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ทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง

บัดน้ีถึงเวลาที่ผูบริหารเทศบาลนครตรัง  จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ    พ.ศ. 2556     ตอสภาเทศบาลนครตรังอีกคร้ังหน่ึง     ฉะน้ัน   ในโอกาสน้ีผูบริหาร
เทศบาลนครตรัง      จึงขอแถลงใหทานประธานและสมาชิกสภาเทศบาลนครตรังทุกทาน    ไดทราบถึง
สถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังตอไปน้ี

1.  สถานะการคลัง
     1.1  รายรับ-รายจาย
             ก. รายรับ

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556  เทศบาลไดประมาณการรายรับไวทั้งสิ้น  จํานวน
598,784,000      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

171,950,000                   

23,000,000                     

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
คําแถลงงบประมาณ

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

344,156,000                   

547,864,000                   

5,000                              

50,920,000                     

27,920,000                     

6,900,000                       

7,462,500                       
16,580,500                     

810,000                          
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             ข. รายจาย
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556  เทศบาลนครตรังไดต้ังงบประมาณรายจายไวทั้งสิ้น   

จํานวน  580,162,100 บาท    โดยแยกเปน
           ประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป จํานวน บาท
แยกเปน
             ดานบริหารทั่วไป
             1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป จํานวน บาท
             2.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน จํานวน บาท
             ดานบริการชุมชนและสังคม
             1.  แผนงานการศึกษา จํานวน บาท
             2.  แผนงานสาธารณสุข จํานวน บาท
             3.  แผนงานสังคมสงเคราะห จํานวน บาท
             4.  แผนงานเคหะและชุมชน จํานวน บาท
             5.  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน จํานวน บาท
             6.  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ จํานวน บาท
             ดานการเศรษฐกิจ
             1.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จํานวน บาท
             ดานการดําเนินงานอ่ืน
             1.  แผนงานงบกลาง จํานวน บาท
           ประมาณการงบประมาณรายจายเฉพาะการ จํานวน บาท
แยกเปน
             ดานการเศรษฐกิจ
             1.  แผนงานการพาณิชย จํานวน บาท
             ดานการดําเนินงานอ่ืน
             1.  แผนงานงบกลาง จํานวน บาท

11,905,600                     

63,514,400                     
27,716,700                     

120,533,600                   
10,627,000                     
45,091,800                     

4,180,000                       

36,038,800                     
2,069,900                       

49,278,880                     
32,298,100                     

28,118,100                     

181,087,320                   

547,864,000                   
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     1.2  เงินสะสม
            เงินสะสมของเทศบาลนครตรัง  เมื่อวันสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2554  มีจํานวนทั้งสิ้น 

548,965,377.26  บาท   มีเงินสะสมที่สามารถนําไปใชจายไดหลังจากไดกันเงินไวตามระเบียบแลว   เปนเงิน    
467,299,532.73  บาท

          ในปปจจุบัน   ณ   วันที่  31  มีนาคม   2555    เทศบาลนครตรังมีเงินสะสมจํานวน 
541,083,248.86  บาท  มีเงินสะสมที่สามารถนําไปใชจายไดหลังจากไดกันเงินไวตามระเบียบแลวเปนเงิน
205,746,551.28  บาท

2.  การบริหารงบประมาณในปท่ีผานมาและปปจจุบัน
ก. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  เทศบาลนครตรังมีรายรับ-รายจายจริง   ดังน้ี

รายรับ    รวมทั้งสิ้น บาท
 - รายรับจริง   งบประมาณรายจายทั่วไป          จํานวน 457,630,164.41      บาท
 - รายรับจริง   งบประมาณรายจายเฉพาะการ   จํานวน 43,275,013.72      บาท
รายจาย   รวมทั้งสิ้น บาท
 - รายจายจริง  งบประมาณรายจายทั่วไป          จํานวน 444,499,343.76      บาท
 - รายจายจริง  งบประมาณรายจายเฉพาะการ   จํานวน 23,761,341.10      บาท
ซึ่งรายรับจริงสูงกวารายจายจริง    รวมทั้งสิ้น 32,644,493.27      บาท
 - งบประมาณรายจายทั่วไป  รายรับจริงสูงกวารายจายจริง         13,130,820.65  บาท
 - งบประมาณรายจายเฉพาะการ รายรับจริงสูงกวารายจายจริง 19,513,672.62  บาท

ข. ในปปจจุบัน ณ วันที่ 31 มีนาคม  2555  เทศบาลนครตรังมีรายรับ-รายจายจริง ดังน้ี
รายรับ    รวมทั้งสิ้น บาท
 - รายรับจริง   งบประมาณรายจายทั่วไป           จํานวน 236,352,973.78      บาท
 - รายรับจริง   งบประมาณรายจายเฉพาะการ   จํานวน 26,113,392.19      บาท
รายจาย   รวมทั้งสิ้น บาท
 - รายจายจริง  งบประมาณรายจายทั่วไป           จํานวน 146,666,502.00      บาท
 - รายจายจริง  งบประมาณรายจายเฉพาะการ   จํานวน 16,294,952.83      บาท
ซึ่งรายรับจริงสูงกวารายจายจริง    รวมทั้งสิ้น 99,504,911.14      บาท
 - งบประมาณรายจายทั่วไป  รายรับจริงสูงกวารายจายจริง    89,686,471.78 บาท
 - งบประมาณรายจายเฉพาะการรายรับจริงสูงกวารายจายจริง  9,818,439.36 บาท

162,961,454.83

500,905,178.13

468,260,684.86

262,466,365.97
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                 2.1   รายรับ
รับจริง ประมาณการ ประมาณการ หมาย
ป 2554 ป 2555 ป 2556 เหตุ

ก.  รายไดภาษีอากร                                          (ยอดรวม) 338,148,433.40   340,026,000.00   344,156,000.00   
  1. หมวดภาษีอากร                                             (รวม) 338,148,433.40   340,026,000.00   344,156,000.00   
     1.1  ภาษีอากรที่เทศบาลจัดเก็บเอง
            1.1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 29,514,376.04     28,000,000.00     30,000,000.00     
            1.1.2 ภาษีบํารุงทองที่ 443,465.05          420,000.00          450,000.00          
            1.1.3 ภาษีปาย 5,507,467.40       4,500,000.00       5,000,000.00       
            1.1.4 อากรการฆาสัตว 184,920.00          186,000.00          186,000.00          
     1.2  ภาษีอากรที่รัฐจัดสรรให
            1.2.1 ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ 245,625,037.58   259,000,000.00   260,000,000.00   
                     - ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9 
                     - ภาษีธุรกิจเฉพาะ
                     - ภาษีมูลคาเพิ่มตามพรบ.กําหนดแผนฯ
            1.2.2 ภาษีสุรา 9,418,544.03       8,500,000.00       9,000,000.00       
            1.2.3 ภาษีสรรพสามิต 22,697,456.34     20,000,000.00     20,000,000.00     
            1.2.4 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน 23,623,512.00     19,000,000.00     19,000,000.00     
            1.2.5 คาภาคหลวงแร 582,022.52          200,000.00          200,000.00          
            1.2.6 คาภาคหลวงปโตรเลียม 516,342.97          200,000.00          300,000.00          
            1.2.7 อากรรังนกนางแอน 35,289.47            20,000.00            20,000.00            
ข. รายไดท่ีมิใชภาษีอากร                                  (ยอดรวม) 38,954,053.01     29,996,500.00     31,753,000.00     
  1.  หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต (รวม) 15,634,918.84     7,456,000.00       7,462,500.00       
       1.1  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆาสัตว  และ
             จําหนายเน้ือสัตว
             1.1.1  คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว 277,380.00          279,000.00          279,000.00          
             1.1.2  คาธรรมเนียมโรงพักสัตว 55,476.00            55,800.00            56,000.00            
       1.2  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 24,585.62            24,000.00            24,000.00            
       1.3  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 12,998.00            7,000.00              7,000.00              

รายรับ
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รับจริง ประมาณการ ประมาณการ หมาย
ป 2554 ป 2555 ป 2556 เหตุ

รายรับ

       1.4  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 113,124.00          80,000.00            80,000.00            
       1.5  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการสาธารณสุข
              1.5.1  คาธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย 8,264,383.12       6,000,000.00       6,000,000.00       
              1.5.2  คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 228,250.00          230,000.00          230,000.00          
       1.6  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน 192,120.00          88,000.00            100,000.00          
       1.7  คาธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย -                      20,000.00            20,000.00            
       1.8  คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 532,760.00          200,000.00          200,000.00          
       1.9  คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบัญญัติทองถิ่น 37,500.00            26,000.00            20,000.00            
       1.10  คาปรับการผิดสัญญา 5,486,472.10       50,000.00            50,000.00            
       1.11  คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุข
                 1.11.1  คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับ 199,850.00          190,000.00          190,000.00          
                              กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
                1.11.2  คาใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหนายหรือ 174,700.00          180,000.00          180,000.00          
                             สะสมอาหาร
                1.11.3  คาใบอนุญาตต้ังแผงลอย 1,480.00              1,200.00              1,500.00              
       1.12  คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 6,910.00              5,000.00              5,000.00              
       1.13  คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช 26,930.00            20,000.00            20,000.00            
                 เคร่ืองขยายเสียง
  2.  หมวดรายไดจากทรัพยสิน                          (รวม) 16,257,771.81     14,980,500.00     16,580,500.00     
        2.1  คาเชาหรือบริการสถานที่
               2.1.1  คาเชาอาคาร 3,062,420.14       3,920,000.00       3,920,000.00       
               2.1.2  คาเชาตลาดสด 1,426,720.00       1,300,000.00       1,300,000.00       
               2.1.3  คาเชาเคร่ืองจักรกล 1,200.00              10,000.00            10,000.00            
               2.1.4  คาบริการจากสระวายนํ้าและคาบริการอ่ืนๆ 539,035.00          500,000.00          600,000.00          
       2.2  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 10,417,201.84     8,500,000.00       10,000,000.00     
       2.3  ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล 811,194.83          750,000.00          750,000.00          
       2.4  เงินปนผลจากการลงทุน -                      500.00                 500.00                 
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รับจริง ประมาณการ ประมาณการ หมาย
ป 2554 ป 2555 ป 2556 เหตุ

รายรับ

  3.  หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย (รวม) 5,832,567.85       6,750,000.00       6,900,000.00       
        3.1  เงินชวยเหลือทองถิ่นจากกิจการเฉพาะการ 5,832,567.85       6,750,000.00       6,900,000.00       
  4.  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด                                          (รวม) 1,228,794.51       810,000.00          810,000.00          
        4.1  คาขายแบบแปลน 628,200.00          500,000.00          500,000.00          
        4.2  คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 99,960.00            80,000.00            80,000.00            
        4.3  คาสมัครสมาชิกหองสมุด 16,560.00            20,000.00            20,000.00            
        4.4  คาสมัครสมาชิกสระวายนํ้า 6,140.00              10,000.00            10,000.00            
        4.5  รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 477,934.51          200,000.00          200,000.00          
ค.  รายไดจากทุน                                                 (ยอดรวม) 200.00                 5,000.00              5,000.00              
  1.  หมวดรายไดจากทุน                                           (รวม) 200.00                 5,000.00              5,000.00              
       1.1  คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 200.00                 5,000.00              5,000.00              
ง.  เงินชวยเหลือ                                                  (ยอดรวม) 80,527,478.00     80,000,000.00     171,950,000.00   
  1.  หมวดเงินอุดหนุน                                              (รวม) 80,527,478.00     80,000,000.00     171,950,000.00   
       1.1  เงินอุดหนุนทั่วไป 80,527,478.00     80,000,000.00     171,950,000.00   
         -เงินอุดหนุนเพ่ือการบูรณะทองถ่ินและกิจการอื่นทั่วไป
         -เงินอุดหนุนกรณีตางๆ ที่ตองนํามาตั้งงบประมาณ 80,527,478.00     80,000,000.00     171,950,000.00   

รวมรายรับ 457,630,164.41   450,027,500.00   547,864,000.00   



 7

                 2.2   รายจายตามแผนงาน
จายจริง งบประมาณ งบประมาณ หมาย
ป 2554 ป 2555 ป 2556 เหตุ

ดานบริหารท่ัวไป
    1. แผนงานบริหารทั่วไป 47,488,551.37     66,852,000       63,514,400          
    2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 12,860,599.53     14,519,300       27,716,700          
ดานบริการชุมชนและสังคม
    1.  แผนงานการศึกษา 108,868,212.27   90,262,900       181,087,320        
    2.  แผนงานสาธารณสุข 32,843,781.02     31,774,900       36,038,800          
    3.  แผนงานสังคมสงเคราะห 637,566.00          1,361,100         2,069,900            
    4.  แผนงานเคหะและชุมชน 175,021,487.82   129,515,400     120,533,600        
    5.  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 8,067,277.81       11,020,000       10,627,000          
    6.  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 26,839,052.52     30,227,400       45,091,800          
ดานการเศรษฐกิจ
    1.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10,533,551.55     11,591,800       11,905,600          
ดานการดําเนินงานอื่น
    1.  แผนงานงบกลาง 21,339,263.87     62,902,700       49,278,880          

รวมท้ังสิ้น 444,499,343.76   450,027,500     547,864,000        

                 2.3   รายจายตามหมวดรายจาย
จายจริง งบประมาณ งบประมาณ หมาย
ป 2554 ป 2555 ป 2556 เหตุ

1.  รายจายงบกลาง 21,339,263.87     62,902,700       49,278,880          
2.  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 68,814,899.26     75,460,800       167,652,500        
3.  หมวดคาจางชั่วคราว 44,298,582.46     47,904,300       62,120,100          
4.  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 118,411,050.92   159,035,940     146,215,820        
5.  หมวดคาสาธารณูปโภค 9,452,471.25       13,482,000       10,532,000          
6.  หมวดเงินอุดหนุน 9,176,200.00       10,246,760       10,813,400          
7.  หมวดรายจายอ่ืน 20,000.00            60,000              50,000                 
8.  หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 172,986,876.00   80,935,000       101,201,300        

รวมท้ังสิ้น 444,499,343.76   450,027,500     547,864,000        

ดาน / แผนงาน

หมวด
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                 2.4   รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาดเงินสะสม  (รายการท่ีไมนําไปตั้งงบประมาณ)

ป 2554 ป 2555
(เปนเงิน/บาท) (เปนเงิน/บาท)
ต.ค.53 - ก.ย.54 ต.ค.54 - มิ.ย.55

1.  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1.1  แผนงานการศึกษา 121,146,816.19    100,577,915.70     
       1.1.1  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 121,146,816.19    100,577,915.70     
1.2  แผนงานสังคมสงเคราะห 31,648,000.00      33,283,000.00       
       1.2.1  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 31,648,000.00      33,283,000.00       

2.  เงินอุดหนุนจาก 2.1  แผนงานการศึกษา 1,242,435.00        1,087,926.00         
     เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ        2.1.1  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,242,435.00        1,087,926.00         
     (ถายโอน) 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 793,443.00           615,856.00            

       2.2.1  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรม 793,443.00           615,856.00            
และการโยธา

3.  เงินจายขาดจาก 3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป -                       14,212.00              
     เงินสะสม        3.1.1  งานบริหารท่ัวไป -                       14,212.00              

3.2  แผนงานการศึกษา 20,704,121.00      7,930,000.00         
       3.2.1  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 1,554,471.00        -                        
       3.2.2  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 19,149,650.00      7,930,000.00         
3.2  แผนงานสาธารณสุข 644,808.07           -                        
       3.2.1  งานโรงพยาบาล 552,193.55           -                        
       3.2.2  งานศูนยบริการสาธารณสุข 92,614.52             -                        
3.3  แผนงานสังคมสงเคราะห -                       109,080.00            
       3.3.1  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห -                       109,080.00            
3.4  แผนงานเคหะและชุมชน -                       1,030,154.00         
       3.4.1  งานสวนสาธารณะ -                          1,029,000.00         
       3.4.2  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล -                          1,154.00                
3.5  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 151,920.00           -                        
       3.5.1  งานสงเสริมและสนับสนุนความ 151,920.00           -                        
เขมแข็งชุมชน

รวม 176,331,543.26    144,648,143.70     

จายจาก รายการ
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2.5   รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ
         รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล

รับจริง ประมาณการ ประมาณการ
ป 2554 ป 2555 ป 2556

1.  หมวดรายได 23,833,120.87   25,920,000.00   27,920,000.00   
2.  หมวดรายไดอ่ืน 19,441,892.85   22,500,000.00   23,000,000.00   

รวมท้ังสิ้น 43,275,013.72   48,420,000.00   50,920,000.00   

         รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล
จายจริง ประมาณการ ประมาณการ
ป 2554 ป 2555 ป 2556

1. รายจายงบกลาง 672,450.47        3,700,000.00     4,180,000.00     
2. รายจายของหนวยงาน
     - หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 2,280,360.00     2,544,000.00     2,644,000.00     
     - หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 1,074,728.26     1,987,100.00     2,065,100.00     
     - หมวดคาสาธารณูปโภค 147,109.52        278,000.00        278,000.00        
     - หมวดรายจายอ่ืน 128,000.00        131,000.00        131,000.00        
     - หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง 16,800.00          335,000.00        -                    
3. รายจายจากกําไรสุทธิ  กําไรป 2553

(เบิกจายป2554)
 กําไรป 2554

(เบิกจายในป 2555)
 กําไรป 2555

(เบิกจายในป 2556)

     - หมวดรายจายอ่ืน 19,441,892.85   22,500,000.00   23,000,000.00   
รวมท้ังสิ้น 23,761,341.10   31,475,100.00   32,298,100.00   

หมายเหตุ

 - 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 เบิกจายจริง 19,403,211.62  บาท  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2555 ตามหนังสือ ที่ มท 0801.5/139 
   ลงวันที่ 26 มกราคม 2555
            โดยจัดสรรดังนี้           - เงินรางวัลประจําป 2,910,481.74              บาท
                                             - เงินบูรณะทองถิ่น 5,820,963.49              บาท
                                            - เงินสมทบทุนหมุนเวียน 10,671,766.39            บาท

 - กําไรสุทธิประจําป 2555  ต้ังไว 23,000,000 บาท ยังไมไดเบิกจาย เนื่องจากยังไมสิ้นปงบประมาณ 2555  สํานักงานตรวจเงินแผนดินยังไมได
   เขาตรวจสอบงบการเงินของสถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง

รายรับ หมายเหตุ

หมวด หมายเหตุ
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     รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล
รับจริง ประมาณการ ประมาณการ
ป 2554 ป 2555 ป 2556

ก. รายได                                    (รวม) 23,833,120.87   25,920,000.00   27,920,000.00   
     ดอกเบี้ยรับจํานํา 22,238,218.00   24,000,000.00   26,000,000.00   
     ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,134.87            10,000.00          10,000.00          
     กําไรจากการจําหนายทรัพยหลุด 1,593,768.00     1,900,000.00     1,900,000.00     
     รายไดเบ็ดเตล็ด -                    10,000.00          10,000.00          
ข. รายไดอื่น                               (รวม) 19,441,892.85   22,500,000.00   23,000,000.00   
     กําไรสุทธิป 2553 19,441,892.85   
         เงินรางวัลประจําป              15 % 2,916,283.93     
         เงินบูรณะทองถิ่น               30 % 5,832,567.85     
         เงินสมทบทุนหมุนเวียน     55 % 10,693,041.07   
     กําไรสุทธิป 2554 22,500,000.00   
         เงินรางวัลประจําป             15 % 3,375,000.00     
         เงินบูรณะทองถิ่น               30 % 6,750,000.00     
         เงินสมทบทุนหมุนเวียน     55 % 12,375,000.00   
     กําไรสุทธิป 2555 23,000,000.00   
         เงินรางวัลประจําป              15 % 3,450,000.00     
         เงินบูรณะทองถิ่น               30 % 6,900,000.00     
         เงินสมทบทุนหมุนเวียน     55 % 12,650,000.00   

รวมท้ังสิ้น 43,275,013.72   48,420,000.00   50,920,000.00   

     รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล
จายจริง ประมาณการ ประมาณการ
ป 2554 ป 2555 ป 2556

1. รายจายงบกลาง 672,450.47        3,700,000.00     4,180,000.00     
2. รายจายของหนวยงาน
    - หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 2,280,360.00     2,544,000.00     2,644,000.00     
    - หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 1,074,728.26     1,987,100.00     2,065,100.00     
    - หมวดคาสาธารณูปโภค 147,109.52        278,000.00        278,000.00        
    - หมวดรายจายอ่ืน 128,000.00        131,000.00        131,000.00        
    - หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง 16,800.00          335,000.00        -                    
3. รายจายจากกําไรสุทธิ
    - หมวดรายจายอ่ืน 19,441,892.85   22,500,000.00   23,000,000.00   

รวมท้ังสิ้น 23,761,341.10   31,475,100.00   32,298,100.00   

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 51,235,000    บาท
(2) เงินประจําตําแหนงของผูบริหาร (ขาราชการ/ ต้ังจายรวมทั้งสิ้น 763,200         บาท

พนักงานสวนทองถิ่น)
(3) เงินเพิ่มอ่ืน ๆ ที่จายควบกับเงินเดือน  เชน ต้ังจายรวมทั้งสิ้น 25,180,800    บาท

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

ข. เงินคาจาง
(1) เงินคาจางประจํา ต้ังจายรวมทั้งสิ้น 17,891,500    บาท
(2) เงินคาจางชั่วคราว ต้ังจายรวมทั้งสิ้น 59,259,300    บาท

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

พื้นที่พิเศษ
(2) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการชวยเหลือบุตร ต้ังจายรวมทั้งสิ้น -                 บาท
(3) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ต้ังจายรวมทั้งสิ้น 1,464,000      บาท
(4) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ต้ังจายรวมทั้งสิ้น 5,495,000      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 629,400         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 415,200         บาท
(11) เงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญของขาราชการ/ ต้ังจายรวมทั้งสิ้น 2,194,300      บาท

พนักงานสวนทองถิ่นที่มิใชตําแหนงครู (ชคบ.)
(12) เงินสบทบกองทุนประกันสังคม ต้ังจายรวมทั้งสิ้น 5,232,000      บาท
(13) เงินทดแทนขาราชการวิสามัญ ต้ังจายรวมทั้งสิ้น -                 บาท
(14) เงินสํารองสําหรับเงินเดือน และคาจางที่กําหนดใหม ต้ังจายรวมทั้งสิ้น -                 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ต้ังจายรวมทั้งสิ้น 7,518,280      บาท
(16) เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการกรุงเทพ- ต้ังจายรวมทั้งสิ้น -                 บาท

มหานคร
(17) บําเหน็จความชอบคาทดแทนและการชวยเหลือเจาหนาที่  ต้ังจายรวมทั้งสิ้น -                 บาท

และประชาชน   ผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยราชการ
เน่ืองในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอย
ของประเทศ

(18) คาใชจายตามขอ  7  วรรคสองของประกาศคณะกรรมการ ต้ังจายรวมทั้งสิ้น 3,000,000      บาท
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  เร่ือง กําหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ลงวันที่
25 มิถุนายน พ.ศ.2544

               รวมเปนเงินท้ังสิ้น 180,427,980  บาท

หมายเหต ุ             คิดเปนรอยละ 32.93       
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3.2 รายจายท่ีองคกรใชจายในการพัฒนาองคกร 

