ืนท่ีประมาณ  320  ตารางเมตร 

-  ติดตั้งผนังรั้วสระวายน้ํา พ้ืนท่ีประมาณ  125  ตารางเมตร 
-  ตอเติมหลังคาทางเดินอาคารเรียน A พ้ืนท่ีประมาณ  30  ตารางเมตร 
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-  ปรับปรุงอาคารเรียน  C โดยรื้อถอนวัสดุมุงของเดิมออก  แลวเปล่ียนวัสดุมุงใหม        
เปนหลังคา Metal Sheet พ้ืนท่ีประมาณ 1,200 ตารางเมตร 

-  ปรับปรุงฝาเพดานภายในอาคารเรียน C พ้ืนท่ีประมาณ  160  ตารางเมตร 
-  กอสรางฉากเวทีอาคารอเนกประสงค ขนาดกวาง 9.00 เมตร สูง 4.00 เมตร  จํานวน  1  ฉาก 
-  ปรับปรุงฐานเสาธง จํานวน 1 ฐาน 

  -  ปรับปรุงระบบระบายน้ําและซอมแซมหองน้ํา-สวม อาคารเรียน C จํานวน 5 หอง 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
  (2)  คาปรับปรุงหองดนตรโีรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร)  ตั้งไว   382,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการปรับปรุงหองฝกซอมและเรียนดนตรี ขนาดหองกวาง  8.00  เมตร  ยาว  8.00  เมตร  
สูง  3.50  เมตร  ดังนี ้

-  เปล่ียนบานประตูเปนบานกระจกวงกบอลูมิเนียม (บานสวิง)   จํานวน 1 บาน 
-  กรุผนังและฝาเพดานภายในหองดวยวัสดุซับเสียง (acoustic board) พรอมปูพ้ืนภายใน

หองดวยพรมทอ 
-  ติดตั้งมานปรับแสง/มานผา บริเวณหนาตาง  ประตูและชองแสง 
-  ติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวาง 
-  ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาดไมต่ํากวา 24,000 BTU พรอมพัดลมระบายอากาศ จํานวน 2 ชุด 
-  ติดตั้งตูเก็บเครื่องดนตรี จํานวน 1 ตู 
-  ทาสีผนังและฝาเพดานภายในหอง 

รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

(3)  คาปรับปรุงหองคอมพิวเตอร โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) ตั้งไว    270,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการปรับปรุงหองคอมพิวเตอร อาคารเรียน 1 ช้ัน 3 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน)ดังนี ้

-  เปล่ียนหนาตางเปนบานเล่ือนคู มีชองแสง  จํานวน 2 ชุด 
-  เปล่ียนบานประตูเปนบานสวิง จํานวน 2 ชุด 
-  รื้อผนังของเดิมออกแลวติดตั้งประตูและชองแสง จํานวน 2 ชุด 
-  ติดตั้งเหล็กดัดประตูและชองแสง 
-  ติดตั้งฝาเพดานยิบซ่ัมบอรดชนิดฉาบเรียบพรอมทาสี พ้ืนท่ีประมาณ 62 ตารางเมตร 
-  ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง จํานวน 6 ชุด 
-  ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาดไมต่ํากวา 24,000 BTU พรอมพัดลมระบายอากาศ จํานวน 2 ชุด 

รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
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(4)  คาปรับปรุงอาคารเรียน 2 เปนอาคารเรียนช้ันปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 
                    ตั้งไว    1,924,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการ ดังนี ้

-  ปรับปรุงหองเรียนช้ันลาง โดยเปล่ียนบานประตู-หนาตาง เปนกระจกอลูมิเนียมสีชา 
ติดตั้งเหล็กดัด ฝาเพดาน ระบบไฟฟาและเครื่องปรับอากาศ  จํานวน  7  หอง  พรอมเจาะฝาผนังเพ่ือทําประตู
ทางเขาหองน้ํานักเรียนช้ันปฐมวัย จํานวน 3 ชอง 

-  ปรับปรุงหองเรียนช้ันบน โดยเปล่ียนบานประตู-หนาตาง เปนกระจกอลูมิเนียมสีชา 
ติดตั้งเหล็กดัด ฝาเพดาน ระบบไฟฟาและเครื่องปรับอากาศ  จํานวน 2 หอง  พรอมเจาะฝาผนังเพ่ือทําประตู
เช่ือมระหวางหอง 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

  (5)  คาตอเติมมุงหลังคาเวทีมวยบริเวณโรงพลศึกษา 1 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 
          ตั้งไว    711,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการ  กอสรางตอเติมโครงหลังคาเหล็ก ขนาดกวาง  8.00  เมตร  ยาว  35.00  เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

  3.  ประเภท  เหล็กดัด      ตั้งไว      98,000  บาท 

  (1)  คาติดตั้งเหล็กดัดหองเรียนนักเรียนช้ันปฐมวัยอาคารเรียน 1 ช้ัน 2 โรงเรียนเทศบาล 3 
(บานนาตาลวง)         ตั้งไว      98,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการติดตั้งเหล็กดัดหนาตางหองเรียนช้ันปฐมวัย  ดังนี ้

-  เหล็กดัด ขนาด 1.90 x 1.90 เมตร  จํานวน 4 ชุด 
-  เหล็กดัด ขนาด 1.90 x 2.80 เมตร  จํานวน 6 ชุด 
-  เหล็กดัด ขนาด 1.90 x 0.95 เมตร  จํานวน 1 ชุด 
-  เหล็กดัด ขนาด 1.90 x 3.75 เมตร  จํานวน 6 ชุด 

รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

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



 
 

 
รายละเอียดประมาณรายจายทั่วไป 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 

เทศบาลนครตรัง 
อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง 

 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทัว่ไป  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เทศบาลนครตรัง 

อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 

******************** 
 
งบประมาณรายจายทั้งส้ิน     เปนเงิน       61,127,100  บาท  แยกเปน 
1.  รายจายประจํา      ตั้งไว  รวม  61,001,700  บาท  แยกเปน 

1. 1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา   ตั้งไว  รวม  18,642,600  บาท  แยกเปน 
 เงินเดอืน                  ตัง้ไว  12,064,900  บาท 
  1.1.1  ประเภท เงินเดือนพนกังานเทศบาล              ตั้งไว  10,708,700  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนกังานเทศบาล   
ตั้งจายจากเงินรายได     
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข   เปนเงิน  1,426,300  บาท 
  งานโรงพยาบาล     เปนเงิน     802,700  บาท 
  งานบริการสาธารณสุขฯ    เปนเงิน  1,632,900  บาท 
  งานศูนยบริการสาธารณสุข   เปนเงิน  6,044,900  บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  

งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล   เปนเงิน    801,900  บาท 

  1.1.2  ประเภท  เงินเพ่ิมตาง  ๆ                ตั้งไว       860,600  บาท 
-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานเทศบาล  ตําแหนง  
นักบริหารงานสาธารณสุข 8 และ พยาบาลวิชาชีพ 8 วช.ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท/คน  ตามหนังสือ
สํานักงาน กจ.,กท.และ อบต.ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809/3ว 677  ลงวันท่ี 27 เมษายน 2547 
-  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนใหแกพนักงานเทศบาล ท่ีมีเงินเดือนเต็มขั้น   
-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหแกพนักงานเทศบาล  ตําแหนง เภสัชกร และ พยาบาลวิชาชีพ  
-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานใหกับหนวยการบริการในสังกัดเทศบาล  ตามหนังสือ
สํานักงาน  ก.จ./ก.ท. และ ก.อบต. ดวนมาก ท่ี มท 0809.3/519 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2552 จํานวน 19 อัตรา 
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ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข    เปนเงิน        67,200  บาท 
งานโรงพยาบาล       เปนเงิน        61,200  บาท 

  งานศูนยบริการสาธารณสุข     เปนเงิน      721,900  บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  

งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  เปนเงิน        10,300  บาท 

  1.1.3  ประเภท  เงินประจําตําแหนงผูบริหาร              ตั้งไว        67,200  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงใหแกนักบรหิารงานสาธารณสุข ระดับ 8 ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข  

1.1.4  ประเภท เงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาลระดับวิชาชีพเฉพาะ  
            ตั้งไว      428,400  บาท 

เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาลสามัญระดบัวิชาชีพเฉพาะ (8วช.) ในอัตราเดือนละ 5,600  บาท  
เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาลสามัญระดับวิชาชีพเฉพาะ (7วช.) ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท  
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   งานศูนยบริการสาธารณสุข  

 คาจางประจํา                 ตั้งไว    6,577,700  บาท 
  1.1.5  ประเภท คาจางลูกจางประจํา              ตั้งไว    6,282,400  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจางประจําและเงินปรับปรุงคาจางประจําของลูกจางประจํา   
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข  เปนเงิน      156,900  บาท 
  งานบริการสาธารณสุขฯ    เปนเงิน      316,700  บาท 
  งานศูนยบริการสาธารณสุข   เปนเงิน      304,800  บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  

งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  เปนเงิน    5,504,000  บาท 

  1.1.6  ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ                 ตั้งไว      295,300  บาท 
-  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนใหแกลูกจางประจําซ่ึงมีสิทธิไดรับตามหนังสือจังหวัดตรัง 
ท่ี มท 0828.2/8067  ลงวันท่ี  3  มิถุนายน  2547   
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-เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพิเศษใหแกลูกจางประจําผูซ่ึงไดรับคาจางถึงขั้นสูงสุดของอันดับท่ีไดรับตาม
หนังสือจังหวัดตรัง ดวนมาก ท่ี ตง 0018/10023 ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม  2544  และตามหนังสือจังหวัดตรัง 
ดวนท่ีสุดท่ี มท 0828.2/18637  ลงวันท่ี 1 ธันวาคม 2547  
-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานใหกับหนวยการบริการในสังกัดเทศบาล  ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ./ก.ท. และ ก.อบต. ดวนมาก ท่ี มท 0809.3/519 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2552 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
  งานบริการสาธารณสุขฯ    เปนเงิน          6,300  บาท 
  งานศูนยบริการสาธารณสุข   เปนเงิน        54,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   

งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล    เปนเงิน       235,000  บาท 

1.2  หมวดคาจางชัว่คราว                 ตั้งไว  17,043,500  บาท 
  1.2.1  ประเภท เงินเดือนหรือเงินท่ีจายเพ่ิมใหแกพนักงานจาง          ตั้งไว  17,043,500  บาท 
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนและจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวใหแกพนักงานจาง  ดังนี ้
-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางท่ัวไป   
-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจท่ีมีลักษณะงานเปนการสงเสริมหรือสนับสนุนการทํางาน
ของพนักงานเทศบาลดาน  งานธุรการ  งานการเงินและบัญชี  และจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตาม
ภารกิจท่ีตองใชทักษะเฉพาะบุคคลงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  งานศูนยบริการ
สาธารณสุข  งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  
-  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวใหแกพนักงานจางท่ัวไปและพนักงานจางตามภารกิจ 
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี   มท 0809.3/ว 115  ลงวันท่ี 
14  กรกฎาคม  2551 
-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานใหกับหนวยการบริการในสังกัดเทศบาล  ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ.  ก.ท.  และ ก.อบต. ดวนมาก ท่ี มท 0809.3/519 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2552 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข  เปนเงิน      489,100  บาท 
  งานโรงพยาบาล     เปนเงิน      367,700  บาท 
  งานบริการสาธารณสุขฯ    เปนเงิน   1,353,300  บาท 
  งานศูนยบริการสาธารณสุข   เปนเงิน      958,400  บาท 
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ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  เปนเงิน  13,875,000  บาท 

 

1.3  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ               ตั้งไว  24,545,600  บาท 
 คาตอบแทน                  ตั้งไว    5,915,100  บาท 
  1.3.1  ประเภท  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ           ตั้งไว     4,843,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงาน  ลูกจางประจําและพนักงานจาง 
ท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ในวันหยุดราชการ  วันหยุดนักขัตฤกษ  และวันหยุดพิเศษ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข  เปนเงิน        30,000  บาท 
  งานโรงพยาบาล     เปนเงิน           3,000  บาท 
  งานบริการสาธารณสุขฯ    เปนเงิน       500,000  บาท 

งานศูนยบริการสาธารณสุข   เปนเงิน         10,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   

งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  เปนเงิน    4,300,000  บาท 
1.3.2  ประเภท  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร            ตั้งไว        392,100  บาท 

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจางประจําท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข  เปนเงิน        65,000  บาท 
  งานโรงพยาบาล     เปนเงิน        36,000  บาท 
  งานบริการสาธารณสุขฯ    เปนเงิน        43,900  บาท 
  งานศูนยบริการสาธารณสุข   เปนเงิน      107,200  บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   

งานกําจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  เปนเงิน      140,000  บาท 

  1.3.3  ประเภท  เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล              ตั้งไว      590,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลแกพนักงานและลูกจางประจํา  ตลอดจนบุคคลในครอบครัว 
ท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข  เปนเงิน      40,000  บาท 
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  งานโรงพยาบาล     เปนเงิน      50,000  บาท 
  งานบริการสาธารณสุขฯ    เปนเงิน      50,000  บาท 
  งานศูนยบริการสาธารณสุข   เปนเงิน    150,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   

งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  เปนเงิน    300,000  บาท 

1.3.4  ประเภท  คาเชาบาน                ตั้งไว        90,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลท่ีเบิกไดตามสิทธิ  จํานวน  2  อัตรา  คือ นายอาธร  อุคคติ  นัก
บริหารงานสาธารณสุข  7  ในอัตราเดือนละ 3,500  บาท  และนางวันทนา ฝนเชียร  พยาบาลวิชาชีพ  8 วช.  
ในอัตราเดือนละ  4,000  บาท    
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข  เปนเงิน      42,000  บาท 
งานศูนยบริการสาธารณสุข   เปนเงิน      48,000  บาท 

 
 คาใชสอย                   ตั้งไว  8,604,000  บาท 
  ก.  ประเภท  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ               ตั้งไว       69,000  บาท 
  (1)  คาวารสาร สําหรับจายเปนคารับวารสาร หนังสือพิมพ และหนังสืออ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรูใหแกเจาหนาท่ี 
  (2)  คาซักฟอก สําหรับจายเปนคาซักฟอกทางการแพทยและพยาบาล 
  (3)  คาระวางบรรทุก  สําหรับจายเปนคาบรรทุกส่ิงของท่ีส่ังซ้ือจากตางทองถ่ิน 

(4)  คาโฆษณาและเผยแพร  สําหรับจายเปนคาโฆษณาและเผยแพรขาวสารตาง ๆ ซ่ึงมี
ความจําเปนตองออกขาวทางวิทยุ  โทรทัศน  โรงมหรสพ และส่ิงพิมพอ่ืน ๆ  

(5)  คาจางเหมาบริการ  สําหรับจายเปนคาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทําการอยางใด
อยางหนึ่งใหกับเทศบาล  เชน คาจางเหมาบริการ  คาแรงงาน  คาจางทําส่ือเผยแพรขาวสารและวิชาการ 
คาจางทําปายและอ่ืน ๆ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข  เปนเงิน     20,000  บาท 
  งานบริการสาธารณสุขฯ    เปนเงิน     15,000  บาท 
  งานศูนยบริการสาธารณสุข   เปนเงิน     30,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   

งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  เปนเงิน       4,000  บาท 
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  ข.  ประเภท รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน            ตั้งไว    3,085,000  บาท 
  (1)  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ  เพ่ือจายเปนคาซอมแซมครุภัณฑตางๆไดแก 
เครื่องพิมพอัดสําเนา เครื่องพิมพดีด เครื่องคอมพิวเตอร  โตะ  เกาอ้ี  ยานพาหนะ  เครื่องขูดหินปูน   
ยูนิตทําฟน  รถขยะ  รถสุขาเคล่ือนท่ี  และครุภัณฑอ่ืน  ฯลฯ 
  (2)  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมท่ีดินและส่ิงกอสราง  เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมส่ิงกอสราง เชน บานพักพนักงาน รั้ว  โรงเก็บพัสดุ เมร ุ และงานซอมแซมส่ิงกอสรางตางๆ ท่ีชํารุด
ใหใชงานไดด ี  
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกบัการสาธารณสุข  เปนเงิน       50,000  บาท 
  งานโรงพยาบาล     เปนเงิน       35,000  บาท 
  งานบริการสาธารณสุขฯ    เปนเงิน     600,000  บาท 
  งานศูนยบริการสาธารณสุข   เปนเงิน     200,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   

งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล   เปนเงิน  2,000,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  งานศาสนาวฒันธรรมทองถ่ิน   เปนเงิน    200,000  บาท 
 

  ค.  ประเภท รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ               ตั้งไว  5,020,000  บาท 
  (1)  โครงการเฝาระวังและสงเสริมทันตสุขภาพ              ตั้งไว        70,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการตรวจและใหความรู เกี่ยวกับสุขภาพในชองปากแกเด็กนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาและอนุบาล  ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครตรังท้ัง 7 โรงเรียน  และเด็กอายุ 9 เดือน-4 ป ท่ีมา
รับบริการฉีดวัคซีนซ่ึงจะจายเปนคาวัสดุและคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการดําเนินงานตามโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานโรงพยาบาล 
  (2)  โครงการสรางจิตสํานึกดานส่ิงแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละศึกษาดูงาน 
                     ตั้งไว      300,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาปายไวนิล  ปายแผนผา  คาเอกสาร  แผนผับ โปสเตอร  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
คาจางเหมาพาหนะ  คาตอบแทนวิทยากร  คาใชจายอ่ืนท่ีใชดําเนินการโดยการอบรม/การประชุม/การรณรงค 
และกิจกรรมนักเรียนภายในเขตเทศบาล  ประชาชนตางๆ ท้ัง 27 ชุมชน และคาใชจายในการทัศนศึกษา 
ดูงานเพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและการจัดการขยะแบบ
ครบวงจร  ตามแผนปฏิบัติการ LA21(LocalAgenda) ระดับทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  
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  (3)  โครงการลดเมืองรอนดวยมือเรา               ตั้งไว      200,000  บาท 
เพ่ือจัดทําส่ือประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจางเหมายานพาหนะ 
คาตอบแทนวิทยากร คาท่ีพัก  คาใชจายในการเดินทางสําหรับวิทยากรและคาใชจายอ่ืนท่ีใชในการดําเนิน
กิจกรรมการรณรงคลดการเกิดกาชเรือนกระจกเพ่ือสรางความรูความเขาใจแกประชาชนและเยาวชนเกี่ยวกับ
ภาวะโลกรอน  ผลกระทบ  และแนวทางการบรรเทาภาวะโลกรอนท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง  
ตลอดจนสรางความตระหนักถึงปญหาโลกรอน นําไปสูการรวมปองกันและบรรเทาปญหาภาวะโลกรอน  
และเพ่ือเปนคาใชจายเพ่ือจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ วัตถุดิบตาง ๆ เชน  จอบ พล่ัว ถังพลาสติก กากน้ําตาล 
จุลินทรีย EM แกลบดิน รําละเอียด ผลิตปุยชีวภาพจากเศษอาหาร และผักผลไมตาง ๆ ฯลฯ เพ่ือใชในการผลิต
ปุยหมักจากส่ิงปฏิกูล และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนในการดําเนินงานตามโครงการฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน   

