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สวนที่  1 
 

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม 
 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

ของ 
 

เทศบาลนครตรัง 
 

อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
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คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับที่  2 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 
 
ทานประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง 
 
 ตามที่สภาเทศบาลนครตรัง  ไดพิจารณาอนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2556  ไปแลวน้ัน 
 
 บัดน้ีปรากฏวา  เทศบาลนครตรังมีความจําเปนตองต้ังงบประมาณรายจายเพิ่มข้ึน  เน่ืองจากมีรายรับ 
บางประเภทเพิ่มมากข้ึน  ประกอบกับเทศบาลนครตรังมีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับ 
เปนเงินทั้งสิ้น  30,435,363.81  บาท  ทําใหมีความจําเปนตองต้ังงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2  เปนเงิน
ทั้งสิ้น  30,000,000  บาท 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่  2 
 

เทศบัญญัต ิ
 

เร่ือง 
 

งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ฉบับที่ 2 

 

ของ 
 

เทศบาลนครตรัง 
 

อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
 
 
 



รวม

ดานบริหารท่ัวไป

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 5,028,000                      

ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน 24,362,000                     

ดานการดําเนินงานอ่ืน

งบกลาง 610,000                         

งบประมาณรายจายท้ังสิ้น 30,000,000                   

2

ดาน

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  2

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556  ของเทศบาลนครตรัง

อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง



แผนงานบริหารท่ัวไป

งบลงทุน

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 5,028,000                  5,028,000                

รวม 5,028,000                 5,028,000                

แผนงานเคหะและชุมชน

รายจายตามงานและงบรายจาย

เทศบาลนครตรัง

อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง
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                 งาน
งานบริหารงานท่ัวไป

รวม
                 งาน

งานไฟฟาถนน

รวม
               งบ

งบลงทุน

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 24,362,000                 24,362,000               

รวม 24,362,000               24,362,000               

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

บําเหน็จ/บํานาญ 610,000                     610,000                   

รวม 610,000                   610,000                   

                 งาน
งบกลาง รวม

               งบ

รวม
               งบ

                 งาน
งานไฟฟาถนน





รายการ ยอดประมาณการเดิม รับจริงระหวางป รับจริงเกินประมาณการ ยอดประมาณการ

หมวดภาษีอากร

   ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 32,700,000.00 32,883,844.69 183,844.69 180,000.00 

   ภาษีบํารุงทองท่ี 450,000.00 469,566.89 19,566.89 

   ภาษีปาย 6,000,000.00 6,121,460.00 121,460.00 120,000.00 

   อากรการฆาสัตว 186,000.00 221,060.00 35,060.00 

   อากรรังนกอีแอน 20,000.00 23,526.31 3,526.31 

รวมหมวดภาษีอากร 39,356,000.00 39,719,457.89 363,457.89 300,000.00 

หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับ และใบอนุญาต

   คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว 279,000.00 326,730.00 47,730.00 

   คาธรรมเนียมโรงพักสัตว 56,000.00 71,178.00 15,178.00 

   คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 24,000.00 33,350.30 9,350.30 

   คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน 7,000.00 8,468.00 1,468.00 

   คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 80,000.00 212,529.00 132,529.00 

   คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 230,000.00 228,900.00 1,100.00- 

   คาธรรมเนียมเก่ียวกับบัตรประจําตัวประชาชน 100,000.00 88,850.00 11,150.00- 

   คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย 20,000.00 17,620.00 2,380.00- 
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รายงานประมาณการรายรับงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับท่ี  2

ประจําปงบประมาณ 2556

เทศบาลนครตรัง

อําเภอเมืองตรัง   จังหวัดตรัง



รายการ ยอดประมาณการเดิม รับจริงระหวางป รับจริงเกินประมาณการ ยอดประมาณการ

   คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 8,110,000.00 9,154,149.00 1,044,149.00 1,000,000.00 

   คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 200,000.00 124,790.00 75,210.00- 

   คาปรับผูกระทําผิดกฏหมายและขอบังคับทองถ่ิน 20,000.00 39,400.00 19,400.00 

   คาปรับการผิดสัญญา 450,000.00 511,580.81 61,580.81 

   คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 190,000.00 165,000.00 25,000.00- 

   คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร

   ในครัวหรือพ้ืนท่ีใดซึ่งมีพ้ืนท่ีเกิน  200  ตารางเมตร
180,000.00 161,750.00 18,250.00- 

   คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 1,500.00 20.00 1,480.00- 

   คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 5,000.00 5,968.00 968.00 

   คาใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 20,000.00 27,715.00 7,715.00 

รวมหมวดคาธรรมเนียม  คาปรับ  และใบอนุญาต 9,972,500.00 11,177,998.11 1,205,498.11 1,000,000.00 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน

   คาเชาหรือบริการสถานท่ี 10,511,000.00 10,622,245.67 111,245.67 

   ดอกเบี้ย 30,130,000.00 30,741,501.98 611,501.98 600,000.00 

   เงินปนผลหรือเงินรางวัลตางๆ 500.00 500.00 - 

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน 40,641,500.00 41,364,247.65 722,747.65 600,000.00 

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย

   เงินชวยเหลือจากสถานธนานุบาล 6,900,000.00 6,582,102.32 317,897.68- 

รวมหมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 6,900,000.00 6,582,102.32 317,897.68- - 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

   คาขายแบบแปลน 700,000.00 863,900.00 163,900.00 
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รายการ ยอดประมาณการเดิม รับจริงระหวางป รับจริงเกินประมาณการ ยอดประมาณการ

   คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 80,000.00 137,810.00 57,810.00 

   คาสมัครสมาชิกหองสมุด 20,000.00 16,115.00 3,885.00- 

   รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 330,000.00 368,562.65 38,562.65 

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 1,130,000.00 1,386,387.65 256,387.65 - 

หมวดรายไดจากทุน

   คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 5,000.00 - 5,000.00- 

รวมหมวดรายไดจากทุน 5,000.00 - 5,000.00- - 

หมวดภาษีจัดสรร

   ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 246,100,000.00 268,597,402.81 22,497,402.81 22,400,000.00 

   ภาษีมูลคาเพ่ิม 1 ใน 9 21,329,000.00 23,854,429.65 2,525,429.65 2,400,000.00 

   ภาษีธุรกิจเฉพาะ 500,000.00 - 500,000.00- - 

   ภาษีสุรา 9,650,000.00 10,406,970.71 756,970.71 700,000.00 

   ภาษีสรรพสามิต 21,100,000.00 22,752,325.15 1,652,325.15 1,600,000.00 

   คาภาคหลวงแร 200,000.00 357,879.31 157,879.31 

   คาภาคหลวงปโตรเลียม 900,000.00 938,224.56 38,224.56 

   คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 34,700,000.00 35,739,964.00 1,039,964.00 1,000,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 334,479,000.00 362,647,196.19 28,168,196.19 28,100,000.00 

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป

   เงินอุดหนุนท่ัวไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจถายโอนเลือกทํา 193,950,000.00 193,991,974.00 41,974.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 193,950,000.00 193,991,974.00 41,974.00 - 

รวมทุกหมวด 626,434,000.00 656,869,363.81 30,435,363.81 30,000,000.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 
ประจําปงบประมาณ 2556 

เทศบาลนครตรัง 
อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

 
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  30,000,000  บาท  แยกเปน 

รายไดจัดเก็บเอง 
 
หมวดภาษีอากร รวม 300,000 บาท 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 180,000 บาท 
เดิมประมาณการรายรับไว จํานวน 32,700,000 บาท  เทศบาลเรงรัด

จัดเก็บภาษีประเภทน้ีไดสูงกวาประมาณการที่ต้ังไว  เปนเงิน  32,883,844.69  
บาท  จึงนํามาต้ังงบประมาณเพิ่มเติม เปนเงินจํานวน  180,000  บาท 

   

ภาษีปาย 
เดิมประมาณการรายรับไว จํานวน 6,000,000 บาท  เทศบาลเรงรัด

จัดเก็บภาษีประเภทน้ีไดสูงกวาประมาณการที่ต้ังไว  เปนเงิน  6,121,460.00  
บาท  จึงนํามาต้ังงบประมาณเพิ่มเติม เปนเงินจํานวน  120,000  บาท 