จํานวนเงิน ปรากฎใน
(บาท) แผนงาน

1 โครงการประชุมคณะผูบริหารหัวหนาสวน
การงานและพนักงานเทศบาล

60,000                บริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล

2 โครงการประชุมเครือขายองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจังหวัดตรัง

50,000                บริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล

3 โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร 1,000,000           บริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล
4 โครงการใหบริการจัดทําปายเลขที่บานเพื่อ

เทิดพระเกียรติเน่ืองในวโรกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา  84  พรรษา

400,000              บริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล

5 โครงการใหบริการประชาชนของสํานัก
ทะเบียนราษฎรและบัตร

30,000                บริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล

6 โครงการระบบ  Call Center  ของเทศบาล
นครตรัง

200,000              บริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล

7 โครงการบริการฟรีอินเตอรเน็ตไรสายเพื่อ
การศึกษาและสนับสนุนการทองเที่ยว (Trang
 City Free Wi-Fi)

1,800,000           บริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล

8 โครงการอบรมใหความรูอัคคีภัยเบื้องตน 200,000              การรักษาความสงบ
ภายใน

สํานักปลัดเทศบาล

9 โครงการประชุมเครือขายการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

10,000                การรักษาความสงบ
ภายใน

สํานักปลัดเทศบาล

10 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือนเทศบาลนครตรัง

350,000              การรักษาความสงบ
ภายใน

สํานักปลัดเทศบาล

11 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสําคัญ

50,000                การรักษาความสงบ
ภายใน

สํานักปลัดเทศบาล

12 โครงการเชิดชูบุคคลที่ควรบูชา 120,000              การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักปลัดเทศบาล

13 โครงการจัดงานวันเทศบาลและเชิดชูคนดี
ศรีสังคม

400,000              การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักปลัดเทศบาล

ลําดับ
ท่ี

รายการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ
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จํานวนเงิน ปรากฎใน
(บาท) แผนงาน

ลําดับ
ท่ี

รายการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

14 โครงการจัดงานวันรัฐพิธี และวันสําคัญตางๆ 100,000              การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักปลัดเทศบาล

15 โครงการอนุรักษสืบสานสงเสริมเอกลักษณ 
 จารีตประเพณีทองถิ่น

1,000,000           การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักปลัดเทศบาล

16 โครงการสงเสริมพัฒนาการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืน

550,000              การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักปลัดเทศบาล

17 โครงการศูนยการเรียนรู  ICT
เฉลิมพระเกียรติเพื่อการทองเท่ียวจังหวัดตรัง

1,200,000           การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักปลัดเทศบาล

18 โครงการเงินอุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดตรัง 30,000               บริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล

19 โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง 250,000              บริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน

20 โครงการยุวนักประชาสัมพันธ 70,000                บริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน

21 โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ 200,000              บริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน

22 โครงการจัดเก็บขอมูลความคิดเห็นของ
ประชาชนตอการดําเนินงานของเทศบาล

50,000                บริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน

23 โครงการใหความชวยเหลือประชาชน
ทางดานกฎหมาย

50,000                บริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน

24 โครงการจัดทําเอกสารเผยแพรขอมูลขาวสาร
ของเทศบาลนครตรัง  “นางฟาสาร”

700,000              บริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน

25 โครงการจัดทํารายงานประจําป 250,000              บริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน

26 โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน

350,000              บริหารงานทั่วไป กองคลัง

27 โครงการพัฒนารายได 150,000              บริหารงานทั่วไป กองคลัง

28 โครงการปจฉิมนิเทศนักเรียนโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครตรัง

150,000              การศึกษา สํานักการศึกษา

29 โครงการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครตรัง

80,000                การศึกษา สํานักการศึกษา

30 โครงการจัดกิจกรรมวันพอแหงชาติ 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง

80,000                การศึกษา สํานักการศึกษา
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จํานวนเงิน ปรากฎใน
(บาท) แผนงาน

ลําดับ
ท่ี

รายการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

31 โครงการมอบวุฒิบัตรแกเด็กเล็กใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง

30,000                การศึกษา สํานักการศึกษา

32 โครงการกิจกรรมวันไหวครูของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง

5,000                  การศึกษา สํานักการศึกษา

33 โครงการสื่อสัมพันธครอบครัวสุขสันตศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง

30,000                การศึกษา สํานักการศึกษา

34 โครงการประชุมผูปกครองนักเรียนของ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง

170,000              การศึกษา สํานักการศึกษา

35 โครงการพัฒนากิจการลูกเสือ-เนตรนารี
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง

300,000              การศึกษา สํานักการศึกษา

36 โครงการอบรมกรรมการนักเรียนโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครตรัง

70,000                การศึกษา สํานักการศึกษา

37 โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครตรัง

250,000              การศึกษา สํานักการศึกษา

38 โครงการสงเสริมทักษะทางวิชาการนักเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครตรัง

500,000              การศึกษา สํานักการศึกษา

39 โครงการสงเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรม
การเรียนรูแกนักเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
ตรัง

400,000              การศึกษา สํานักการศึกษา

40 โครงการจัดนิทรรศการวิชาการของโรงเรียน
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนคร
ตรัง

1,200,000           การศึกษา สํานักการศึกษา

41 โครงการจัดกิจกรรมธนาคารความดีโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครตรัง

100,000              การศึกษา สํานักการศึกษา

42 โครงการสงเสริมการพัฒนาการเด็กปฐมวัย 8,000                  การศึกษา สํานักการศึกษา
43 โครงการจัดหาหนังสือและสื่อการเรียนรู

ประจําหองสมุดเทศบาลนครตรัง
200,000              การศึกษา สํานักการศึกษา
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จํานวนเงิน ปรากฎใน
(บาท) แผนงาน

ลําดับ
ท่ี

รายการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

44 โครงการประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง

300,000              การศึกษา สํานักการศึกษา

45 โครงการจัดงานวันครูในสังกัดเทศบาลนคร
ตรัง

100,000              การศึกษา สํานักการศึกษา

46 โครงการจัดกิจกรรมศูนยเยาวชนเทศบาล
นครตรัง

640,000              การศึกษา สํานักการศึกษา

47 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 735,000              การศึกษา สํานักการศึกษา
48 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง
250,000              การศึกษา สํานักการศึกษา

49 โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงาน
วิชาการการจัดการศึกษาทองถิ่น

50,000                การศึกษา สํานักการศึกษา

50 โครงการจัดต้ังเครือขายการจัดการศึกษา
พิเศษในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครตรัง

100,000              การศึกษา สํานักการศึกษา

51 โครงการความรวมมือสงเสริมการจัด
การศึกษาทองถิ่น

200,000              การศึกษา สํานักการศึกษา

52 โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนคร
ตรัง

200,000              การศึกษา สํานักการศึกษา

53 โครงการอบรมพัฒนาหลักสูตรและการจัดทําสาระ
การเรียนรูหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

240,000              การศึกษา สํานักการศึกษา

54 โครงการจัดนิทรรศการงานคาราวาน
วิทยาศาสตร

50,000                การศึกษา สํานักการศึกษา

55 โครงการคายพัฒนาเด็กและเยาวชนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเจาภาพระดับภาคใต

2,100,000           การศึกษา สํานักการศึกษา

56 โครงการอบรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง

100,000              การศึกษา สํานักการศึกษา
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จํานวนเงิน ปรากฎใน
(บาท) แผนงาน

ลําดับ
ท่ี

รายการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

57 โครงการแขงขันฟุตบอลงานประเพณี
สงกรานต

150,000              การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักการศึกษา

58 โครงการประกวดแอโรบิกดานซเพื่อเยาวชน
และประชาชน

50,000                การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักการศึกษา

59 โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

2,500,000           การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักการศึกษา

60 โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน 1,500,000           การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักการศึกษา

61 โครงการจัดเทศกาลแขงขันวาวไทย 50,000                การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักการศึกษา

62 โครงการจัดการแขงขัน “เทศบาลนครตรัง
มินิฮาลฟมาราธอน”

300,000              การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักการศึกษา

63 โครงการพัฒนากีฬามวยเทศบาลนครตรัง 800,000              การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักการศึกษา

64 โครงการจัดงานประเพณีลากพระ 250,000              การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักการศึกษา

65 โครงการจัดกิจกรรมเน่ืองในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา

100,000              การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักการศึกษา

66 โครงการจัดงานทอดกฐินสามัคคี 50,000                การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักการศึกษา

67 โครงการกิจกรรมบรรพชาสามเณรและ
อุปสมบทภาคฤดูรอน

150,000              การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักการศึกษา

68 โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมจริยธรรมแก
เด็กและเยาวชน

500,000              การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักการศึกษา

69 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต 500,000              การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักการศึกษา

70 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 300,000              การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักการศึกษา
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71 โครงการจัดงานประเพณีชักพระวัดควนขัน 200,000              การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักการศึกษา

72 โครงการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

100,000              การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักการศึกษา

73 โครงการจัดงานประเพณีทําบุญ
วันสารทเดือนสิบ

100,000              การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักการศึกษา

74 โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
ของเทศบาลนครตรัง

50,000                การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักการศึกษา

75 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

18,404,160         การศึกษา สํานักการศึกษา

76 โครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
โครงการอาหารกลางวัน

9,162,400           การศึกษา สํานักการศึกษา

77 โครงการเงินอุดหนุนสํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัดตรัง

300,000              การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักการศึกษา

78 โครงการเงินอุดหนุนวิทยาลัยการอาชีพตรัง 311,000              การศึกษา สํานักการศึกษา
79 โครงการเงินอุดหนุน

มัสยิดมะดีนะ  ตุลอิสลาม
100,000              การศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ
สํานักการศึกษา

80 โครงการเฝาระวังและสงเสริมทันตสุขภาพ 70,000                สาธารณสุข  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

81 โครงการสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม
รวมกันลดเมืองรอนดวยมือเรา

500,000              สาธารณสุข  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

82 โครงการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
และควบคุมประชากรสุนัขและแมว

200,000              สาธารณสุข  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

83 โครงการควบคุมแมลงและพาหะนําโรค 1,000,000           สาธารณสุข  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

84 โครงการมหกรรมอาหารดีศรีตรังบาน 300,000              สาธารณสุข  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

85 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขเขตเมือง(อสม.)

900,000              สาธารณสุข  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
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86 โครงการจัดนิทรรศการและผลิตสื่อเผยแพร
ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

100,000              สาธารณสุข  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

87 โครงการความรวมมือทางดานการสุขาภิบาล 200,000              สาธารณสุข  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

88 โครงการสงเสริมการแพทยแผนไทยและ
แพทยทางเลือก

100,000              สาธารณสุข  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

89 โครงการหวงใยมารดาพัฒนาทารก 150,000              สาธารณสุข  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

90 โครงการสงเสริมการสรางสุขภาพในชุมชน 200,000              สาธารณสุข  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

91 โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 200,000              สาธารณสุข  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

92 โครงการเฝาระวังและควบคุมโรคไมติดตอ 120,000              สาธารณสุข  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

93 โครงการโรงพยาบาลหมื่นเตียง 2,000,000           สาธารณสุข  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

94 โครงการจัดระบบสรางระเบียบนครตรัง 200,000              สาธารณสุข  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

95 โครงการสงเคราะหผูประสบภัยพิบัติตาง ๆ 
และผูทุกขยาก

1,000,000           สังคมสงเคราะห กองสวัสดิการสังคม

96 โครงการนันทนาการสําหรับผูสูงอายุ 100,000              สังคมสงเคราะห กองสวัสดิการสังคม
97 โครงการสงเสริมการดําเนินงานของชมรม

ผูสูงอายุเทศบาลนครตรัง
100,000              สังคมสงเคราะห กองสวัสดิการสังคม

98 โครงการชุมชนสัมพันธ 850,000              สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

99 โครงการประชุมสัมมนาคณะ
กรรมการบริหารชุมชน

100,000              สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

100 โครงการจัดต้ังและเลือกต้ังคณะกรรมการ
บริหารชุมชน

200,000              สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม
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101 โครงการสงเสริมพัฒนากลุมสตรีชุมชน
เทศบาลนครตรัง

150,000              สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

102 โครงการสงเสริมพัฒนาผูนําองคกรชุมชน  
คณะกรรมการชุมชนและกลุมตางๆ

150,000              สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

103 โครงการสงเสริมการออมทรัพยในชุมชน 20,000                สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

104 โครงการกองทุนแมของแผนดินตานยาเสพ
ติด

20,000                สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

105 โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายไดใหแก
ประชาชน

500,000              สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

106 โครงการอบรมเพื่อตอตานยาเสพติดสี่มุม
เมือง

400,000              สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

107 โครงการแขงขันกีฬาเปตอง
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทรทราบรมราชชนนี

50,000                สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

108 โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

50,000                สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

109 โครงการแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง 200,000              สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

110 โครงการสนับสนุนการบําบัดรักษาผูเสพ/ผู
ติดยาเสพติด

150,000              สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

111 โครงการสงเสริมการดําเนินงานเพื่อยุติความ
รุนแรงในครอบครัว

100,000              สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

112 โครงการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน  
(จปฐ.)

250,000              สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

113 โครงการบัณฑิตชุมชน 1,800,000           สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม
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114 โครงการเงินอุดหนุนชุมชนเพื่อสงเสริมการ
มีสวนรวมและเพื่อความเขมแข็งของชุมชน

540,000              สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

115 โครงการอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค
จังหวัดตรัง

370,000             เคหะและชุมชน สํานักการชาง

116 คากอสรางสถานีดับเพลิงยอยสวนจันทร 7,732,000           การรักษาความสงบ
ภายใน

สํานักปลัดเทศบาล

117 คากอสรางโรงอาหารและหอประชุม
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร)

14,728,000         การศึกษา สํานักการศึกษา

118 คากอสรางหองนํ้าหองสวม โรงเรียนเทศบาล
 6 (วัดตันตยาภิรม)

616,000              การศึกษา สํานักการศึกษา

119 คาปรับปรุงซอมแซมสระวายนํ้าสนามกีฬา
ทุงแจง

850,000              การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักการศึกษา

120 คาปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 20,000,000         การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักการศึกษา

121 คาปรับปรุงหองคอมพิวเตอร โรงเรียน
เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร)

190,000              การศึกษา สํานักการศึกษา

122 คาปรับปรุงหองเรียนอาคารเรียนปฐมวัย 
โรงเรียนเทศบาล 3 (บานนาตาลวง)

329,700              การศึกษา สํานักการศึกษา

123 คาซอมเปลี่ยนหลังคาและฝาเพดานอาคาร
เรียนปฐมวัย  โรงเรียนเทศบาล 3 
(บานนาตาลวง)

518,900              การศึกษา สํานักการศึกษา

124 คาปรับปรุงสถานที่ปรุงอาหารดานหลัง
อาคารเรียน 4 ชั้น  โรงเรียนเทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูม)ิ

124,000              การศึกษา สํานักการศึกษา

125 คาติดต้ังมานปรับแสงหองเรียนและ
หองเรียนพิเศษอาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียน
เทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูม)ิ

190,000              การศึกษา สํานักการศึกษา
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126 คากอสรางร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียน
เทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)

631,000              การศึกษา สํานักการศึกษา

127 คาติดต้ังเหล็กดัดประตูเหล็กและราวสแตน
เลสอาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนเทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูม)ิ

389,000              การศึกษา สํานักการศึกษา

128 คาติดต้ังเหล็กดัดประตูและหนาตางศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย 2)  ของโรงเรียนเทศบาล
 6 (วัดตันตยาภิรม)

148,000              การศึกษา สํานักการศึกษา

129 คาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค 
สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร 95

7,378,000           เคหะและชุมชน สํานักการชาง

130 คาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต
ถนนเวียนกะพังและถนนบานโพธิ์ ซอย 2

18,000,000         เคหะและชุมชน สํานักการชาง

131 คาติดต้ังไฟฟาแสงสวางถนนบริเวณหนา
หอสมุดแหงชาติ จากแยกทากลางถึงแยก
กันตัง  (พาดทางรถไฟ )

2,114,000           เคหะและชุมชน สํานักการชาง

132 คาติดต้ังไฟฟาแสงสวางถนนขนานทางรถไฟ
 จากแยกวังตอถึงแยกคลองนํ้าเจ็ดเชื่อมตอ
จากของเดิม

1,235,000           เคหะและชุมชน สํานักการชาง

133 คากอสรางถนนทุงควน ซอยขางบานเลขที่ 
82 (โรงเลื่อย)

1,205,000           เคหะและชุมชน สํานักการชาง

134 คากอสรางถนนและรางระบายนํ้า ค.ส.ล. 
ถนนโคกขัน ซอยชุมชนโคกขัน

917,000              เคหะและชุมชน สํานักการชาง

135 คากอสรางถนนและรางระบายนํ้า ค.ส.ล.  
ซอยแยกถนนกันตังถึงสุดเขตเทศบาลนคร
ตรัง (ขางรานตํานานลาว)

374,500              เคหะและชุมชน สํานักการชาง
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จํานวนเงิน ปรากฎใน
(บาท) แผนงาน

ลําดับ
ท่ี

รายการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

136 คากอสรางถนนและรางระบายนํ้า ค.ส.ล. 
เชื่อมระหวางถนนหวยยอด ซอย 1 กับ ซอย 3
 ขางบานเลขที่ 65/22 ถึง 123/21 และ 123/22
 ถึง 123/16

3,580,000           เคหะและชุมชน สํานักการชาง

137 คากอสรางถนนและทอระบายนํ้า ค.ส.ล. 
ถนนวิเศษกุล ซอย 9  เร่ิมจากบานเลขที่  130 
ไปทางทิศตะวันออกจดถนนรัษฎา

795,000              เคหะและชุมชน สํานักการชาง

138 คากอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ถนนรักษ
จันทน ตรงขามรานสยามภัณฑวัตถุกอสราง

750,000              เคหะและชุมชน สํานักการชาง

139 คากอสรางถนนหนองยวน ซอย 5 1,161,000           เคหะและชุมชน สํานักการชาง
140 โครงการจัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการ

ปฏิบัติงาน
        17,245,200  บริหารงานทั่วไป,

การศึกษา,สาธารณสุข
,สังคมสงเคราะห,
เคหะและชุมชน,

สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน,การศาสนา

วัฒนธรรมฯ

 สํานักปลัดเทศบาล, 
กองวิชาการฯ,กองคลัง,

สํานักการศึกษา,
กองสาธารณสุขฯ,

กองสวัสดิการสังคม,
สํานักการชาง

รวม 168,726,860      
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ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556  คณะผูบริหารประมาณการวาจะสามารถมีรายไดรวมท้ังไดรับการ
จัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  จํานวน  598,784,000  บาท  จากงบประมาณรายจายท่ัวไป  จํานวน  
547,864,000  บาท  เพ่ิมขึ้นจากปกอนคิดเปนรอยละ  19.71  และเม่ือหักการผลักสงจัดสรรเงินอุดหนุน
สําหรับเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครตรังแลว  จํานวน  15,725,600  
บาท  คงเหลือเปนรายไดสุทธิท่ีเทศบาลสามารถใชจายเงินงบประมาณ  จํานวน  532,138,400  บาท 
และจากงบประมาณรายจายเฉพาะการ  (สถานธนานุบาล)  จํานวน  50,920,000  บาท  เพ่ิมขึ้นจาก 
ปกอน  คิดเปนรอยละ  17.66  สําหรับใหความสําคัญกับการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับนโยบายท่ีไดแถลง
ไวตอสภา  และการดําเนินงานท่ีกระจายผลประโยชนสูประชาชนเพ่ือการแกไขปญหาความเดือดรอน
และสนองตอบความตองการของประชาชนอยางท่ัวถึงทันเหตุการณ  โดยยึดหลักประหยัด  ประโยชน
และคุมคา  เพ่ือพัฒนาดานการศึกษา  พัฒนาสงเสริมใหชุมชนมีความเขมแข็ง  สามารถพ่ึงตนเองได   
และสามารถปรับตัวใหทันกับกระแสการเปล่ียนแปลง  ซ่ึงจะเปนหนทางตอการแกไขปญหาและเปนแรง
หนุนตอการพัฒนาในทุกดาน  รวมท้ังจะขับเคล่ือนเทศบาลนครตรังไปสูสังคมท่ีมีความสุขอยางมี 
ธรรมาภิบาล  โดยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน  
 

ในโอกาสนี้   ผูบริหารเทศบาลนครตรัง  ขอเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.  2556  เพ่ือสภาเทศบาลนครตรังไดโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 
 
 
      นายกเทศมนตรีนครตรัง   
 



 
 
 
 
 

สวนที่ 2 
 
 

เทศบัญญัต ิ
 

เรื่อง 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 
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. 2556 - 2558)   ตลอดปงบประมาณ   พ.ศ. 2556    จึงเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2556   เพ่ือสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ  ตอไป

36,038,800      

53,458,880      

49,278,880      
4,180,000        

2,069,900        

เหตุผล

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556

ของเทศบาลนครตรัง
อําเภอเมือง    จังหวัดตรัง

120,533,600    
10,627,000      
45,091,800      

11,905,600      
28,118,100      

-------------------------
หลักการ

580,162,100    

63,514,400      
27,716,700      

181,087,320    
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                    โดยท่ีเปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   พ.ศ. 2556   อาศัยอํานาจ
ตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล   พ.ศ. 2496    แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13)   พ.ศ. 2552     มาตรา 65
จึงตราเทศบัญญัตินี้ขึ้นไว โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครตรัง และโดยอนุมัติของผูวาราชการ
จังหวัดตรัง     ดังตอไปนี้

ขอ 1   เทศบัญญัตินี้เรียกวา  เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556
ขอ 2   เทศบัญญัตินี้ใหบังคับใชตั้งแตวันท่ี   1  ตุลาคม  พ.ศ.  2555  เปนตนไป
ขอ 3   งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556  ใหตั้งจายเปนจํานวนรวมท้ังส้ิน

580,162,100   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

อําเภอเมือง   จังหวัดตรัง

10,627,000      
45,091,800      

63,514,400      
27,716,700      

2,069,900        

181,087,320    
36,038,800      

120,533,600    

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

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556

ของเทศบาลนครตรัง

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

11,905,600      

49,278,880      





สวนที่ 3 
รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

ของ 
 

เทศบาลนครตรัง 
อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง 

 
 

- ประมาณการรายรับ 
- รายจายตามแผนงาน 
- รายละเอียดรายจายตามหนวยงาน 
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ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