  (4)  โครงการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาและควบคุมประชากรสุนัขและแมว 
          ตั้งไว    300,000  บาท 
เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินตามโครงการ  คาใชจายในพิธีเปด  คายาคุมกําเนิด  คาวัสดุอุปกรณ 
ในการตอน  และทําหมันสุนัขและแมว  คาวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา  คาปายไวนิลในการประชาสัมพันธ 
คาอาหารวาง/เครื่องดื่ม  และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนในการดําเนินโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  

  (5)  โครงการควบคุมแมลงและพาหะนําโรค             ตั้งไว    1,000,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการควบคุมการแพรขยายพันธุยุง พรอมท้ังกําจัดหนู  แมลงสาบ และแมลงวันซ่ึงจาย
เปนคาสารเคมีกําจัดแมลงและพาหะนําโรค  คาจางทําส่ือเผยแพรประชาสัมพันธ  คาวัสดุ อุปกรณในการ
ดําเนินการกําจัดยุงและพาหะนําโรค และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการดําเนินงานตามโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

  (6)  โครงการมหกรรมอาหารดีศรตีรังบาน  (ครั้งท่ี  11)             ตั้งไว      300,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณตกแตงเวทีและสถานท่ี คาใชจายในพิธีเปด-
ปด คาเชาระบบแสง สีและเสียง คามหรสพ คาปายประชาสัมพันธ คาโปสเตอรตาง ๆ คาดอกไม คาใชจาย
อ่ืน ๆ ท่ีจําเปนในการดําเนินงานตามโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
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(7)  โครงการอบรมการสุขาภิบาล               ตั้งไว      200,000   บาท 
เพ่ือจายเปนคาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาจางทําส่ือเผยแพร  คาวัสดุ   
เครื่องเขียน  และอุปกรณในการอบรม  คาใชจายในการดําเนินงานอบรม  คาใชจายในการศึกษาดูงาน 
ตลาดสดท่ีไดมาตรฐาน  คาใชจายในการทัศนศึกษาดูงานสถานท่ีประกอบการดานอาหารท่ีไดมาตรฐาน  
คาจางเหมายานพาหนะ  คาเบ้ียเล้ียง  คาหองพักหรือท่ีพัก  คาของท่ีระลึกในการศึกษาดูงาน  คาสมนาคุณ
วิทยากร  และคาใชจายอ่ืน ๆ  ท่ีเกี่ยวของกับโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

  (8)  โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเมือง(อสม.)  และศึกษาดูงาน 
                     ตั้งไว      900,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการอบรมใหความรูแกอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลนครตรัง เพ่ือให
ความรูดานสาธารณสุขแกประชาชนท่ีอาสาเขามาเปนอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเมือง (อบรม  อสม.ใหม)  
และอบรมฟนฟูอาสาสมัครสาธารณสุข (อบรม อสม.เกา) ท่ีปฏิบัติงานในชุมชน  เปนคาอาหารกลางวัน  
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาตอบแทนวิทยากร  คากระเปาเอกสาร  คาจัดทําเอกสารการอบรม  คาวัสดุ
สําหรับการอบรม  เพ่ือจายเปนเงินรางวัลและของรางวัล  โลประกาศเกียรติคุณสําหรับการประกวด อสม.
ดีเดนประจําป  เพ่ือเปนคาใชจายสําหรับการทัศนศึกษาดูงาน/แลกเปล่ียนประสบการณการทํางานของ  อสม. 
เชน  คาจางเหมารถ  คาเบ้ียเล้ียง  คาอาหาร  คาหองพักหรือท่ีพัก  คาของท่ีระลึกการศึกษาดูงาน   
และคาใชจายอ่ืน ๆ  ท่ีจําเปนในการดําเนินงานตามโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน   

  (9)  โครงการจัดนิทรรศการและผลิตส่ือเผยแพรดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
          ตั้งไว     100,000 บาท 
เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดทํา/จัดจาง ทําส่ือประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน 
ในการดําเนินงานตามโครงการ เพ่ือใชเผยแพรความรู/ประชาสัมพันธดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
แกกลุมประชาชน  บุคลากร องคกรชุมชน อสม. ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

  (10)  โครงการสงเสริมการแพทยแผนไทยและหมอพ้ืนบาน  ตั้งไว    550,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมประชุม  อบรม เสวนากลุมหมอพ้ืนบาน  และผูสนใจ  เชน  คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  อาหารกลางวัน  คาตอบแทนวิทยากร  คาจัดทําเอกสาร  คาวัสดุท่ีจําเปนในการจัดกิจกรรม  
คาใชจายในการจัดทําหนังสือรวบรวมองคความรู  ภูมิปญญาของหมอพ้ืนบาน  และส่ือประชาสัมพันธ 
เพ่ือเผยแพรแหลงเรียนรูเกี่ยวกับพืชสมุนไพรในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร 95  เชน  แผนพับ  แผนปลิว  
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ปายช่ือพืชสมุนไพร  โปสเตอร  ปายไวนิล  เปนตน  รวมท้ังเพ่ือเปนคาใชจายในการจัดทัศนศึกษาดูงานใน
พ้ืนท่ีตางจังหวัด  เชน  คาจางเหมายานพาหนะ  คาท่ีพัก  คาอาหาร  คาเบ้ียเล้ียง  คาสมนาคุณวิทยากร  คาของ
ท่ีระลึก  และคาวัสดุอ่ืนๆ ท่ีจําเปนสําหรับโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

  (11)  โครงการหวงใยมารดาพัฒนาทารก    ตั้งไว      50,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุท่ีใชเยี่ยมมารดาหลังคลอด-ทารกแรกเกิด ของใชสําหรับทารก ของเลนเสริมพัฒนาการ
เด็ก  ภาชนะใสของเยี่ยมหลังคลอด ส่ือและนิทานเสริมพัฒนาการ  และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนในการ
ดําเนินงานตามโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนยบริการสาธารณสุข   

  (12)  โครงการสงเสริมการสรางสุขภาพในชุมชน   ตั้งไว    200,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมบริการสุขภาพแกประชาชนในเขตเทศบาล  โดยจัดซ้ือยาและ
เวชภัณฑท่ีมิใชยาใหแก ศสมช.ในพ้ืนท่ี  และคาใชจายในการรวมจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุข
แหงชาติ  และกิจกรรม  อสม.เครือขายโรงพยาบาลตรัง  โดยจายเปนคาอาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่มแก 
อสม.ท่ีรวมกิจกรรม รวมท้ังเปนคาใชจายในการจัดอบรมฟนฟูความรูดานสุขภาพ และอบรมใหความรูแก  
อสม.ในเขตเทศบาล จายเปนคาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาวัสดุและ
คาใชจายอ่ืนๆ  ท่ีจําเปนในการดําเนินงานตามโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนยบริการสาธารณสุข 

  (13)  โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ    ตั้งไว    200,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงาน  เพ่ือพัฒนาโรงเรียนสงเสริมสุขภาพท่ีรับผิดชอบ ท้ังดานการดูแล
สุขภาพ  นักเรียน  ครู  บุคลากรในโรงเรียน  ดานการจัดการส่ิงแวดลอมในโรงเรียน ซ่ึงจายเปนคาเวชภัณฑ
อ่ืนๆ  วัสดุ  อุปกรณ  เครื่องมือ  เครื่องใช  จัดหาแวนสายตาใหแกนักเรียนท่ีมีปญหาทางสายตา  และ
คาใชจายในการจัดทําส่ือใหความรูตาง ๆ  คาอาหารเสริมสําหรับนักเรียนท่ีมีพัฒนาการต่ํากวาเกณฑ  
คาอาหารวางสําหรับผูเขารับความรูและรับแวนสายตา  และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนตามโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนยบริการสาธารณสุข 

  (14)  โครงการจัดระบบสรางระเบียบนครตรังรวมพลังดวยมือเรา ตั้งไว    250,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการอบรมใหความรูความเขาใจ ในเรื่องการจัดระเบียบ การรักษาความสะอาด   
การตั้งวางจําหนายสินคา แกกลุมผูประกอบการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะในเขตเทศบาล  
และเพ่ือลดการสูญเสียดานชีวิตและทรัพยสิน  เม่ือเกิดอุบัติเหตุ  ประชาชนตระหนักและมีจิตสํานึก 
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ในการปองกันอุบัติเหตุทางจราจร  ซ่ึงจายเปนคาอาหาร   คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  
คาแผนผา คาจัดทําส่ือในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือประชาสัมพันธเผยแพรความรูในการจัดความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง  คาวัสดุอุปกรณอ่ืน  ๆ  รวมท้ังเพ่ือจายเปน  คาใชจายสําหรับการทัศนศึกษาดูงานใน
พ้ืนท่ีตางจังหวัด  เชน  คาจางเหมายานพาหนะ  คาท่ีพัก  คาอาหาร  คาเบ้ียเล้ียง  คาสมนาคุณวิทยากร  คาของ
ท่ีระลึก  และคาวัสดุอ่ืนๆ ท่ีจําเปนสําหรับโครงการ  เพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการดําเนินการและ 
เกิดประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงาน ทําใหมีความรู ความสามารถ และประสบการณท่ีไดรับมาประยุกตใช
กับทองถ่ินของเราใหดียิ่งขึ้น  และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนในการดําเนินงานตามโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

  (15)  โครงการหนาบานสะอาด     ตั้งไว    400,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายสําหรับการจัดทําส่ือประชาสัมพันธ เพ่ือใชประชาสัมพันธและจูงใจแกประชาชนใน
การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณหนาบานของตนเองและถนนหนาบาน และเพ่ือเปนคาวัสดุ อุปกรณ 
สําหรับการดําเนินการโครงการ เชน ถุงขยะ ถังขยะประจําบาน เปนตน รวมท้ังคาใชจายอ่ืน ๆ  และเพ่ือเปน
คาใชจายในการอบรมใหความรูแกพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  พนักงานจาง  หรือกลุมประชาชนท่ัวไป
เกี่ยวกับการรักษาความสะอาด  และคาใชจายในการทัศนศึกษาดูงานแลกเปล่ียนประสบการณ  โดยจายเปน
คาอาหาร  คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม  คาจางเหมายานพาหนะ  คาท่ีพัก  คาเบ้ียเล้ียง  คาสมนาคุณวิทยากร  
คาของท่ีระลึก  และคาวัสดุอ่ืนๆท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

  ง.  ประเภท  รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น 
          ตั้งไว    430,000  บาท 
  (1)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  ตั้งไว    430,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเบ้ียเล้ียง  คาเชาท่ีพัก  คาพาหนะเดินทาง  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝกอบรม
สัมมนาพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  พนักงานจาง  ตลอดจนอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเมือง (อสม.)  
และคณะกรรมการบริหารชุมชน/สมาชิกชุมชน 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข  เปนเงิน    150,000  บาท 
  งานโรงพยาบาล     เปนเงิน      10,000  บาท 
  งานบริการสาธารณสุขฯ    เปนเงิน    155,000  บาท 
  งานศูนยบรกิารสาธารณสุข   เปนเงิน    100,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  เปนเงิน      15,000  บาท 
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 คาวัสด ุ                   ตั้งไว  10,026,500 บาท 

   ก.  ประเภท  วัสดุสํานักงาน               ตั้งไว       200,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  เชน  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ  แฟม ฯลฯ  ท่ีใชปฏิบัติงานในกอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข 

  ข.  ประเภท  วัสดุไฟฟาและวิทย ุ     ตั้งไว      47,500  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  เชน  ฟวส  เทปพันสายไฟฟา  ปล๊ักไฟฟา  หลอดไฟ  ฯลฯ     
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข  เปนเงิน        5,000  บาท 
  งานบริการสาธารณสุขฯ    เปนเงิน      30,000  บาท 
  งานศูนยบริการสาธารณสุข   เปนเงิน        7,500  บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   

งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  เปนเงิน        5,000  บาท 

  ค.  ประเภท  วัสดุงานบานงานครัว    ตั้งไว    530,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  เชน  ถังขยะ  ผงซักฟอก  ไมกวาด  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข  เปนเงิน      20,000  บาท 
  งานโรงพยาบาล     เปนเงิน      10,000  บาท 
  งานบริการสาธารณสุขฯ    เปนเงิน      30,000  บาท 
  งานศูนยบริการสาธารณสุข   เปนเงิน      60,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   

งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  เปนเงิน    400,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน   เปนเงิน      10,000  บาท 

ง.  ประเภท  วัสดุกอสราง      ตั้งไว    216,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสรางตาง ๆ  เชน  ปูน  ไม  ทินเนอร  สี  ฯลฯ 
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ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข  เปนเงิน        3,000  บาท 
  งานบริการสาธารณสุขฯ    เปนเงิน      40,000  บาท 
  งานศูนยบริการสาธารณสุข   เปนเงิน      23,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   

งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  เปนเงิน    150,000  บาท 

  จ.  ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนสง    ตั้งไว     590,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง   เชน  ยางนอก  ยางใน  แบตเตอรี่  ฯลฯ       
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข  เปนเงิน      20,000  บาท 
  งานบริการสาธารณสุขฯ    เปนเงิน      40,000  บาท 
  งานศูนยบริการสาธารณสุข   เปนเงิน      30,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   

งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  เปนเงิน    500,000  บาท 

ฉ.  ประเภท  วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน    ตั้งไว  7,000,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาน้ํามันเช้ือเพลิงสําหรับรถยนต  เครื่องจักรกลตาง ๆ ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข 

ช.  ประเภท  วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย   ตั้งไว    360,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  เชน  น้ํายาเคมีภัณฑตาง ๆ ตลอดจนลวดเช่ือมไฟฟาท่ีใชใน
การซอมแซมครุภัณฑ  เครื่องจักรกลและส่ิงกอสรางตาง ๆ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  

งานโรงพยาบาล     เปนเงิน     100,000  บาท 
  งานบริการสาธารณสุขฯ    เปนเงิน       10,000  บาท 
  งานศูนยบริการสาธารณสุข   เปนเงิน     200,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   

งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  เปนเงิน       50,000  บาท 
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  ซ.  ประเภท  วัสดุการเกษตร     ตั้งไว    625,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน อุปกรณตาง ๆ ท่ีใชในการเกษตร และคาอาหารแมวและสุนัขจรจัด 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  

งานบริการสาธารณสุขฯ    เปนเงิน      600,000  บาท 
  งานศูนยบริการสาธารณสุข   เปนเงิน        10,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   

งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล   เปนเงิน          5,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน   เปนเงิน         10,000  บาท 
  ฌ.  ประเภท  วัสดุโฆษณาและเผยแพร    ตั้งไว      58,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรกิจกรรมของกองสาธารณสุขฯ  เชน ไมกระดานอัด  โฟม  กระดาษ  
ผาเขียนปาย  ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข   เปนเงิน          5,000  บาท 

งานโรงพยาบาล     เปนเงิน          8,000  บาท 
  งานบริการสาธารณสุขฯ    เปนเงิน        30,000  บาท 
  งานศูนยบริการสาธารณสุข   เปนเงิน        10,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   

งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  เปนเงิน          5,000  บาท 
  ญ.  ประเภท  วัสดุเครื่องแตงกาย     ตั้งไว    135,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกายสําหรับพนักงานและลูกจางท่ีปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม  เชน  เส้ือสะทอนแสง  รองเทาบูท ถุงมือ  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
  งานบริการสาธารณสุขฯ    เปนเงิน         20,000  บาท 
  งานศูนยบริการสาธารณสุข   เปนเงิน           5,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   

งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  เปนเงิน        100,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   
  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน   เปนเงิน          10,000  บาท 
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  ฎ.  ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร     ตั้งไว    225,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุสําหรับใชกับเครื่องคอมพิวเตอร 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกบัการสาธารณสุข  เปนเงิน          35,000  บาท 
  งานโรงพยาบาล     เปนเงิน          10,000  บาท 
  งานบริการสาธารณสุขฯ    เปนเงิน          90,000  บาท 
  งานศูนยบรกิารสาธารณสุข   เปนเงิน          70,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   

งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  เปนเงิน          20,000  บาท 

ฏ.  ประเภท  วัสดุอ่ืน ๆ       ตั้งไว      40,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุอ่ืน ๆ ท่ีไมไดระบุไวตามวัสดุดังกลาวขางตน 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
  งานบริการสาธารณสุขฯ    เปนเงิน       10,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   

งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  เปนเงิน       20,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน   เปนเงิน       10,000  บาท 

1.4   หมวดคาสาธารณูปโภค    ตัง้ไว  รวม       500,000  บาท  แยกเปน 
  1.4.1  ประเภท  คาไฟฟา      ตั้งไว    350,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาของศูนยบริการสาธารณสุข 1-2-3  โรงฆาสัตว  สถานท่ีกําจัดขยะทุงแจง   
ฌาปนสถาน  ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของเทศบาลนครตรัง 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข 
  1.4.2  ประเภท  คาน้ําประปา     ตั้งไว      50,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาของศูนยบริการสาธารณสุข ท้ัง 3 แหง โรงฆาสัตว เทศบาลนครตรัง  โรงงานรักษา
ความสะอาดและสถานท่ีกําจัดขยะทุงแจง 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข 
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  1.4.3  ประเภท  คาโทรศัพท     ตั้งไว    100,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาบริการโทรศัพท  คาบริการอินเตอรเน็ต  ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  ศูนยบริการ
สาธารณสุข 1-2-3  โรงฆาสัตวเทศบาลนครตรัง  และสถานท่ีกําจัดขยะทุงแจง 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกบัการสาธารณสุข 
 

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

(1)  คาใชจายในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลนครตรัง 
ตั้งไว    270,000  บาท 

เพ่ือจายเปนเงินสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลนครตรัง โดยจัดสรรเปน   
คาดําเนินงานของ อสม.ในเขตเทศบาลนครตรัง จํานวน  27  ชุมชน  ชุมชนละ  10,000  บาท  โดยให  
อสม. ดําเนินการใน  3  กลุมกิจกรรมไดแก  การพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข  การแกไขปญหา
สาธารณสุขในเรื่องตางๆ  และการจัดบริการสุขภาพเบ้ืองตนในศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
 
2.  รายจายเพ่ือการลงทุน      ตั้งไว  รวม       125,400  บาท  แยกเปน 
 2.1  หมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและส่ิงกอสราง  ตั้งไว  รวม       125,400  บาท  แยกเปน 
 คาครุภัณฑ        ตั้งไว    125,400  บาท 
  ก.  ประเภท  ครุภัณฑสํานักงาน     ตั้งไว    100,400  บาท 

  (1)  โตะ        ตั้งไว      24,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาโตะประชุม  ชนิดขาเหล็กพับได  พ้ืนผิวปูดวยวัสดุโฟเมกา  จํานวน  12  ตัว  เปนครุภัณฑท่ี
ไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนยบริการสาธารณสุข   เปนเงิน   12,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล เปนเงิน   12,000  บาท 

 

 

 



155 
 

  (2)  เกาอ้ี       ตั้งไว      46,400  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ี  ดังนี้ 

     1.  เกาอ้ีพลาสติกแบบมีพนักพิง  จํานวน  130  ตัว   
     2.  เกาอ้ีสําหรับการประชุม  แบบบุนวม  ขาเหล็กชุบโครเม่ียม  มีพนักพิงจํานวน  20  ตัว 

เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนยบริการสาธารณสุข   เปนเงิน   36,400  บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล เปนเงิน   10,000  บาท 