 

จํานวน 120,000 บาท 

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต รวม 1,000,000 บาท 
คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 1,000,000 บาท 

เดิมประมาณการรายรับไว จํานวน 8,110,000 บาท  เทศบาลไดรับเงิน
รายไดประเภทน้ีแลว  เปนเงิน  9,154,149.00 บาท  จึงนํามาต้ังงบประมาณ
เพิ่มเติม เปนเงินจํานวน  1,000,000  บาท 

 

   

หมวดรายไดจากทรัพยสิน รวม 600,000 บาท 
ดอกเบี้ย จํานวน 600,000 บาท 

เดิมประมาณการรายรับไว จํานวน 30,130,000 บาท  เทศบาลไดรับเงิน
รายไดประเภทน้ีแลว  เปนเงิน  30,741,501.98 บาท  จึงนํามาต้ังงบประมาณ
เพิ่มเติม เปนเงินจํานวน  600,000  บาท 
 

   

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
หมวดภาษีจัดสรร รวม 28,100,000 บาท 

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 22,400,000 บาท 
เดิมประมาณการรายรับไว จํานวน  246,100,000 บาท  เทศบาลไดรับ

จัดสรรเงินประเภทน้ีแลว เปนเงิน  268,597,402.81 บาท  จึงนํามาต้ัง
งบประมาณเพิ่มเติม  เปนเงินจํานวน  22,400,000  บาท 
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ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9 จํานวน 2,400,000 บาท 
เดิมประมาณการรายรับไว จํานวน 21,329,000 บาท  เทศบาลไดรับ

จัดสรรเงินประเภทน้ีแลว เปนเงิน  23,854,429.65 บาท  จึงนํามาต้ัง
งบประมาณเพิ่มเติม  เปนเงินจํานวน  2,400,000  บาท 
 

   

ภาษีสุรา จํานวน 700,000 บาท 
เดิมประมาณการรายรับไว จํานวน 9,650,000 บาท  เทศบาลไดรับ

จัดสรรเงินประเภทน้ีแลว เปนเงิน  10,406,970.71 บาท  จึงนํามาต้ัง
งบประมาณเพิ่มเติม  เปนเงินจํานวน  700,000  บาท 
 

   

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 1,600,000 บาท 
เดิมประมาณการรายรับไว จํานวน 21,100,000 บาท  เทศบาลไดรับ

จัดสรรเงินประเภทน้ีแลว เปนเงิน  22,752,325.15 บาท  จึงนํามาต้ัง
งบประมาณเพิ่มเติม  เปนเงินจํานวน  1,600,000  บาท 
 

   

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 1,000,000 บาท 
เดิมประมาณการรายรับไว จํานวน 34,700,000 บาท  เทศบาลไดรับ

จัดสรรเงินประเภทน้ีแลว เปนเงิน  35,739,964.00 บาท  จึงนํามาต้ัง
งบประมาณเพิ่มเติม  เปนเงินจํานวน  1,000,000  บาท 

 

   

 
 



ยอดประมาณการเดิม รับจายระหวางป ยอดประมาณการ

แผนงานบริหารท่ัวไป

งานบริหารงานท่ัวไป

งบลงทุน

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง
คาปรับปรุงพ้ืนท่ีช้ัน 4 อาคารอเนกประสงคเปนหองประชุมสภาเทศบาลนครตรัง -                    -                    5,028,000           

รวมคาท่ีดินและสิ่งกอสราง -                    -                    5,028,000          

รวมงบลงทุน -                    -                    5,028,000          

รวมงานบริหารงานท่ัวไป -                    -                    5,028,000          

รวมแผนงานบริหารท่ัวไป -                    -                    5,028,000          

รายการ

รายงานประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับท่ี  2

ประจําปงบประมาณ 2556

เทศบาลนครตรัง

อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง



ยอดประมาณการเดิม รับจายระหวางป ยอดประมาณการรายการ

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟาถนน

งบลงทุน

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

คาปรับปรุงระบบจําหนายไฟฟาเปนเคเบิลใตดินถนนวิเศษกุล -                     -                              24,362,000