เทศบาลนครตรัง 
อําเภอเมืองตรัง   จังหวัดตรัง 

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

ประมาณการรายรับไว                   เปนเงิน           547,864,000  บาท    ดังนี ้
ก. รายไดภาษีอากร 
 1.  หมวดภาษีอากร     รวม           344,156,000  บาท  แยกเปน 
 -  อปท. จัดเก็บเอง     รวม         35,636,000  บาท  แยกเปน 
   1.1  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน    จํานวน         30,000,000  บาท 
เปนรายไดท่ีจัดเก็บจากเจาของอาคารส่ิงกอสรางท่ีเขาหลักเกณฑจะตองเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินใหกับ
เทศบาลโดยไดตั้งรับตาม ก.ค.1 (บัญชีรายละเอียดเกณฑคางรับภาษีโรงเรือนและท่ีดิน) ผูอยูในขายชําระภาษี
ตั้งเพ่ิมขึ้นจากปท่ีแลว 2,000,000 บาท  

1.2  ภาษีบํารุงทองที ่     จํานวน               450,000  บาท 
เปนรายไดท่ีจัดเก็บจากเจาของท่ีดิน  ซ่ึงจะตองเสียภาษีบํารุงทองท่ี ตาม พ.ร.บ.ภาษีบํารุงทองท่ี  โดยตั้งรับ
ตาม ก.ค. 1 (บัญชีรายละเอียดเกณฑคางรับภาษีบํารุงทองท่ี)  ผูอยูในขายชําระภาษี  ตั้งเพ่ิมจากปท่ีแลว  
30,000  บาท   
  1.3  ภาษีปาย      จํานวน          5,000,000  บาท 
เปนรายไดท่ีจัดเก็บจากเจาของปายท่ีจะตองเสียภาษีปายตาม พ.ร.บ.ภาษีปาย  โดยตั้งรับตาม ก.ค.1  
(บัญชีรายละเอียดเกณฑคางรับภาษีปาย) ผูอยูในขายชําระภาษี ตั้งเพ่ิมขึ้นจากปท่ีแลว 500,000 บาท 
  1.4  อากรฆาสัตว     จํานวน               186,000  บาท 
เปนรายไดท่ีจัดเก็บจากการขออนุญาตฆาสัตวท่ีผานการฆาสัตวจากโรงฆาสัตวเทศบาล   โดยคิดอัตรา 
คาอากรสุกร ตัวละ 10 บาท  โค ตัวละ 12 บาท  กระบือ ตัวละ 15 บาท  ตั้งไวเทากับปท่ีแลว   
 -  รัฐบาลจัดสรรให     รวม           308,520,000  บาท  แยกเปน 
  1.5  ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีธุรกิจเฉพาะ   จํานวน       260,000,000  บาท 
เปนรายไดท่ีตั้งรับจากภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีธุรกิจเฉพาะ  ซ่ึงกระทรวงการคลังจัดเก็บแลวจัดสรร 
ใหเทศบาล  ตั้งเพ่ิมขึ้นจากปท่ีแลว  1,000,000 บาท  เพ่ือใหใกลเคียงกับปท่ีผานมา   
  1.6  ภาษีสุรา      จํานวน  9,000,000  บาท 
เปนรายไดท่ีตั้งรับจากภาษีสุรา  ซ่ึงกระทรวงการคลังจัดเก็บแลวจัดสรรใหเทศบาล  ตั้งเพ่ิมขึ้นจากปท่ีแลว  
500,000 บาท  เพ่ือใหใกลเคียงกับปท่ีผานมา   
 



29 
 

1.7  ภาษีสรรพสามิต     จํานวน        20,000,000  บาท 
เปนรายไดซ่ึงตั้งรับจากภาษีสรรพสามิต ซ่ึงกระทรวงการคลังจัดเก็บแลวจัดสรรใหเทศบาล ตั้งไวเทากับปท่ีแลว   

1.8  คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน   จํานวน          19,000,000  บาท 
เปนรายไดท่ีตั้งรับจากคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน ซ่ึงกรมท่ีดินจัดเก็บแลวสงให   
เทศบาล ตั้งไวเทากับปท่ีแลว    

1.9  คาภาคหลวงแร     จํานวน               200,000  บาท 
เปนรายไดท่ีไดรับจากคาภาคหลวงแร  ซ่ึงกรมทรัพยากรธรณีจัดเก็บแลวจัดสรรใหเทศบาล ตั้งไวเทากับปท่ีแลว 

1.10  คาภาคหลวงปโตรเลียม    จํานวน               300,000  บาท 
เปนรายไดท่ีไดรับจากคาน้ํามันปโตรเลียม   ซ่ึงกรมทรัพยากรธรณีจัดเก็บแลวจัดสรรใหเทศบาล  ตั้งเพ่ิมขึ้น
จากปท่ีแลว 100,000  บาท เพ่ือใหใกลเคียงกับปท่ีผานมา 

1.11  อากรรังนกนางแอน     จํานวน                20,000  บาท 
เปนรายไดท่ีตั้งรับจากภาษีอากรรังนกนางแอน ซ่ึง อ.บ.จ.จัดสรรใหเทศบาล ตั้งไวเทากับปท่ีแลว   

ข. รายไดที่มิใชภาษีอากร 
 1.  หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต   รวม              7,462,500  บาท   แยกเปน 

1.1 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว 
  - คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว    จํานวน               279,000  บาท 
เปนรายไดท่ีเกิดจากการฆาสัตวท่ีถูกฆาผานโรงฆาสัตวของเทศบาล โดยเก็บคาธรรมเนียมโรงฆาสัตวจาก
สุกรตัวละ  15  บาท  โคตัวละ  12  บาท  และกระบือตัวละ  15  บาท  ตั้งไวเทากับปท่ีแลว   
  - คาธรรมเนียมโรงพักสัตว        จํานวน                 56,000  บาท  
เปนรายไดท่ีเกิดจากการขออนุญาตฆาสัตวในโรงฆาสัตวของเทศบาล โดยเก็บคาธรรมเนียมโรงพักสัตวจาก
สุกรตัวละ  3  บาท โคตัวละ  3  บาท  และกระบือตัวละ  3  บาท  ตั้งเพ่ิมขึ้นจากปท่ีแลว  200  บาท  
เพ่ือใหใกลเคียงกับปท่ีผานมา 
   1.2  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา     จํานวน                 24,000  บาท  
เปนรายไดท่ีคาดวาจะไดรับการจัดสรรจากการจัดเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุราในจังหวัด  
ตั้งไวเทากับปท่ีแลว 
   1.3  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน      จํานวน                   7,000  บาท 
เปนรายไดท่ีคาดวาจะไดรับการจัดสรรจากการจัดเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตการพนันในจังหวัดตรัง   
ตั้งไวเทากับปท่ีแลว 
              1.4  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  จํานวน                 80,000  บาท  
เปนรายไดท่ีคาดวาจะไดจากการตรวจแบบการกอสรางท่ีประชาชนยื่นขออนุญาตกอสรางอาคาร   
ตั้งไวเทากับปท่ีแลว   
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   1.5  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการสาธารณสุข  
      - คาธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย    จํานวน            6,000,000  บาท 

เปนรายไดท่ีเกิดจากการใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยซ่ึงจัดเก็บตามเทศบัญญัติของเทศบาล   ตั้งไวเทากับปท่ีแลว 
            - คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูล  จํานวน               230,000  บาท 

เปนรายไดท่ีเกิดจากการใหบริการเก็บขนอุจจาระและส่ิงปฏิกูลซ่ึงจัดเก็บตามเทศบัญญัติของเทศบาล    ตั้งไว
เทากับปท่ีแลว 
            1.6  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน        จํานวน             100,000  บาท 
เปนรายไดท่ีคาดวาจะไดรับจากคาธรรมเนียมการทําบัตรประจําตัวประชาชน  ตั้งเพ่ิมขึ้นจากปท่ีแลว   
12,000  บาท  ตั้งใหใกลเคียงกับปท่ีผานมา 
            1.7  คาธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย          จํานวน               20,000  บาท 
เปนรายไดท่ีตั้งรับใหมจากการจดทะเบียนพาณิชย  เรียกเก็บ  50  บาท  การจดทะเบียนเปล่ียนแปลงรายการ 
เรียกเก็บครั้งละ 20 บาท  การจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชย เรียกเก็บ 20 บาท  การขอใหออกใบแทน 
ใบทะเบียนพาณิชย เรียกเก็บฉบับละ 30 บาท  การขอตรวจดูเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย 
ของผูประกอบการรายหนึ่ง เก็บครั้งละ 20 บาท  การขอคัดสําเนาและรับรองสําเนาเอกสารเกี่ยวกับ 
การจดทะเบียนพาณิชย เรียกเก็บฉบับละ 30 บาท  ตั้งไวเทากับปท่ีแลว   
  1.8  คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก     จํานวน               200,000  บาท 
เปนรายไดท่ีคาดวาจะไดรับท่ีเจาหนาท่ีตํารวจจับและปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบกแลวนําสงใหกับ
เทศบาล ตั้งไวเทากับปท่ีแลว   
  1.9  คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบัญญัติทองถิ่น    จํานวน                 20,000  บาท 
เปนรายไดท่ีคาดวาจะไดรับจากการปรับผูกระทําผิดกฎหมายเทศบัญญัติและการปรับผูทําบัตรประจําตัว
ประชาชนเกินกําหนด ตั้งลดลงจากปท่ีแลว  6,000  บาท   
  1.10  คาปรับการผิดสัญญา         จํานวน                 50,000  บาท 
เปนรายไดท่ีคาดวาจะไดรับจากผูผิดสัญญาตางๆ ท่ีทําไวกับเทศบาล ตั้งไวเทากับปท่ีแลว 

1.11  คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุข 
 - คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

        จํานวน               190,000  บาท  
เปนรายไดท่ีคาดวาจะไดรับจากการออกใบอนุญาตใหกับผูประกอบการคาซ่ึงเปนอันตรายตอสุขภาพ  
ตั้งไวเทากับปท่ีแลว   
 - คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายหรือสะสมอาหาร  จํานวน            180,000  บาท 
เปนรายไดท่ีคาดวาจะไดรับจากการออกใบอนุญาตใหกับผูประกอบการคาจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร 
ตั้งไวเทากับปท่ีแลว   
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 - คาใบอนุญาตตั้งแผงลอย    จํานวน                   1,500  บาท 
เปนรายไดจากการออกใบอนุญาตใหผูตั้งแผงลอยตามเทศบัญญัต ิตั้งเพ่ิมขึ้นจากปท่ีแลว  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            16,580,500  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 ตั้งไวเทากับปท่ีแลว 
        - คาบริการสระวายน้ําและคาบริการตาง  ๆ  จํานวน               600,000  บาท 
เปนรายไดจากผูมาใชบริการสระวายน้ํา  บริการฟตเนส  บริการอินเตอรเน็ต  และบริการศูนยการเรียนรู  
ICT  ของเทศบาล  ตั้งเพ่ิมขึ้น  100,000  บาท  ใหใกลเคียงกับปท่ีผานมา 
    2.2 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร    จํานวน          10,000,000  บาท 
เปนรายไดซ่ึงคาดวาจะไดรับจากดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร  ตั้งเพ่ิมขึ้น  1,500,000  บาท  ใหใกลเคียงกับปท่ีผานมา 
    2.3 ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล   จํานวน               750,000  บาท 
เปนรายไดจากดอกเบ้ียเงินฝากกองทุนซ่ึงเทศบาลไดฝากไวท่ีกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล  ตั้งไวเทากับปท่ีแลว 
    2.4 เงินปนผลจากการลงทุน       จํานวน                      500  บาท 
เปนรายไดซ่ึงจะไดรับจากเงินปนผลโรงพิมพสวนทองถ่ินซ่ึงเทศบาลมีหุนอยูดวย ตั้งไวเทากับปท่ีแลว  

 
 3. หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย       รวม              6,900,000  บาท   แยกเปน 
    3.1 เงินชวยเหลือทองถิ่นจากกิจการเฉพาะการ          จํานวน            6,900,000  บาท 
เปนเงินชวยเหลือทองถ่ินจากสถานธนานุบาลท่ีจายใหกับเทศบาล ตั้งไวสูงกวาปท่ีแลว จํานวน 150,000 บาท  
เนื่องจากสถานธนานุบาลคาดวาจะมีผลกําไรมากขึ้น 
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  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  ตั้งไวเทากับปท่ีแลว   
   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                          171,950,000  บาท  

1.1  เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน       171,950,000  บาท 
ประมาณการตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจถายโอน  และเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา  
(เงินเดือนครูและคาจางประจํา)  ตามหนังสือดวนมาก ท่ี มท 0893.3/ว 1522  ลงวันท่ี  11  มิถุนายน  2555   
และหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.4/ว 1592 ลงวันท่ี  18  มิถุนายน  2555  
 

************************   
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รหัส รับจริง ประมาณการ ประมาณการ
บัญชี ป 2554 ป 2555 ป 2556

ก. รายไดภาษีอากร
  1.  หมวดภาษีอากร
    1.1  ภาษีอากรที่เทศบาลจัดเก็บเอง
       1.1.1 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 101 29,514,376.04       28,000,000.00        30,000,000.00       
       1.1.2 ภาษีบํารุงทองท่ี 102 443,465.05            420,000.00             450,000.00            
       1.1.3 ภาษีปาย 103 5,507,467.40         4,500,000.00          5,000,000.00         
       1.1.4 อากรการฆาสัตว 104 184,920.00            186,000.00             186,000.00            

รวมรายไดภาษีอากรจัดเก็บเอง 35,650,228.49       33,106,000.00        35,636,000.00       
    1.2  ภาษีอากรที่รัฐบาลจัดสรรให
       1.2.1 ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
             - ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9 1002 18,418,470.87       -                         -                         
             - ภาษีธุรกิจเฉพาะ 1004 656,669.40            -                         -                         
             - ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พรบ. กําหนดแผนฯ 1002 226,549,897.31     -                         -                         

รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ 245,625,037.58     259,000,000.00      260,000,000.00     
       1.2.2 ภาษีสุรา 1005 9,418,544.03         8,500,000.00          9,000,000.00         
       1.2.3 ภาษีสรรพสามิต 1006 22,697,456.34       20,000,000.00        20,000,000.00       
       1.2.4 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน 1013 23,623,512.00       19,000,000.00        19,000,000.00       
       1.2.5 คาภาคหลวงแร 1010 582,022.52            200,000.00             200,000.00            
       1.2.6 คาภาคหลวงปโตรเล่ียม 1011 516,342.97            200,000.00             300,000.00            
       1.2.7 อากรรังนกนางแอน 1015 35,289.47              20,000.00               20,000.00              

รวมรายไดที่รัฐบาลจัดสรรให 302,498,204.91     306,920,000.00      308,520,000.00     
ข. รายไดที่มิใชภาษีอากร
  1.  หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
    1.1 คาธรรมเนียมเก่ียวกับควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเน้ือสัตว
       1.1.1  คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว 121 277,380.00            279,000.00             279,000.00            

ประมาณการรายรับ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556
เทศบาลนครตรัง

หมวด / ประเภท / รายละเอียด
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รหัส รับจริง ประมาณการ ประมาณการ
บัญชี ป 2554 ป 2555 ป 2556หมวด / ประเภท / รายละเอียด

       1.1.2  คาธรรมเนียมโรงพักสัตว 121 55,476.00              55,800.00               56,000.00              
    1.2 คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 122 24,585.62              24,000.00               24,000.00              
    1.3 คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน 123 12,998.00              7,000.00                 7,000.00                
    1.4 คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 125 113,124.00            80,000.00               80,000.00              
    1.5 คาธรรมเนียมเก่ียวกับการสาธารณสุข
       1.5.1  คาธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย 126 8,264,383.12         6,000,000.00          6,000,000.00         
       1.5.2  คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 127 228,250.00            230,000.00             230,000.00            
    1.6 คาธรรมเนียมเก่ียวกับบัตรประจําตัวประชาชน 132 192,120.00            88,000.00               100,000.00            
    1.7 คาธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย -                        20,000.00               20,000.00              

รวมคาธรรมเนียม 9,168,316.74         6,783,800.00          6,796,000.00         
    1.8 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 137 532,760.00            200,000.00             200,000.00            
    1.9 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบัญญัติทองถ่ิน 139 37,500.00              26,000.00               20,000.00              
    1.10 คาปรับการผิดสัญญา 140 5,486,472.10         50,000.00               50,000.00              
    1.11 คาใบอนุญาตเก่ียวกับการสาธารณสุข
       1.11.1 คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 143 199,850.00            190,000.00             190,000.00            
            - คาใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจําหนายหรือสะสมอาหาร 144 174,700.00            180,000.00             180,000.00            
            - คาใบอนุญาตต้ังแผงลอย 145 1,480.00                1,200.00                 1,500.00                
        1.12 คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 146 6,910.00                5,000.00                 5,000.00                
        1.13 คาใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใชเคร่ืองขยายเสียง 147 26,930.00              20,000.00               20,000.00              

รวมคาปรับและใบอนุญาต 6,466,602.10         672,200.00             666,500.00            
 รวมคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 15,634,918.84       7,456,000.00          7,462,500.00         

  (2)  หมวดรายไดจากทรัพยสิน
        2.1 คาเชาหรือคาบริการสถานท่ี
              -  คาเชาอาคาร 202 3,062,420.14         3,920,000.00          3,920,000.00         
              -  คาเชาตลาดสด 202 1,426,720.00         1,300,000.00          1,300,000.00         
              -  คาเชาเครื่องจักรกล 1,200.00                10,000.00               10,000.00              
              - คาบริการสระวายนํ้า และคาบริการอ่ืนๆ 539,035.00            500,000.00             600,000.00            
        2.2 ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 203 10,417,201.84       8,500,000.00          10,000,000.00       



35

รหัส รับจริง ประมาณการ ประมาณการ
บัญชี ป 2554 ป 2555 ป 2556หมวด / ประเภท / รายละเอียด

        2.3 ดอกเบ้ียเงินฝากกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล 203 811,194.83            750,000.00             750,000.00            
        2.4 เงินปนผลจากการลงทุน 204 -                        500.00                    500.00                   

รวมรายไดจากทรัพยสิน 16,257,771.81       14,980,500.00        16,580,500.00       
  (3)  หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย
        3.1 เงินชวยเหลือทองถ่ินจากกิจการเฉพาะการ 251 5,832,567.85         6,750,000.00          6,900,000.00         

รวมรายไดจากสาธารณูปโภค 5,832,567.85         6,750,000.00          6,900,000.00         
  (4)  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
        4.1 คาขายแบบแปลน 302 628,200.00            500,000.00             500,000.00            
        4.2 คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 305 99,960.00              80,000.00               80,000.00              
        4.3 คาสมัครสมาชิกหองสมุด 306 16,560.00              20,000.00               20,000.00              
        4.4 คาสมัครสมาชิกสระวายนํ้า 306 6,140.00                10,000.00               10,000.00              
        4.5 รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 307 477,934.51            200,000.00             200,000.00            

รวมรายไดเบ็ดเตล็ด 1,228,794.51         810,000.00             810,000.00            
ค. รายไดจากทุน
  (1)  หมวดรายไดจากทุน
        1.1 คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 351 200.00                   5,000.00                 5,000.00                

รวมรายไดจากทุน 200.00                   5,000.00                 5,000.00                
รวมรายไดที่ไมใชภาษีอากร 38,954,253.01       30,001,500.00        31,758,000.00       

ง. เงินชวยเหลือ
  (1)  หมวดเงินอุดหนุน
        1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป
            -เงินอุดหนุนเพื่อการบูรณะทองถ่ินและกิจการอ่ืนท่ัวไป
            -เงินอุดหนุนท่ัวไปกรณีตางๆท่ีตองนํามาต้ังงบประมาณ 2001 80,527,478.00       80,000,000.00        171,950,000.00     

รวมรายไดเงินอุดหนุน 80,527,478.00       80,000,000.00        171,950,000.00     
รวมรายรับทั้งส้ิน 457,630,164.41     450,027,500.00      547,864,000.00     

รายรับไมตราเทศบัญญัติ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 28,353,500.00       
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เงินสวัสดิการทางสังคมใหคนพิการ 3,294,500.00         
เงินเดือนพนักงานครู 57,421,943.49       
คาตอบแทนพิเศษ 133,202.00            
เงินวิทยฐานะ 7,296,300.00         
เงินประจําตําแหนง 502,100.00            
เงินเพิ่มคาครองชีพพนักงาน 314,116.44            
เงินเพิ่มการสูรบ 30,424.84              
คาจางประจํา 1,154,400.00         
คาตอบแทนพิเศษคาจางประจํา 21,246.00              
เงินเพิ่มคาครองชีพคาจางประจํา 35,760.00              
คาตอบแทนพนักงานจาง -                        
คาจางชั่วคราวพนักงานจางครู 1,481,182.57         
เงินเพิ่มคาครองชีพพนักงานจางครู 414,283.87            
เงินบํานาญพนักงานครู เงินเพิ่ม 25% 23,351,319.72       
เงินบําเหน็จดํารงชีพ 2,018,721.00         
เงินบําเหน็จตกทอดพนักงานครู 402,521.26            
เงินโครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนดพนักงานครู 1,814,960.00         
คาตอบแทนกรรมการประเมินวิทยฐานะของครู 63,000.00              
คาตอบแทนประเมินครูเทศบาล 15,000.00              
คาเชาบาน 719,350.00            
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 484,769.50            
คารักษาพยาบาล 5,172,943.50         
เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 79,608.00              
เงินทุนการศึกษาครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 60,000.00              
เงินเรียนฟรี 15 ปคาจัดการเรียนการสอน 10,170,100.00       
เงินเรียนฟรี 15 ป คาอุปกรณการเรียนการสอน 1,558,660.00         
เงินเรียนฟรี 15 ป คากิจกรรมพัฒนาครู 2,442,010.00         
เงินเรียนฟรี 15 ป คาเครื่องแบบนักเรียน 1,618,080.00         
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รหัส รับจริง ประมาณการ ประมาณการ
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เงินเรียนฟรี 15 ป คาหนังสือเรียน 1,485,719.00         
คาวัสดุศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 175,390.00            
คาครุภัณฑ 338,400.00            

รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 152,423,511.19     

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ถายโอน
เงินเดือน-ถายโอน 503,460.00            
เงินประจําตําแหนง-ถายโอน 108,900.00            
เงินตอบแทนวิชาชีพ 108,900.00            
คาตอบแทนพนักงานจางศูนย 1,400,770.00         
เงินเพิ่มคาครองชีพพนักงานจางศูนย 368,150.00            
คาเชาบาน-ถายโอน 48,000.00              
เงินประกันสังคม 183,220.00            
เงิน กบข. 24,183.00              

รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ถายโอน 2,745,583.00         
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทั้งส้ิน 155,169,094.19     

เงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน ป 2554 10,000.00              

รวมเงินอุดหนุนทั่วไป 10,000.00              
รวมรายรับที่ไมตราเทศบัญญัติ 155,179,094.19     

รวมรายรับทั้งส้ิน 612,809,258.60 450,027,500.00 547,864,000.00
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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             33,744,600   บาท 
2. กองวิชาการและแผนงาน  งบประมาณรวม  9,942,700   บาท 
3. กองคลัง    งบประมาณรวม            19,558,100   บาท 
4. งานตรวจสอบภายใน   งบประมาณรวม                 269,000   บาท 
 
    งบประมาณรวมทั้งส้ิน            63,514,400   บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