  (3)  ตูโทรศัพทหรือตูสาขาตูโทรศัพท    ตั้งไว      30,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาตูสาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน  และเครื่องโทรศัพทภายใน  ชุดอุปกรณ  สายสัญญาณ  
ระบบปองกันฟาผา  เครื่องสํารองไฟ  ฯลฯ  เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  
จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนยบริการสาธารณสุข  

  ข.  ประเภท  ครุภัณฑคอมพิวเตอร     ตั้งไว      25,000  บาท 

  (1)  เครื่องคอมพิวเตอร      ตั้งไว      20,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเครื่องไมโครคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ  จํานวน  1  ชุด  ประกอบดวย 
   -ไมโครคอมพิวเตอร  จํานวน  1  เครื่อง 
   -เครื่องสํารองกระแสไฟฟา  จํานวน  1  เครื่อง 
เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขฯ 

  (2)  เครื่องสํารองกระแสไฟฟา     ตั้งไว        5,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเครื่องสํารองกระแสไฟฟา (UPS)  กําลังไมนอยกวา  500 VA  จํานวน  2  เครื่อง เปนครุภัณฑ
ท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน  
 ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนยบริการสาธารณสุข  
 

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



 

 
รายละเอียดประมาณรายจายทั่วไป 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 

เทศบาลนครตรัง 
อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง 

 

กองสวัสดิการสังคม 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2555 
เทศบาลนครตรัง 

อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

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

 
งบประมาณรายจายทั้งส้ิน     เปนเงิน       12,381,100  บาท  แยกเปน 
1.  รายจายประจํา      ตั้งไว  รวม  10,466,100  บาท  แยกเปน  

1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา   ตั้งไว  รวม    2,150,000  บาท  แยกเปน 
 เงินเดือน        ตั้งไว 2,150,000  บาท 

1.1.1  ประเภท  เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ   ตั้งไว 2,150,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงานเทศบาลสามัญ   
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห   

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห   เปนเงิน     315,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

งานบริหารท่ัวไป     เปนเงิน     650,000  บาท 
งานสงเสริมและสนบัสนุนความเขมแข็งของชุมชน  เปนเงิน  1,185,000  บาท 

 
1.2  หมวดคาจางชั่วคราว     ตั้งไว  รวม       770,000  บาท  แยกเปน 

1.2.1  ประเภท  เงินเดือนหรือเงินท่ีจายเพ่ิมใหแกพนักงานจาง ตั้งไว    770,000  บาท 
-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางท่ัวไป  ซ่ึงทําหนาท่ีประสานงานกับองคกรชุมชนตางๆ ในชุมชน
เทศบาลนครตรัง ท้ัง 27 ชุมชน  
-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจท่ีมีลักษณะงานสงเสริมหรือสนับสนุนการทํางาน
ของพนักงานเทศบาลดานการประสานงานกับองคกรชุมชนเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะหและงานพัฒนา
ชุมชนและท่ีมีลักษณะงานเกี่ยวกับงานดานธุรการและการประสานงาน การรวบรวมขอมูล การเก็บขอมูล
ของงานธุรการ  
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-  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว  ใหแกพนักงานจางท่ัวไปและพนักงานจางตามภารกิจ   
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี  มท 0809.3/ว 115  ลงวันท่ี  14  กรกฎาคม 2551 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานบริหารท่ัวไป   
 

1.3  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ   ตั้งไว  รวม    6,893,100  บาท  แยกเปน 
 คาตอบแทน        ตั้งไว    257,100  บาท 

1.3.1  ประเภท  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว      35,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาใหพนักงานเทศบาลและพนักงานจางท่ีปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและวันหยุดราชการ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห     เปนเงิน      5,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

งานบริหารท่ัวไป           เปนเงิน     10,000  บาท 
งานสงเสริมและสนบัสนุนความเขมแข็งของชุมชน  เปนเงิน     20,000  บาท 

  1.3.2  ประเภท  คาเชาบาน     ตั้งไว      84,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ ฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน  

1.3.3  ประเภท  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว      28,100  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาล และลูกจางประจํา   ซ่ึงมีสิทธิเบิกได 
ตามระเบียบฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห   

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห   เปนเงิน      6,100  บาท 
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

งานบริหารท่ัวไป     เปนเงิน    11,300  บาท 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน  เปนเงิน    10,700  บาท 
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  1.3.4  ประเภท  เงินชวยเหลือคารกัษาพยาบาล   ตั้งไว    110,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคารักษาพยาบาลใหพนักงานเทศบาล  ตลอดจนบุคคลในครอบครัวซ่ึงมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห   เปนเงิน       10,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
  งานบริหารท่ัวไป     เปนเงิน      20,000  บาท 

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน  เปนเงิน      80,000  บาท 
 
 คาใชสอย        ตั้งไว  5,877,000 บาท 
  ก.  ประเภท  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ    ตั้งไว      56,000  บาท 

(1)  คาจางเหมาบริการ      ตั้งไว      56,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอก  ทํากิจการอยางใดอยางหนึ่งใหเทศบาล  เชน จางเหมา
แรงงาน  หรือจางทําของอ่ืน  ๆ  และจายเปนคาจางเหมาแรงงานดําเนินการกอสรางบานทองถ่ินไทย เทิดไท
องคราชัน 84 พรรษา   
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานบริหารท่ัวไป  เปนเงิน        6,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน  เปนเงิน      50,000  บาท 
 
  ข.  ประเภท  รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน  ตั้งไว    160,000  บาท 
  (1)  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ  เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ
ตางๆ  ท่ีใชในกองสวัสดิการสังคม  เชน  เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องพิมพดีด  รถยนต  โตะ  เกาอ้ีฯลฯ 
  (2)  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอ่ืนๆ  เชน  อาคารท่ีทําการชุมชนตาง ๆ ของ
เทศบาลนครตรัง และทรัพยสินอ่ืนท่ีอยูในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห   

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห    เปนเงิน        5,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

งานบริหารท่ัวไป     เปนเงิน        5,000  บาท 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน  เปนเงิน    150,000  บาท 
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  ค.  ประเภท  รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   ตั้งไว  5,561,000 บาท 
  (1)  โครงการสงเคราะหผูประสบภัยพิบัติตาง  ๆ   ตั้งไว    100,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเคราะหผูประสบภัยตาง ๆ  เชน  อุทกภัย  วาตภัย  อัคคีภัย  ฯลฯ ในเขต
เทศบาล ใหการสงเคราะหเปนส่ิงของ  เงิน  เครื่องอุปโภคบริโภค  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 

  (2)  โครงการนันทนาการสําหรับผูสูงอาย ุ    ตั้งไว    100,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมนันทนาการสําหรับผูสูงอายุ  เชนการละเลนกีฬาพ้ืนบาน  กิจกรรม
พบปะสังสรรค  กิจกรรมเชิดชูเกียรติผูสูงอายุในชุมชน เลานิทาน รองเพลง ลีลาศ ไมพลอง วาดรูป ฯลฯ  
โดยจายเปนคาใชจาย  เปนคาพิธีเปด-ปด  คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ  คาอาหาร  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาของขวัญของรางวัล คาตอบแทนการละเลนกีฬาพ้ืนบาน  คาตอบแทนวงดุริยางค  คาตอบแทน
พิธีกร  คาตอบแทนอ่ืนๆ  แกผูเขารวมกิจกรรม  คาวัสดุอุปกรณกีฬาพ้ืนบาน  คาวสัดุ  เครื่องแตงกาย  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 

  (3)  โครงการสงเสริมการดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุเทศบาลนครตรัง 
          ตั้งไว    300,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมท่ีเปนประโยชนใหผูสูงอายุท้ังดานสันทนาการและดานสุขภาพกาย
แกผูสูงอายุทุกชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง  รวมท้ังจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและทัศนศึกษาดูงานใหแก
คณะกรรมการและสมาชิกชมรมผูสูงอายุเทศบาลนครตรัง  เปนคาใชจายในพิธีเปด-ปด คาวัสดุอุปกรณ  
คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คายานพาหนะ  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 

  (4)  โครงการสงเคราะหประชาชนผูทุกขยากขาดแคลนไรท่ีพ่ึง ตั้งไว    500,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเคราะหประชาชนผูทุกขยากขาดแคลนไรท่ีพ่ึงในเขตเทศบาลนครตรัง  ใหการ
สงเคราะหเปนส่ิงของ  เงิน  เครื่องอุปโภคบริโภค  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  ฯลฯ ตามหนังสือดวนมาก ท่ี 
กค 0514/80604  ลงวันท่ี  29  กรกฎาคม  2536 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 

  (5)  โครงการชุมชนสัมพันธ     ตั้งไว    850,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธของกรรมการชุมชน เยาวชน สตรีและประชาชนผูรวม
กิจกรรมงานชุมชนสัมพันธ  โดยมีกิจกรรมการเดินขบวนพาเหรดของชุมชน  การละเลนกีฬาพ้ืนบาน
ระหวางชุมชน  ผูบริหารเทศบาลกับชุมชน  กิจกรรมการพัฒนาและพบปะสังสรรค  โดยจายเปนคาใชจาย 
ในพิธีเปด - ปด  คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของขวัญ 
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ของรางวัล  คาตอบแทนการละเลนพ้ืนบาน  คาตอบแทนวงดุริยางคและคาตอบแทนอ่ืน ๆ แกผูเขารวม
กิจกรรม  คาใชจายเกีย่วกับการใชและตกแตงสถานท่ี  คาวัสดุและอุปกรณกีฬา  คาวัสดุเครื่องแตงกาย ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 

  (6)  โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการบริหารชุมชน  ตั้งไว    100,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการบริหารชุมชนเปนเขตการเลือกตั้ง  จํานวน   
12  ครั้ง  เพ่ือใหคณะกรรมการชุมชนไดรับทราบนโยบายและแผนงาน  ในการพัฒนาไดอยางถูกตอง   
มีโอกาสพบปะแลกเปล่ียนประสบการณความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน เ พ่ือเสนอปญหาและการหา 
แนวทางแกไขปญหาในดานตางๆ  ท่ีเปนประโยชนตอชุมชนและหนวยงานการบริหารราชการสวนทองถ่ิน  
โดยเบิกจายเปนคาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  
คาของขวัญของรางวัล ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงนิรายได   
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 

  (7)  โครงการจัดตั้งและเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง 
          ตั้งไว      20,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดตั้งชุมชนและเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนท่ีครบวาระ จํานวน  7  ชุมชน 
และชุมชนท่ีกอตั้งขึ้นใหม  และคณะกรรมการฯ ครบวาระการดํารงตําแหนง โดยจายเปนคาวัสดุ  อุปกรณ  
คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาตอบแทนสําหรับคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งและเจาหนาท่ี 
ท่ีเกี่ยวของในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ฯลฯ  เพ่ือใหการดําเนินการเลือกตั้งเปนไปดวยความเรียบรอย  
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 

  (8)  โครงการฝกอบรม/สัมมนา/เชิงปฏิบัติการ/กลุมสตรีชุมชนเทศบาลนครตรัง 
          ตั้งไว    300,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดการฝกอบรมคณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชน  และกลุมสตรีในชุมชน  หรือ
จัดกิจกรรมงานชุมนุมสตรี  เพ่ือใหสตรีและคณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชนไดทราบนโยบาย  และแผนงาน
ในการพัฒนาไดถูกตอง  มีโอกาส  แลกเปล่ียนประสบการณ ความคิดเห็นซ่ึงกันและกันเพ่ือเสนอปญหา  
และแนวทางแกไขปญหาตางๆ ของสตรีเองและไปทัศนศึกษาดูงานดานกิจการสตรีนอกสถานท่ีโดยจายเปน
คาใชจายในพิธีเปด-ปด  การฝกอบรม  คาวัสดุอุปกรณ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาของขวัญ  ของท่ีระลึก  คาพาหนะเดินทาง  คาท่ีพัก  การเขาคายของกลุมสตรีชุมชน ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสรมิและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 
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(9)  โครงการฝกอบรมผูนําองคกรชุมชน / คณะกรรมการชุมชน / กลุมตางๆ 
          ตั้งไว    300,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผูนําองคกรชุมชน  กลุมตาง ๆ   
ในชุมชน  เพ่ือไดทราบนโยบาย และแผนงานในการพัฒนาชุมชนไดถูกตอง  มีโอกาสแลกเปล่ียน
ประสบการณความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน  เพ่ือเสนอปญหาและแนวทางแกไขปญหาตางๆ  โดยจายเปน
คาใชจายในพิธีเปด-ปดการฝกอบรม คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาของขวัญของท่ีระลึก คาพาหนะเดินทาง  คาท่ีพัก  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 

  (10)  โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกลุมออมทรัพยชุมชนทัศนศึกษาดูงาน 
          ตั้งไว      20,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการรณรงคใหประชาชนในชุมชนไดจัดตั้งกลุมออมทรัพยในชุมชน  รณรงคใหมีการ
ขยายสมาชิกกลุมออมทรัพยเพ่ิมขึ้น  และมีเงินสัจจะสะสมมากขึ้นกันทุกกลุม  และนําสมาชิกทัศนศึกษาดูงาน  
จัดอบรมใหความรูแกคณะกรรมการบริหารกลุมออมทรัพยทุกกลุมท่ีมีอยูในเขตเทศบาลนครตรัง  
เปนคาใชจายในพิธีเปด - ปดคาวัสดุอุปกรณ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  
คาจางเหมายานพาหนะในการศึกษาดูงาน และของสมนาคุณ  ในการศึกษาดูงาน ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 

  (11)  โครงการกิจกรรมกองทุนแมของแผนดินตานยาเสพติด ตั้งไว      20,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการขยายผลการจัดตั้งกองทุนแมของแผนดิน  โดยการอบรมใหความรูแกชุมชนใน
เขตเทศบาลนครตรัง   โดยจะมีคาใชจายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุเครื่องเขียน  คาอาหาร  คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาของขวัญรางวัล  ของท่ีระลึก  คาเชาเครื่องเสียง  คาจางเหมายานพาหนะ  คาของ
สมนาคุณ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 

  (12)  โครงการอบรมสงเสริมสนับสนุนอาชีพใหแกประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครตรัง
          ตั้งไว    150,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนพัฒนาอาชีพกลุมตางๆ   เพ่ือพัฒนาสินคาของกลุมไปสูสินคา 
OTOP  ใหแกผูนําชุมชน  แมบาน  กลุมสตรี   กลุมอาชีพชุมชน  และประชาชนท่ีสนใจท่ัวไปในเขตเทศบาล 
นครตรัง  เพ่ือกิจกรรมการฝกอบรม สัมมนาศึกษาดูงานดานพัฒนาอาชีพแกกลุมอาชีพ  องคกรชุมชน 
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กิจกรรมการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะส้ัน  กิจกรรมการสนับสนุนดานการพัฒนาบรรจุภัณฑ
และประชาสัมพันธ  ผลิตภัณฑชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง  โดยจายเปนคาใชจายในพิธีเปด-ปดการอบรม  
คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาพาหนะเดินทาง  คาท่ีพัก  คาวัสดุ  อุปกรณในการ
ฝกอบรม  คาตอบแทน  คาของท่ีระลึก  คาวัสดุอุปกรณท่ีสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน  คาจัดทํา 
แผนพับ  แผนไวนิล  คาวัสดุสําหรับเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑของชุมชน  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 

  (13)  โครงการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน  (จปฐ.)  ตั้งไว    300,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดเก็บขอมูล จปฐ. ในเขตเมืองของเทศบาลนครตรัง  ซ่ึงเปนโครงการตอเนื่อง
จากป พ.ศ. 2555 - 2559  จะดําเนินการใหครอบคลุมครัวเรือนในเขตเทศบาล  โดยจายเปนคาแบบพิมพ จปฐ. 
คาแบบสอบถามขอมูล  คาสมุดสรุป  จปฐ.1  คาคูมือการจัดเก็บขอมูล จปฐ.  คาฝกอบรมประชุมช้ีแจงผูนํา
ชุมชนและอาสาสมัครท่ีจัดเก็บขอมูล  จปฐ. คาบันทึกขอมูล  จปฐ.1 คาตอบแทน  คาใชจายการติดตาม
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  คาใชจายในการประชาสัมพันธ  การจัดเก็บขอมูล  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุน ความเขมแข็งของชุมชน 

  (14)  โครงการสงเสริมดนตรีไทยและนาฏศิลปอนุรักษมรดกวัฒนธรรมไทย 
ตั้งไว  1,400,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมใหเด็ก  นักเรียน  เยาวชนและสมาชิกชมรมดนตรีไทยเทศบาล
นครตรัง  ตลอดจนประชาชนในเขตเทศบาลนครตรัง  ไดรวมเผยแพร  อนุรักษ  สืบสานศิลปะดนตรีไทย 
นาฏศิลปและศิลปวัฒนธรรมไทย  กิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีไทยและนาฏศิลปภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ  กิจกรรมงานมหกรรมดนตรีไทยและนาฏศิลป  กิจกรรมงานชุมนุมดนตรีไทยและนาฏศิลป  
กิจกรรมคายดนตรีไทยและนาฏศิลป  กิจกรรมการประกวดดนตรีไทยและนาฏศิลป  กิจกรรมการแขงขัน
ศิลปะดนตรีไทยและนาฏศิลป  กิจกรรมพิธีไหวครูดนตรีไทยและนาฏศิลปของชมรมดนตรีไทยเทศบาลนคร
ตรัง กิจกรรมรวมในพิธีไหวครูของชมรมดนตรีไทยเทศบาลนครตรังกับชมรมดนตรีไทยของมหาวิทยาลัย
ตาง ๆ   กิจกรรมอบรมและทัศนศึกษาดูงานความรูเกี่ยวกับดนตรีไทยและนาฏศิลปนอกสถานท่ีของนักเรียน  
บุคลากรครู  ประชาชน  สมาชิกชุมชนและสมาชิกชมรมดนตรีไทยเทศบาลนครตรัง  โดยจายเปนคาใชจาย
ในพิธีเปด  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาเครื่องแตงกาย  คาพาหนะเดินทาง  คาท่ีพัก  
คายานพาหนะและเช้ือเพลิง  คาวัสดุและอุปกรณ คาเชาและคาตกแตงสถานท่ี  คาดอกไม  คาของขวัญของ
รางวัล  คาของท่ีระลึก  คาเชาเครื่องเสียง  คาจางเหมาบริการแสง สี เสียง  คาจางเหมาบริการอ่ืน ๆ  คาแสดง
มหรสพตาง ๆ  คาตอบแทนวงดนตรีตาง ๆ  คาตอบแทนวงดนตรีท่ีรวมชุมนุมรวมประกวด  รวมแขงขัน 
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คาตอบแทนผูเขาประกวด  ผูเขาแขงขัน  คาตอบแทนวิทยากร  คาตอบแทนวาทยกร คาตอบแทนพิธีกร 
คาตอบแทนครูดนตรีไทยนาฏศิลปและศิลปวัฒนธรรมไทย  คาตอบแทนกรรมการ คาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  คาเอกสาร  คาเกียรติบัตร  คาประชาสัมพันธ  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร   
คาวัสดุเครื่องเขียน  คาใชจายในการจัดนิทรรศการฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 

  (15)  โครงการอบรมตานยาเสพติดส่ีมุมเมือง   ตั้งไว    200,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดอบรมและเขาคายเยาวชน  ประชาชน  ในชุมชนท้ัง  27  ชุมชนในการกระตุน
ใหเยาวชน  ประชาชนเกิดความตระหนักในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล  
โดยจายเปนคาพิธี  เปด - ปด  คาวัสดุการฝกอบรม  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   
คาสมนาคุณวิทยากร คาของท่ีระลึก   คาใชจายในการศึกษาดูงาน ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 