รวมคาท่ีดินและสิ่งกอสราง -                    -                    24,362,000        

รวมงบลงทุน -                    -                    24,362,000        

รวมงานไฟฟาถนน -                    -                    24,362,000        

11

รวมแผนงานเคหะและชุมชน -                    -                    24,362,000        

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

บําเหน็จ/บํานาญ

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) 8,659,375            7,527,875            610,000             

รวมบําเหน็จ/บํานาญ 8,659,375           7,527,875           610,000            

รวมงบกลาง 8,659,375           7,527,875           610,000            

รวมแผนงานงบกลาง 8,659,375           7,527,875           610,000            

รวมทุกแผนงาน 8,659,375           7,527,875           30,000,000        
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 
ประจําปงบประมาณ 2556 

เทศบาลนครตรัง 
อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

 
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น  30,000,000  บาท  จายจากรายไดจัดเก็บเอง  และหมวดภาษีจัดสรร  แยกเปน 

แผนงานงบกลาง 
 
งบกลาง รวม 610,000 บาท 

งบกลาง รวม 610,000 บาท 
บําเหน็จ/บํานาญ รวม 610,000 บาท 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) จํานวน 610,000 บาท 
สําหรับจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถ่ิน  ตามกฎหมายฯ  ในอัตรารอยละ 2 ของจํานวนเงินรายรับ
ที่เพิ่มข้ึนจริงจากงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ     
พ.ศ.2556  โดยไมรวมรายไดจากพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให 
และเงินอุดหนุน 

   

 
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป รวม 5,028,000 บาท 

งบลงทุน รวม 5,028,000 บาท 
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวม 5,028,000 บาท 
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง    

คาปรับปรุงพื้นที่ช้ัน 4 อาคารอเนกประสงคเปนหองประชุมสภา
เทศบาลนครตรัง 

จํานวน 5,028,000 บาท 

เพื่อจายเปนคาดําเนินการปรับปรุงพื้นที่อาคารอเนกประสงค ช้ัน 
4 เปนหองประชุมสภาเทศบาลนครตรัง พื้นที่ 220 ตารางเมตร 
ประกอบดวย 
 - งานตกแตงผนังและประตูทางเขา 
 - งานตกแตงผิวพื้น 
 - งานตกแตงฝาเพดาน 
 - งานปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง 
 - งานติดต้ังครุภัณฑภายในหองประชุม 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
 
งานไฟฟาถนน รวม 24,362,000 บาท 

งบลงทุน รวม 24,362,000 บาท 
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวม 24,362,000 บาท 
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค    

คาปรับปรุงระบบจําหนายไฟฟาเปนเคเบิลใตดินถนนวิเศษกุล จํานวน 24,362,000 บาท 
เพื่อจายเปนคาดําเนินการดังน้ี 
- คาติดต้ังเคเบิลใตดินไฟฟาแรงสูง/แรงตํ่า ถนนวิเศษกุลจาก
สะพานข ามคลอง นํ้า เ จ็ ด ถนนวิ เศษกุ ล  ถึงส ามแยกหมี  
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของการไฟฟาสวนภูมิภาค  
(รวมคากอสรางเปนเงิน  57,952,800 บาท  โดยปรากฏใน 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556 เปนเงิน 24,362,000  บาท  และจาย
จากเงินสะสม  เปนเงิน  33,590,800  บาท) 

   

 



แผนงาน แผนงาน แผนงาน

งบกลาง บริหารงานท่ัวไป เคหะและชุมชน

งบกลาง บําเหน็จ/บํานาญ
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 

(กบท)
610,000    610,000      

งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง
คาปรับปรุงพ้ืนท่ีชั้น 4 อาคารอเนกประสงคเปน

หองประชุมสภาเทศบาลนครตรัง
5,028,000      5,028,000   

งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง คาปรับปรุงระบบจําหนายไฟฟาเปนเคเบิลใตดินถนนวิเศษกุล 24,362,000     24,362,000  

รวม
     งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

แผนงาน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับท่ี  2

งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง คาปรับปรุงระบบจําหนายไฟฟาเปนเคเบิลใตดินถนนวิเศษกุล 24,362,000     24,362,000  

610,000    5,028,000      24,362,000    30,000,000  14รวม