วัสดุ ส่ิงกอสราง

1.  งานบริหารทั่วไป 11,016,000       1,301,100       20,558,000       696,000            30,000         50,000          93,500             33,744,600       สํานักปลัดเทศบาล 00111
200,000            -                  69,000              -                    -               -               -                   269,000            ตรวจสอบภายใน 00111

2.  งานวางแผนสถิติและ 3,526,200         1,156,000       4,507,500         30,000              -               -               723,000           9,942,700         กองวิชาการและแผนงาน 00112
     วิชาการ

3.  งานบริหารงานคลัง 8,690,700         546,000          5,085,200         5,117,000         -               -               119,200           19,558,100       กองคลัง 00113

รวม 23,432,900    3,003,100    30,219,700    5,843,000      30,000      50,000       935,700        63,514,400    

40

งาน รายจายอื่น รวม รหัสบัญชี

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลนครตรัง  อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง

รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริหารท่ัวไป

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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  27,716,700   บาท 

 
 
 
 
 
 
 



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

วัสดุ ส่ิงกอสราง
1.งานบริหารทั่วไป 7,832,800         2,168,400       3,957,500         44,000              -               -               13,714,000      27,716,700       สํานักปลัดเทศบาล 00121
เก่ียวกับการรักษา
ความสงบภายใน

รวม 7,832,800      2,168,400    3,957,500      44,000           -            -            13,714,000   27,716,700    
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลนครตรัง  อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง

รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริหารท่ัวไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน รายจายอื่น รวม รหัสบัญชี
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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   181,087,320   บาท 



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

วัสดุ ส่ิงกอสราง
1. งานบริหารทั่วไป 5,265,600         906,800          1,026,000         20,000              -               -               1,310,000        8,528,400         สํานักการศึกษา 00211
เก่ียวกับการศึกษา

2. งานระดับกอนวัยเรียน 89,262,700       10,353,600     34,156,660       355,000            9,473,400    -               19,039,000      162,640,360     สํานักการศึกษา 00212
และประถมศึกษา

3. งานระดับมัธยมศึกษา -                    -                  4,562,260         -                    -               -               -                   4,562,260         สํานักการศึกษา 00213

4. งานการศึกษา -                    180,000          5,156,300         20,000              -               -               -                   5,356,300         สํานักการศึกษา 00214
ไมกําหนดระดับ

รวม 94,528,300    11,440,400  44,901,220    395,000         9,473,400 -            20,349,000   181,087,320  
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลนครตรัง  อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง

รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

งาน รายจายอื่น รวม รหัสบัญชี
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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    36,038,800  บาท
   



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

วัสดุ ส่ิงกอสราง
1.งานบริหารทั่วไป 1,830,500         556,000          6,554,900         530,000            -               -               40,800             9,512,200         กองสาธารณสุขฯ 00221
เก่ียวกับสาธารณสุข

2.งานโรงพยาบาล 1,690,500         352,800          303,600            -                    -               -               -                   2,346,900         กองสาธารณสุขฯ 00222

3.งานบริการสาธารณสุข 2,040,400         1,624,000       6,036,200         -                    -               -               1,000,000        10,700,600       กองสาธารณสุขฯ 00223
และสาธารณสุขอื่น

4.งานศูนยบริการ 7,369,100         1,102,000       3,727,600         -                    -               -               1,280,400        13,479,100       กองสาธารณสุขฯ 00224
สาธารณสุข

รวม 12,930,500    3,634,800    16,622,300    530,000         -            -            2,321,200     36,038,800    
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลนครตรัง  อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง

รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

งาน รายจายอื่น รวม รหัสบัญชี
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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  2,069,900   บาท 
 
 
 
 
 
 



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

วัสดุ ส่ิงกอสราง
1.งานสวัสดิการสังคม 715,800            -                  1,285,500         -                    -               -               68,600             2,069,900         กองสวัสดิการสังคม 00232
และสังคมสงเคราะห

รวม 715,800         -               1,285,500      -                -            -            68,600          2,069,900      
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลนครตรัง  อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง

รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห

งาน รายจายอื่น รวม รหัสบัญชี
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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               85,252,700   บาท 
2. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม งบประมาณรวม  35,280,900   บาท 

 
งบประมาณรวมทัง้ส้ิน             120,533,600   บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

วัสดุ ส่ิงกอสราง
1.งานไฟฟาถนน 7,161,400         7,033,500       10,247,600       -                    370,000       -               30,131,500      54,944,000       สํานักการชาง 00242

2.งานสวนสาธารณะ 3,282,800         7,782,800       3,251,000         -                    -               -               11,878,000      26,194,600       สํานักการชาง 00243

3.งานกําจัดขยะมูลฝอย 300,000            -                  46,000              -                    -               -               -                   346,000            สํานักการชาง 00244
และส่ิงปฏิกูล

6,171,300         18,413,000     9,834,600         -                    -               -               862,000           35,280,900       กองสาธารณสุขฯ 00244

4.งานบําบัดน้ําเสีย 190,700            2,492,400       1,085,000         -                    -               -               -                   3,768,100         สํานักการชาง 00245

รวม 17,106,200     35,721,700   24,464,200     -                  370,000     -             42,871,500     120,533,600    
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลนครตรัง  อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง

รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน รายจายอื่น รวม รหัสบัญชี
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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  10,627,000   บาท 
 



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

วัสดุ ส่ิงกอสราง
1.งานบริหารทั่วไป 1,220,800         1,038,000       144,700            15,000              -               -               19,000             2,437,500         กองสวัสดิการสังคม 00251

2.งานสงเสริมสนับสนุน 1,611,000         -                  6,008,000         -                    540,000       -               30,500             8,189,500         กองสวัสดิการสังคม 00252
ความเขมแข็งของชุมชน

รวม 2,831,800      1,038,000    6,152,700      15,000           540,000    -            49,500          10,627,000    
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลนครตรัง  อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง

รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งาน รายจายอื่น รวม รหัสบัญชี
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
เทศบาลนครตรัง 

รายจายตามแผนงาน 
ดานบริการชุมชนและสังคม 

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

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

ประสิทธิภาพ 
5. เพ่ือใหการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
6. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนเปนพลเมืองดี มีความรูดานคุณธรรม จริยธรรม และยึดความดี 

ความถูกตอง เปนหลักในการดํารงชีวิต 
7. เพ่ือสงเสริมทํานุบํารุงดานศิลปวัฒนธรรม 
8. เพ่ือสงเสริมงานประเพณีตาง ๆ 

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

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
1. สํานักปลัดเทศบาล      งบประมาณรวม 3,375,000   บาท 
2. สํานักการศึกษา      งบประมาณรวม          41,386,800   บาท 
3. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม    งบประมาณรวม    330,000   บาท 

งบประมาณรวมทั้งส้ิน          45,091,800   บาท 
 



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

วัสดุ ส่ิงกอสราง
1.งานบริหารทั่วไป 3,221,700         4,680,000       2,458,300         2,135,000         -               -               41,800             12,536,800       สํานักการศึกษา 00261
เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

2.งานกีฬาและนันทนาการ -                    -                  5,350,000         -                    300,000       -               20,850,000      26,500,000       สํานักการศึกษา 00262

3.งานศาสนาวัฒนธรรม -                    -                  2,250,000         -                    100,000       -               -                   2,350,000         สํานักการศึกษา 00263
ทองถ่ิน -                    -                  625,000            -                    -               -               -                   625,000            สํานักปลัดเทศบาล 00263

-                    -                  330,000            -                    -               -               -                   330,000            กองสาธารณสุขฯ 00263

4.งานวิชาการวางแผนและ -                    -                  2,750,000         -                    -               -               -                   2,750,000         สํานักปลัดเทศบาล 00264
สงเสริมการทองเที่ยว

รวม 3,221,700      4,680,000    13,763,300    2,135,000      400,000    -            20,891,800   45,091,800    
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลนครตรัง  อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง

รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน รายจายอื่น รวม รหัสบัญชี
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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  11,905,600   บาท 
 
 



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

วัสดุ ส่ิงกอสราง
1.งานบริหารทั่วไป 3,032,800         109,700          4,696,000         1,570,000         -               -               -                   9,408,500         สํานักการชาง 00311
เก่ียวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา

2.งานกอสรางโครงสราง 2,019,700         324,000          153,400            -                    -               -               -                   2,497,100         สํานักการชาง 00312
พ้ืนฐาน

รวม 5,052,500      433,700       4,849,400      1,570,000      -            -            -                11,905,600    
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลนครตรัง  อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง

รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน รายจายอื่น รวม รหัสบัญชี



58 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
เทศบาลนครตรัง 

รายจายตามแผนงาน 
ดานการดําเนินงานอื่น 

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

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

เพ่ิมขึ้น 
7. เพ่ือการสงเคราะหผูปวยเอดส  ซ่ึงยากจนไมสามารถประกอบอาชีพไดใหมีความเปนอยูท่ีดีขึ้น 

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

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
  1.  สํานักปลัดเทศบาล    งบประมาณรวม            49,278,880  บาท 



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

วัสดุ ส่ิงกอสราง
1.งานงบกลาง -                    -                  -                    -                    -               -               -                   49,278,880       สํานักปลัดเทศบาล 00411

รวม -                -               -                -                -            -            -                49,278,880    
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งาน รายจายอื่น รวม รหัสบัญชี

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลนครตรัง  อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง

รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง



 

 
รายละเอียดประมาณรายจายทั่วไป 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

เทศบาลนครตรัง 
อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง 

 

สํานักปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2556 
เทศบาลนครตรัง 

อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 
หนวยงาน  สํานักปลัดเทศบาล 

******************** 
 
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งส้ิน     เปนเงิน      64,836,300  บาท  แยกเปน 
 

1.  รายจายประจํา      ตั้งไวรวม    51,028,800  บาท แยกเปน 
 

1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา   ตั้งไวรวม    18,848,800  บาท  แยกเปน 
 

 เงินเดือน                  ตั้งไว  15,617,800  บาท 
 

1.1.1  ประเภท  เงินเดือน/คาตอบแทนผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
           ตั้งไว    3,092,300  บาท 

-  เพ่ือจายเปนเงินเดือน  เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง    และเงินคาตอบแทนพิเศษ  ของนายกเทศมนตรี
และรองนายกเทศมนตร ี จํานวน  4  อัตรา    
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป   
 

1.1.2  ประเภท  เงินเดือนพนักงานเทศบาล              ตั้งไว  10,524,100  บาท 
-  เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงานเทศบาล  ซ่ึงปฏิบัติงานในสํานัก
ปลัดเทศบาล  จํานวน  38 อัตรา  โดยแยกเปนงานบริหารท่ัวไป  17  อัตรา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน  21  อัตรา 
ตั้งจายจากเงินรายได    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป     เปนเงิน  5,380,200  บาท 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เปนเงิน  5,143,900  บาท 
 

  1.1.3  ประเภทเงินเดือน/คาตอบแทนเลขานุการและท่ีปรึกษาของผูบริหารองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน                    ตั้งไว   1,099,700  บาท 
-  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน ตําแหนงเลขานุการนายกเทศมนตรี และตําแหนงท่ีปรึกษาของ
นายกเทศมนตรี  จํานวน  5  อัตรา 
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป   
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  1.1.4  ประเภท  เงินเพ่ิมตาง  ๆ                ตั้งไว      580,100  บาท 
 

-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหกับพนักงานเทศบาล  (นักบริหารงานเทศบาลระดับ  9) จํานวน  
1  อัตรา  ในอัตราเดือนละ  10,000  บาท  พนักงานเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ระดับ 8)  จํานวน  
2  อัตรา  และพนักงานเทศบาล (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ 8) จํานวน 1 อัตรา  ในอัตราเดือนละ 5,600  บาท 
 

-  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานเทศบาล  ตามประกาศ ก.ท.จ.ตรัง เรื่องหลักเกณฑ
การใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว ลงวันท่ี  28 
พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
 

-  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   
 

-  เพ่ือจายเปนเงินท่ีปรับเพ่ิมสําหรับคุณวุฒิท่ีเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้งใหแกพนักงาน
เทศบาล  ตามประกาศ ก.ท.จ.ตรัง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวนเงินท่ีปรับ
เพ่ิมสําหรับคุณวุฒิ ท่ี  ก .พ.  หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว าคุณวุฒินั้น เปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้ง  (ฉบับท่ี 2)  ลงวันท่ี  20  กันยายน  2554 
 ตั้งจายจากเงินรายได    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป   เปนเงิน    406,900  บาท 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เปนเงิน    173,200  บาท 
 

  1.1.5  ประเภท  เงินประจําตําแหนงของผูบริหาร              ตั้งไว      321,600  บาท 
เพ่ือจายใหกับพนักงานเทศบาล  ตําแหนงนักบริหารงานเทศบาล ระดับ  9  ในอัตราเดือนละ  10,000  บาท  
ตําแหนงนักบริหารงานเทศบาล ระดับ  8  และตําแหนงนักบริหารงานท่ัวไป ระดับ 8  ในอัตราเดือนละ  
5,600  บาท  
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป     
 

 คาจางประจํา                   ตั้งไว  3,231,000  บาท 
 

  1.1.6  ประเภท  คาจางลูกจางประจํา                ตั้งไว  3,121,200  บาท 
เพ่ือจายคาจางใหกับลูกจางประจําและเงินปรับปรุงคาจางประจําป  ซ่ึงปฏิบัติงานในสํานักปลัดเทศบาล  
จํานวน  17 อัตรา  โดยแยกเปนงานบริหารท่ัวไป  4  อัตรา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน  13  อัตรา   
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ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป   เปนเงิน     695,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เปนเงิน  2,426,200  บาท 
 

  1.1.7  ประเภท  เงินเพ่ิมตาง  ๆ                ตั้งไว      109,800  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  ตั้งจายตามประกาศ ก.ท.จ.ตรัง เรื่อง
หลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว 
ลงวันท่ี  28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป    เปนเงิน  20,300  บาท 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เปนเงิน  89,500  บาท 
 
 1.2  หมวดคาจางชั่วคราว     ตั้งไว  รวม    3,469,500  บาท  แยกเปน 
 

1.2.1  ประเภท  เงินเดือนหรือเงินท่ีจายเพ่ิมใหกับพนักงานจาง         ตั้งไว    3,469,500  บาท 
 

-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางท่ัวไป  จํานวน 21 อัตรา  โดยแยกเปน งานบริหารท่ัวไป 6 อัตรา  งาน
บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 15 อัตรา   
 

-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจท่ีมีลักษณะงานเปนการสงเสริมหรือสนับสนุนการทํางาน
ของพนักงานเทศบาล พรอมท้ังเงินปรับปรุง  จํานวน  11 อัตรา  โดยแยกเปนงานบริหารท่ัวไป 6 อัตรา  งาน
บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 5 อัตรา  
 

-  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไปของสํานัก
ปลัดเทศบาล  ตั้งจายตามประกาศ ก.ท.จ.ตรัง เรื่องหลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงาน
จางของเทศบาลไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว ลงวันท่ี  28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
ตั้งจายจากเงินรายได    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป   เปนเงิน  1,301,100  บาท 
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ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เปนเงิน  2,168,400  บาท 

 
 1.3 หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสด ุ   ตั้งไว  รวม  27,890,500  บาท  แยกเปน 
 

 คาตอบแทน                  ตั้งไว  13,589,500  บาท 
 

   1.3.1  ประเภท  คาตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา  สมาชิกสภา  และเลขานุการสภา 
           ตั้งไว    5,798,600  บาท 

เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล  
จํานวน  24  อัตรา 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป   
 

   1.3.2  ประเภท  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
                      ตั้งไว  6,553,400  บาท 

 (1)  เงินรางวัลเจาหนาท่ีตํารวจ      ตั้งไว    216,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินรางวัลใหกับเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติงานใหกับเทศบาล  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   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
 (2)  เงินรางวัลคณะกรรมการประเมินผลงาน   ตั้งไว   50,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินรางวัลเกี่ยวกับการดําเนินการคัดเลือกตางๆ ของเทศบาลนครตรัง  คาตรวจผลงานของ
คณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานเทศบาลสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สายงานนิติการ  
คาตอบแทนของคณะกรรมการประเมินผลงานสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ (เล่ือนไหล)  ท่ีมาจาก
บุคคลภายนอกและคาใชจายอ่ืนๆ  ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎหมายแลวแตกรณี   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
 (3)  คาใชจายตามขอ 7 วรรค 2 ของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร
บุคคลสวนทองถ่ิน เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน ตั้งไว 3,000,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (โบนัส)  สําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา  
ตลอดจนพนักงานจางของเทศบาลนครตรัง ตามหนังสือจังหวัดตรัง ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0828.2 / 14421 ลงวันท่ี 
20 กันยายน 2548   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
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 (4)  เงินทําขวัญพนักงานสวนทองถ่ินและลูกจางซ่ึงไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บเพราะ
การปฏิบัติงานในหนาท่ี        ตั้งไว     50,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินทําขวัญพนักงานเทศบาล  พนักงานครู  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  ผูไดรับอันตราย
หรือปวยเจ็บจนพิการถึงสูญเสียอวัยวะสวนใดสวนหนึ่งไปเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหนาท่ีหรือถูก
ประทุษรายเพราะเหตุกระทําการตามหนาท่ีแตยังสามารถรับราชการตอไปได  ใหไดรับเงินทําขวัญเปนเงิน
กอนตามอัตราท่ีกระทรวงการคลังกําหนดไวสําหรับขาราชการพลเรือนหรือลูกจางของสวนราชการ   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
 (5)  คาตอบแทนพนักงานสวนทองถ่ินท่ีเขารวมโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด 
          ตั้งไว  3,000,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนเปนเงินกอน 8 ถึง 15 เทา ของเงินเดือนรวมเงินประจําตําแหนง หรือเงินวิทยฐานะ 
(ถามี) ตามเวลาราชการท่ีเหลือ (ป) ใหแกพนักงานเทศบาลท่ีเขารวมโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556  ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ
โครงการเกษียณอายุกอนกําหนดของพนักงานเทศบาล ปงบประมาณ พ.ศ. 2556  ลงวันท่ี  28  มิถุนายน พ.ศ. 2555 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
 (6)  เงินทดแทนสิทธิประโยชนของพนักงานจางเทศบาล ตั้งไว    100,000  บาท 
เพ่ือจายใหกับพนักงานจางซ่ึงประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหายเนื่องจากการทํางานใหราชการ ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด เรื่องสิทธิประโยชนของพนักงานจางเทศบาล พ.ศ. 2553 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป    
 (7)  คาตอบแทนการตรวจประเมินผลงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
         ตั้งไว    117,400  บาท 
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานสําหรับวิทยฐานะชํานาญการ  วิทยฐานะชํานาญการ
พิเศษ  เช่ียวชาญ  และเช่ียวชาญพิเศษ  สําหรับพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือใหมีหรือเล่ือน
วิทยฐานะ  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0819.4/ว 1592 ลงวันท่ี  
18 มิถุนายน 2555   
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
 (8)  คาตอบแทนผูปฏิบัติงานชวยเหลือผูประสบภัย  ตั้งไว    20,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเ บ้ียเ ล้ียง  ผูปฏิบัติงานชวยเหลือผูประสบภัย  เชน อปพร. หนวยกู ชีพกูภัย  ฯลฯ    
กรณีเทศบาลมีคําส่ังใชใหเขาไปมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด  
ท่ี มท 0808.2/ว 3795 ลงวันท่ี 17  พฤศจิกายน 2552 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 
0808.2/ว 3358  ลงวันท่ี 29  ตุลาคม 2553 
ตั้งจายจากเงินรายได   

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
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  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  ลูกจางประจํา  และ
พนักงานจางท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทําการหรือวันหยุดราชการ   
ตั้งจายจากเงินรายได   

ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  เปนเงิน        20,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เปนเงิน        30,000  บาท 
 

  1.3.5  ประเภท  คาเชาบาน     ตั้งไว      71,400  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเชาบานหรือคาเชาซ้ือบานใหกับพนักงานเทศบาลสังกัดสํานักปลัดเทศบาล  ท่ีมีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบและหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวของ   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  
 

  1.3.6  ประเภท  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร              ตั้งไว      395,100  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหาร  พนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา  ท่ีมีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป   เปนเงิน      135,600  บาท 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เปนเงิน      259,500  บาท 
 

  1.3.7  ประเภท  เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล              ตั้งไว      700,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของผูบริหาร  พนักงานเทศบาล   และลูกจางประจํา   ตลอดจน
บุคคลในครอบครัวท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ  ฯลฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป   เปนเงิน      200,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เปนเงิน      500,000  บาท 
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 คาใชสอย                  ตั้งไว  11,268,000  บาท 
 

ก.  ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ              ตั้งไว      545,000   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   
  (8)  คาจัดทําประกันภัยรถยนตราชการของเทศบาล  เชน คาเบ้ียประกันภัย ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป   เปนเงิน    450,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เปนเงิน      95,000  บาท   
 

  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 
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ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป   เปนเงิน     500,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เปนเงิน     300,000  บาท   
 

ค.  ประเภท  รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ             ตั้งไว    9,020,000  บาท 
 

   (1)  คารับรอง                 ตั้งไว    1,500,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคารับรอง  ดังนี ้
   -  คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมานิเทศงาน  ตรวจงานหรือ  เยี่ยมชม  
หรือทัศนศึกษาดูงาน  ซ่ึงจายเปนคาอาหาร  คาเครื่องดื่ม  คาของขวัญ  คาพิมพเอกสาร  คาใชจายท่ีเกี่ยวเนื่อง
กับการรับรอง  รวมท้ังคาบริการ  ซ่ึงตั้งจายในอัตราไมเกินรอยละ  1  ของรายไดจริงในปงบประมาณท่ีลวง
มา  (ป 2554)  โดยไมรวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู  เงินจายขาดเงินสะสม  และเงินท่ีมีผูอุทิศให   
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4 / ว 2381 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2548  (377,102,686.41  X 1%   
= 3,771,026.86 )  เทศบาลตั้งไวเพียง  1,300,000  บาท 
   -  คาเล้ียงรับรองในการประชุมสภาทองถ่ินหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ี
ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมายหรือหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ซ่ึงจายเปนคาอาหาร   
คาเครื่องดื่ม  คาของขวัญ  คาพิมพเอกสาร  คาใชจายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการรับรอง  รวมท้ังคาบริการ  เทศบาล 
ตั้งไวเพียง  200,000  บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
 

  (2)  โครงการประชุมคณะผูบริหารหัวหนาสวนการงานและพนักงานเทศบาล 
          ตั้งไว      60,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการประชุมราชการของคณะผูบริหาร  หัวหนาสวนการงาน  พนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  โดยจายเปนคาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  และคาใชจายอ่ืนๆท่ี
จําเปนในการดําเนินโครงการ ฯลฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
 

  (3)  โครงการประชุมเครือขายองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดตรัง  ตั้งไว   50,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการประชุมเครือขายองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดตรัง (100 องคกร) 
สําหรับจายเปนคาพิธีเปด-ปด  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ  
คาตกแตงสถานท่ี  คาของขวัญ  คาเอกสาร  คาอัดรูป  คาจางเหมาบริการ  คาใชจายในการเดินทางทัศนศึกษา
ดูงานและคาใชจายอ่ืนๆในการดําเนินโครงการ  ฯลฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
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(4)  โครงการอบรมสัมมนาเพ่ิมศักยภาพบุคลากร               ตั้งไว   1,000,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการจัดฝกอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ  ทัศนศึกษาดูงานท้ังในและ
ตางประเทศ  ใหกับผูบริหาร  ผูชวยผูบริหาร  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  สมาชิก
สภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาล  สําหรับจายเปนคา 
พิธีเปด-ปด  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คายานพาหนะ  คาเชาท่ีพัก  คาวัสดุ
อุปกรณ  คาตกแตงสถานท่ี  คาของรางวัล  คาเอกสาร  คาอัดรูป  คาจางเหมาบริการ  คาใชจายในการเดินทาง
ไปทัศนศึกษาดูงาน ท้ังในประเทศและตางประเทศ และ คาใชจายอ่ืนๆในการดําเนินงานตามโครงการฯ  
ฯลฯ ตั้งจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด  ท่ี  มท  0808.2/ว  3446  ลงวันท่ี  19  ตุลาคม  2548 
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  
  

  (5)  โครงการใหบริการจัดทําปายเลขท่ีบานเพ่ือเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา  84  พรรษา               ตั้งไว       400,000   บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการบริการจัดทําปายเลขท่ีบานสําหรับบานเรือนในเขตเทศบาลใหครบทุกหลัง  
เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอยและเกิดความสวยงาม ซ่ึงไดดําเนินการเสร็จแลว 21 ชุมชน  คงเหลือชุมชนท่ี
ตองดําเนินการอีกจํานวน 6 ชุมชน ไดแก ชุมชนยานการคา ชุมชนวังตอ ชุมชนตรอกปลา ชุมชนศรีตรัง 
ชุมชนวิเศษกุลและชุมชนทาจีน  สําหรับจายเปนคาพิธีเปด-ปด  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุ
อุปกรณ  คาจัดทําปายเลขท่ีบานและคาใชจายอ่ืนๆท่ีจําเปนในการดําเนินงานตามโครงการ  ฯลฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป   
 

  (6)  โครงการใหบริการประชาชนของสํานักทะเบียนราษฎรและบัตร  ตั้งไว     30,000  บาท 
เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณตางๆ  ไวบริการประชาชนท่ีมาติดตอราชการกับงานทะเบียน
ราษฎรและบัตร  เชน  น้ําดื่ม  เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนในการดําเนินงานตาม
โครงการ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป   
 

  (7)  โครงการระบบ  Call Center  ของเทศบาลนครตรัง  ตั้งไว  200,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการระบบ Call Center เปนศูนยรับเรื่องรองทุกข  และใหบริการขอมูล
ขาวสารกับประชาชนในงานตางๆ ของเทศบาล  ตลอด 24 ช่ัวโมง  ผานสายดวนพิเศษ 1132  เชน  การ
ใหบริการดานการทองเท่ียว  การแกปญหาความเดือดรอน การบริการรถฉุกเฉินรับ-สง ผูปวยหรือผูประสบ
อุบัติเหตุไปโรงพยาบาลหรือท่ีทําการแพทย ฯลฯ  โดยมีเจาหนาท่ีท่ีมีความรูภาษาตางประเทศรับสาย
ใหบริการขอมูลและใชคูสายอัตโนมัติ โดยทางโทรศัพท โทรสาร และบันทึกในระบบโปรแกรมรบัเรื่องรอง
ทุกขสงตอดวยระบบอีเมลไปยังผูบริหารและหนวยงานท่ีรับผิดชอบตางๆเพ่ือดําเนินการแกไขปญหา 
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ความเดือดรอนโดยเร็ว  เพ่ือจายเปนคาจางจัดทําระบบรับเรื่องรองทุกข  คาจางเจาหนาท่ีบริการ  คาปรับปรุง
ระบบคอมพิวเตอร  ระบบส่ือสารอ่ืนๆ ท่ีใชในการบริการรับเรื่องราวรองทุกข  การประสานงาน  คาวัสดุ
อุปกรณและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนในการดําเนินงานตามโครงการ ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป   
 

  (8)  โครงการบริการฟรีอินเตอรเน็ตไรสายเพ่ือการศึกษาและสนับสนุนการทองเท่ียว 
(Trang City Free Wi-Fi)                    ตั้งไว  1,800,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายบริการฟรีอินเตอรเน็ตไรสายเพ่ือการศึกษาและสนับสนุนการทองเท่ียว  สําหรับจายเปน  
คาบํารุงรักษา  คาใชจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงการบริการ  และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการดําเนินงานตามโครงการ  ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป   
 

  (9)  โครงการอบรมใหความรูอัคคีภัยเบ้ืองตน   ตั้งไว    200,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการอบรม/เผยแพร/ใหความรูเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัยเบ้ืองตน  แกนักเรียน
ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา  สถานประกอบการ  โรงงาน  และประชาชนในเขตเทศบาลท้ัง 27 
ชุมชน  โดยจายเปนคาตกแตงสถานท่ี  คาใชจายในพิธีเปด-ปดการฝกอบรม  คาวัสดุอุปกรณ  เครื่องเขียน   
คาพิมพประกาศนียบัตร  คาพิมพเอกสาร  คาใชจายในการติดตอส่ือสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ  คาอาหาร  
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาตอบแทนวิทยากร  คาของท่ีระลึก  และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนในการ
ดําเนินงานตามโครงการฯ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
 

  (10)  โครงการประชุมเครือขายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตั้งไว      10,000  บาท 
เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดประชุมผูบริหาร  เจาหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ลูกจางเทศบาล  
พนักงานจางเทศบาลและสมาชิกเครือขายปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัด  เพ่ือพัฒนาศักยภาพการ
ดําเนินงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  สําหรับจายเปนคาพิธีเปด-ปด  คาอาหาร  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ  คาตกแตงสถานท่ี  คาของขวัญของรางวัล  คาเอกสาร  
คาลางและอัดรูป  คาจางเหมาบริการ  คาใชจายในการทัศนศึกษาดูงาน  และคาใชจายอ่ืนๆในการดําเนินงาน
ตามโครงการฯ  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได    
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
 

(11)  โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลนครตรัง   
          ตั้งไว    350,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมจํานวนสมาชิก อปพร. (ซ่ึงขณะนี้มีสมาชิกจํานวน 11 รุน  
รวม 635 คน) หลักสูตร 5 วัน  และเพ่ือดําเนินการฝกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. หลักสูตร 3 วัน  เพ่ือเพ่ิม
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จํานวนสมาชิกในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย/เพ่ิมพูนความรูทักษะดานการปองกันและบรรเทา- 
สาธารณภัย  สําหรับจายเปนคาใชจายในพิธีเปด-ปด  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ  
เครื่องเขียน  คาวัสดุเครื่องแตงกาย  อปพร.  คาตกแตงสถานท่ี  คาของขวัญของรางวัล  คาถายเอกสาร   
คาพิมพวุฒิบัตร  คาจางเหมาบริการ  คาตอบแทนวิทยากร  และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนในการดําเนินงานตาม
โครงการ  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได    
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  
 

  (12)  โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ  ตั้งไว    50,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามนโยบายแหงรัฐ สําหรับการจัดตั้งศูนยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสําคัญตางๆ เชน เทศกาลปใหม  เทศกาลสงกรานต  ฯลฯ  โดยจายเปนคาตอบแทนสมาชิก  
อปพร. ชวยปฏิบัติงานตั้งดานตรวจการณ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาโฆษณากระจายเสียง   
คาวัสดุอุปกรณ  คาจางเหมาบริการจัดทําแผนพับ  โปสเตอร  ใบปลิว  ส่ือส่ิงพิมพตางๆ  คาจัดทําปายโฆษณา
ประชาสัมพันธ  คาจางเหมาบริการตางๆ  และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการดําเนินงานตามโครงการ ฯลฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได    
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  
 

  (13)  โครงการเชิดชูบุคคลท่ีควรบูชา    ตั้งไว    120,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงานวันพระยารัษฎานุประดิษฐ  การประกอบพิธีทางศาสนา  พิธีบวงสรวง  
พิธีวางพวงมาลา  การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับชีวประวัติและยางพารา ฯลฯ  สําหรับจายเปนคาใชจายในพิธี
เปด  คาเครื่องไทยธรรม   ผาไตรจีวร  คาภัตตาหาร-น้ําปานะถวายพระ  คาปจจัยถวายพระ  คาเครื่องเซนไหว  
คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาพวงมาลัย  พวงมาลา  คาวัสดุอุปกรณ  คาใชจายในการจัดงาน/จัด
นิทรรศการ  เชน  คามหรสพ  คาแสง  สี  เสียง  อุปกรณประกอบฉาก  คาจัดทําส่ือประชาสัมพันธ  คาวัสดุ
อุปกรณ  และคาใชจายอ่ืนๆ  ในการดําเนินการโครงการ  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 
 

  (14)  โครงการจัดงานวันเทศบาลและเชิดชูคนดีศรีสังคม  ตั้งไว    400,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการจัดงานวันเทศบาล  โดยการประกอบพิธีทางศาสนา  กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน (บริจาคโลหิตรวมกับเหลากาชาดจังหวัดตรัง  การพัฒนาสถานท่ีราชการและท่ีสาธารณะตาง ๆ  
กิจกรรม 5 ส)  กิจกรรมเชิดชูคนดศีรสัีงคม ฯลฯ  สําหรับจายเปนคาใชจายในพิธีเปด  คาดอกไม-ธูปเทียนใน
พิธีทําบุญ  คาภัตตาหารแดพระภิกษุสงฆ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาการแสดงมหรสพ  
คาตอบแทน  คาระบบแสง  สี  เสียง  คาวัสดอุุปกรณและคาใชจายอ่ืนๆ  ท่ีจําเปนในการดําเนนิการโครงการฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 
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  (15)  โครงการจัดงานวันรัฐพิธี และวันสําคัญตางๆ   ตั้งไว    100,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรม/นิทรรศการอันเกี่ยวเนื่องในวันรัฐพิธีและวันสําคัญตางๆ  เชน   
วันคลายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ   สมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถฯ  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ  และพระบรมวงศานุวงศตางๆ  ฯลฯ  เพ่ือเปน
การแสดงความจงรักภักดีและดํารงไวซ่ึงสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  โดยการประกอบพิธีทาง
ศาสนา  พิธีกลาวสดุดีเฉลิมพระเกียรต ิ ฯลฯ การจัดงานวันทองถ่ินไทยและ วันสําคัญอ่ืนๆ   สําหรับจายเปน
คาใชจายในพิธีเปด-ปด  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ  คาตกแตงสถานท่ี  คาจาง
เหมาบริการ  คาใชจายในพิธีทางศาสนา  คาตอบแทน  คาพวงมาลา  คาพานพุมดอกไม  คาเครื่องสักการะตาง  ๆ 
คาวัสดุอ่ืนๆ  ในการดําเนินโครงการและการรวมงานรัฐพิธีตางๆ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน  
 

(16)  โครงการอนุรักษสืบสานสงเสริมเอกลักษณ  จารีตประเพณีทองถ่ิน 
                      ตั้งไว  1,000,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงานเทศกาลวันตรุษจีน/ประเพณีถือศีลกินผัก/เทศกาลสงทายปเกาตอนรับ 
ปใหม  เชน  กิจกรรมพิธีตามวัฒนธรรมและประเพณี  ขบวนแห  กิจกรรมบนเวที  พิธีรับองคศักดิ์สิทธ์ิ  
กิจกรรมสวดมนต  กิจกรรมเวียนเทียน  การตกแตงเมือง  การประกวดธิดาเจาแมกวนอิม  การแสดงดนตรี 
มหรสพ  การประกวดของเยาวชน  กิจกรรมรําวงโบราณ  พิธีทําบุญตักบาตรในวันขึ้นปใหม  ฯลฯ  สําหรับ
จายเปนคาใชจายในพิธีเปด-ปด  คาดอกไม   คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาตอบแทน   
คาวัสดุอุปกรณ  คาวัสดุบริโภค  คาตกแตงสถานท่ี  คาเชาแสง  สีและเสียง  คาวัสดุประชาสัมพันธ  คาจางทํา
ส่ือประชาสัมพันธ  คาของท่ีระลึก  คาของขวัญของรางวัล  คาเงินรางวัล  คาปจจัยถวายพระ  คาเครื่องไทย
ธรรม  คาพลุ  คาเครื่องสักการะ  พิธีไหวและการอวยพร  คาภัตตาหารถวายพระ  คาเอกสาร  คาจางเหมา
บริการ  คาแสดงมหรสพตาง ๆ  คาใชจายอ่ืนๆ  ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได    
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว 
 

(17)  โครงการสงเสริมพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน    ตั้งไว    550,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการประชาสัมพันธ  ประชุม  อบรม  จัดกิจกรรม  เพ่ือสงเสริมพัฒนาดานการ
ทองเท่ียว  การพัฒนาสถานท่ีทองเท่ียว การสงเสริมเพ่ือใหเกิดสถานท่ีทองเท่ียวใหมๆแกผูมีสวนเกี่ยวของ  
อบรมเชิงวิชาการและปฏิบัติการมัคคุเทศกนอย  การคัดเลือกยุวทูตตรัง  การเดินทางไปเผยแพรการทองเท่ียว
แลกเปล่ียนวัฒนธรรมท้ังในประเทศและตางประเทศ  การจัดการแขงขันรถบังคับวิทยุระดับสากล  สําหรับ
จายเปนคาใชจายในพิธีเปด-ปด   คาพาหนะเดินทาง  คาเชาท่ีพัก  คาวัสดุอุปกรณ  คาอาหาร  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาแปลเอกสาร  คาจางลาม  คาธรรมเนียม  คาอัดรูป  คาจางเหมาบริการ  
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คาจัดทําเอกสาร  แผนพับ  ส่ิงพิมพและส่ือเผยแพร  เพ่ือการประชาสัมพันธ  คาติดตอส่ือสารตางประเทศ  คาจาง  
คาออกแบบ  คาตกแตงสถานท่ี  คาของขวัญของรางวัลของท่ีระลึก  คาจัดทําคูมือ โปสเตอร แผนพับ แหลง
ทองเท่ียวภายในเขตเทศบาลนครตรัง  จังหวัดตรัง  และคาใชจายอ่ืน ๆ   ท่ีจําเปนในการดําเนินการโครงการ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว  
 

  (18)  โครงการศูนยการเรียนรู  ICT  เฉลิมพระเกียรติเพ่ือการทองเท่ียวจังหวัดตรัง 
          ตั้งไว 1,200,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการศูนยการเรียนรู ICT เฉลิมพระเกียรติเพ่ือการทองเท่ียวจังหวัดตรัง  โดยจัด
สถานท่ีเปนศูนยใหบริการนักทองเท่ียวโดยใชระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือสืบคนขอมูลสถานท่ี
ทองเท่ียว เสนทางคมนาคม  รานอาหาร  ท่ีพัก  ฯลฯ  มีระบบมัลติมีเดียเพ่ือคนหาแหลงทองเท่ียว   
การใหบริการขอมูลขาวสารแหลงทองเท่ียวและขอมูลอ่ืนๆ   เพ่ือเปนศูนยกลางใหบริการนักทองเท่ียว   
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ตและระบบการส่ือสาร  จางจัดทําระบบมัลติมีเดีย   
คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนในการดําเนินงานตามโครงการ   ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได    
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว 
 

  ง.  ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น  ๆ
                      ตั้งไว     903,000  บาท 
  (1)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฯ                ตั้งไว     690,000  บาท 
เพ่ือเปนคาใชจายในเดินทางไปราชการ  เชน  คาเบ้ียเล้ียง  คาเชาท่ีพัก คาพาหนะเดินทาง  คาธรรมเนียมและ
คาลงทะเบียน  และคาใชจายอ่ืน ๆ  ใหแกนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  
เลขานุการนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาล  ลูกจางประจํา  พนักงานจางเทศบาล  ตลอดจนสมาชิก อปพร.เทศบาลนครตรัง  ท่ีเดินทางไป
ราชการฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป   เปนเงิน  600,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เปนเงิน    90,000  บาท 
  (2)  คาของขวัญ  ของรางวัล  หรือเงินรางวัล    ตั้งไว        5,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาของขวัญ  ของรางวัล  หรือเงินรางวัล  ใหแกผูปฏิบัติงานใหแกเทศบาล  และผูปฏิบัติงาน   
ท่ีเกี่ยวกับการจับกุมผูกระทําผิดเทศบัญญัติและกฎหมาย   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
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  (3)  คาชดใชความเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน    ตั้งไว    100,000  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 
เพ่ือจายเปนคาพวงมาลาใชเพ่ือสักการะในวันปยมหาราช 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 
  (6)  คาใชจายในการจัดการเลือกตั้ง    ตั้งไว    100,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งทุกระดับ เชน การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
สมาชิกสภาทองถ่ิน  สมาชิกวุฒิสภา  และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของในการเลือกตั้ง  คาใชสอย  คาวัสดุ ท่ี
จําเปนในการเลือกตั้ง  ฯลฯ    
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
 

  คาวัสด ุ                    ตั้งไว  3,033,000  บาท 
 

  ก.  ประเภท  วัสดุสํานักงาน     ตั้งไว    300,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  เชน  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ไมบรรทัด  ยางลบ  ธงชาติ  น้ําดื่ม   
คาถายเอกสาร  ฯลฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป   เปนเงิน  250,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เปนเงิน     50,000  บาท 
 

  ข.  ประเภท  วัสดุไฟฟาและวิทย ุ     ตั้งไว      50,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดไุฟฟาและวิทยุ  เชน  ฟวส  สายไฟฟา  วัสดุอะไหลวิทยุส่ือสาร  ฯลฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป   เปนเงิน     25,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เปนเงิน     25,000  บาท 
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  ค.  ประเภท  วัสดุงานบานงานครัว    ตั้งไว    150,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดงุานบานงานครัว  เชน  แปรง  ไมกวาด  มุง  หมอน  ผาหม  ถวยชาม  ถังน้ํา  ผงซักฟอก  
น้ํายาลางจาน  น้ํายาทําความสะอาดพ้ืน  น้ํายาทําความสะอาดหองน้ํา  น้ํายาเช็ดกระจก ฯลฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป     เปนเงิน      80,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เปนเงิน      70,000  บาท 
 

  ง.  ประเภท  วัสดุกอสราง      ตั้งไว      50,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดกุอสราง  เชน  ไมตางๆ  ปูนซิเมนต  ปูนขาว  ทราย  สี  ฯลฯ  สําหรับใชในการซอมแซม
สํานักงาน  บานพักพนักงานเทศบาล  รวมท้ังการจัดทําปายตาง ๆ  ฯลฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป     เปนเงิน      18,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เปนเงิน      32,000  บาท 
 

  จ.  ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนสง    ตั้งไว    250,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  น้ํามันเบรก  หัวเทียน ฯลฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป     เปนเงิน      80,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เปนเงิน    170,000  บาท 
 

  ฉ.  ประเภท  วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน    ตั้งไว     950,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน เชน น้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง  ฯลฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป     เปนเงิน    350,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เปนเงิน    600,000  บาท 
 

  ช.  ประเภท  วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย   ตั้งไว        3,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  เชน  แอลกอฮอล  ออกซิเจน  น้ํายาตางๆ  เวชภัณฑ  สําลี  
และผาพันแผล  ฯลฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได  
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
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  ซ.  ประเภท  วัสดุโฆษณาและเผยแพร    ตั้งไว      20,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน  กระดาษเขียนโปสเตอร  พูกันและสี  มวนเทป  ถานอัลคาไลน  ฯลฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป    เปนเงิน      17,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เปนเงิน        3,000  บาท 
 

  ฌ.  ประเภท  วัสดุเครื่องแตงกาย     ตั้งไว      80,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุเครื่องแตงกายท่ีจําเปนตองใชสําหรับเจาหนาท่ีของงานปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย  ลูกจางประจํา  พนักงานจาง  ในการปฏิบัติงานเปนการสวนรวม หรือการปองกันอันตราย เชน 
รองเทาดับเพลิง  หมวกดับเพลิง  ฯลฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน   
 

  ญ.  ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร     ตั้งไว    180,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  แผนหรือจานบันทึกขอมูล  ตลับผงหมึก  กระดาษตอเนื่อง  แผนกรองแสง  
แปนพิมพ  เมาส  ฯลฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป   เปนเงิน    160,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เปนเงิน      20,000  บาท 
 

  ฎ.  ประเภท  คาวัสดุอ่ืน ๆ                  ตั้งไว  1,000,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุเครื่องดับเพลิงตาง ๆ  ท่ีจําเปนตองใชในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เชน  สายสง
น้ําดับเพลิง  ขอแยกทางสงน้ํา  ขอแยกประปา  น้ํายาดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง  สายสูบน้ํา  น้ํายาโฟมดับเพลิง  
ถังเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง  หัวฉีดน้ําดับเพลิง  ฯลฯ  และคาวัสดอ่ืุนๆ   
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
 
 1.4  หมวดคาสาธารณูปโภค      ตั้งไว    740,000  บาท 

1.4.1  ประเภท  คาไฟฟา      ตั้งไว      30,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาไฟฟา  และคาใชจายท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการไฟฟา  เชน  คาดูแลบํารุงรักษามิเตอรไฟฟา  ฯลฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป   
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  1.4.2  ประเภท  คาน้ําประปา     ตั้งไว      40,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาน้ําประปา  และคาใชจายท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการประปา  เชน  คาดูแลบํารุงรักษามิเตอร
น้ําประปา ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป     เปนเงิน        8,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เปนเงิน      32,000  บาท 
 

  1.4.3  ประเภท  คาโทรศัพท     ตั้งไว    150,000  บาท
เพ่ือจายเปนคาโทรศัพท  คาโทรศัพทเคล่ือนท่ี  คาสงขอความ  SMS  คาใชจายเพ่ือใหไดใชบริการโทรศัพท
และคาใชจายท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ  เชน คาเชาเครื่อง  คาเชาเลขหมายโทรศัพท  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป     เปนเงิน    138,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เปนเงิน      12,000  บาท 
 

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

  1.4.5  ประเภท  คาบริการทางดานโทรคมนาคม   ตั้งไว    300,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาบริการทางดานโทรคมนาคม เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต คาใชจายเพ่ือให
ไดใชบริการอินเตอรเน็ต  และคาใชจายท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
 
 1.5  หมวดเงินอุดหนุน       ตั้งไว      30,000  บาท 
  ก.  ประเภทเงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปน
สาธารณประโยชน        ตั้งไว      30,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกเหลากาชาดจังหวัดตรังท่ีขอรับการสนับสนุน  ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุน
เหลากาชาดจังหวัดตรัง  ประจําป 2556   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
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1.6  หมวดรายจายอื่น       ตั้งไว      50,000  บาท 
  (1)  ประเภทคาจางท่ีปรึกษาซ่ึงไมเกีย่วกับครุภัณฑหรือส่ิงกอสราง ตั้งไว      50,000  บาท 
เพ่ือเปนคาใชจายในจางองคกรหรือสถาบันท่ีเปนกลาง  เพ่ือเปนผูดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ  สําหรับการกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษสําหรับขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
 