  (16)  โครงการจัดกิจกรรมดูนกเทศบาลนครตรัง   ตั้งไว    500,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการอบรม  สัมมนาความรูเกี่ยวกับนกชนิดตางๆ  และคาใชจายในการดูนก 
นอกสถานท่ี  สําหรับเด็กนักเรียน  เยาวชน  ประชาชนและเจาหนาท่ี  และจัดทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
โดยจายเปนคาใชจายในพิธีเปด – ปด  การอบรมสัมมนาความรูเกี่ยวกับนกชนิดตาง ๆ  และในการเดินทาง
ทัศนศึกษาดูงานสถานท่ีตางๆ  และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปน  การแขงขันความรู  คาอาหาร  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาวัสดุส่ือการอบรมสัมมนาฯคาวัสดุอุปกรณเครื่องเขียน คาตกแตงสถานท่ี  คาดอกไม   
คาของขวัญของรางวัล  คาของท่ีระลึก  คาเชาเครื่องเสียง  คาเชาหรือคาจางเหมาบริการอ่ืน ๆ  คาวัสดุสนาม 
คาเอกสาร  คาเกียรติบัตร  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร   คาใชจายในการจัดนิทรรศการ  คาท่ีพัก   
คายานพาหนะและเช้ือเพลิง  คาตอบแทนวิทยากร  คาตอบแทนกรรมการ  คาตอบแทนการปฏิบัติงาน 
นอกเวลา  คาตอบแทนเจาหนาท่ีตํารวจ  คาตอบแทนเจาหนาท่ี อปพร.  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 

  (17)  โครงการกีฬาเปตองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรทราบรมราชชนน ี  
          ตั้งไว      50,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายการจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาเปตองระหวางชุมชนในเขตเทศบาลนครตรังเพ่ือเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  โดยจายเปนคาใชจายในพิธีเปด  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ  คาตกแตงสถานท่ี  คาดอกไม  คาของขวัญรางวัล  คาเชาเครื่องเสียง  คาเอกสาร 
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คาเกียรติบัตร  คาสูจิบัตร  คาประชาสัมพันธ  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  คาวัสดุเครื่องเขียน  คาถวยรางวัล  
เงินรางวัล  คาตอบแทนกรรมการตัดสินและผูรวมแขงขัน  คาใชจายอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการ
โครงการ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 

  (18)  โครงการชุมชนอาสารวมพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง  ตั้งไว      50,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมเพ่ือสรางความเขาใจเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง  และมีการดําเนินการ
ในภาคปฏิบัติ  การจัดทําปุยหมัก  และน้ําหมักชีวภาพของชุมชนทายพรุ  และการเล้ียงปลาสลิดของชุมชน 
ทาจีน  เปนคาใชจายในพิธีเปด - ปด คาวัสดุและอุปกรณในการฝกอบรมและฝกปฏิบัติ  การทําปุยหมัก  เชน  
กากน้ําตาล  น้ํา EM  รําขาว  ปุยคอก  ถัง  60 ลิตร  ผายางและวัสดุในการเล้ียงปลาสลิด  เชน  วัสดุในการ
จัดทํากระชัง  คาพันธุปลา  คาอาหารปลา  และคาตอบแทนวิทยากร  และ  คาวัสดุสํานักงาน  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 

  (19)  โครงการปนจักรยานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
          ตั้งไว    200,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในพิธีเปด-ปด คาใชจายในการอบรมใหความรูเกี่ยวกับประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิ
ปญญาทองถ่ิน  คาใชจายในการจัดกิจกรรมปนจักรยานศึกษาดูงานเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถ่ินนอกสถานท่ี  คาใชจายเกี่ยวกับการอบรมสัมมนาเด็กนักเรียน  เยาวชน  ประชาชน  และเจาหนาท่ี 
และจัดทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  โดยจายเปนคาใชจายในพิธีเปด-ปด  การอบรมสัมมนา  และในการ
เดินทางทัศนศึกษาดูงานสถานท่ีตางๆ  และคาใชจายอ่ืนๆ  ท่ีจําเปน  การแขงขันความรู  คาอาหาร  คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุส่ือการอบรมสัมมนา  คาวัสดุอุปกรณเครื่องเขียน  คาตกแตงสถานท่ี  คาดอกไม  
คาของขวัญของรางวัล  คาของท่ีระลึก  คาเชาเครื่องเสียง  คาเชาหรือคาจางเหมาบริการอ่ืนๆ  คาวัสดุสนาม 
คาเอกสาร  คาเกียรติบัตร  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร   คาใชจายในการจัดนิทรรศการ  คาท่ีพัก  
คายานพาหนะและเช้ือเพลิง  คาตอบแทนผูเขาแขงขัน  คาตอบแทนวิทยากร  คาตอบแทนกรรมการ 
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา  คาตอบแทนเจาหนาท่ีตํารวจ  คาตอบแทนเจาหนาท่ี  อปพร. ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 
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  (20)  โครงการแผนแมบทชุมชนพ่ึงตนเอง    ตั้งไว      80,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการแสดงความคิดเห็น  ช้ีแจงทําความเขาใจการรวบรวมขอมูล  วิเคราะหขอมูลการ
จัดเวทีรับรองขอมูลทุกชุมชน  และการสํารวจขอมูลเพ่ือจัดทําแผนแมบทชุมชนในเขตเทศบาลนครตรังทุก
ชุมชน  เพ่ือใหไดขอมูลตางๆ  เกี่ยวกับความเปนอยูในชีวิตประจําวันของประชาชน  มีขอมูลตัวช้ีวัดความ
เปนอยูในการครองชีพของประชาชน  ความตองการในการพัฒนาตรงตามความตองการของประชาชน
ครบถวนสมบูรณ  เพ่ือนําไปใชประโยชนในการแกไขปญหาของชุมชน  และใชในการพัฒนาทองถ่ิน   
เปนคาใชจายเกี่ยวกับคาตอบแทนในการสํารวจขอมูล  จัดเก็บขอมูล  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ   
คาวัสดุอุปกรณ   คาใชจายในพิธีเปด-ปด  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาของขวัญท่ีระลึก  และคาใชจายอ่ืนๆ  
ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 

  (21)   โครงการสนับสนุนการบําบัดรักษาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด  ตั้งไว        5,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาลงทะเบียนในการบําบัดรักษา  คาพาหนะเดินทางไปรับการบําบัด  คาส่ิงของเครื่องใชสําหรบั
การบําบัดรักษา  คายาในการบําบัด  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 

  (22)  โครงการห้ิวช้ันกินสันทนฉันทนองพ่ี    ตั้งไว      16,000  บาท 
เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินการจัดแขงขันกีฬาแชรบอลและห้ิวช้ันของสตรี  กลุมสตรีเทศบาลนครตรัง  
ใชจายเปน คาเครื่องเสียง คาน้ําดื่ม  คาวัสดุตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับโครงการ  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 
 
  ง.  ประเภทรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น  ๆ 

ตั้งไว    100,000  บาท 
  (1)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรฯ  ตั้งไว    100,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเบ้ียเล้ียง  คาเชาท่ีพัก  คาพาหนะเดินทาง  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ  รวมท้ัง
คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนใหแกพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจางท่ีเดินทางไปราชการตางทองท่ี 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห    เปนเงิน      20,000  บาท 
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ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
  งานบริหารท่ัวไป        เปนเงิน      30,000  บาท 

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน  เปนเงิน      50,000  บาท 
 
 คาวัสด ุ        ตั้งไว    759,000  บาท 
  ก.  ประเภท  วัสดุสํานักงาน     ตั้งไว      70,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร  คาจัดซ้ือส่ิงของตางๆ  เชน  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานบริหารท่ัวไป 

  ข.  ประเภท  วัสดุไฟฟาและวิทย ุ     ตั้งไว        3,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟา  เชน  สายไฟฟา  หลอดไฟฟา  เทปพันสายไฟ  ปล๊ักไฟ  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานบริหารท่ัวไป 

  ค.  ประเภท  วัสดุงานบานงานครัว     ตั้งไว        5,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือส่ิงของตางๆ  เชน  ถังขยะ  แกวน้ํา   และวัสดุอ่ืน  ๆ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานบริหารท่ัวไป  

  ง.  ประเภท  วัสดุกอสราง      ตั้งไว    250,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุตาง ๆ ท่ีใชในการกอสราง เชน ปูน หิน ทราย  ไม  สี  ตะปู ฯลฯ ท่ีจําเปน  ตองใช
ในการดําเนินการของงานพัฒนาชุมชน   ปรับปรุงลานกีฬา   ปรับปรุงซอมแซมท่ีทําการชุมชน  คากอสราง
บานทองถ่ินไทย เทิดไทองคราชัน 84 พรรษา ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 

  จ.  ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนสง    ตั้งไว      10,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะตางๆ   ใชในการซอมแซมยานพาหนะ  เชน  แบตเตอรี่  ยางรถยนต  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 

  ฉ.  ประเภท  วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน    ตั้งไว      84,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน  น้ํามันอ่ืน  ๆ เพ่ือใชสําหรับยานพาหนะของ  กองสวัสดิการสังคม 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 
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  ช.  ประเภท   วัสดุโฆษณาและเผยแพร    ตั้งไว      25,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ  เชน กระดาษเขียนโปสเตอร  สี  ผา  
ฟลม  ถาน  แฟลช  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 

  ซ.  ประเภท  วัสดุเครื่องแตงกาย     ตั้งไว      70,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซ้ือเครื่องแตงกายการแสดงดนตรีไทยประกอบดวย เส้ือเช้ิตแขนยาวสีขาว 
เส้ือกั๊กสีมวงหรือสีชมพู  ปกตราชมรมดนตรีไทยเทศบาลนครตรัง   กางเกงขาส้ันสีดําหรือสีกรมทา 
กระโปรงสีดําหรือสีกรมทา  ตัดเย็บดวยผาชนิดดี มีคุณภาพ พรอมริบบ้ิน รวม  40  ชุด ๆ ละ 1,750 บาท   
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 

  ฌ.  ประเภท  วัสดุกีฬา      ตั้งไว    150,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุกีฬา  เชน  หวงยาง  ลูกฟุตบอล  ไมแบดมินตัน  ตะกรอ เสาตาขายกีฬา ฯลฯ  เพ่ือมอบแก
ชุมชนในเขตเทศบาล  ท้ัง 27 ชุมชน 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 

  ญ.  ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร     ตั้งไว      90,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร   เชน   แผนหรือจานบันทึกขอมูล   หมึกพิมพ    กระดาษตอเนื่อง   
แผนกรองแสง ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 

  ฎ.  ประเภท  วัสดุอ่ืนๆ      ตั้งไว        2,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุตางๆ  ท่ีไมไดระบุไวในประเภทใดประเภทหนึ่งใหเบิกไดในประเภทนี ้
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 
 
 1.4  หมวดคาสาธารณูปโภค    ตั้งไว  รวม           5,000  บาท  แยกเปน 
  1.4.1  ประเภท  คาโทรศัพท     ตั้งไว        5,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาโทรศัพทท่ีใชภายในสํานักงานกองสวัสดิการสังคม  อาคารอเนกประสงค จํานวน 1  เลขหมาย 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานบริหารท่ัวไป 
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1.5  หมวดเงินอุดหนุน     ตั้งไว  รวม       648,000  บาท  แยกเปน 
ก.  ประเภท  เงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐ  หรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน 

          ตั้งไว    648,000  บาท 
  (1)  เงินอุดหนุนชุมชนเพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมและเพ่ือความเขมแข็งของชุมชน 
          ตั้งไว    648,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนแกชุมชน  ในการจัดประชุมกรรมการบรหิารชุมชนและสมาชิกในชุมชน  ท้ัง  27  ชุมชน  
และการเตรียมการจัดทํากิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน  เพ่ือเตรียมความพรอมของชุมชนในการเขารวมกิจกรรมของ
เทศบาล  ซ่ึงนําไปสูชุมชนเขมแข็งและทําใหสมาชิกในชุมชนมีความสามัคคีมากยิ่งขึ้น โดยมีคาใชจาย 
เปนคาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  คาวัสดุสํานักงาน  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 
 

2. รายจายเพ่ือการลงทุน      ตั้งไว  รวม    1,915,000  บาท  แยกเปน 
2.1  หมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและส่ิงกอสราง  ตั้งไว  รวม    1,915,000  บาท  แยกเปน 

 คาครุภัณฑ        ตั้งไว      75,000  บาท 
  ก.  ประเภท  ครุภัณฑสํานักงาน     ตั้งไว      75,000  บาท 
  (1)  เครื่องปรับอากาศ      ตั้งไว      75,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนพรอมติดตั้ง  ขนาด  30,000  บีทียู  ฉลากประหยัดไฟฟาเบอร  5  
จํานวน  2  เครื่อง  เปนรายการท่ีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานบริหารท่ัวไป 

 คาที่ดินและส่ิงกอสราง      ตั้งไว  1,840,000 บาท 
  1.  ประเภท  คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร    ตั้งไว  1,840,000 บาท 
  (1)  คาปรับปรุงอาคารท่ีทําการชุมชนทากลาง   ตั้งไว  1,840,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการปรับปรุงอาคาร  กวาง  12.00  เมตร  ยาวประมาณ  17.00  เมตร  โดยทําการ 

-  รื้อโครงหลังคาไมเดิมออก แลวติดตั้งใหมเปนโครงหลังคาเหล็กมุงดวย Metal sheet 
พรอมติดตั้งฝาเพดานท้ังหมด 

-  รื้อหองน้ําเดิมภายในอาคารออก แลวกอสรางใหม จํานวน 2 หอง พรอมวางระบบทอน้ําท้ิง 
-  ปรับปรุงพ้ืนอาคารเดิมและทาสีใหมท้ังหลัง 

รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง 
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 
 

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



 

 
รายละเอียดประมาณรายจายทั่วไป 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 

เทศบาลนครตรัง 
อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง 

 

สํานักการชาง 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เทศบาลนครตรัง 

อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

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

         
งบประมาณรายจายทั้งส้ิน     เปนเงิน     111,995,000  บาท  แยกเปน 
1.  รายจายประจํา            ตั้งไว  รวม  53,266,000  บาท  แยกเปน 
 1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา   ตั้งไว  รวม  15,631,400  บาท  แยกเปน 
 เงินเดือน                  ตั้งไว    9,038,500  บาท 
  1.1.1  ประเภท  เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ             ตั้งไว    8,385,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญพรอมท้ังเงินปรับปรุง 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
  งานไฟฟาถนน     เปนเงิน    4,114,000  บาท 
  งานสวนสาธารณะ    เปนเงิน       309,000  บาท 
  งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  เปนเงิน       289,000  บาท 
  งานบําบัดน้ําเสีย     เปนเงิน       168,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ  เปนเงิน    1,677,000  บาท 
  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน   เปนเงิน    1,828,000  บาท 

  1.1.2 ประเภท  เงินเพ่ิมตางๆ     ตั้งไว    399,100  บาท 
-  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนใหแกผูอํานวยการสํานักการชาง ในอัตราเดือนละ 10,000  บาท  
ผูอํานวยการสวน (นักบริหารงานชาง 8)  ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท  และผูไดรับเงินประจําตําแหนง
วิศวกรโยธา 8วช และ สถาปนิก 8วช  ในอัตราเดือนละ  5,600  บาท  ตั้งจายตามประกาศ ก.ท.จ.ตรัง  
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาลไดรับคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน  ลงวันท่ี  25  พ.ค. 2547  
และหนังสือจังหวัดตรัง ท่ี  มท  0828.2/8067  ลงวันท่ี 3 มิ.ย. 2547  
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-  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษแกพนักงานเทศบาล  ซ่ึงเปนผูไดรับเงินเดือนเต็มขั้นในอัตรารอยละ 2, 4  
ตั้งจายตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนพิเศษของขาราชการและลูกจางประจํา  
ผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงขั้นสูงสุดของอันดับหรือตําแหนง พ.ศ.2544  และหนังสือ ก.จ.   ก.ท.  ก.อบต. 
ดวนมาก ท่ี มท 0313.3/ว 969  ลงวันท่ี  1  สิงหาคม 2544 
-  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวใหแกพนักงานเทศบาล  ตั้งจายตามหนังสือกรมสงเสริม 
การปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 115  ลงวันท่ี  14  กรกฎาคม  2551 
-  เพ่ือจายเปนเงินท่ีปรับเพ่ิมสําหรับคุณวุฒิท่ีเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้งใหแกพนักงาน
เทศบาล  ตั้งจายตามประกาศ ก.ท.จ.ตรัง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวนเงิน 
ท่ีปรับเพ่ิมสําหรับคุณวุฒิท่ี  ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองวาคุณวุฒินั้น 
เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้ง  ลงวันท่ี  20  พฤษภาคม  2554 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน      
  งานไฟฟาถนน     เปนเงิน      129,900  บาท 
  งานบําบัดน้ําเสีย     เปนเงิน          3,600  บาท 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ  เปนเงิน      187,100  บาท 
  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน   เปนเงิน        78,500  บาท 

  1.1.3  ประเภท  เงินประจําตําแหนงผูบริหาร   ตั้งไว    120,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการสํานักการชาง(นักบริหารงานชาง ระดับ 9) เดือนละ 10,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ  เปนเงิน      120,000  บาท 

  1.1.4  ประเภท  เงินประจําตําแหนงพนักงานระดับวิชาชีพเฉพาะ        ตั้งไว    134,400  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนง วิศวกรโยธา 8 วช.  และตําแหนงสถาปนิก 8 วช.  เดือนละ 5,600 บาท   
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
  งานไฟฟาถนน     เปนเงิน         67,200  บาท 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน   เปนเงิน         67,200  บาท 
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 คาจางประจํา                 ตั้งไว    6,592,900  บาท 
  1.1.5  ประเภท  คาจางลูกจางประจํา              ตั้งไว    6,311,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจางลูกจางประจําพรอมท้ังเงินปรับปรุง 
ตั้งจายจากเงินรายได  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
  งานไฟฟาถนน     เปนเงิน    3,154,000  บาท 
  งานสวนสาธารณะ    เปนเงิน    2,816,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ  เปนเงิน       341,000  บาท 

  1.1.6  ประเภท  เงินเพ่ิมตางๆ      ตั้งไว    281,900  บาท 
-  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนเพ่ิมใหแกลูกจางประจํา  ซ่ึงไดรับคาจางถึงขั้นสูงสุดของอันดับท่ีไดรับ   
ในอัตรารอยละ 8  ตั้งจายตามประกาศ ก.ท.จ.ตรัง เรื่อง กําหนดอัตราคาจางและการใหลูกจางของเทศบาล
ไดรับคาจาง  ลงวันท่ี 25 พ.ค. 2547 และหนังสือจังหวัดตรัง ท่ี มท 0828.2/8067 ลงวันท่ี 3 มิ.ย. 2547  
-  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษแกลูกจางประจํา  ซ่ึงเปนผูไดรับคาจางเต็มขั้น  ในอัตรารอยละ 2, 4 
ตั้งจายตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนพิเศษของขาราชการและลูกจางประจํา  
ผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงขั้นสูงสุดของอันดับหรือตําแหนง พ.ศ.2544  และหนังสือ ก.จ. ก.ท. ก.อบต. 
ดวนมาก ท่ี มท 0313.3/ว 969 ลงวันท่ี  1 สิงหาคม 2544  
-  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวใหแกลูกจางประจํา  ตั้งจายตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน  ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0809.3/ว 115  ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2551  
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
  งานไฟฟาถนน     เปนเงิน      144,600  บาท 
  งานสวนสาธารณะ    เปนเงิน      122,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ  เปนเงิน        15,300  บาท 
 
 1.2  หมวดคาจางชั่วคราว     ตั้งไว  รวม  13,942,200  บาท  แยกเปน 
  1.2.1  ประเภท  เงินเดือนหรือเงินท่ีจายเพ่ิมใหแกพนักงานจาง        ตั้งไว   13,942,200  บาท 
เพ่ือจายเปนคาตอบแทน(เงินเดือน)  และเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว  ใหแกพนักงานจางของสํานักการชาง 
ดังนี้  
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-  คาตอบแทนพนักงานจางท่ัวไปและคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจท่ีมีลักษณะงานเปนการสงเสริม
หรือสนับสนุนการทํางานของพนักงานเทศบาลดานการบันทึกขอมูล  ธุรการ  เขียนแบบ  ภูมิสถาปตย  ไฟฟา  
เครื่องยนตเครื่องจักรกล  หรือพนักงานจางตามภารกิจท่ีตองใชทักษะเฉพาะบุคคล พรอมท้ังเงินปรับปรุง 
-  เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวใหแกพนักงานจางท่ัวไปและพนักงานจางตามภารกิจของสํานักการชาง   
ตั้งจายตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวนท่ีสุด   ท่ี มท 0809.3/ว 115  ลงวันท่ี  
14 กรกฎาคม 2551  
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
  งานไฟฟาถนน     เปนเงิน    5,527,200  บาท 
  งานสวนสาธารณะ    เปนเงิน    6,005,800  บาท 
  งานบําบัดน้ําเสีย     เปนเงิน    2,007,900  บาท 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ  เปนเงิน      106,100  บาท 
  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน   เปนเงิน      295,200  บาท 
 
 1.3  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสด ุ   ตั้งไว  รวม  21,752,400  บาท  แยกเปน 
 คาตอบแทน                    ตั้งไว  2,232,400  บาท 
  1.3.1  ประเภท  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
          ตั้งไว    951,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาอาหารทําการนอกเวลาใหแกพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง ท่ีปฏิบัติงาน
ในวันหยุดราชการ หรือนอกเวลาราชการปกต ิ  
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
  งานไฟฟาถนน     เปนเงิน      460,000  บาท 
  งานสวนสาธารณะ    เปนเงิน      400,000  บาท 
  งานบําบัดน้ําเสีย     เปนเงิน        90,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ  เปนเงิน             500  บาท 
  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน   เปนเงิน             500  บาท 
 
 



173 
 

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

  1.3.3  ประเภท   เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว    309,400  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา ท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
  งานไฟฟาถนน     เปนเงิน      224,000  บาท 
  งานสวนสาธารณะ    เปนเงิน        21,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ  เปนเงิน        37,000  บาท 
  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน   เปนเงิน        27,400  บาท 

  1.3.4  ประเภท   เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล   ตั้งไว    900,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล  ใหแกพนักงานเทศบาล และลูกจางประจํา  ตลอดจนบุคคลใน
ครอบครัวท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
  งานไฟฟาถนน     เปนเงิน      650,000  บาท 
  งานสวนสาธารณะ    เปนเงิน        80,000  บาท 
  งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  เปนเงิน        10,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ  เปนเงิน      110,000  บาท 
  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน   เปนเงิน        50,000  บาท 
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 คาใชสอย                   ตั้งไว   3,485,000  บาท 
  ก.  ประเภท   รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ              ตั้งไว   1,035,000  บาท 

(1)  คาเย็บหนังสือ หรือเขาปกหนังสือ   เพ่ือจายเปนคาจางเขาปกหนังสือ  ท่ีจําเปนเรงดวน
ใชสําหรับงานในราชการของสํานักการชาง  

(2)  คาเชาทรัพยสิน เพ่ือจายเปนคาเชาท่ีดินองคการบริหารสวนจังหวัดตรัง บริเวณ
สวนสาธารณะกะพังสุรินทรและคาเชาท่ีดินการรถไฟแหงประเทศไทย ระหวางสถานีหวยยอด-ตรัง  
บริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร 95  

(3)  คาจางเหมาบริการ   เพ่ือจายเปนคาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอก  ซ่ึงเปนงาน 
ท่ีจําเปนหรือเรงดวนท่ีเทศบาลไมสามารถดําเนินการเองได  เนื่องจากมีอาคารส่ิงกอสราง หรือครุภัณฑตางๆ 
ชํารุด  จําเปนตองจัดหาแรงงานท่ีมีฝมือชํานาญเฉพาะจัดซอมแซม   เชน  ชางซอมโครงเหล็ก  ปะซอมยางรถ  
และเครื่องจักรกล ตลอดจนคาจางเหมาดูแลรักษาตนไม หรือสวนไมประดับ หรือสวนหยอม หรือสนามหญา 
หรือเกาะกลางถนนภายในเขตเทศบาลนครตรัง  

(4)   คาติดตั้งไฟฟา เพ่ือจายเปนคาปกเสาพาดสายไฟฟา  ติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัด 
และอุปกรณไฟฟา  คาจางเหมาเดินสาย และติดตั้งอุปกรณไฟฟา  คาธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุง 
ระบบไฟฟา การเพ่ิมกําลังไฟฟาการขยายเขตไฟฟา  การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบไฟฟาและอุปกรณ  

(5)  คาใชจายในการรังวัดสอบเขตท่ีดิน  
      ฯลฯ   

ตั้งจายจากเงินรายได  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
  งานไฟฟาถนน     เปนเงิน      420,000  บาท 
  งานสวนสาธารณะ    เปนเงิน      550,000  บาท 
  งานบําบัดน้ําเสีย     เปนเงิน        50,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ  เปนเงิน        10,000  บาท 
  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน   เปนเงิน          5,000  บาท 

  ข.  ประเภท   รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน          ตั้งไว     2,050,000  บาท 
(1)  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ   เพ่ือจายเปนคาซอมแซมครุภัณฑตางๆ   

ไดแก  เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพดีด  โตะ  เกาอ้ี  รถยนต  ยานพาหนะ  และครุภัณฑอ่ืนๆ ฯลฯ  
ตลอดจนเครื่องจักรกลตางๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบของสํานักการชาง  
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 (2)  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมส่ิงกอสราง  เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ส่ิงกอสราง  เชน ซอมแซม บานพักพนักงานเทศบาล  รั้ว  โรงเก็บพัสดุ  และงานซอมส่ิงกอสรางตางๆ  
ท่ีชํารุด  ใหใชงานไดดี และคงทนถาวรตอไป   

     ฯลฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
  งานไฟฟาถนน     เปนเงิน      750,000  บาท 
  งานสวนสาธารณะ    เปนเงิน      500,000  บาท 
  งานบําบัดน้ําเสีย     เปนเงิน      700,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ  เปนเงิน      100,000  บาท 

  ค.  ประเภท   รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น  ๆ
          ตั้งไว    400,000  บาท 

(1)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ      ตั้งไว    400,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเบ้ียเล้ียง คาเชาท่ีพัก คาพาหนะเดินทาง คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนในการอบรม 
สัมมนา  ฯลฯ  ใหแกพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจางท่ีเดินทางไปราชการในสถานท่ีตางๆ  
ตั้งจายจากเงินรายได  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ  เปนเงิน      400,000  บาท 
 
 คาวัสด ุ                ตั้งไว    16,035,000  บาท 
  ก.  ประเภท  วัสดุสํานักงาน             ตั้งไว         160,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุและอุปกรณตางๆ ในการปฏิบัติงานดานธุรการและอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของของสํานักการชาง 
เชน  คาสมุด คากระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ  คาผาหมึกเครื่องพิมพดีดธรรมดา-พิมพดีดไฟฟา   
คาจางถายเอกสาร/ถายแบบ  คากระดาษไขและหมึกเครื่องพิมพสําเนาเอกสาร   คากระดาษพิมพแบบ  
แอมโมเนีย ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ  เปนเงิน      160,000  บาท 
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  ข.  ประเภท   วัสดุไฟฟาและวิทย ุ                ตั้งไว   3,110,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาซ้ือวัสดุอุปกรณไฟฟาตางๆ   ในการปฏิบัติงานซอมแซมไฟฟาสาธารณะ  และไฟประดับ 
ตามถนนสายตางๆ ภายในเขตเทศบาล   ใชซอมเปล่ียนไฟฟาท่ีชํารุด เนื่องจากใชงานมาเปนเวลานาน  
ภายในสวนสาธารณะอนุสาวรียฯ  สวนสาธารณะสระกะพังสุรินทร  สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร 95  
สวนสาธารณะถนนสังขวิทย  และตามเกาะกลางถนนสายตางๆ    ใชสําหรับซอมเปล่ียนไฟฟาท่ีชํารุดบริเวณ
โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ํา   ฯลฯ    
ตั้งจายจากเงินรายได  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
  งานไฟฟาถนน     เปนเงิน   2,780,000  บาท 
  งานสวนสาธารณะ    เปนเงิน      300,000  บาท 
  งานบําบัดน้ําเสีย     เปนเงิน        30,000  บาท 

  ค.  ประเภท   วัสดุงานบานงานครัว    ตั้งไว    115,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาซ้ือวัสดุงานบานงานครัวตางๆ  เชน  ตะกรา  ผงซักฟอก  สบู  ท่ีจําเปนตองใชในการปฏิบัติงาน
ของสํานักการชาง  
ตั้งจายจากเงินรายได  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
  งานไฟฟาถนน     เปนเงิน          5,000  บาท 
  งานสวนสาธารณะ    เปนเงิน      100,000  บาท 
  งานบําบัดน้ําเสีย     เปนเงิน        10,000  บาท 

  ง.  ประเภท   วัสดุกอสราง                 ตั้งไว  6,620,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสรางตางๆ ใชปรับปรุงบํารุงรักษาและซอมแซมส่ิงกอสรางตางๆ ท่ีชํารุดทรุดโทรม  
เชน  ถนน  สะพาน  อาคาร  ทางเทา  และคันหินรางตื้นริมถนนสายตางๆ   ตลอดจนซอมแซมส่ิงกอสราง
ตางๆ ท่ีชํารุดทรุดโทรม ภายในสวนสาธารณะอนุสาวรียฯ    สวนสาธารณะสระกะพังสุรินทร   
สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร 95   สวนสาธารณะถนนสังขวิทย   สวนสาธารณะเรือนจํา(เดิม)  
เกาะกลางถนนสายตางๆ   รวมถึงอาคารและส่ิงกอสรางภายในโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ํ า   
และงานจัดสถานท่ีตางๆ  
ตั้งจายจากเงินรายได  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
  งานไฟฟาถนน     เปนเงิน   6,000,000  บาท 
  งานสวนสาธารณะ    เปนเงิน      600,000  บาท 
  งานบําบัดน้ําเสีย     เปนเงิน        20,000  บาท 
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  จ.  ประเภท   วัสดุยานพาหนะและขนสง    ตั้งไว    700,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเครื่องอะไหลตางๆ  ใชซอมแซมยานพาหนะ และเครื่องจักรกลทุกชนิด  ท่ีมีสภาพชํารุด 
และใชงานมาเปนเวลาหลายป  
ตั้งจายจากเงินรายได  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
  งานไฟฟาถนน     เปนเงิน      400,000  บาท 
  งานสวนสาธารณะ    เปนเงิน      100,000  บาท 
  งานบําบัดน้ําเสีย     เปนเงิน      100,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ  เปนเงิน      100,000  บาท 

  ฉ.  ประเภท   วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน                ตั้งไว  4,000,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาน้ํามันเช้ือเพลิง  น้ํามันหลอล่ืนและอ่ืนๆ  ใชกับรถยนตและเครื่องจักรกลตางๆ  ของ 
สํานักการชาง 
ตั้งจายจากเงินรายได  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ  เปนเงิน   4,000,000  บาท 

  ช.  ประเภท   วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย   ตั้งไว      55,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาน้ํายาเคมีภัณฑตาง  ๆ ใชในการปฏิบัติงานของสํานักการชาง  
ตั้งจายจากเงินรายได  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
  งานสวนสาธารณะ    เปนเงิน          10,000  บาท 
  งานบําบัดน้ําเสีย     เปนเงิน          40,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ  เปนเงิน            5,000  บาท 

  ซ.  ประเภท   วัสดุการเกษตร     ตั้งไว    620,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาซ้ือตนไม  อุปกรณในการขยายพันธุไม  คาปุยเพ่ือบํารุงพันธุไม  กระถางตนไม  เครื่องมือ
เครื่องใชในการเกษตร  เพ่ือใชปรับปรุงพันธุไมดอกไมประดับในการพัฒนาเมือง   
ตั้งจายจากเงินรายได  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
   งานสวนสาธารณะ    เปนเงิน      600,000  บาท 
   งานบําบัดน้ําเสีย     เปนเงิน        20,000  บาท 
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  ฌ.  ประเภท   วัสดุโฆษณาและเผยแพร    ตั้งไว    410,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุตางๆ  เกี่ยวกับงานจัดสถานท่ี   งานประเพณี  งานกิจกรรมตางๆ   และแผนปายโฆษณา
เชน  สีและพูกัน ฟลม ไม กระดานอัด กระดาษเขียนโปสเตอร โฟม  แผนภาพพิมพ  และอ่ืนๆ  ท่ีจําเปน 
ตองใชในงานจัดสถานท่ี   
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
  งานไฟฟาถนน     เปนเงิน      350,000  บาท 
  งานสวนสาธารณะ    เปนเงิน        50,000  บาท 
  งานบําบัดน้ําเสีย     เปนเงิน          5,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ  เปนเงิน          5,000  บาท 

  ญ.  ประเภท  วัสดุเครื่องแตงกาย     ตั้งไว      95,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาซ้ือเครื่องแตงกายใชในการปฏิบัติงานของสํานักการชาง   เชน  รองเทา  เข็มขัด  หมวก  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
  งานไฟฟาถนน     เปนเงิน        25,000  บาท 
  งานสวนสาธารณะ    เปนเงิน        50,000  บาท 
  งานบําบัดน้ําเสีย     เปนเงิน        20,000  บาท 

  ฎ.  ประเภท   วัสดุคอมพิวเตอร     ตั้งไว    140,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร  ใชในการปฏิบัติงานดานธุรการ และดานเขียนแบบ ของสํานักการชาง 
เชน   แผนหรือจานบันทึกขอมูล  เทปบันทึกขอมูล  หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร   
ตลับผงหมึก แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล แปนพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ซิป  คัตชีพฟดเดอร  
เมาส  วงจรอิเล็กทรอนิกส  เครื่องอานขอมูลแบบ ซีดีรอม  โปรแกรมคอมพิวเตอร หรือซอฟตแวร  ผาหมึก
เครื่องคอมพิวเตอร  และอ่ืนๆ  ฯลฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
  งานไฟฟาถนน     เปนเงิน        40,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ  เปนเงิน        50,000  บาท 
  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน   เปนเงิน        50,000  บาท 
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  ฏ. ประเภท  วัสดุอ่ืนๆ      ตั้งไว      10,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาซ้ือวัสดุอ่ืนๆ  ท่ีไมไดระบุไวในประเภทใดประเภทหนึ่ง   
ตั้งจายจากเงินรายได  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ  เปนเงิน        10,000  บาท 
 
 1.4  หมวดคาสาธารณูปโภค    ตั้งไว  รวม    1,570,000  บาท  แยกเปน 

  1.4.1  ประเภท   คาไฟฟา                  ตั้งไว  1,500,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาไฟฟา  ใชท่ีโรงงานซอมเครื่องจักรกล, โรงงานคลองน้ําเจ็ด, โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ํา, 
ระบบบําบัดน้ํ า เสียเฉพาะจุดตางๆ, โรงสูบน้ํ าสวนสาธารณะกะพังสุรินทร   และอ่ืนๆท่ีอยู 
ในความรับผิดชอบของสํานักการชาง   
ตั้งจายจากเงินรายได  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ  เปนเงิน   1,500,000  บาท 

  1.4.2  ประเภท   คาน้ําประปา     ตั้งไว      30,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาน้ําประปา  ใชท่ีโรงงานซอมเครื่องจักรกล   ใชท่ีโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ํา   และอ่ืนๆ  
ท่ีอยูในความรับผิดชอบของสํานักการชาง  
ตั้งจายจากเงินรายได  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ  เปนเงิน        30,000  บาท 

  1.4.3  ประเภท   คาโทรศัพท     ตั้งไว      40,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาโทรศัพทบานพักผูอํานวยการสํานักการชาง  คาโทรศัพทของสํานักการชาง  คาโทรศัพท 
ท่ีโรงพัสดุคลองน้ําเจ็ด  คาโทรศัพทประจําสํานักงานสวนสาธารณะ   คาโทรศัพทท่ีโรงงานซอม
เครื่องจักรกล   คาโทรศัพทท่ีโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ํา  และอ่ืนๆ  ท่ีอยูในความดูแลรับผิดชอบของ 
สํานักการชาง  
ตั้งจายจากเงินรายได  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ  เปนเงิน        40,000  บาท 
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1.5  หมวดเงินอุดหนุน     ตั้งไว  รวม       370,000  บาท  แยกเปน 
1.5.1  ประเภท  เงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปน 

สาธารณประโยชน        ตั้งไว    370,000  บาท 
  (1)  อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดตรัง   ตั้งไว    370,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาขยายเขตไฟฟาแรงต่ําและไฟฟาสาธารณะ บริเวณถนนสายตางๆ ภายในเขตเทศบาลนครตรัง
โดยติดตั้งเสาพาดสายไฟฟาตามมาตรฐานของการไฟฟาสวนภูมิภาค  ดังนี้  
  -  ราษฎรอุทิศ  3  ซอยขางชุมชนหลังควนหาญเช่ือมตอแนวเดิม  ระยะทางประมาณ   
160.00  เมตร  
  -  ถนนเพลินพิทักษ  ซอย  16 (ซอยนักรอง)  เช่ือมตอแนวเดิม  ระยะทางประมาณ   
180.00  เมตร  
  -  ซอยแยกจากซอย  13  วิเศษกุล  เช่ือมตอแนวเดิมถึงคลองน้ําเจ็ด  ระยะทางประมาณ   
120.00  เมตร  
  -  ถนนควนขัน (โคกยูง) จากบานเลขท่ี  46/12  เช่ือมตอแนวเดิม  ระยะทางประมาณ 
200.00  เมตร  
  -  ซอยระหวางซอย  7  กันตัง  กับซอยหลังโรงเรียนวัดควนวิเศษ  ระยะทางประมาณ 
100.00  เมตร  
ตั้งจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท  0808.2/ว 2916  ลงวันท่ี  27  กันยายน  2553  
ตั้งจายจากเงินรายได  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
  งานไฟฟาถนน     เปนเงิน        370,000  บาท 
 
2.  รายจายเพ่ือการลงทุน            ตั้งไว  รวม  58,729,000  บาท  แยกเปน 
 2.1  หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง   ตั้งไว  รวม  58,729,000  บาท  แยกเปน 
 คาครุภัณฑ                  ตั้งไว    4,675,000  บาท 