2.  รายจายเพ่ือการลงทุน      ตั้งไวรวม    13,807,500  บาท  แยกเปน 
 

 2.1  หมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและส่ิงกอสราง  ตั้งไวรวม    13,807,500  บาท  แยกเปน 
 

 คาครุภัณฑ                    ตั้งไว  6,075,500  บาท 
 

  ก.  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน     ตั้งไว      17,900  บาท 
  (1)  เครื่องปรับอากาศ      ตั้งไว      17,900  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเครื่องปรับอากาศ  ขนาดไมต่ํากวา  12,000  บีทียู  ชนิดติดผนัง  มีระบบฟอกอากาศในตัว   
ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 2134-2545  และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5  
จํานวน 1 เครื่อง   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
 

  ข.  ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทย ุ    ตั้งไว    310,000  บาท 
  (1)  เครื่องรับโทรทัศน      ตั้งไว      60,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาโทรทัศนสีจอ LED ขนาดไมต่ํากวา  55 นิ้ว  จํานวน  1  เครื่อง  เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไว
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
  (2)  เครื่องรับสงวิทย ุ      ตั้งไว    250,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเครื่องรับสงวิทยุส่ือสารระบบ  VHF/FM  ขนาดกําลังสง  10  วัตต  ประกอบดวยตัวเครื่อง  
เพาเวอรซัพพลาย  ไมโครโฟน  จํานวน  10  เครื่อง   
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
 

  ค.  ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย   ตั้งไว        6,500  บาท 
  (1)  รถเข็นชนิดนั่ง      ตั้งไว        6,500  บาท 
เพ่ือจายเปนคารถเข็นชนิดนั่ง  จํานวน 1 คัน  มีรายละเอียดดังนี ้

-  โครงทําดวยเหล็กไมเปนสนิม   
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-  พ้ืนท่ีนั่งและพนักพิงหลังทําดวยแผนเหล็กหนาไมเปนสนิม   
-  มีท่ีวางเทาทําดวยอะลูมิเนียม   
-  มีท่ีวางแขน 2 ขาง ทําดวยแผนเหล็กไมเปนสนิม   
-  มีลอยางตัน  4  ลอ   

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
 

  ง.  ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว    ตั้งไว        6,000  บาท 
  (1)  เครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น     ตั้งไว        6,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น  แบบ 2 กอก  จํานวน 1 เครื่อง  เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
 

  ฉ.  ประเภทครุภัณฑเครื่องดับเพลิง    ตั้งไว 5,732,000  บาท 
  (1)  หนากากกันควันพิษ      ตั้งไว    132,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาหนากากกันควันพิษ  ชนิดเต็มหนา  พรอมไสกรองคู  จํานวน 6 อัน  เปนรายการท่ีไมได
กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
  (2)  ชุดดับเพลิง       ตั้งไว    450,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาชุดดับเพลิงมาตรฐาน  พรอมอุปกรณ  จํานวน  5  ชุด  เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
  (3)  หัวฉีดน้ํา       ตั้งไว    175,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาหัวฉีดน้ํา  ซ่ึงฉีดมานน้ําและลําตรงไดพรอมกัน  จํานวน  5  หัว  เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไว
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
 

  (4)  ขวดอากาศชุด SCBA      ตั้งไว    325,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาขวดอากาศชุด SCBA จํานวน 5 ขวด เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
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  (5)  รถบรรทุกน้ํา      ตั้งไว  4,650,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคารถบรรทุกน้ําแบบมาตรฐาน  ตัวรถชนิด 10 ลอ  เครื่องยนตดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ  กําลังแรงมา
ไมนอยกวา 210 แรงมา  พรอมปมและอุปกรณ  จํานวน 1 คัน  เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
  ช.  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร     ตั้งไว        3,100  บาท 
  (1)  มอนิเตอร       ตั้งไว        3,100  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจอมอนิเตอรคอมพิวเตอร  แบบ  LCD  หรือ  LED  ขนาดไมนอยกวา  18  นิ้ว  เปนรายการท่ี
ไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
 คาที่ดินและส่ิงกอสราง                ตั้งไว    7,732,000  บาท 
  1.  ประเภทอาคารตางๆ                ตั้งไว    7,732,000  บาท 
  (1)  คากอสรางสถานีดับเพลิงยอยสวนจันทน             ตั้งไว    7,732,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการดังนี ้
 -  กอสรางสถานีดับเพลิงยอย (Sub Fire Station) เปนอาคาร ค.ส.ล. 2 ช้ัน พ้ืนท่ี
ประมาณ 400 ตารางเมตร ประกอบดวยพ้ืนท่ีใชสอย  ดังนี้  สวนจอดรถดับเพลิง จํานวน 5 คัน  สวน
สํานักงานและวิทยุส่ือสาร  สวนหองพักเวรยาม,หองน้ํา-สวม  สวนหองเก็บของ 
 -  กอสรางแทนลางรถ  จํานวน  1  แทน 
 -  กอสรางหอถังสูงเก็บน้ํา  จํานวน  1  หอ 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

 

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



 
รายละเอียดประมาณรายจายทั่วไป 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

เทศบาลนครตรัง 
อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง 

 

กองวิชาการและแผนงาน 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
เทศบาลนครตรัง 

อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

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

 
งบประมาณรายจายทั้งส้ิน      เปนเงิน                9,942,700  บาท  แยกเปน 
 

1.  รายจายประจํา         ต้ังไว  รวม           9,219,700  บาท  แยกเปน 
 

1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา   ต้ังไว  รวม           3,526,200  บาท  แยกเปน 
 

 เงินเดือน            ตั้งไว    3,350,200  บาท 
 

  1.1.1  ประเภท  เงินเดือนพนักงานเทศบาล          ตั้งไว    3,000,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงานเทศบาล  ซึ่งปฏิบัติงานในกองวิชาการและ
แผนงาน  จํานวน  11 อัตรา   
ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

1.1.2  ประเภท  เงินเพ่ิมตาง ๆ          ต้ังไว      283,000  บาท 
-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหกับผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน  ระดับ 8  ในอัตราเดือนละ  
5,600  บาท ตามหนังสือจังหวัดตรัง  ที่ มท 0828.2/8067  ลงวันท่ี  3  มิถุนายน พ.ศ.2547 
-  เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหกับนิติกร ระดับ 8ว  จํานวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท  ตาม
ประกาศ กท.จ.ตรัง เร่ืองกําหนดหลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาลไดรับคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน  
ลงวันท่ี  25 พฤษภาคม พ.ศ. 2547   
-  เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษแกพนักงานเทศบาล  ซึ่งเปนผูไดรับเงินเดือนเต็มขั้นในอัตรารอยละ 2, 4  ต้ัง
จายตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนพิเศษของขาราชการและลูกจางประจํา  ผูไดรับ
เงินเดือนหรือคาจางถึงขั้นสูงสุดของอันดับหรือตําแหนง พ.ศ.2544  และหนังสือ ก.จ.  ก.ท.  ก.อบต. ดวนมาก    
ท่ี  มท 0313.3/ว 969 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2544 
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-  เพื่อจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานเทศบาล  ต้ังจายตามประกาศ ก.ท.จ.ตรัง เรื่องหลักเกณฑ
การใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว ลงวันท่ี   
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555   
-  เพ่ือจายเปนเงินท่ีปรับเพ่ิมสําหรับคุณวุฒิที่เปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้งใหแกพนักงานเทศบาล  
ต้ังจายตามประกาศ ก.ท.จ.ตรัง เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวนเงินท่ีปรับเพ่ิม
สําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองวาคุณวุฒินั้นเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงที่ไดรับแตงต้ัง  (ฉบับที่ 2)  ลงวันท่ี  20  กันยายน  2554 
ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

1.1.3  ประเภท  เงินประจําตําแหนงของผูบริหาร        ต้ังไว        67,200  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงนักบริหารงานทั่วไป  ระดับ  8  เดือนละ 5,600  บาท  จํานวน 1 อัตรา  
ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ   
 

 คาจางประจํา                   ต้ังไว           176,000  บาท 
  1.1.4  ประเภท  คาจางลูกจางประจํา                ต้ังไว           176,000  บาท 
เพ่ือจายคาจางใหกับลูกจางประจําและเงินปรับปรุงคาจางประจําป  ซึ่งปฏิบัติงานในกองวิชาการและแผนงาน  
จํานวน  1  อัตรา    
ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

1.2  หมวดคาจางช่ัวคราว             ต้ังไว  รวม   1,156,000  บาท  แยกเปน 
1.2.1  ประเภท  เงินเดือนหรือเงินท่ีจายเพ่ิมใหกับพนักงานจาง      ต้ังไว   1,156,000  บาท 

-  เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางท่ัวไป จํานวน  3 อัตรา  และคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจท่ีมี
ลักษณะงานเปนการสงเสริมหรือสนับสนุนการทํางานของพนักงานเทศบาล พรอมท้ังเงินปรับปรุง จํานวน  
7 อัตรา   
-  เพื่อจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไปของกองวิชาการ
และแผนงาน  ต้ังจายตามประกาศ ก.ท.จ.ตรัง เร่ืองหลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจาง
ของเทศบาลไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ลงวันท่ี  28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 

ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
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1.3  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสด ุ          ต้ังไว  รวม    4,507,500  บาท  แยกเปน 
 

 คาตอบแทน             ต้ังไว      659,500  บาท 
 

1.3.1  ประเภท  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ       ต้ังไว        80,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ใหกับพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงาน
จางท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทําการหรือวันหยุดราชการ 
ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

  1.3.2  ประเภท  คาเชาบาน          ต้ังไว        72,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเชาบานคาเชาบานหรือคาเชาซื้อบานใหกับพนักงานเทศบาลสังกัดกองวิชาการและแผนงาน  ท่ีมี
สิทธิเบิกไดตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

1.3.3  ประเภท  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร        ต้ังไว          7,500  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธเิบิกไดตามระเบียบฯ 
ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

1.3.4  ประเภท  เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล        ต้ังไว      500,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ใหแกพนักงานเทศบาลตลอดจนบุคคลในครอบครัวท่ีมีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบฯ 
ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

 คาใชสอย            ตั้งไว    2,820,000  บาท 
 

  ก.  ประเภท  รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ         ต้ังไว      700,000  บาท 
  (1)  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  เพ่ือจายเปนคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือตาง ๆ  เชน 
การจัดทําแผนยุทธศาสตร  การจัดทําแผนพัฒนาสามป และแผนพัฒนาเพ่ิมเติม  การจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปและงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  การจัดทําแผนการดําเนินงาน  การจัดทํารายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  การรายงานระบบควบคุมภายใน  ฯลฯ 
  (2)  คาระวางบรรทุก  เพ่ือจายเปนคาระวางบรรทุกสิง่ของตางๆ 
  (3)  คาโฆษณาและเผยแพร  เพ่ือจายเปนคาจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวสารของเทศบาล
นครตรัง  โดยโฆษณาและเผยแพรขาวสารทางวิทยุ  หนังสือพิมพ  อักษรว่ิง  โทรทัศน  ผลิตสื่อวีดีทัศน  แผนพับ
โปสเตอร หรือสิ่งพิมพตางๆ  คาจางบันทึกผลิตรายการโทรทัศน  คาเชาเวลาออกรายการโทรทัศน  ฯลฯ 
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  (4)  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ   เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ  ฯลฯ 
  (5)  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  เพ่ือจายเปนคาใชจายท่ีตองจายในลักษณะ
คาธรรมเนียมในการดําเนินคดี ฯลฯ 
  (6)  คาจางเหมาบริการ เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใดใหกับ
เทศบาล (ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม ครุภัณฑ หรือสิ่งกอสราง)  เชน  คาจัดทําปายไวนิลเพ่ือ
เผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมและผลงานของเทศบาล รวมท้ังการเผยแพรนโยบายท่ีสําคัญของหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ  ฯลฯ 
  (7)  คารับวารสาร  เพื่อจายเปนคาหนังสือพิมพรายวัน  คาวารสาร  และอื่นๆ ฯลฯ  
ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

  ข.  ประเภท รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน       ต้ังไว      300,000  บาท 
  (1)  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑตางๆ 
เชน เครื่องมือพิมพดีด โตะ เกาอี ้ เคร่ืองคอมพิวเตอร  เครื่องขยายเสียง  กลองถายรูป  ฯลฯ 
  (2)  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมท่ีดินและสิ่งกอสราง เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ท่ีดินและสิ่งกอสราง ฯลฯ 
  (3)  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่นเพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น 
เชน วัสดุตาง ๆ ท่ีกองวิชาการและแผนงานรับผิดชอบ 
ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ   
 

  ค.  ประเภท รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ        ต้ังไว      620,000  บาท 
  (1)  โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง        ต้ังไว      250,000  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  โดยจายคาพิธีเปด-ปด   
คาวัสดุเคร่ืองเขียนและอุปกรณ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาเชาท่ีพัก   
คายานพาหนะ  คาของขวัญของรางวัล  คาใชจายอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการตามโครงการ  ฯลฯ 
ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  
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  (2)  โครงการยุวนักประชาสัมพันธ         ต้ังไว        70,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการอบรมเชิงวิชาการและปฏิบัติการยุวนักประชาสัมพันธ  สําหรับจายเปนคาใชจาย 
ในพิธีเปด-ปด คาตอบแทน คาตอบแทนวิทยากร คาพาหนะเดินทาง  คาเชาที่พัก คาเกียรติบัตร  คาของท่ีระลึก  
คาของขวัญของรางวัล คาอาหารและเคร่ืองด่ืม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คากระเปา  คาวัสดุอุปกรณ   
คาออกแบบ คาจัดทําสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ  คาจางเหมาบริการ  และคาใชจายอื่นท่ีจําเปนในการดําเนินงาน
ตามโครงการ ฯลฯ 
ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ   
 

  (3)  โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ          ต้ังไว      200,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและช้ีแจงการดําเนินงานของผูบริหารเทศบาลรวมกับสื่อมวลชน
และนักประชาสัมพันธ  ตลอดจนการแขงขันกีฬา กระชับความสัมพันธและการทัศนศึกษาดูงานการ
ประชาสัมพันธและดานสื่อสารมวลชน  สําหรับจายเปนคาใชจายในพิธีเปด-ปด  คาสมนาคุณวิทยากร คาพาหนะ
เดินทาง  คาเชาท่ีพัก คาเกียรติบัตร  คาของท่ีระลึก  คาของขวัญของรางวัล คาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม  
คากระเปา  คาวัสดุอุปกรณ อุปกรณกีฬา  ชุดนักกีฬา  คาออกแบบ  คาจัดทําสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ คาจางเหมา
บริการ และคาใชจายท่ีจําเปนในการดําเนินงานตามโครงการ ฯลฯ 
ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

  (4)  โครงการจัดเก็บขอมูลความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานของเทศบาล 
               ต้ังไว        50,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดทําเอกสารแบบสอบถาม คาดําเนินการจัดเก็บขอมูลความคิดเห็นของบุคลากรในหนวยงาน 
ประชาชนท่ัวไปในชุมชนตอการดําเนินงานของเทศบาลใน 3 ดาน  ไดแก  ดานการบริหารจัดการ  การนําบริการ
ไปสูประชาชนและดานความพึงพอใจ เพ่ือนําขอมูลมาใชในการยกระดับการพัฒนาเทศบาล 
ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

  (5)  โครงการใหความชวยเหลือประชาชนทางดานกฎหมาย       ต้ังไว       50,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม  ออกหนวยเคลื่อนท่ีบริการใหคําปรึกษาทางดานกฎหมาย  การจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายแกประชาชน  โดยจายเปนคาใชจายในพิธีเปด-ปด  คาวัสดุเคร่ืองเขียน
และอุปกรณ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาจัดทําสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ  
และคาใชจายที่จําเปนในการดําเนินงานตามโครงการ ฯลฯ 
ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
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  ง.  ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ 
               ต้ังไว   1,200,000  บาท 
  (1)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการฯ         ต้ังไว      250,000  บาท 
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบ้ียเลี้ยง คาพาหนะ  
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 
  (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   1,028,000  บาท 
ก.  ประเภท  วัสดุสํานักงาน          ต้ังไว      200,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  เชน  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ไมบรรทัด  ยางลบ  คาถายเอกสาร  ฯลฯ   
ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

ข.  ประเภท วัสดุไฟฟาและวิทย ุ          ต้ังไว        40,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  เชน  สายไฟฟา  ปลั๊กไฟฟา  ลําโพง  ไมโครโฟน  ฯลฯ   
ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
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  ค.  ประเภท วัสดุงานบานงานครัว          ต้ังไว          3,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  เชน  ถวยชาม  ชอนสอม  แกวน้ําจานรอง  ถาด  มีด  ฯลฯ   
ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

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

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

  ฉ.  ประเภท  วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น         ต้ังไว      200,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน  น้ํามันดีเซล  น้ํามันเคร่ือง  ฯลฯ 
ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

  ช.  ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร         ต้ังไว      300,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน  กระดาษเขียนโปสเตอร  ฟลมสไลด  ขาตั้งกลอง  ฯลฯ  
ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ   
 

  ซ.  ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร          ต้ังไว      200,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  แผนหรือจานบันทึกขอมูล  ตลับผงหมึก  แผนกรองแสง  เมาส ฯลฯ 
ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

  ฌ.  ประเภท  คาวัสดุอื่น  ๆ          ต้ังไว          5,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุอื่นๆ  เชน  มิเตอรน้ํา-ไฟฟา  ฯลฯ 
ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

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

เพ่ือจายเปนคาโทรศัพท  และคาใชจายเพ่ือใหไดใชบริการโทรศัพท  ตลอดจนคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
บริการ  เชน  คาเชาเครื่อง  คาเชาเลขหมายโทรศัพท  คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ 
ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
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2.  รายจายเพ่ือการลงทุน      ต้ังไวรวม                723,000  บาท  แยกเปน 
 

 2.1  หมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง  ต้ังไวรวม                723,000  บาท  แยกเปน 
 

 คาครุภัณฑ        ต้ังไว           723,000  บาท 
 

  ก.  ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง     ต้ังไว           494,000  บาท 
  (1)  รถบรรทุก(ดีเซล)      ต้ังไว           494,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบธรรมดา จํานวน 1 คัน รายละเอียดดังนี ้

-  มีน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา 1 ตัน 
-  ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา  2,400  ซีซ ี
-  เปนรถชวงยาว 
-  เปนกระบะสําเร็จรูป 
-  เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ 

ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

  ข.  ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ     ต้ังไว           210,000  บาท 
 

  (1)  ไมโครโฟน       ต้ังไว             50,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาไมโครโฟนไรสายแบบคู  Dual Vocal Wireless System  พรอมเครื่องรับ  จํานวน  2  ชุด  แตละชุด
ประกอบดวย 
   -  Operating range ไมต่ํากวา 70 เมตร 
   -  มีไมโครโฟน 2 ตัว และตัวรับ 2 ชอง ใน 1 เคส 
เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถิ่น 
ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  
 

  (2)  เคร่ืองขยายเสียง      ต้ังไว           140,000  บาท 
1)  เคร่ืองขยายเสียง(ระบบเสียงตามสายภายในสํานักงาน)   

          ต้ังไว             70,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเคร่ืองขยายเสียงสําหรับระบบเสียงตามสายภายในสํานักงาน จํานวน 1 ชุด รวมคาบริการติดต้ัง 
ประกอบดวย  Power Amplifier  แบบ  output line,  Mixer 6-8  ชาแนล  ,  ลําโพง  จํานวน  10  ตัว  และการเดินสายและ
ติดต้ัง  เปนรายการที่ไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงต้ังจายตามราคาในตลาดทองถิ่น 
ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
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   2)  เคร่ืองขยายเสียง  (สําหรับติดต้ังในรถยนต)  ต้ังไว             70,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเคร่ืองขยายเสียงพรอมติดต้ังอุปกรณตางๆ ติดรถประชาสัมพันธของเทศบาลนครตรัง  จํานวน  
1 ชุด  ประกอบดวย 
   -  เคร่ืองเลน DVD พรอมจอ LCD  จํานวน 1 ชุด 
   -  ไมโครโฟนพรอมอุปกรณและขาต้ัง 
   -  ลําโพงและตูลําโพง 
   -  เพาเวอรแอมปพรอมติดต้ังอุปกรณ 
เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถิ่น 
ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  
  (3)  แฟลช       ต้ังไว             20,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาแฟลชสําหรับกลอง  Nikon D70S  จํานวน  1  ชุด  รายละเอียดดังนี ้
   -  Dimensions  ไมตํ่ากวา  60 x 60 x 70 mm 
   -  ISO  ไมตํ่ากวา  100  m/ft 
   -  สามารถปรับกมและเงยได 
เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถิ่น 
ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  
 

  ค.  ครุภัณฑคอมพิวเตอร      ต้ังไว             19,000  บาท 
  (1)  เคร่ืองพิมพ       ต้ังไว             19,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเคร่ืองพิมพชนิดเลเซอรสี  จํานวน  1  เครื่อง  รายละเอียดดังนี ้
   -  มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา  600 x 600 dpi 
   -  มีความเร็วในการพิมพสีไมนอยกวา  20  หนาตอนาที 
   -  มีความเร็วในการพิมพขาวดําไมนอยกวา  20  หนาตอนาที 
   -  มีหนวยความจํา (Memory)  ขนาดไมนอยกวา  16  MB 
   -  สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 
เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถิ่น 
ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

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



 
รายละเอียดประมาณรายจายทั่วไป 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

เทศบาลนครตรัง 
อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง 

 

กองคลัง 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 
เทศบาลนครตรัง 

อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

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

 

ตั้งงบประมาณรายจายทั้งส้ิน     เปนเงิน       19,558,100  บาท  แยกเปน 
 

1.  รายจายประจํา        ตั้งไว  รวม  19,438,900  บาท  แยกเปน 
 

1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา   ตั้งไว  รวม    8,690,700  บาท  แยกเปน 
 

 เงินเดือน                   ตัง้ไว   7,693,500  บาท 
 

1.1.1  ประเภท  เงินเดือนพนักงานเทศบาล                ตั้งไว   7,418,400  บาท 
-  เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงานเทศบาล  ซ่ึงปฏิบัติงานในกองคลัง  
จํานวน  26  อัตรา   
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง 
 

  1.1.2  ประเภท  เงินเพ่ิมตาง  ๆ     ตั้งไว    207,900  บาท 
-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหกับผูอํานวยการกองคลัง  ระดับ  8  ในอัตราเดือนละ  5,600   บาท   
ตามหนังสือจังหวัดตรังท่ี  มท 0828.2/8067  ลงวันท่ี  3  มิถุนายน  2547 
-  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 ของกองคลัง  ตามประกาศ ก.ท.จ.ตรัง 
เรื่องหลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพ
ช่ัวคราว ลงวันท่ี  28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
-  เพ่ือจายเปนเงินท่ีปรับเพ่ิมสําหรับคุณวุฒิท่ีเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้งใหแกพนักงาน
เทศบาลของกองคลัง   ตั้งจายตามประกาศ  ก.ท.จ.ตรัง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและ
จํานวนเงินท่ีปรับเพ่ิมสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองวาคุณวุฒินั้น
เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้ง  (ฉบับท่ี 2)  ลงวันท่ี  20  กันยายน  2554 
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานคลัง 
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  1.1.3  ประเภท  เงินประจําตําแหนงของผูบริหาร   ตั้งไว      67,200  บาท 
-  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงนักบริหารงานคลัง  ระดับ 8  เดือนละ  5,600  บาท  จํานวน 1 อัตรา 
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานคลัง 
 