ก.  ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง               ตั้งไว    4,500,000  บาท 
  (1)  รถยนตบรรทุกน้ํา                ตั้งไว    4,500,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคารถยนตบรรทุกน้ําแบบอเนกประสงค  ชนิด  10  ลอ  เครื่องยนตดีเซลไมนอยกวา  200  แรงมา  
บรรจุน้ําไมนอยกวา  12,000  ลิตร  จํานวน  1  คัน  เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ 
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  ข.  ครุภัณฑคอมพิวเตอร      ตั้งไว    175,000  บาท 
  (1)  เครื่องคอมพิวเตอร      ตั้งไว      25,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณสําหรับงานจัดทําเอกสารคํานวณ (Office)  ดังนี้ 
   -  เครื่องไมโครคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณพวงตอ  จํานวน  1  ชุด 
   -  เครื่องสํารองกระแสไฟฟา (UPS)  จํานวน  1  เครื่อง 
   -  เครื่องพิมพ  แบบ Laser Printer ขนาด  A 4  จํานวน  1  เครื่อง 
เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 

  (2)  เครื่องคอมพิวเตอร      ตั้งไว    150,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเครือ่งคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณสําหรับงานออกแบบ (Graphic)  ดังนี ้
   -  เครื่องไมโครคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณพวงตอ  จํานวน 3 ชุด 
   -  เครื่องสํารองกระแสไฟฟา (UPS)  จํานวน  3  เครื่อง 
   -  เครื่องพิมพ  แบบ Laser Printer  ขนาด A 4  จํานวน  1  เครื่อง 
เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน   

 คาที่ดินและส่ิงกอสราง                ตั้งไว  54,054,000  บาท 
1.  ประเภท  คาติดตั้งระบบไฟฟาและอุปกรณ             ตั้งไว       657,000  บาท 

  (1)  คาปรับปรุงระบบปองกันไฟฟาลัดวงจรภายในอาคารสํานักงานเทศบาลนครตรัง 
          ตั้งไว    657,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการดังนี ้
   -  ติดตั้งตูโหลดเซนเตอร  MDB  จํานวน  1  ตู  
   -  ติดตั้งตูโหลดยอยแตละช้ัน/หอง  จํานวน  8  ตู  
   -  เดินสายเมน สายวงจรยอย ประมาณ  340.00  เมตร  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 

  2.  ประเภท  คาซ้ือหรือแลกเปล่ียนท่ีดิน    ตั้งไว    500,000  บาท 
  (1)  คาซ้ือท่ีดินบริเวณซอยหลังสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดตรัง 
          ตั้งไว    500,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคา ซ้ือท่ีดินสําหรับการกอสรางทางเขา -ออกของประชาชนบริเวณซอยหลังสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดตรัง  พ้ืนท่ีไมนอยกวา  13  ตารางวา  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 
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  3.  ประเภท  คาจัดสวน                ตั้งไว  14,163,000  บาท 

  (1)  คาปรับปรุงหนองน้ําสาธารณะขางบานพักปลัดจังหวัด            ตั้งไว  14,163,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการกอสรางศาลาพรอมลานพักผอน  ทางเดินรอบสระ  แผงน้ําตก  ตกแตงจัดสวน 
ติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวาง ในพ้ืนท่ีประมาณ 1,000 ตารางเมตร  พรอมระบบน้ําพุกลางหนองน้ํา 1 ระบบ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ 

  4.  ประเภท  ถนน                ตั้งไว  32,744,000  บาท 

  (1)  คากอสรางถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล.  ถนนทุงควน เช่ือมตอถนนรักษจันทน 
ซอย 3 (ซอยวิโนทัย)                    ตั้งไว  2,515,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการดังนี ้
   - กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร  กวาง 4.00 เมตร  ยาวประมาณ 255.00 เมตร  หรือ
พ้ืนท่ีไมนอยกวา  1,020 ตารางเมตร 
   - กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. กวาง 0.50 เมตร  ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร  พ้ืนดานบนเปน 
รางตื้น  มีฝาปด-เปดทุกระยะ 7.00 เมตร  หรือตามสภาพพ้ืนท่ี  ความยาวไมนอยกวา 510.00 เมตร 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 

  (2)  คาปรับปรุงการจราจรถนนบานโพธ์ิ จากสามแยกรานโกชอยถึงสุดเขตเทศบาล 
          ตั้งไว  800,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการดังนี ้       
   - ตีเสนและเครื่องหมายจราจร พ้ืนท่ีประมาณ  1,170  ตารางเมตร 
   - ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ขนาด 300  มิลลิเมตร   จํานวน  5 ชุด 
   - ติดตั้งหมุดสะทอนแสงสองทาง  จํานวน 500 จุด 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 

  (3)  คากอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.  ถนนกันตัง บริเวณถนนพาดทางรถไฟ 
          ตั้งไว  227,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการดังนี ้
   - กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. กวาง 0.50 เมตร  ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร  พ้ืนดานบนเปน 
ผิวเรียบ  มีฝาปด-เปดทุกระยะ 7.00 เมตร  หรือตามสภาพพ้ืนท่ี  ความยาวประมาณ  50.00  เมตร 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 
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  (4)  คากอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย 5 หนองยวน               ตั้งไว  1,534,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการดังนี ้
   - กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร  กวาง 4.20 - 11.00 เมตร  ยาวประมาณ   
303.00 เมตร  หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา  2,075 ตารางเมตร 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 

  (5)  คากอสรางทางเทาถนนอุดมลาภ เริ่มจากสามแยกถนนอุดมลาภเช่ือมถนนควนคีร ี
ถึงสวนสาธารณะทับเท่ียง                   ตั้งไว  2,220,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการกอสรางคันหินทางเทา  กวาง 1.50 เมตร  ระยะทางไมนอยกวา 635.00 เมตร 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 

  (6)  คากอสรางถนน ค.ส.ล. บริเวณสามแยกโรงพยาบาลวัฒนแพทย ตั้งไว  1,870,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการดังนี ้
   - กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.25 เมตร  กวาง 8.50 - 20.00 เมตร  ยาวประมาณ  85.00  เมตร  
หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา  1,380 ตารางเมตร 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 

  (7)  คาปรับปรุงทางเทาพรอมบอพักถนนเพลินพิทักษ ซอย 8 (ซอยตนจําป)  
เริ่มจากถนนเพลินพิทักษถึงถนนทุงควน                  ตั้งไว  4,548,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการดังนี ้
   - รื้อทางเทาและคันหินเดิมออกแลวกอสรางใหม  ความกวางทางเทารวมคันหิน   
เฉล่ีย  1.00  เมตร  พรอมปรับปรุงบอพักเดิม  ไมนอยกวา  187 บอ  รวมความยาวท้ังสองขางไมนอยกวา   
1,320.00  เมตร 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 

  (8)  คากอสรางถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล.  ถนนพระงาม  ขางบานเลขท่ี  5/1 
ถึงบานเลขท่ี  28  เช่ือมตอของเดิม                   ตั้งไว  2,517,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการดังนี ้
   - กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร  กวาง 6.00 - 7.00 เมตร  ยาวประมาณ  190.00  เมตร  
หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา  1,350 ตารางเมตร 
   - กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. กวาง 0.50 เมตร  ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร  พ้ืนดานบนเปน 
รางตื้น  มีฝาปด-เปดทุกระยะ 7.00 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี ความยาวท้ังสองขางไมนอยกวา  380.00  เมตร 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 
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  (9)  คากอสรางถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล.  ถนนบานโพธ์ิ ซอยแยกขางบานเลขท่ี 2/3 
          ตั้งไว  767,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการดังนี ้
   - กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร  กวาง 1.50 เมตร  ยาวประมาณ 86.00 เมตร  หรือ
พ้ืนท่ีไมนอยกวา  129 ตารางเมตร 
   - กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. กวาง 0.50 เมตร  ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร  ชนิดผิวเรียบ   
มีฝาปด-เปดทุกระยะ 7.00 เมตร  หรือตามสภาพพ้ืนท่ี  ความยาวท้ังสองขางไมนอยกวา 172.00 เมตร 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 

  (10)  คากอสรางถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล.  ขางบานเลขท่ี 7/7 ถึงบานเลขท่ี 7/30 
ถนนเพลินพิทักษ ซอย 8        ตั้งไว  342,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการดังนี ้
   - กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร  กวางประมาณ 3.00 เมตร  ยาวประมาณ   
55.00 เมตร  หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา  165 ตารางเมตร 
   - กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. กวาง 0.50 เมตร  ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร  ชนิดผิวเรียบ   
มีฝาปด-เปดทุกระยะ 7.00 เมตร  หรือตามสภาพพ้ืนท่ี  ความยาวไมนอยกวา 55.00 เมตร 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 

  (11)  คากอสรางถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล.  ถนนไทรงาม ซอยขางรานสิริบรรณ 
                      ตั้งไว  6,650,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการดังนี ้
   - กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร  กวาง 6.00 - 11.00 เมตร  ยาวประมาณ   
520.00  เมตร  หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา  4,190 ตารางเมตร 
   - กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. กวาง 0.50 เมตร  ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร  พ้ืนดานบน 
เปนรางตื้น  มีฝาปด-เปดทุกระยะ 7.00 เมตร  หรือตามสภาพพ้ืนท่ี  ความยาวท้ังสองขางไมนอยกวา  
1,010.00  เมตร 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 

  (12)  คากอสรางถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล.  ถนนขางวัดนิโครธารามตอจากของเดิม
หนาบานเลขท่ี 21/48 ถึงทอบล็อกคลองหวยยาง                 ตั้งไว  3,964,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการดังนี ้
   - กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร  กวาง 6.00 - 8.00 เมตร  ยาวประมาณ  355.00  เมตร  
หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา  2,119  ตารางเมตร 
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   - กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. กวาง 0.50 เมตร  ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร  พ้ืนดานบน 
เปนรางตื้นและทอลอดถนน  มีฝาปด-เปดทุกระยะ 7.00 เมตร  หรือตามสภาพพ้ืนท่ี  ความยาวท้ังสองขาง   
ไมนอยกวา  660.00  เมตร 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 

  (13)  คากอสรางถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล. แยกจากซอย 13 รัษฎา ขางบานเลขท่ี 105/50 
ไปทางทิศใตจดคลองน้ําเจ็ด                   ตั้งไว  1,169,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการดังนี ้
   - กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร  กวาง 2.50 - 7.50 เมตร  ยาวประมาณ  ยาวประมาณ 
96.00  เมตร  หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา  577 ตารางเมตร 
   - กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. กวาง 0.50 เมตร  ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร  พ้ืนดานบน   
เปนรางตื้นและชนิดผิวเรียบ  มีฝาปด-เปดทุกระยะ 7.00 เมตร  หรือตามสภาพพ้ืนท่ี  ความยาวท้ังสองขาง 
ไมนอยกวา 192.00 เมตร 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 

  (14)  คากอสรางถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนรักษจันทน ซอย 7 จากถนนรักษจันทน 
ซอย 7 ถึงถนนรักษจันทน ซอย 3 (ผานตึกแถวนกจอก)                ตั้งไว  2,943,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการดังนี ้
   - กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร  กวาง 2.80 - 4.50  เมตร  ยาวประมาณ   
300.00  เมตร  หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา  1,122  ตารางเมตร 
   - กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. กวาง 0.50  เมตร  ลึกเฉล่ีย  0.50  เมตร  พ้ืนดานบนเปน 
รางตื้นและชนิดผิวเรียบ  มีฝาปด-เปดทุกระยะ  7.00  เมตร  หรือตามสภาพพ้ืนท่ี  ความยาวท้ังสองขาง   
ไมนอยกวา  600.00  เมตร 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 

  (15)  คากอสรางถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยแยกถนนวัดคลองน้ําเจ็ด  
(บางรัก-ควนขัน) ขางบานเลขท่ี 2/5 ไปทางทิศเหนือ    ตั้งไว    678,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการดังนี ้
   - กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร  กวาง 1.50 เมตร  ยาวประมาณ 76.00 เมตร   
หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา  114 ตารางเมตร 
   - กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. กวาง 0.50 เมตร  ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร  ชนิดผิวเรียบ   
มีฝาปด-เปดทุกระยะ 7.00 เมตร  หรือตามสภาพพ้ืนท่ี  ความยาวท้ังสองขางไมนอยกวา 152.00 เมตร 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 
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  5.  ประเภท  พนังกันดิน                  ตั้งไว  2,490,000  บาท 

  (1)  คากอสรางพนังกันดินคลองน้ําเจ็ดบริเวณถนนวิเศษกุล               ตั้งไว  2,490,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการกอสรางพนังกันดินแบบกลองหินลวดตาขาย (กลองแกเบียน)  สูงเฉล่ีย  5.00  เมตร 
จํานวน  2  ชวง  ความยาวรวมไมนอยกวา  90.00  เมตร 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 
 
  6.  ประเภท  คาติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจร              ตั้งไว  3,500,000  บาท 
  (1)  คาติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครตรัง      ตั้งไว  3,500,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยกโคงเวทินและบริเวณทางแยกถนน
พาดรถไฟ ถนนกันตัง  ดังนี้   
  1.  ทางแยกโคงเวทินถนนกันตัง 
    -  ติดตั้งชุดควบคุมสัญญาณไฟจราจรพรอมอุปกรณปองกัน  จํานวน  1  ชุด 
    -  ติดตั้งโคมไฟจราจรชนิด 4 ดวงโคม  ขนาด  300  มิลลิเมตร  จํานวน  7  ชุด 
    -  ติดตั้งโคมไฟจราจรชนิด  3  ดวงโคม  ขนาด  300  มิลลิเมตร  จํานวน  1  ชุด 
    -  ติดตั้งนาฬิกานับเวลาถอยหลัง  3  หลัก  จํานวน  3  ชุด 
  2.  ทางแยกถนนพาดรถไฟ  ถนนกันตัง 
    -  ติดตั้งชุดควบคุมสัญญาณไฟจราจรพรอมอุปกรณปองกัน  จํานวน  1  ชุด 
    -  ติดตั้งโคมไฟจราจรชนิด 4 ดวงโคม  ขนาด  300  มิลลิเมตร  จํานวน  8  ชุด 
    -  ติดตั้งโคมไฟจราจรชนิด  3  ดวงโคม  ขนาด  300  มิลลิเมตร  จํานวน  2  ชุด 
    -  ติดตั้งนาฬิกานับเวลาถอยหลัง  3  หลัก  จํานวน  5  ชุด 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 
 

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



 
 

รายละเอียดประมาณรายจายทั่วไป 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 
เทศบาลนครตรัง 

อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง 
 

งานตรวจสอบภายใน 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2555 
เทศบาลนครตรัง 

อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 
หนวยงานตรวจสอบภายใน 
******************** 

 
งบประมาณรายจายทั้งส้ิน     เปนเงิน            253,000  บาท  แยกเปน 
1.  รายจายประจํา      ตั้งไว  รวม       253,000  บาท  แยกเปน 
 1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา   ตั้งไว  รวม       184,000  บาท  แยกเปน 
 เงินเดือน        ตั้งไว    184,000  บาท 
  1.1.1  ประเภท  เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ   ตั้งไว    184,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงานเทศบาลสามัญ  ของหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
 
 1.2  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ   ตั้งไว  รวม         69,000  บาท  แยกเปน 
 คาตอบแทน        ตั้งไว        5,000  บาท 
  1.2.1  ประเภท  เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล   ตั้งไว        5,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหกับพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  ตลอดจนบุคคล 
ในครอบครัวท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
 
 คาใชสอย        ตั้งไว      44,000  บาท 
  ก.  ประเภท  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ    ตั้งไว        1,000  บาท 
  (1)  คาเย็บหนังสือ  เขาปกหนังสือ  สําหรับจายเปนคาเย็บหนังสือ  เขาปกหนังสือหรือ 
การจัดทําปกหนังสือตาง ๆ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
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  ข.  ประเภท  รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน   ตั้งไว        3,000  บาท 
  (1)  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ   เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ 
ตาง ๆ  เชน  เครื่องคอมพิวเตอร  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
 
  ค.  ประเภท  รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ  
          ตั้งไว      40,000  บาท 
  (1)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการฯ    ตั้งไว      40,000  บาท 
เพ่ือเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  เชน  คาเบ้ียเล้ียง  คาเชาท่ีพัก  คาพาหนะเดินทาง  คาธรรมเนียม 
และคาลงทะเบียน  และคาใชจายอ่ืน ๆ  ตามระเบียบหรือหนังสือส่ังการ  ใหแกพนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจํา  พนักงานจางเทศบาล  ท่ีเดินทางไปราชการฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
 
 คาวัสด ุ        ตั้งไว      20,000  บาท 

  ก.  ประเภท  วัสดุสํานักงาน     ตั้งไว        5,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุ  เชน  เครื่องเขียน  แบบพิมพ  กระดาษ  คาถายเอกสาร  ฯลฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 

  ข.  ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร     ตั้งไว      15,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอรตาง ๆ  เชน  แผนหรือจานบันทึกขอมูล  ตัวบันทึกขอมูล  กระดาษตอเนื่อง 
แผนกรองแสง  หมึกคอมพิวเตอร  และวัสดุอ่ืน ๆ  ท่ีใชสําหรับคอมพิวเตอร  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
 

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



 
 

รายละเอียดประมาณรายจายทั่วไป 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 
เทศบาลนครตรัง 

อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง 
 

รายจายงบกลาง 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2555 
เทศบาลนครตรัง 

อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง 
รายจายงบกลาง 

******************** 
 
รายจายงบกลาง       ตั้งไว  รวม  62,902,700  บาท  แยกเปน 
 1.  ประเภท  รายจายตามขอผูกพัน              ตั้งไว   18,194,350  บาท 

  (1)  คาใชจายในการจัดการจราจร                ตั้งไว   1,000,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดการจราจรภายในเขตเทศบาล  ดังนี ้
   1)  คาปรับปรุงและซอมแซมระบบสัญญาณไฟจราจรและอุปกรณตางๆ  เกี่ยวกับ
การจราจรและอ่ืนๆ   
   2)  คาอุปกรณติดตั้งและเครื่องหมายจราจร 
   3)  คาจัดทําปายเครื่องหมายจราจรพรอมอุปกรณติดตั้งท่ีสามารถเคล่ือนยายได 
   4)  คาตีเสนจราจรบนถนนสายตาง ๆ หรือกิจการอ่ืนท่ีเกี่ยวกับการจราจร 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 

(2)  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน  (ก.บ.ท.)   ตั้งไว  7,400,550  บาท 
สําหรับจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน โดยตั้งจายในอัตรารอยละ  2   
ของประมาณการรายรับท่ัวไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  โดยไมรวมรายไดจากพันธบัตร  เงินกู   
เงินท่ีมีผูอุทิศให  และเงินอุดหนุน  (ท่ัวไปและเฉพาะกิจ)  
  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555  (ประมาณการรายรับป 2555 จํานวน  450,027,500  บาท)  
เทศบาลนครตรังไดประมาณการรายรับท่ัวไป  ไมรวมเงินท่ีไดรับการยกเวนดังกลาวแลว  (หักเงินอุดหนุน  
80,000,000  บาท  คิดเปนเงิน  370,027,500  X 2% = 7,400,550  บาท)  จึงคํานวณตั้งจายไว  เปนเงิน  
7,400,550  บาท  ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน  ดวนมาก ท่ี มท  
0808.5/ว 41  ลงวันท่ี  13  กันยายน  2553   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 
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(3)  เงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.)             ตั้งไว    2,194,300  บาท 
สําหรับจาย เปนคาครองชีพผู รับบํานาญซ่ึงเปนพนักงานเทศบาลสามัญ ถือปฏิ บัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญของราชการสวนทองถ่ิน  (ฉบับท่ี  14) พ.ศ. 2554  
กําหนดใหผูรับหรือมีสิทธิไดรับบํานาญและ ช.ค.บ. อยูแลว ใหไดรับ ช.ค.บ. เพ่ิมขึ้น ในอัตราเดือนละรอยละ
หาของจํานวนบํานาญและ ช.ค.บ. ท่ีไดรับหรือมีสิทธิไดรับ  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 