 คาจางประจํา     ตั้งไว  รวม       997,200  บาท  แยกเปน 
 

1.1.4  ประเภท  คาจางลูกจางประจํา    ตั้งไว    951,000  บาท 
-  เพ่ือจายคาจางใหกับลูกจางประจําและเงินปรับปรุงคาจางประจําป  ซ่ึงปฏิบัติงานในกองคลัง  จํานวน  
6  อัตรา 
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานคลัง 
 

1.1.5  ประเภท   เงินเพ่ิมตาง  ๆ     ตั้งไว      46,200  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  ตั้งจายตามประกาศ ก.ท.จ.ตรัง เรื่อง
หลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว 
ลงวันท่ี  28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานคลัง 
 

1.2  หมวดคาจางชั่วคราว     ตั้งไว  รวม       546,000  บาท  แยกเปน 
 

1.2.1  ประเภท  เงินเดือนหรือเงินท่ีจายเพ่ิมใหแกพนักงานจาง ตั้งไว     546,000 บาท 
-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจท่ีมีลักษณะงานเปนการสงเสริมหรือสนับสนุนการทํางาน
ของพนักงานเทศบาล พรอมท้ังเงินปรับปรุง  จํานวน  5 อัตรา  
 

-  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจ  ตั้งจายตามประกาศ ก.ท.จ.ตรัง 
เรื่องหลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพ
ช่ัวคราว ลงวันท่ี  28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555   
ตั้งจายจากเงินรายได     ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานคลัง   
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1.3  หมวดคาตอบแทน  ใชสอยและวัสด ุ   ตั้งไว  รวม    5,085,200  บาท  แยกเปน 
 

 คาตอบแทน      ตั้งไว  รวม    3,594,700  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 
 

1.3.2  ประเภท  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว    150,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ใหกับพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และ
พนักงานจางท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทําการหรือวันหยุดราชการ 
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานคลัง 
 

1.3.3  ประเภท  คาเชาบาน     ตั้งไว    120,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเชาบานหรือคาเชาซ้ือบานใหกับพนักงานเทศบาลสังกัดกองคลัง  ท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ
และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวของ   
ตั้งจายจากเงินรายได     ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานคลัง 
 

1.3.4  ประเภท  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร     ตั้งไว    209,500  บาท 
เพ่ือจายใหพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา  และขาราชการผูท่ีรับบํานาญ  ท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานคลัง 
 

  1.3.5  ประเภท  เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล               ตั้งไว 2,500,000  บาท 
เพ่ือจายใหพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  ขาราชการบํานาญ    ตลอดจนบุคคลในครอบครัวท่ีมีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานคลัง 
 

  1.3.6  ประเภท  บําเหน็จลูกจางประจํา                ตั้งไว     415,200  บาท 
เพ่ือจายใหกับลูกจางประจํา  ท่ีมีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ  วาดวยบําเหน็จลูกจางของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.  2552 
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานคลัง 
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 คาใชสอย      ตั้งไว  รวม       875,500  บาท  แยกเปน 
 

  ก.  ประเภท  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ    ตั้งไว      25,500  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายดังนี ้

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

(2)  คารับวารสาร  เพ่ือเบิกจายเปนคาหนังสือพิมพรายวัน  และคาวารสาร ฯลฯ  
(3)  คาธรรมเนียมตางๆ เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมหักภาษีนําสงสรรพากร (ภาษีเงินได 

หัก ณ ท่ีจาย ภ.ง.ด.53 ,ภ.ง.ด.3)  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานคลัง 
 

  ข.  ประเภท  รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน  ตั้งไว    150,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม ครุภัณฑ  ท่ีดินและส่ิงกอสราง และทรัพยสินอ่ืน ๆ  เชน วัสดุตาง ๆ 
เครื่องพิมพดีด  เครื่องอัดสําเนา  ตู โตะ เกาอ้ี ยานพาหนะ  ฯลฯ  ท่ีอยูในความรับผิดชอบของกองคลัง   
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานคลัง   
 

  ค.  ประเภท  รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการรับรองและพิธีการ  ตั้งไว   500,000  บาท 
 

  (1)  โครงการปรับปรุงขอมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ตั้งไว   350,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงขอมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  ในการออกสํารวจขอมูล
ภาคสนามของพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  พนักงานจาง  คาจางพนักงานภาคสนาม  คาอาหารทําการ
นอกเวลา  คาตอบแทน  คาวัสดุอุปกรณ  และคาใชจายอ่ืนๆ ในการดําเนินงานตามโครงการ  ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานคลัง   
 

  (2)  โครงการพัฒนารายได     ตั้งไว   150,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการยกระดับการเพ่ิมรายได  ขยายรายได  โดยการจัดประชุมและแตงตั้งคณะทํางาน
เพ่ือพิจารณาทบทวนกําหนดหลักเกณฑการเพ่ิมมูลคาสินทรัพยและการเพ่ิมประสิทธิภาพการหารายได  ฯลฯ 
โดยจายเปนคาใชจายในพิธีเปด-ปด  คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
คาตอบแทน  คาจัดทําส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ ฯลฯ  และคาใชจายอ่ืนๆ ในการดําเนินงานตามโครงการ  ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานคลัง   
 

  ง.  ประเภท  รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
          ตั้งไว    200,000  บาท 
  (1)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
          ตั้งไว   200,000  บาท 
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เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เชน  คาเบ้ียเล้ียง
เดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาท่ีพัก  คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียม 
ในการใชสนามบิน  คาธรรมเนียม  คาลงทะเบียนในการประชุมหรือฝกอบรมสัมมนา  ฯลฯ  และคาใชจาย
อ่ืนท่ีจําเปนใหกับพนักงานและลูกจาง ซ่ึงตองเดินทางไปราชการ   
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานคลัง 
 

 คาวัสด ุ      ตั้งไว  รวม       615,000  บาท  แยกเปน 
 

ก.  ประเภท  คาวัสดุสํานักงาน     ตั้งไว    300,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  เชน  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ไมบรรทัด  ยางลบ  ธงชาติ  น้ําดื่ม   
คาถายเอกสาร  แฟมสันผูกสําหรับเก็บฎีกา  ฯลฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานคลัง 
 

  ข.  ประเภท  คาวัสดุไฟฟาและวิทย ุ    ตั้งไว        2,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  เชน  สายไฟฟา  ปล๊ักไฟฟา  ถานสําหรับเครื่องคํานวณเลข ฯลฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานคลัง 
 

  ค.  ประเภท  คาวัสดุงานบานงานครัว    ตั้งไว      10,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  เชน  ผาปูโตะ  ถวยชาม  ชอนสอม  แกวน้ําจานรอง ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานคลัง 
 

ง.  ประเภท  คาวัสดุกอสราง     ตั้งไว        1,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสราง  เชน  ไมตางๆ  สี  ปูนซิเมนต  กระเบ้ือง  ตลับเมตร  ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานคลัง 
 

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

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

ช. ประเภท  คาวัสดุคอมพิวเตอร     ตั้งไว    150,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  แผนหรือจานบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพ สําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร  แปนพิมพ  เมาส  ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานคลัง 
 



94 
 
  ซ.  ประเภท  คาวัสดุอ่ืน ๆ     ตั้งไว        2,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดอ่ืุนๆ  เชน มิเตอรน้ํา-ไฟฟา  ฯลฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานคลัง 
 

1.4  หมวดคาสาธารณูปโภค    ตั้งไว  รวม    5,117,000  บาท  แยกเปน 
 

  1.4.1  ประเภท  คาไฟฟา                  ตั้งไว  5,000,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครตรัง    
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานคลัง 
 

1.4.2  ประเภท  คาโทรศัพท     ตั้งไว      15,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาโทรศัพท  คาใชจายเพ่ือใหไดใชบริการโทรศัพท  และคาใชจายท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ 
เชน คาเชาเครื่อง  คาเชาเลขหมายโทรศัพท  คาบํารุงรักษาสาย  ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานคลัง 
 

1.4.3  ประเภท  คาบริการทางดานโทรคมนาคม   ตั้งไว    102,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาบริการทางดานโทรคมนาคม เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต คาใชจายเพ่ือให
ไดใชบริการอินเตอรเน็ต  และคาใชจายท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ  ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานคลัง 
 
2.  รายจายเพ่ือการลงทุน      ตั้งไวรวม         119,200  บาท  แยกเปน 
 

 2.1  หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง   ตั้งไวรวม         119,200  บาท  แยกเปน 
 

 คาครุภัณฑ        ตั้งไว    119,200  บาท 
 

  ก.  ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร    ตั้งไว      26,000  บาท 
  (1)  กลองถายภาพนิ่ง        ตั้งไว      26,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคากลองถายภาพนิ่ง  ระบบดิจิตอล  ความละเอียดไมนอยกวา  10 ลานพิกเซล  พรอมอุปกรณ 
จํานวน 2 ชุด  ราคาชุดละ  13,000  บาท  สําหรับใชในการปฏิบัติงานภาคสนามของงานแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน   
   -  เปนกลองคอมแพค  
   -  มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว 
   -  สามารถถอดเปล่ียนส่ือบันทึกขอมูลไดอยางสะดวกเม่ือขอมูลเต็มหรือเม่ือ
ตองการเปล่ียน 
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   -  สามารถโอนถายขอมูลจากกลองไปยังเครื่องคอมพิวเตอรได 
   -  มีกระเปาบรรจุกลอง 
   -  มีเลนสชวงไวด (ชวงความสูง)  และเลนสชวงเทเล (ชวงความกวาง)   
เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง   
 

  ข.  ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว    ตั้งไว      18,000  บาท 
 

  (1)  ตูทําน้ําเย็น       ตั้งไว        6,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูทําน้ําเย็น  แบบตั้งพ้ืน  ขนาด 1 กอก  จายน้ําดวยถังพลาสติก ขนาด 20 ลิตร  มีระบบ
ปองกันไมใหคอมเพรสเซอรทํางานเกินกําลัง จํานวน 1 เครื่อง  เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง   
 

  (2)  ถังตมน้ําไฟฟาสแตนเลส     ตั้งไว      12,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือถังตมน้ําสแตนเลส  ความจุไมนอยกวา 14 ลิตร  มีระบบตัดการทํางานอัตโนมัติ จํานวน 
1 ถัง  เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง   
 

  ค.  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร     ตั้งไว      75,200  บาท 
 

  (1)  เครื่องคอมพิวเตอร      ตั้งไว      15,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด  รายละเอียดดังนี ้
   -  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU)  จํานวน 1 หนวย 
   -  มีสวนควบคุมการแสดงผลท่ีมีหนวยความจํา ไมนอยกวา 128 MB 
   -  มีหนวยความจําหลัก (RAM) มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
   -  มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) จํานวน 1 หนวย 
   -  มี DVD-RW  จํานวน 1 หนวย 
   -  มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย  จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
   -  มีจอภาพแบบ LCD มีขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว  จํานวน 1 หนวย 
เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง   
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  (2)  เครื่องพิมพ       ตั้งไว        8,400  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเครื่องพิมพ ชนิดเลเซอร  จํานวน 1 ชุด  รายละเอียดดังนี ้
   -  มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา  1,200 X 600 dpi 
   -  มีความเร็วในการพิมพไมนอยกวา  25 หนาตอนาที 
   -  มีหนวยความจํา  ขนาดไมนอยกวา  8  MB 
เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง   
 

  (3)  เครื่องสํารองไฟฟา      ตั้งไว        1,800  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 1 ชุด  รายละเอียดดังนี ้
   -  มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 750 VA 
   -  สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา  15  นาที 
ใชกับเครื่องคอมพิวเตอรของงานธุรการ  เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ   
จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง   
 

  (4)  เครื่องแท็บเล็ตคอมพิวเตอร     ตั้งไว      50,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเครื่องแท็บเล็ตคอมพิวเตอร  (Tablet)  พรอมอุปกรณ จํานวน 2 ชุด รายละเอียดดังนี ้
   -  หนวยความจําภายในไมนอยกวา  16  GB 
   -  ขนาดหนาจอไมนอยกวา  9  นิ้ว 
   -  มีกลองความละเอียดไมนอยกวา  3 ลานพิกเซล 
   -  มี GPS  ในตัว 
   -  สามารถรองรับโปรแกรม Firefox ได 
   -  CPU  ไมนอยกวา  1.3 GHZ 
   -  มีตัวบันทึกขอมูลภายนอก  SD  ไมนอยกวา  32  GB 
   -  มีระบบ  Wi-fi/3G 
สําหรับใชในการจัดเก็บขอมูลแผนท่ีภาษีภาคสนาม  ของงานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  เปนครุภัณฑ
ท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง   
 

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



 
รายละเอียดประมาณรายจายทั่วไป 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

เทศบาลนครตรัง 
อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง 

 

สํานักการศึกษา 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 
เทศบาลนครตรัง 

อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 
หนวยงาน  สํานักการศึกษา 

******************* 
 
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งส้ิน     เปนเงิน     222,474,120  บาท  แยกเปน 
 

1. รายจายประจํา      ตั้งไว รวม  181,233,320 บาท  แยกเปน 
 

 1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา                           ตั้งไว       97,750,000  บาท 
 

 เงินเดือน                                                      ตั้งไว       95,588,100  บาท 
 

 1.1.1  ประเภท  เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว        7,005,400  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงานเทศบาล  ซ่ึงปฏิบัติงานในสํานัก
การศึกษา  จํานวน 19 อัตรา โดยแยกเปน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  12 อัตรา  และงานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนา  วัฒนธรรมฯ  7 อัตรา 
ตั้งจายจากเงินรายได  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา เปนเงิน     4,363,900  บาท 
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ เปนเงิน     2,641,500  บาท   
 

1.1.2  ประเภทเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ตั้งไว       66,852,400  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงานครูเทศบาล  สังกัดเทศบาลนครตรังท้ัง 
7 โรงเรียน  จํานวน 239 อัตรา โดยแยกเปนพนักงานครูระดับปฐมวัย จํานวน 29 อัตรา และพนักงานครูระดับ
ภาคบังคับ จํานวน 210 อัตรา   
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา   
 

 1.1.3  ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ ตั้งไว    21,610,300  บาท 
-  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
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คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตรัง เรื่องกําหนดหลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาลไดรับ
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2547     
 

-  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน  สําหรับตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา  ซ่ึงไดรับเงินวิทยฐานะชํานาญ
การพิเศษ อัตรา 5,600 บาท/เดือน  เงินวิทยฐานะเช่ียวชาญ  อัตรา 9,900 บาท/เดือน  และตําแหนงครูซ่ึงไดรับ
เงินวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ อัตรา 5,600 บาท/เดือน  ซ่ึงปฏิบัติงานในโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนคร
ตรัง  ตามหนังสือจังหวัดตรังท่ี มท 0828.2/ว 13838 ลงวันท่ี 4 ตุลาคม 2550   
 

-  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   
 

-  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือน  พนักงานเทศบาลครูเทศบาล  ผูซ่ึงไดรับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของ
อันดับท่ีไดรับ (เงินเดือนเต็มขั้น)  โดยใหไดรับคาตอบแทนพิเศษ รอยละ 2, 4 ของเงินเดือน  ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว  230  ลงวันท่ี  26  ตุลาคม 2548  
 

-  เพ่ือจายเปนเงินท่ีปรับเพ่ิมสําหรับคุณวุฒิท่ีเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้งใหแกพนักงาน
เทศบาล  ตั้งจายตามประกาศ ก.ท.จ.ตรัง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวนเงินท่ี
ปรับเพ่ิมสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองวาคุณวุฒินั้นเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้ง  (ฉบับท่ี 2)  ลงวันท่ี  20  กันยายน  2554  
 

-  เพ่ือจายเปนเงินวิทยฐานะรายเดือน  สําหรับ  ตําแหนงศึกษานิเทศกชํานาญการ  ใหไดรับเงินวิทยฐานะ  
อัตรา  3,500  บาท/เดือน  และตําแหนงศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  ใหไดรับเงินวิทยฐานะ  อัตรา  
5,600 บาท/เดือน  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตรัง เรื่อง ตําแหนงและวิทยฐานะ
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล  ลงวันท่ี  20  กุมภาพันธ  2550  
 

-  เพ่ือจายเปนเงินวิทยฐานะรายเดือน  สําหรับตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา  ซ่ึงไดรับวิทยฐานะผูอํานวยการ
ชํานาญการพิเศษ  ใหไดรับเงินวิทยฐานะอัตรา 5,600 บาท/เดือน  ผูอํานวยการเช่ียวชาญ ใหไดรับเงินวิทย
ฐานะอัตรา 9,900 บาท/เดือน และพนักงานครูซ่ึงไดรับเงินวิทยฐานะชํานาญการ ในอัตรา 3,500 บาท/เดือน 
และชํานาญการพิเศษในอัตรา 5,600 บาท/เดือน ซ่ึงปฏิบัติงานในโรงเรียนเทศบาลสังกัดเทศบาลนครตรัง 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตรัง เรื่องตําแหนงและวิทยฐานะพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2550   
 

-  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานครูเทศบาลซ่ึงมีสิทธิ ซ่ึงไดปฏิบัติงานในโรงเรียน
เทศบาลในสังกัดเทศบาลนครตรัง  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตรัง เรื่องหลักเกณฑ
การใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว ลงวันท่ี 28 
พฤษภาคม 2555   
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ตั้งจายจากเงินรายได  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  เปนเงิน      418,400  บาท 
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ  เปนเงิน         76,000  บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา เปนเงิน  21,115,900  บาท 
 

1.1.4  ประเภท เงินประจําตําแหนงผูบริหาร   ตั้งไว    120,000  บาท 
-  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของนักบริหารการศึกษา  ระดับ  9  ตําแหนงผูอํานวยการสํานักการศึกษา  
อัตราเดือนละ  10,000  บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

 คาจางประจํา                   ตั้งไว  2,161,900  บาท 
 

  1.1.5  ประเภท  คาจางลูกจางประจํา                ตั้งไว  2,051,600  บาท 
-  เพ่ือจายเปนคาจางใหกับลูกจางประจําและเงินปรับปรุงคาจางประจําป ซ่ึงปฏิบัติงานในสํานักการศึกษา  
จํานวน  5 อัตรา  โดยแยกเปนงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 2 อัตรา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนา 
วัฒนธรรมฯ 3 อัตรา  
-  เพ่ือจายเปนคาจางใหกับลูกจางประจําและเงินปรับปรุงคาจางประจําป  ซ่ึงปฏิบัติงานในโรงเรียนเทศบาล  
สังกัดเทศบาลนครตรัง  จํานวน 8 อัตรา 
ตั้งจายจากเงินรายได  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา      เปนเงิน      349,300  บาท 
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ  เปนเงิน      479,200  บาท  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา เปนเงิน   1,223,100  บาท 
 

1.1.6  ประเภท  เงินเพ่ิมตาง  ๆ     ตั้งไว    110,300  บาท 
-  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวใหแกลูกจางประจํา  ตั้งจายตามประกาศ ก.ท.จ.ตรัง เรื่อง
หลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว 
ลงวันท่ี  28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
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-  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   
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา     เปนเงิน        14,000   บาท 
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ    เปนเงิน        25,000  บาท   
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา เปนเงิน        71,300  บาท 
 

1.2  หมวดคาจางชั่วคราว     ตั้งไว  รวม  16,120,400  บาท  แยกเปน 
 

1.2.1  ประเภท เงินเดือนหรือเงินท่ีจายเพ่ิมใหแกพนักงานจาง          ตั้งไว  16,120,400  บาท 
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง  ดังนี ้
-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางท่ัวไป   ปฏิบัติหนาท่ีตามสถานท่ีตางๆของสํานักการศึกษา เชน 
สนามกีฬา  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง  รวมท้ังโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรังท้ัง 7 โรงเรียน 
จํานวน 38 อัตรา  โดยแยกเปน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 1 อัตรา  งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  15 อัตรา   งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ ศาสนา วัฒนธรรมฯ  22 อัตรา   
-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนงผูมีวุฒิและผูมีทักษะซ่ึงปฏิบัตหินาท่ีตามสถานท่ี
ตางๆ ของสํานักการศึกษา เชนสนามกีฬา 1,2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง รวมท้ังโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง  จํานวน 60 อัตรา  โดยแยกเปน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 6 อัตรา  งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา 47 อัตรา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ ศาสนา วัฒนธรรมฯ  7 อัตรา   
-  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจางท่ัวไปและพนักงานจางตามภารกิจของสํานัก
การศึกษา  ตามตามประกาศ ก.ท.จ.ตรัง เรื่องหลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจาง
ของเทศบาลไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว ลงวันท่ี  28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
ตั้งจายจากเงินรายได  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา       เปนเงิน      906,800  บาท 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  เปนเงิน   8,716,800  บาท 

ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ ศาสนา วัฒนธรรมฯ เปนเงิน   3,636,000  บาท 
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-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางท่ัวไป  ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีคนงานประจําสนาม  และพนักงานจางท่ัวไป
ซ่ึงปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครตรัง  จํานวน 8 อัตรา  โดยแยกเปน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมฯ  3 อัตรา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  5  อัตรา     
-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนงผูมีวุฒิและผูมีทักษะ  ครูอาสาพัฒนากีฬา  
เจาหนาท่ีประจําสํานักงาน  ครูอาสาสอนเด็กเรรอน  และพนักงานจางตามภารกิจบุคลากรสนับสนุนการสอน
ในโรงเรียน  จํานวน  16  อัตรา  โดยแยกเปน  งานการศึกษาไมกําหนดระดับ  1 อัตรา  งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ  4 อัตรา   งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  11 อัตรา   
-  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจางท่ัวไปและพนักงานจางตามภารกิจ   ตามประกาศ 
ก.ท.จ.ตรัง เรื่องหลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพ่ิมการ
ครองชีพช่ัวคราว ลงวันท่ี  28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  เปนเงิน   1,636,800  บาท 

งานการศึกษาไมกําหนดระดับ       เปนเงิน      180,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ    เปนเงิน   1,044,000  บาท 
 

1.3  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสด ุ   ตั้งไว  รวม  54,959,520  บาท  แยกเปน 
 

 คาตอบแทน        ตั้งไว    378,800  บาท 
 

1.3.1  ประเภท  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว      24,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ใหกับพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และ
พนักงานจางท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทําการหรือวันหยุดราชการ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

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

ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ   เปนเงิน      12,000  บาท 
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1.3.2  ประเภท  คาเชาบาน     ตั้งไว      36,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเชาบานหรือคาเชาซ้ือบานใหกับพนักงานเทศบาลสังกัดสํานักการศึกษา  ท่ีมีสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบและหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวของ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  
 

1.3.3  ประเภท  เงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว    118,800  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจําท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา   เปนเงิน        75,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ      เปนเงิน        43,800  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 
 