  (4)  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม              ตั้งไว    5,065,500  บาท 
สําหรับจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง  ในอัตรารอยละ  5  และเทศบาลจายสมทบ
อีกรอยละ  5  รวมเปนรอยละ  10  ของเงินเดือนหรือเงินท่ีจายเพ่ิมใหแกพนักงานจาง  จํานวน  551  อัตรา  
ตามหนังสือประกันสังคม  ดวน  ท่ี  รง 0604 / ว 949  ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน  2546  ตามหนังสือจังหวัดตรัง   
ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0828.2 / 10572   ลงวันท่ี  13  กรกฎาคม 2547  และตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 
1226  ลงวันท่ี  23  มิถุนายน  2552 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  เปนเงิน  4,610,200  บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง เปนเงิน     455,300  บาท 

(5)  เงินทุนการศึกษา                 ตั้งไว   1,284,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินทุนการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพโดยตั้งจายตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1829 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2552  ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท    
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 

  (6)  คาใชจายเปนเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง   ตั้งไว  1,250,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง  ตามขอตกลงการดําเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี  ระหวางสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ
กับเทศบาลนครตรัง  ตามขอตกลงเลขท่ี 047/2551 ซ่ึงตามขอตกลงดังกลาว  เทศบาลนครตรังจะตองสมทบ
งบประมาณเขากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง  ในอัตราไมนอยกวารอยละ  50  ของคาบริการ
สาธารณสุขท่ีไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ซ่ึงในปงบประมาณ 2555 ประมาณการ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติจายคาบริการสาธารณสุข จํานวน  2,500,000  บาท  ดังนั้น 
จึงตั้งงบประมาณเพ่ือสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง  เปนเงิน  1,250,000  บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  เปนเงิน  1,250,000  บาท 
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 2.  ประเภทเงินสํารองจาย                ตั้งไว  44,536,350  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในกรณีจําเปนตามความเหมาะสม สําหรับการอนุมัติใหใชเงินสํารองจาย เปนอํานาจ
ของคณะผูบริหารทองถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2541  หมวด 2 ขอ 19  และแกไข เพ่ิมเติม   ฉบับท่ี  2  พ.ศ. 2543  ขอ  3  วรรคสิบสอง 
และหากไมรีบดําเนินการจะเกิดความเสียหายแกสวนราชการ หรือประชาชน ไดรับความเดือดรอนหากไม
รีบดําเนินการแกไขปญหานั้น  โดยใหหัวหนาหนวยงานท่ีมีความจําเปนตองการใชเงินช้ีแจงเหตุผลความ
จําเปน  ตามหนังสือคูมือปฏิบัติงานเรื่องการจัดทํางบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 

 3.  ประเภท  เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส                 ตั้งไว        72,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส ท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลนครตรัง ท่ีแพทยไดรับรองและได
ทําการวินิจฉัยแลว  และมีสภาพความเปนอยูยากจนหรือถูกทอดท้ิง  ขาดผูอุปการะดูแลไมสามารถประกอบ
อาชีพเล้ียงตนเองได  จํานวน  12 คน  โดยจะไดรับเงินสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส  คนละ  500  บาท 
ตอเดือน  ตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี มท 0891.3 / ว 1403  ลงวันท่ี  17  กรกฎาคม  2552  เปนเงิน  72,000  บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 

 4.  ประเภท  เงินชวยคาทําศพ                 ตั้งไว      100,000  บาท 
สําหรับจายเปนเงินคาทําศพพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจําและพนักงานจาง  กรณีท่ีตายระหวางรับราชการ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 
 

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



 

สวนที่ 4 
 
 

งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

 

 
ของ  

 

เทศบาลนครตรัง 
อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง 

 
             - ประมาณการรายรับ 
             - ประมาณการรายจาย 
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งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล 30,299,100.00   บาท 31,475,100.00  บาท

1. แผนงานการพาณิชย 26,599,100.00   บาท 27,775,100.00  บาท

2. แผนงานงบกลาง 3,700,000.00     บาท 3,700,000.00    บาท

   ปงบประมาณ  2555   ปงบประมาณ  2554

1
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จายจริง รหัส
  ป  2553 + เพิ่ม บัญชี

- ลด
1. รายจายงานงบกลาง
  คาชําระดอกเบี้ยเงินกู        198,450.14            500,000 -              500,000           
  คาดอกเบี้ยเงินกูเบิกเกินบัญชีธนาคาร        580,815.81         3,000,000 -              3,000,000        
  เงินชวยเหลือพัฒนาทองถ่ินกรณีพิเศษ                       -              200,000 -              200,000           
           รวมรายจายงบกลาง 779,265.95              3,700,000 -              3,700,000        
2. รายจายของหนวยงาน
   รายจายประจํา
  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 2,162,924.26   2,344,000       + 200,000      2,544,000        
  หมวดคาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 989,604.19      1,829,100       + 158,000      1,987,100        
  หมวดคาสาธารณูปโภค 161,648.08      278,000          -              278,000           
  หมวดรายจายอื่น 110,600.00      130,000          + 1,000          131,000           
           รวมรายจายประจํา 3,424,776.53   4,581,100       + 359,000      4,940,100        
3. รายจายเพื่อการลงทุน
  หมวดคาครุภัณฑที่ดินและส่ิงกอสราง -                   18,000            + 317,000      335,000           
           รวมรายจายเพื่อการลงทุน -                   18,000            + 317,000      335,000           
4. รายจายจากกําไรสุทธิ
   รายจายประจํา
  หมวดรายจายอื่น 18,845,816.89 22,000,000     + 500,000      22,500,000     
            รวมรายจายจากกําไรสุทธิ 18,845,816.89 22,000,000     + 500,000      22,500,000     

            รวมรายจายท้ังส้ิน 23,049,859.37 30,299,100     + 1,176,000   31,475,100     
            ยอดประมาณการรายรับ 42,638,028.22 47,920,000     + 500,000      48,420,000     
            รายไดสูงกวารายจาย 19,588,168.85 17,620,900     - 676,000      16,944,900     

รายการยองบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
เทศบาลนครตรัง

งบประมาณ
รายการ

ป  2554 ป  2555
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รับจริง หมายเหตุ
  ป  2553 + เพิ่ม

- ลด
1. รายได                    (ยอดรวม)   23,792,211.33 25,920,000      25,920,000     
   ดอกเบี้ยรับจํานํา 21,901,957.00 24,000,000      24,000,000     
   ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,429.33           10,000             10,000            
   กําไรจากการจําหนายทรัพยหลุด 1,888,825.00   1,900,000        1,900,000       
   รายไดเบ็ดเตล็ด -                   10,000             10,000            
2. รายไดอื่น              (ยอดรวม) 18,845,816.89 22,000,000       + 500,000   22,500,000     
กําไรสุทธิป 2552 18,845,816.89 
   เงินรางวัลประจําป              15% 2,826,872.53   
   เงินบูรณะทองถ่ิน               30% 5,653,745.07   
   เงินสมทบทุนหมุนเวียน    55% 10,365,199.29 
กําไรสุทธิป 2553 22,000,000      
   เงินรางวัลประจําป              15% 3,300,000        
   เงินบูรณะทองถ่ิน               30% 6,600,000        
   เงินสมทบทุนหมุนเวียน    55% 12,100,000      
กําไรสุทธิป 2554 + 500,000   22,500,000     
   เงินรางวัลประจําป              15% + 75,000     3,375,000       
   เงินบูรณะทองถ่ิน               30% + 150,000   6,750,000       
   เงินสมทบทุนหมุนเวียน    55% + 275,000   12,375,000     

รวมรายรับท้ังส้ิน 42,638,028.22 47,920,000      + 500,000   48,420,000     

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลนครตรัง

งบประมาณ
หมวด / ประเภท/รายละเอียด

ป  2554 ป  2555
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ประมาณการรายรับท้ังสิ้น เปนเงิน 48,420,000    บาท แยกเปน

1. หมวดรายได เปนเงิน 25,920,000    บาท
1.1  ประเภท  ดอกเบี้ยรับจํานํา เปนเงิน 24,000,000    บาท

โดยคํานวณจากดอกเบี้ยรับจํานําของเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2554 เปนเกณฑ
1.2  ประเภท  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เปนเงิน 10,000           บาท

โดยคํานวณจากดอกเบี้ยรับจํานําของเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2554 เปนเกณฑ
1.3  ประเภท  กําไรในการจําหนายทรัพยหลุด เปนเงิน 1,900,000      บาท

โดยคํานวณจากการจําหนายทรัพยหลุดในปที่ผานมาเปนเกณฑ
1.4  ประเภท รายไดเบ็ดเตล็ด เปนเงิน 10,000           บาท

เปนรายไดเบ็ดเตล็ดตาง ๆ ที่ไมเขาลักษณะรายรับหมวดอ่ืน ๆ

2.  หมวดเงินไดอื่น เปนเงิน 22,500,000    บาท แยกเปน
2.1  ประเภท  กําไรสุทธิ  ป 2554 22,500,000    บาท
  -  เงินรางวัลประจําป  15%  ของกําไรสุทธิ 3,375,000      บาท
  -  เงินบูรณะทองถิ่น   30%  ของกําไรสุทธิ 6,750,000      บาท
  -  เงินสมทบทุนหมุนเวียน  55%  ของกําไรสุทธิ 12,375,000    บาท

ประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
********************
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เทศบาลนครตรัง 

อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 
หนวยงานสถานธนานุบาล 

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

แผนงานงบกลาง   
งานงบกลาง   
 1.  วัตถุประสงค   
 -  เพ่ือจายในการชําระหนี้เงินกูและดอกเบ้ียใหแก สํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล  
(ก.ส.ท.)  และกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) และอ่ืน ๆ   
 2.  งานท่ีทํา  
 -  จายเปนคาชําระดอกเบ้ียเงินกูใหแกสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)    
และกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) และอ่ืน ๆ 

1.  รายจายงบกลาง      ตั้งไวรวม      3,700,000  บาท  แยกเปน 
1.1  เพ่ือชําระดอกเบ้ียเงินกูสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ตั้งไว    500,000  บาท 

 1.1.1  เพ่ือชําระดอกเบ้ียเงินกูตามสัญญาท่ี 276/276/2550 ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม  2550  ปท่ี 5  ของ
เงินตน  4,000,000  บาท   จํานวนเงิน  34,557.95  บาท  และตามสัญญาท่ี  430/38/2551  ลงวันท่ี  13  ธันวาคม  2550  
ปท่ี  4  ของเงินตน  2,000,000  บาท  จํานวนเงิน  52,228.90  บาท เปนเงิน    86,786.85  บาท   
 1.1.2  เพ่ือสํารองไวเปนคาชําระดอกเบ้ียเงินกูกรณีขอกูเพ่ิมเติมระหวางป จากสํานักงานเงินทุน
สงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) และกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) และอ่ืนๆ 
        เปนเงิน  413,213.15  บาท 
 1.2  เพ่ือจายเปนคาดอกเบ้ียเงินกูเบิกเกินบัญชีธนาคาร   ตั้งไว 3,000,000  บาท 
 1.2.1  ธนาคารออมสิน  สาขาตรัง  วงเงินท่ีขอกูเบิกเกินบัญชีธนาคาร  30,000,000  บาท 
 1.2.2  เพ่ือสํารองไวเปนคาชําระดอกเบ้ียเงินกูเบิกเกินบัญชีกับธนาคารกรุงไทย สาขาตรัง  
วงเงินกู  80,000,000  บาท  และสําหรับเปนคาชําระดอกเบ้ียเงินกูเบิกเกินบัญชีธนาคารอ่ืน  

1.3  เงินชวยเหลือพัฒนาทองถ่ินกรณีพิเศษ     ตั้งไว    200,000  บาท 
 1.3.1  เพ่ือสํารองไวเปนคาชําระดอกเบ้ียเงินกูเงินยืมเงินสะสมเทศบาลกรณีขอกูเพ่ิมเติมระหวางป  



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

จายจากรายได

งาน เงินเดือนคาจางประจํา คาจางช่ัวคราว คาตอบแทน  
ใชสอยและวัสดุ

คาสาธารณูปโภค รายจายอื่น คาครุภัณฑที่ดิน
และส่ิงกอสราง

รวม หมายเหตุ

งานกิจการสถานธนานุบาล 2,544,000                   - 1,987,100       278,000            131,000     335,000             5,275,100     

รวม 2,544,000                   - 1,987,100       278,000            131,000     335,000             5,275,100     

รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2555
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เทศบาลนครตรัง
รายจายตามแผนงาน

ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย



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

จายจากกําไรสุทธิ
เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน  คา คาครุภัณฑท่ีดิน 

คาจางประจํา ช่ัวคราว ใชสอยและวัสดุ สาธารณูปโภค และส่ิงกอสราง

งานกิจการสถานธนานุบาล   -   -   -   -   - 22,500,000   22,500,000     

รวม   -   -   -   -   - 22,500,000 22,500,000

รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2555
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เทศบาลนครตรัง
รายจายตามแผนงาน

ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย

งาน รายจายอ่ืน รวม หมายเหตุ



วัตถุประสงค
     1.   เพื่อจายในการชําระดอกเบี้ยเงินกู
     2.   เพื่อจายดอกเบี้ยเงินกูเบิกเกินบัญชีธนาคาร
     3.   เพื่อจายเงินชวยเหลือพัฒนาทองถิ่นกรณีพิเศษ

งาน
คาชําระดอกเบี้ย

เงินกู
คาดอกเบี้ยเงินกู

เบิกเกินบัญชี
ธนาคาร

รายจายตามขอ
ผูกพัน เงินสํารองจาย

เงินชวยเหลือ
พัฒนาทองถิ่น

กรณีพิเศษ

งบเฉพาะการ
ชวยเหลือ
งบท่ัวไป

รวม หมายเหตุ

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

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

รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2555
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เทศบาลนครตรัง
รายจายตามแผนงาน

ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
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จายจริง รหัส
  ป  2553 + เพิ่ม บัญชี

- ลด
ก.  จายจากรายได
     รายจายประจํา
หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา              (รวม) 2,162,924.26  2,344,000     + 200,000      2,544,000   
คาจางประจํา 2,027,373.29  2,200,000     + 200,000      2,400,000   610
เงินตอบแทนนอกเหนือคาจาง 22,680.00       30,000          -              30,000        
เงินเพ่ิมเงินประจําตําแหนงของพนักงานสถานธนานุบาล 112,870.97     114,000        -              114,000      
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ       (รวม) 989,604.19     1,829,100     + 158,000      1,987,100   
คาตอบแทน                                             (รวม) 692,640.00     1,189,000     + 116,000      1,305,000   630
คาเชาบาน 15,600.00       45,000          -              45,000        635
เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาล
ผูไดรับคาจางถึงขั้นสูงของตําแหนง 21,306.00       40,000          + 10,000        50,000        
คาชวยเหลือบุตร -                  10,000          -              10,000        641
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 18,742.00       150,000        -              150,000      637
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 2,482.00         200,000        -              200,000      638
คาอาหาร 209,100.00     250,000        -              250,000      
คาเบี้ยเล้ียงจําหนายทรัพยหลุด 19,400.00       30,000          -              30,000        
เงินรางวัลเจาหนาที่ 78,500.00       100,000        + 50,000        150,000      
คาพาหนะเหมาจายผูบริหาร ฯ 84,000.00       84,000          + 36,000        120,000      
เงินสมทบเงินสะสม 204,750.00     220,000        + 20,000        240,000      
เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงาน ฯ 38,760.00       60,000          -              60,000        
คาใชสอย                                                 (รวม) 176,905.88     385,100        + 40,000        425,100      
ก.  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ        81,146.28       145,100        -              145,100      651
     คาใบอนุญาต 1,000.00         1,000            -              1,000          
     คาธรรมเนียมในการจัดทําสัญญาเบิกเกินบัญชี
     ธนาคาร -                  20,000          -              20,000        
     คาเบี้ยประกันภัย 25,396.28       60,000          -              60,000        
     คาจางเหมาบริการ -                  2,000            -              2,000          

บัญชีงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555   
แผนงานการพาณิชย                           งบประมาณรายจายประจํา

หมวด / ประเภท
งบประมาณ

ป  2554 ป  2555

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง
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จายจริง รหัส
  ป  2553 + เพิ่ม บัญชี

- ลด
     คารับวารสาร 3,650.00         5,000            -              5,000          
     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. รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
    คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น ๆ           8,109.60 60,000          + 40,000        100,000      
ค. รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
    คารับรอง                      -   30,000          -              30,000        
ง. รายจายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน
สถานธนานุบาลท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ         87,650.00 150,000        -              150,000      
คาวัสด ุ                                                    (รวม) 120,058.31     255,000        + 2,000          257,000      710
คาวัสดุสํานักงาน 91,367.81       150,000        -              150,000      711
คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ              734.20 5,000            -              5,000          
คาวัสดุงานบานงานครัว           5,052.00 10,000          -              10,000        
คาวัสดุกอสราง 1,299.30         10,000          -              10,000        715
คาวัสดุยานพาหนะและขนสง 220.00            5,000            -              5,000          716
คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน 6,455.00         10,000          + 2,000          12,000        717
คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร -                  5,000            -              5,000          720
คาวัสดุคอมพิวเตอร 14,930.00       50,000          -              50,000        
คาวัสดุอื่น ๆ 10,000          -              10,000        
หมวดคาสาธารณูปโภค                             (รวม) 161,648.08     278,000        -              278,000      700
คาไปรษณียโทรเลข 23,605.00       40,000          -              40,000        701
คาน้ําประปา 10,964.84       36,000          -              36,000        702
คาไฟฟา 116,995.06     180,000        -              180,000      703
คาโทรศัพท 3,791.58         12,000          -              12,000        704
คาบริการทางดานโทรคมนาคม 6,291.60         10,000          -              10,000        

แผนงานการพาณิชย                              งบประมาณรายจายประจํา   
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง

งบประมาณ
หมวด / ประเภท

ป  2554 ป  2555
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จายจริง รหัส
  ป  2553 + เพิ่ม บัญชี

- ลด
หมวดรายจายอื่น                                      (รวม) 110,600.00     130,000        + 1,000          131,000      
  คาใชจายฝายอํานวยการ 110,600.00     130,000        + 1,000          131,000      

รวมรายจายประจํา 3,424,776.53  4,581,100     + 359,000      4,940,100   

แผนงานการพาณิชย                              งบประมาณรายจายประจํา   
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง

งบประมาณ
หมวด / ประเภท

ป  2554 ป  2555
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จายจริง รหัส
  ป  2553 + เพิ่ม บัญชี

- ลด
รายจายเพื่อการลงทุน
หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง   (รวม) -               18,000       + 317,000     335,000     
คาครุภัณฑ                                               (รวม) -               18,000      - 18,000       -             
คาครุภัณฑคอมพิวเตอร -               -            -             -             
คาครุภัณฑสํานักงาน -               18,000      - 18,000       -             

คาท่ีดินและส่ิงกอสราง                             (รวม) -               -             + 335,000     335,000     
 -คาปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารสํานักงาน -               -             + 335,000     335,000     
สถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง

รวมรายจายเพื่อการลงทุน -               18,000       + 317,000     335,000     

บัญชีงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
แผนงานบริหาร

งานกิจการสถานธนานุบาล

งบประมาณ
หมวด / ประเภท

ป  2554 ป  2555
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จายจริง รหัส
  ป  2553 + เพิ่ม บัญชี

- ลด
ข.  จายจากกําไรสุทธิ

    หมวดรายจายอื่น 18,845,816.89    22,000,000     + 500,000     22,500,000   
กําไรสุทธิป 2552 18,845,816.89    
   เงินรางวัลประจําป              15% 2,826,872.53      
   เงินบูรณะทองถ่ิน               30% 5,653,745.07      
   เงินสมทบทุนหมุนเวียน    55% 10,365,199.29    
กําไรสุทธิป 2553 22,000,000     
   เงินรางวัลประจําป              15% 3,300,000       
   เงินบูรณะทองถ่ิน               30% 6,600,000       
   เงินสมทบทุนหมุนเวียน    55% 12,100,000     
กําไรสุทธิป 2554 + 500,000     22,500,000   
   เงินรางวัลประจําป              15% + 75,000       3,375,000     
   เงินบูรณะทองถ่ิน               30% + 150,000     6,750,000     
   เงินสมทบทุนหมุนเวียน    55% + 275,000     12,375,000   

รวมรายจายประจํา 18,845,816.89    22,000,000     + 500,000     22,500,000   

แผนงานการพาณิชย                             งบประมาณรายจายประจํา
งานสถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง

งบประมาณ
หมวด / ประเภท

ป  2554 ป  2555
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คําช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

รายจายตามแผนงาน 
******************** 

 
แผนงานการพาณิชย 
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง 
 1.  วัตถุประสงค   

-  เพ่ือชวยเหลือคนยากจน ขัดสนเงินทองเพ่ือแกขัดได โดยไมตองไปกูยืมเงินจากเอกชน
ตองเสียดอกเบ้ียสูงมาก  

-  เพ่ือชวยเหลือประชาชนใหมีเงินทุนหมุนเวียน นําไปบรรเทาความเดือนรอนเฉพาะหนา
หรือนําไปลงทุนในกิจการขนาดยอมได   

-  เพ่ือเปนประโยชนในการควบคุมการรับซ้ือของโจร   
 2.  งานที่ทํา  

-  ใหบริการแกประชาชน ดวยการรับจํานําส่ิงของ ทรัพยสินในวงเงินไมเกินรายละ  100,000  บาท 
 3.  งบประมาณ   
      งบประมาณรายจาย  ตั้งไวรวมท้ังส้ิน  31,475,100  บาท  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้  
 
ก.  จายจากรายได   
1.  งบประมาณรายจายประจํา   
 1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา   เปนเงิน         2,544,000  บาท  แยกเปน 
  1.1.1  ประเภทคาจางประจํา    ตั้งไว              2,400,000   บาท 
สําหรับจายเปนคาจางและเงินปรับปรุงคาจางประจําปของพนักงานสถานธนานุบาล  จํานวน  9  อัตรา   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย   

  1.1.2  ประเภท เงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินคาจาง ตั้งไว                    30,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนเพ่ิม 2%, 4%, 6%, 8% ของพนักงานสถานธนานุบาล ตามหนังสือสํานักงาน 
จ.ส.ท.  ท่ี มท 0801.5/ว 1116 ลงวันท่ี 22 กันยายน 2547 จํานวน 2 อัตรา  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย   
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  1.1.3  ประเภท เงินเพ่ิมเงินประจําตําแหนงของพนักงานสถานธนานุบาล  
         ตั้งไว                  114,000  บาท 
เพ่ือจายใหกับพนักงานสถานธนานุบาลตําแหนงผูตรวจการประจําภาค (ผูจัดการสถานธนานุบาลเทศบาล
นครตรัง)  จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท และตําแหนงผูชวยผูจัดการจํานวน 1 อัตราในอัตรา
เดือนละ 2,500 บาท  ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ท่ี มท 0801.5/ว 1046 ลงวันท่ี 14 สิงหาคม 2551  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย   
 
 1.2  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ   เปนเงิน         1,987,100  บาท  แยกเปน 
 คาตอบแทน       ตั้งไว               1,305,000  บาท 
  1.2.1  ประเภท  คาเชาบาน    ตั้งไว                    45,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเชาบานแกพนักงานสถานธนานุบาล ท่ีโอน (ยาย) มาจากสถานธนานุบาลอ่ืน และมีสิทธิ
เบิกจายคาเชาบานไดตามระเบียบฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย   

  1.2.2  ประเภท   เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาลผูไดรับคาจางถึงขั้นสูง
ของตําแหนง        ตั้งไว                    50,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพิเศษ 2%  และ  4% ของพนักงานสถานธนานุบาล จํานวน 4 อัตรา   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย   

  1.2.3  ประเภท  คาชวยเหลือบุตร    ตั้งไว                    10,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือบุตรพนักงานสถานธนานุบาลฯ ท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ ฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย   

  1.2.4  ประเภท  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว                  150,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร คาเลาเรียนบุตรของพนักงานสถานธนานุบาล ท่ีมีสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบ ฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย    

  1.2.5  ประเภท  เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล  ตั้งไว                  200,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการรักษาพายาบาลใหกับพนักงานสถานธนานุบาล ตลอดจนบุคคลในครอบครัวท่ี
มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย   
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  1.2.6  ประเภท  คาอาหาร     ตั้งไว                  250,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาอาหารใหแกพนักงานสถานธนานุบาลท่ีปฏิบัติงานทุกวันทําการ   ซ่ึงมีสิทธิเบิกไดตาม 
ระเบียบ ฯ  และพนักงานเทศบาลท่ีไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติงานแทนพนักงานสถานธนานุบาลเปนการ
ช่ัวคราว  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย   

  1.2.7  ประเภท  คาเบ้ียเล้ียงจําหนายทรัพยหลุด  ตั้งไว                    30,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเบ้ียเล้ียงในวนัจําหนายทรัพยหลุดใหแกพนักงานสถานธนานุบาล และเจาหนาท่ีซ่ึงปฏิบัติ
หนาท่ีในวันท่ีมีการจําหนายทรัพยหลุด   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย   

  1.2.8  ประเภท  เงินรางวัลเจาหนาท่ี   ตั้งไว                  150,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเงินรางวัลเจาหนาท่ีใหแก ผูตรวจการสถานธนานุบาล (ปลัดเทศบาล) และจายเปนคาตอบแทน
ใหแกพนักงานเทศบาลท่ีปฏิบัติหนาท่ีแทนผูตรวจการสถานธนานุบาล เชน รองปลัดเทศบาล ฯ และจาย
ใหแกพนักงานสถานธนานุบาลในวันตรวจสอบทรัพยรับจํานํา และอ่ืน ๆ   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย   

  1.2.9  ประเภท  คาพาหนะเหมาจาย   ตั้งไว                  120,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาพาหนะเหมาจายให นายกเทศมนตรี  เดือนละ  7,000  บาท  ตามหนังสือสํานักงาน  จ.ส.ท.   
ท่ี  มท 0801.5/ว  18  ลงวันท่ี  15  มกราคม  2550      
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย   

  1.2.10  ประเภท  คาสมทบเงินสะสม   ตั้งไว                  240,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาสมทบเงินสะสมใหแกพนักงานสถานธนานุบาล ฯ ตามระเบียบฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย   

  1.2.11  ประเภท   เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว ของพนักงานสถานธนานุบาล 
         ตั้งไว                    60,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานสถานธนานุบาล ฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย   
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 คาใชสอย       ตั้งไว                  425,100  บาท 
 ก.  ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ   ตั้งไว                  145,100  บาท 
  (1)  คาใบอนุญาต     ตั้งไว                      1,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาตอใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานําตามกฏหมาย   

  (2)  คาธรรมเนียม  คาอากร  คาใชจายในการจัดทําสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร 
         ตั้งไว                    20,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาธรรมเนียมคาอากรคาใชจายในการจัดทําสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร ฯลฯ   

  (3)  คาเบ้ียประกันภัย     ตั้งไว                    60,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาเบ้ียประกันภัยอาคารและทรัพยสินของสถานธนานุบาล รวมท้ังรถจักรยานยนตของ
สถานธนานุบาล และอ่ืน ๆ        

  (4)  คาจางเหมาบริการ     ตั้งไว                      2,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทํากิจการอยางใดอยางหนึง่ใหสถานธนานุบาล ฯลฯ  

  (5)  คารับวารสาร     ตั้งไว                      5,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาหนังสือพิมพรายวัน เพ่ือดูราคาทองคําในแตละวนั   

  (6)  คาจดทะเบียนยานพาหนะ    ตั้งไว                         100  บาท 
สําหรับจายเปนคาตอทะเบียนรถจักรยานยนตของสถานธนานุบาล จํานวน 1 คัน   

  (7)  คาภาษีโรงเรือนและท่ีดิน    ตั้งไว                    21,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาภาษีโรงเรือนและท่ีดินของสถานธนานุบาลฯ ใหแกเทศบาลนครตรัง   

  (8)  คาสอบบัญชี      ตั้งไว                    30,000  บาท 
สําหรับจายใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินในการตรวจสอบงบการเงินและรับรองงบการเงินประจําปของ
สถานธนานุบาลฯ   

  (9)  คาปรับปรุงและรักษาโปรแกรม   ตั้งไว                      6,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาปรับปรุงและรักษาโปรแกรมระบบรับจํานําของสถานธนานุบาล   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย   
 
 ข.   ประเภทรายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว                  100,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินตาง ๆ เชน เครื่องคอมพิวเตอร โตะ เกาอ้ี ไฟฟา  
ทอประปา และอ่ืนๆรวมท้ังทรัพยรับจํานําและทรัพยหลุดเปนกรรมสิทธ์ิรอการจําหนายซ่ึงอาจเกิดการชํารุด
ใหอยูในสภาพท่ีดี ทําใหสามารถจําหนายได ฯลฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย   
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 ค.  ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   ตั้งไว                    30,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาเล้ียงรับรองอาหารและเครื่องดื่มผูมาตรวจเยี่ยม หรือมาตรวจการปฏิบัติงานของสถานธนา
นุบาลฯ  ไดตั้งจายตามระเบียบฯ ท่ีกําหนด  และสําหรับเบิกจายเปนคาน้ําดื่มใหกับลูกคาท่ีมาติดตอกับทาง
สถานธนานุบาลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย   
 
 ง.  ประเภทรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ 
         ตั้งไว                  150,000  บาท 
  (1)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ   ตั้งไว                  150,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาพาหนะเดินทาง คาเบ้ียเล้ียง และคาเชาท่ีพัก ใหแกพนักงานสถานธนานุบาล ฯ ท่ีเดินทาง
ไปราชการในกิจการของสถานธนานุบาล และเปนคาขนยายของพนักงานสถานธนานุบาล ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย  
 
 คาวัสด ุ       ตั้งไว                  257,000  บาท 
  ก.  ประเภท  วัสดุสํานักงาน    ตั้งไว                  150,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงานตาง ๆ เชน ตั๋วรับจํานํา ใบเสร็จดอกเบ้ีย ใบเสร็จจําหนายทรัพยหลุด เครื่องเขียน  
กระดาษตอเนื่องสําหรับพิมพรายงานตาง ๆ   กระดาษพริ้นเตอร  ดินสอ  ปากกา ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย   

  ข.  ประเภท  วัสดุไฟฟาและวิทย ุ    ตั้งไว                      5,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาวัสดุไฟฟา เชน สายไฟฟา สวิทซไฟฟา  ฯลฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย   

  ค.  ประเภท  วัสดุงานบานงานครัว   ตั้งไว                    10,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาวัดสุงานบานงานครัว เชน ไมกวาด ไมถูพ้ืน ผงซักฟอก ฯลฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย   

  ง.  ประเภท  วัสดุกอสราง     ตั้งไว                    10,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน สี ทินเนอร แปรงทาสี และจัดซ้ือวัสดุตางๆ สําหรับใชในการรักษาหรือ 
ซอมแซมทรัพยสินตาง ๆท่ีอยูในความรับผิดชอบของสถานธนานุบาล ฯลฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย   
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  จ.  ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนสง   ตั้งไว                      5,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย  

  ฉ.  ประเภท  วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน   ตั้งไว                    12,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน รถจักรยานยนตท่ีอยูในความรับผิดชอบของสถานธนานุบาล  
และจัดซ้ือน้ํามันหลอล่ืนตาง ๆ  ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย  

  ช.  ประเภท  วัสดุโฆษณาและเผยแพร   ตั้งไว                      5,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร และจัดซ้ือวัสดุตาง ๆ ในการเขียนปายประกาศเกี่ยวกับงาน
สถานธนานุบาล ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย   

  ซ.  ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร    ตั้งไว                    50,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอรตาง ๆ เชน อุปกรณสํารองขอมูล ผาหมึก เข็มเครื่องพิมพ ตลับผงหมึก ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย  

  ฌ.  ประเภท  วัสดุอ่ืนๆ      ตั้งไว                    10,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาวัสดุตาง  ๆท่ีไมไดระบุไวในประเภทใดประเภทหนึ่งใหเบิกจายไดในประเภทนี ้ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย   
 

1.3  หมวดคาสาธารณูปโภค     ตั้งไว                  278,000  บาท 
  1.3.1  ประเภท  คาไปรษณีย-โทรเลข   ตั้งไว                    40,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาดวงตราโปรษณีย คาจัดสงเอกสารทางไปรษณีย เชน รายงานประจําวัน และอ่ืน  ๆ  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย   

  1.3.2  ประเภท  คาน้ําประปา    ตั้งไว                    36,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาน้ําประปาของสถานธนานุบาล   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย  

  1.3.3  ประเภท  คาไฟฟา     ตั้งไว                  180,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาไฟฟาของสถานธนานุบาล   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย   
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  1.3.4  ประเภท  คาโทรศัพท    ตั้งไว                    12,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาโทรศัพทของสถานธนานุบาล   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย   

1.3.5  คาบริการทางดานโทรคมนาคม   ตั้งไว                    10,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ตและคาส่ือสารอ่ืน ๆ และใหหมายความรวมถึง
คาใชจายเพ่ือใหไดใชบริการดังกลาว และคาใชจายท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย   
 
 1.4  หมวดรายจายอื่น      ตั้งไว                  131,000  บาท 
  (1)  คาใชจายฝายอํานวยการ    ตั้งไว                  131,000  บาท 
สําหรับจายใหแกสํานักงาน จ.ส.ท. ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ท่ี มท 0801.5/ว 800  ลงวันท่ี   
6  มิถุนายน  2554   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย   
 
 
2.  งบประมาณรายจายเพ่ือการลงทุน 
 2.1  หมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและส่ิงกอสราง   ตั้งไว   335,000  บาท  แยกเปน 
 คาที่ดินและส่ิงกอสราง     ตั้งไว                  335,000  บาท 
  2.1.1  ประเภท  คาปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารสํานักงานสถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง 
         ตั้งไว                  335,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารสํานักงานสถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง  ซ่ึงเปนอาคาร  
ค.ส.ล.  4  ช้ัน  จํานวน 1 หลัง  ขนาดกวาง 17.50 เมตร  ยาว 18.00 เมตร  มีรายละเอียดดังนี ้
  - ทาสีผนังภายนอกท้ังหมดและภายในบริเวณชานพักดานหนาอาคารพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา  
1,230  ตร.ม. 
  - งานขัดพรอมทาสีน้ํามันกรอบบานหนาตางเหล็กโดยรอบ,  งานขัดพรอมทาสีบานประตู
เหล็ก/เหล็กมวน  จํานวน 6 ชุด 
  - งานขัดพรอมทาสีน้ํามันฝาระแนงไม (ชานพักดานหนา)  จํานวนไมนอยกวา  36 ตร.ม. 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย   
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ข.  จายจากกําไรสุทธ ิ  

รายจายประจํา   
 หมวดรายจายอื่น      ตั้งไว             22,500,000  บาท 
  จายจากกําไรสุทธิป  2554   จํานวน        22,500,000  บาท  แยกเปน 
  -  เงินรางวัลประจําป  15%  ของกําไรสุทธิ จํานวน          3,375,000  บาท 
  -  เงินบูรณะทองถ่ิน  30%  ของกําไรสุทธิ จํานวน          6,750,000  บาท 
  -  เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55%  ของกําไรสุทธิ จํานวน        12,375,000  บาท   
 



213

แผนงาน/งาน/โครงการ คาจางประจํา
คาตอบแทน
ใชสอยวัสดุ

คา
สาธารณูปโภค

รายจายอื่น
 คาครุภัณฑ  

ท่ีดินและ
ส่ิงกอสราง

รวม

แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาล
ก. จายจากรายได 2,544,000      1,987,100     278,000         131,000       335,000         5,275,100   
ข. จายจากเงินกําไรสุทธิ -                 -                -                22,500,000  -                22,500,000 

รวมท้ังส้ิน 2,544,000      1,987,100     278,000         22,631,000  335,000         27,775,100 

                                 แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง 3,700,000 บาท
  คาชําระดอกเบี้ยเงินกู 500,000     บาท

                                                 คาธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร  คาดอกเบี้ยเงินกูเบิกเกินบัญชีธนาคาร 3,000,000  บาท
  เงินชวยเหลือพัฒนาทองถิ่นกรณีพิเศษ 200,000     บาท

งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลนครตรัง
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จายจริง รหัส
  ป  2553 + เพิ่ม บัญชี

- ลด
รายจายงานงบกลาง

1.  คาชําระดอกเบี้ยเงินกู              198,450.14       500,000       -              500,000        
2.  คาดอกเบี้ยเงินกูเบิกเกินบัญชีธนาคาร 580,815.81       3,000,000    -              3,000,000     
3.  เงินชวยเหลือพัฒนาทองถ่ินกรณีพิเศษ -                    200,000       -              200,000        

รวมรายจายท้ังส้ิน 779,265.95       3,700,000    - -              3,700,000     

บัญชีงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง

งบประมาณ
หมวด / ประเภท

ป  2554 ป  2555



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ฝายแผนงานและงบประมาณ 
กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลนครตรัง 

103 ถ.วิเศษกุล  อ.เมือง  จ.ตรัง 
โทร. 0-7521-8017 ตอ 1146 

โทรสาร. 0-7521-1493 
www.trangcity.go.th 

 


	ปกสวยหน้า
	คั่น1
	สารบัญ
	คั่น2
	1-3 .pdf
	4-6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11-12 
	13-24 
	25 
	คั่น3
	26-28 
	คั่น4
	29-33
	34-38 
	39-40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50-51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	คั่น5
	61-82
	คั่น6
	83-91
	คั่น7
	92-96 
	คั่น8
	97-139
	คั่น9
	140-155
	คั่น10
	156-168
	คั่น11
	169-186
	คั่น12
	187-188
	คั่น13
	189-191
	คั่น14
	192
	193
	194
	195
	196
	197
	198
	199
	200-202
	203
	204
	205-212
	213
	214
	ปกสวยหลัง