 คาใชสอย                  ตั้งไว  37,996,660  บาท 
 

  ก.  ประเภท  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ              ตั้งไว    1,203,000  บาท 
  (1)  คารับวารสาร  สําหรับจายเปนคารับวารสารและหนังสือพิมพรายวันของหองสมุด
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรังท้ัง  7  โรงเรียน  หองสมุดเทศบาลนครตรัง  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
นครตรัง  ตลอดจนวารสารท่ีเกี่ยวกับวิชาการของสํานักการศึกษา 
  (2)  คาระวางรถบรรทุก  สําหรับจายเปนคาระวางรถบรรทุกส่ิงของตางๆ  ซ่ึงเทศบาล
จะตองจายคาระวางรถบรรทุก 
  (3)  คาจางเหมาบริการ  สําหรับจายเปนคาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทําการอยางใด
อยางหนึ่งใหเทศบาล เชน การจางยาม การจางวิทยากรพิเศษรายช่ัวโมงสําหรับการสอนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  การจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวฯ คาจางเหมาสูบน้ํา คาจางแบกหาม  คาบริการ
กําจัดปลวก  ฯลฯ  
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 (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 

  งานระดับมัธยมศึกษา    เปนเงิน        600,000  บาท 
 ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ      เปนเงิน        300,000  บาท 
 

  ข.  ประเภท  รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน             ตั้งไว  1,300,000  บาท 
  (1)  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑตางๆ  ไดแก  เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องพิมพดีด 
โตะ  เกาอ้ี  และครุภัณฑอ่ืนๆ ของสํานักการศึกษา  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
หองสมุดเทศบาล  ศูนยการเรียนรู ICTฯ  สนามกีฬาเทศบาล  ฯลฯ 

(2)  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมส่ิงกอสราง  สําหรับจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ส่ิงกอสราง  เชน  อาคารเรียน  รั้ว  และงานซอมส่ิงกอสราง   ฯลฯ  ท่ีชํารุดใหใชงานไดดี  ของสํานักการศึกษา  
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  หองสมุดเทศบาล  ศูนยการเรียนรู ICTฯ   สนามกีฬา
เทศบาล  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา    

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา       เปนเงิน       50,000  บาท 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา      เปนเงิน     200,000  บาท 
งานการศึกษาไมกําหนดระดับ   เปนเงิน       20,000  บาท 
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ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ เปนเงิน     171,110  บาท 
 (3)  เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษา  หรือซอมแซมครุภัณฑ  หรือซอมแซมส่ิงกอสรางสําหรับ
สนามกีฬาท่ีไดรับการถายโอนจากการกีฬาแหงประเทศไทย (สนามกีฬาทุงแจง)  ตั้งจายตามหลักเกณฑการ
จัดสรรสําหรับสนามกีฬาขนาดใหญ  สนามละ  858,890  บาท  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
ดวนมาก ท่ี มท 0893.4/ว 1752 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2555  ท้ังนี้จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรรจากกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ เปนเงิน      858,890  บาท 
 

 ค.  ประเภท  รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ             ตั้งไว  16,238,000  บาท 
 

  (1)  โครงการปจฉิมนิเทศนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
          ตั้งไว    150,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศ โดยการอบรมปจฉิมนิเทศ  อบรมนักเรียนจัดพิธีมอบวุฒิบัตรสําหรับ
นักเรียนช้ันอนุบาล  พิธีมอบประกาศนียบัตรแกนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  6  และ  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
กิจกรรมการแสดงของนักเรียนและจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ   ท่ีเกี่ยวของ  โดยจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุในการดําเนินการ   
คาปกวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร  คาวัสดุตกแตงสถานท่ี  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
คาสมนาคุณวิทยากร  และคาใชจายอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการ ฯลฯ 
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 ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
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  (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 ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

(4)  โครงการมอบวุฒิบัตรแกเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง 
ตั้งไว      30,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดพิธีการมอบวุฒิบัตรใหแกเด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล 
นครตรัง  โดยจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุตางๆ  ในการดําเนินงาน  คาตกแตงสถานท่ี  คาอาหาร  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาของท่ีระลึก  คาจางเหมาบริการและคาใชจายอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

  (5)  โครงการกิจกรรมวันไหวครูของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
          ตั้งไว        5,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดกิจกรรมไหวครูของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง  โดยจายเปนคาซ้ือวัสดุ
ตางๆ  ในการดําเนินงาน  คาวัสดุตกแตงสถานท่ี  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  และคาใชจายอ่ืนๆ  
ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

  (6)  โครงการส่ือสัมพันธครอบครัวสุขสันตศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง 
         ตั้งไว      30,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมส่ือสัมพันธครอบครัวสุขสันตของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
นครตรัง  โดยจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุตางๆ ในการดําเนินงาน  คาวัสดุตกแตงสถานท่ี  คาอาหาร  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาของท่ีระลึก  คาของขวัญของรางวัล  คาจางเหมาบริการและคาใชจายอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวของ 
กับการดําเนินการโครงการ ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
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  (7)  โครงการประชุมผูปกครองนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
          ตั้งไว    170,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดการประชุมผูปกครองนักเรียนในโรงเรียนเทศบาลและศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลนครตรัง  โดยจายเปนคาตกแตงสถานท่ี  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุ
อุปกรณ  คาจางเหมาบริการตางๆ  คาสมนาคุณวิทยากร  คาวัสดุตางๆ  ในการดําเนินงานและคาใชจายอ่ืนๆ  
ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

  (8)  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  คาสมนาคุณวิทยากร และคาใชจายอ่ืนๆ 
ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  
 

  (9)  โครงการอบรมกรรมการนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
ตั้งไว      70,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดอบรมกรรมการนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรังท้ัง 7 โรงเรียน โดยจัดอบรม
กรรมการนักเรียน  จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน และกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุตางๆ  
ในการดําเนินงาน  คาสมนาคุณวิทยากร  คาของท่ีระลึก  คาพาหนะ  คาท่ีพัก  คาของขวัญของรางวัล  คาวัสดุ
โฆษณาเผยแพร  คาจางเหมาบริการ  คาจางจัดทําเอกสารคูมือ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   
และคาใชจายอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

  (10)  โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
          ตั้งไว    250,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมรณรงคการปองกันยาเสพติด  แกเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี และจัด
อบรมเจาหนาท่ีและครูวิทยากรแกนนํายาเสพติด  โดยการจัดอบรมสัมมนาการจัดนิทรรศการ การเดิน
รณรงค การประกวดแขงขันทางวิชาการ ทางการกีฬา การเยี่ยมผูปวยติดยาเสพติด การศึกษาดูงาน 
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การจัดกิจกรรมตามความสนใจของนักเรียนเพ่ือใชเวลาวางใหเปนประโยชน  ใหหางไกลยาเสพติด 
และกิจกรรมอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวของ  โดยจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุตางๆ  ในการดําเนินงาน  คาอาหาร  คาอาหารวาง 
และเครื่องดื่ม คาจางเหมาบริการ คาของท่ีระลึก คาของขวัญของรางวัล คาสมนาคุณวิทยากร  คาวัสดุโฆษณา
และแพร และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการ  ท้ังนี้จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรร
จากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ฯลฯ 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 
  (11)  โครงการสงเสริมทักษะทางวิชาการนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
          ตั้งไว    500,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะทางวิชาการ  การเขาคายฝกทักษะดานวิชาการ   
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมพิเศษและการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ  ท่ีสอดคลองกับพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และคาใชจายในการจัดกิจกรรมแขงขันคัดเลือกนักเรียนตัวแทนคนเกงในกลุม
สาระการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2544  โดยจายเปนคาวัสดุการฝกอบรม  คาจัดทําแบบทดสอบ  คาสมนาคุณวิทยากร  คาของขวัญของ
รางวัลของท่ีระลึก  คาเงินรางวัล  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาจางเหมาบริการตางๆ  และ
คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของในการดําเนินกิจกรรมโครงการ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  
 
  (12)  โครงการสงเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรูแกนักเรียนในสังกัดเทศบาล
นครตรัง         ตั้งไว    400,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาทักษะ  การแขงขันคัดเลือกนักเรียนตัวแทนคนเกง
ในกลุมสาระการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  และหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 การเขาคายฝกทักษะดานวิชาการดวยนวัตกรรมเชิงประจักษ  และกิจกรรมรูปแบบ
หลากหลายแกนักเรียนในสังกัดและในทองถ่ินจังหวัดตรัง  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมพิเศษ  
การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาทักษะดานตางๆ  เพ่ือนําไปสูความเปนเลิศ  โดยจายเปนคาวัสดุการฝกอบรม  
คาจัดทําแบบทดสอบ  คาสมนาคุณวิทยากร  คาของขวัญของรางวัล ของท่ีระลึก  คาเงินรางวัล  คาอาหาร  
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาจางเหมาบริการตางๆ  และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของในการดําเนินกิจกรรม
โครงการ  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  
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  (13)  โครงการจัดนิทรรศการวิชาการของโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  
เทศบาลนครตรัง         ตั้งไว  1,200,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดนิทรรศการทางวิชาการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง ท้ัง 7 โรงเรียนและศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง  นิทรรศการระดับภาคใตและระดับประเทศเพ่ือรวมการประกวดแขงขัน 
ทางวิชาการ  การแสดงของนักเรียน  การแสดงดนตรี  นาฏศิลป  ศิลปะ  การอาชีพ  การกีฬาและนันทนาการ  
รวมท้ังกิจกรรมอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวของ  โดยจายเปนคาซ้ือวัสดุตางๆ  ในการดําเนินการ  คาเอกสาร  คาของขวัญ 
ของรางวัล  และของท่ีระลึก  คาดนตรี  คาการแสดงตางๆ  คาตกแตงสถานท่ี  คาลางอัดภาพถาย  คาจางเหมา
บริการตางๆ  คาพาหนะเดินทาง  และคาใชจายอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

  (14)  โครงการจัดกิจกรรมธนาคารความดีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
ตั้งไว    100,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดกิจกรรม  “ธนาคารความด”ี  ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรังท้ัง  7  โรงเรียนโดยจัด
สงเสริมและใหความรูเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมแกนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครตรัง   
จัดนิทรรศการคนดี  จัดการประกวดนักเรียนดี  จัดทําคูมือและสมุดฝากความดี  ทัศนศึกษาดูงาน   รวมท้ัง 
การจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือสรางเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนในสังกัดเทศบาล
นครตรัง  โดยจายเปนคาซ้ือวัสดุตางๆ  ในการดําเนินงาน  คาของขวัญของรางวัลและเงินรางวัล  คาอาหาร  
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาถวยรางวัล เหรียญรางวัล  คาจางเหมาบริการ  และคาใชจายอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวของ
กับการดําเนินการโครงการ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

  (15)  โครงการสงเสริมการพัฒนาการเด็กปฐมวัย   ตั้งไว        8,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการประชุมผูปกครองของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง  โดยจายเปน
คาตอบแทน  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุ  คาจัดทําเอกสาร  คาจาง
เหมาบริการตางๆ  และคาใชจายอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรมในโครงการ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

  (16)  โครงการจัดหาหนังสือและส่ือการเรียนรูประจําหองสมุดเทศบาลนครตรัง 
          ตั้งไว    200,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาหนังสือ , ส่ือการเรียนรู VCD DVD CD  ของหองสมุดเทศบาลนครตรัง  และคาใชจายอ่ืนๆ  
ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานการศึกษาไมกําหนดระดับ 
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  (17)  โครงการประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง
          ตั้งไว    300,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดการประชุม  โดยการอบรมใหความรูและประชุมเชิงวิชาการตลอดถึง
การศึกษาดูงานของกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง  โดยจายเปนคาจัดซ้ือ 
วัสดุตางๆ ในการดําเนินการ  คาสมนาคุณวิทยากร  คาเชาท่ีพัก  คาเชาอุปกรณ  คาพาหนะ  คาอาหาร  
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาจางเหมาบริการ  คาของสมนาคุณ  คาวัสดุอุปกรณ  คาใชจายในการตกแตง
สถานท่ี  คาใชจายในพิธีเปด-ปด  คาพิมพประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร  ส่ิงตีพิมพ  
คาใชจายในการติดตอส่ือสารและคาใชจายอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานการศึกษาไมกําหนดระดับ 
 

  (18)  โครงการจัดงานวันครูในสังกัดเทศบาลนครตรัง  ตั้งไว    100,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเกี่ยวกับการจัดงานวันครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรังท้ัง 7 โรงเรียน  ดวยการจัด
กิจกรรมพิธีทางศาสนา  พิธีไหวครู  การบําเพ็ญประโยชน  การจัดกิจกรรมแสดงออกของคร ู เยี่ยมขาราชการ
ครูบํานาญ  การเขารวมกิจกรรมงานวันครูกับหนวยงานอ่ืนรวมท้ังกิจกรรมอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวของโดยจายเปน 
คาวัสดุตางๆ  คาใชจายในการตกแตงสถานท่ี  คาใชจายในพิธีเปด-ปด  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาของขวัญ  ของสมนาคุณ  คาจางเหมาบริการ  คาวัสดุอุปกรณและเครื่องเขียน  
คาจัดพิมพเอกสาร  คาถายเอกสารและส่ิงตีพิมพ  คาพาหนะ  คาเชาท่ีพัก  คาเชาอุปกรณตางๆ  ในการจัดงาน  
และคาใชจายอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานการศึกษาไมกําหนดระดับ 
 

  (19)  โครงการจัดกิจกรรมศูนยเยาวชนเทศบาลนครตรัง  ตั้งไว    640,000  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/
บุคคลภายนอก/อาสาสมัคร/ผูนําการออกกําลังกาย  คาของขวัญของรางวัล  คาเบ้ียเล้ียง  คาเชาท่ีพัก   
คาพาหนะเดินทาง  คาเชาเครื่องขยายเสียง  คาถวยรางวัล  คาโลรางวัลหรือเหรียญรางวัล  คาเงินรางวัล  
คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพร  คาอุปกรณการกีฬาหรือกรีฑา  
คาชุดนักกีฬาหรือชุดนักกรีฑาพรอมรองเทา  ถุงเทา  คาวัสดุในการดําเนินงานและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ
กับการดําเนินการโครงการ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานการศึกษาไมกําหนดระดับ 
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  (20)  โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาต ิ    ตั้งไว    735,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ  และการจัดกิจกรรมวันเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครตรัง  จัดการประกวด  จัดการแขงขัน  จัดการแสดงการสาธิต  การแสดงโชว  โดยจายเปนคา
ของขวัญ  ของรางวัลและของท่ีระลึก  คาเชาเครื่องขยายเสียง  คาถวยรางวัล  คาเหรียญรางวัล  คาโลรางวัล  
คาเงินรางวัล  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาโฆษณาประชาสัมพันธ  คาจางเหมาบริการ  คาวัสดุ
ตกแตงสถานท่ี  คาวัสดุอุปกรณในการดําเนินงาน  คาตอบแทนกรรมการตัดสินกิจกรรมตางๆ  และคาใชจาย
อ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวของในการดําเนินงานโครงการ  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา เปนเงิน    35,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานการศึกษาไมกําหนดระดับ  เปนเงิน  700,000  บาท 
 

  (21)  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
          ตั้งไว    250,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน  ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการแกพนักงานครู
เทศบาล  ครูลูกจางสอน  ครูผูดูแลเด็กเล็ก  ครูอนุบาล  โรงเรียนเทศบาลท้ัง 7 โรงเรียน  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลนครตรัง  และบุคลากรทางการศึกษาในสังกดัเทศบาลนครตรัง  เปนคาตกแตงสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรมการอบรม  คาใชจายในการจัดพิธีเปด-ปด  คาวัสดุในการดําเนินการและจัดทําเอกสาร  คาลางอัด
ภาพถาย  คาจางเหมาบริการตางๆ  คาพาหนะ  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการ  ฯลฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานการศึกษาไมกําหนดระดับ 
 

  (22)  โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาทองถ่ิน 
ตั้งไว      50,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดการฝกอบรม  โดยการประชุมทางวิชาการเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ
สงเสริมสนับสนุนวิชาการของเทศบาลนครตรังและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง  ท้ัง  7  โรงเรียน  ระดับกลุมการศึกษาท่ี 4  รวมท้ังการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ 
ท่ีเกี่ยวของ  โดยจายเปนคาวัสดุอุปกรณในการจัดทําเอกสารการประชุม  คาอาหาร  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาวัสดุตกแตงสถานท่ี  คาจางเหมาบริการตางๆ  คาอัด-ลางรูป  คาสมนาคุณวิทยากร  คาของขวัญ
ของรางวัล และคาใชจายอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการ  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานการศึกษาไมกําหนดระดับ 
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  (23)  โครงการจัดตั้งเครือขายการจัดการศึกษาพิเศษในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครตรัง 
          ตั้งไว    100,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดการฝกอบรม  ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการและทัศนศึกษาดูงาน แก ครู
เครือขายการจัดการศึกษาพิเศษของโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง  และเจาหนาท่ี
ท่ีเกี่ยวของ  เปนคาตกแตงสถานท่ีในการจัดการอบรม  คาใชจายในพิธีเปด-ปด  คาวัสดุในการดําเนินการและ
จัดทําเอกสาร  คาลางอัดภาพถาย  คาจางเหมาบริการตางๆ  คาพาหนะ  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการ ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานการศึกษาไมกําหนดระดับ 
 
  (24)  โครงการความรวมมือสงเสริมการจัดการศึกษาทองถ่ิน ตั้งไว    200,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรเทียบโอนความรูใหแกประชาชนใน
ทองถ่ิน  การจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาตอน
ปลายใหแกเด็กและเยาวชน  ตลอดถึงประชาชนผูดอยโอกาสทางการศึกษาในทองถ่ิน  การฝกอบรมทักษะ
วิชาชีพใหแกประชาชนในทองถ่ิน  และการจัดฝกอบรมทักษะวิชาชีพเสริมหลักสูตรใหแกนักเรียนโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครตรัง  เชน  คาลงทะเบียนเรียน  คาวัสดุส่ือการเรียนการสอน  คาสมนาคุณวิทยากร  
คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาพาหนะ  คาจางเหมาอ่ืนๆ  คาวัสดุ  และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ
กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการฝกอบรม ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานการศึกษาไมกําหนดระดับ 
 
  (25)  โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครตรัง   ตั้งไว    200,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการโดยการฝกอบรมใหความรูแกเด็กและเยาวชนเทศบาล 
นครตรัง  จัดกิจกรรมเขาคายเยาวชน  ทัศนศึกษาดูงาน  แขงขันและประกวดดานดนตรี  ศิลปะ  กีฬา   
ดานส่ิงแวดลอม  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  จัดกิจกรรมเยาวชนอาสาประชาธิปไตย  และกิจกรรมอ่ืน 
ท่ีนําเสนอโดยท่ีประชุมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครตรัง  โดยจายเปนคาสมนาคุณวทิยากร  คาตอบแทน
กรรมการตัดสิน  คาของขวัญของรางวัล  คาเชาท่ีพัก  คาพาหนะ  คาจางเหมารถ  คาเชาเครื่องขยายเสียง   
คาถวยรางวัล  คาโลรางวัล  คาเหรียญรางวัล  เงินรางวัล  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาโฆษณา
และประชาสัมพันธ  คาวัสดุอุปกรณในการดําเนินงานและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานใน
โครงการ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานการศึกษาไมกําหนดระดับ  
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  (26)  โครงการอบรมพัฒนาหลักสูตรและการจัดทําสาระการเรียนรูหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน         ตั้งไว    240,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการประชุม อบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานการศึกษาแกครูผูสอนในสถานศึกษา
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครตรัง  โดยจายเปนคาสมนาคุณวิทยากร  คาตอบแทน  คาอาหาร  
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุในการดําเนินกิจกรรม  คาจัดทําเอกสาร  คาจางเหมาบริการตางๆ  และ
คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรมในโครงการ  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานการศึกษาไมกําหนดระดับ 
 

  (27)  โครงการจัดนิทรรศการงานคาราวานวิทยาศาสตร  ตั้งไว       50,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาการดําเนินงานในการจัดนิทรรศการงานคาราวานวิทยาศาสตร  โดยจายเปนคาดําเนินการ
ฝกอบรม  ประชุมสัมมนา  รวมถึงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณตางๆ  คาสมนาคุณวิทยากร คาจัดทําเอกสาร  
คาของขวัญ ของรางวัล ของท่ีระลึก คาตกแตงสถานท่ี คาใชจายในพิธีเปด-ปด  คาจางเหมาบริการและ
คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานในโครงการ ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานการศึกษาไมกําหนดระดับ 
 

  (28)  โครงการคายพัฒนาเด็กและเยาวชนองคกรปกครองสวนทองถ่ินเจาภาพระดับภาคใต
          ตั้งไว  2,100,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเปนเจาภาพจัดคายพัฒนาเด็กและเยาวชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ระดับ
ภาคใต  โดยการจัดกิจกรรมเขาคายเยาวชน  การจัดทัศนศึกษาเชิงอนุรักษดานส่ิงแวดลอม และกิจกรรมอ่ืนๆ 
ท่ีเกี่ยวของ  โดยจายเปนคาใชจายในพิธีเปด-ปด  คาสมนาคุณวิทยากร  คาตอบแทนอาสาสมัคร  คาของขวัญ
ของรางวัล  คาเบ้ียเล้ียง  คาเชาท่ีพัก  คาพาหนะเดินทาง  คาจางเหมารถ  คาเชาเครื่องขยายเสียง  คาอาหาร  
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาโฆษณาประชาสัมพันธเผยแพร  คาวัสดุอุปกรณในการดําเนินงาน  และ
คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของในการดําเนินงานโครงการ ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานการศึกษาไมกําหนดระดับ เปนเงิน     500,000  บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานการศึกษาไมกําหนดระดับ เปนเงิน  1,600,000  บาท 
 

  (29)  โครงการอบรมนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
          ตั้งไว    100,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการอบรมทางวิชาการ ใหแกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ของโรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย)  โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร) และโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)  โดยการเขาคาย
การอบรมนักเรียนในโรงเรียน   เพ่ือฝกฝนอบรมคุณลักษณะนิสัย   ความมีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม 
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และการอยูรวมกันกับผูอ่ืนอยางมีความสุข   รวมท้ังการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมใหม  รวมท้ังการจัด
กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ  โดยจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุตางๆ ในการดําเนินการ  คาตกแตงสถานท่ี  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาของขวัญ ของรางวัล  เงินรางวัล คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาพาหนะ  และคาใชจาย
อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับมัธยมศึกษา 
 

  (30)  โครงการแขงขันฟุตบอลงานประเพณีสงกรานต   ตั้งไว    150,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอลงานประเพณีสงกรานต  โดยจายเปนคาเชา   คาเตรียมสนามแขงขัน 
คาอุปกรณการแขงขัน  คาถวย/โลรางวัล  คาเหรียญรางวัล/เงินรางวัล  คาวงดุริยางค  คาใชจายในพิธีเปด-ปด  
คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาตอบแทนกรรมการผูตัดสิน/เจาหนาท่ี  คาของขวัญและของท่ีระลึก  
คาวัสดุในการดําเนินงาน  และคาใชจายอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 
 

  (31)  โครงการประกวดแอโรบิกดานซเพ่ือเยาวชนและประชาชน  ตั้งไว      50,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดแขงขันแอโรบิกดานซ  โดยจายเปนคาใชจายในพิธีเปด-ปด  คาตอบแทน
กรรมการตัดสิน/เจาหนาท่ี  คาเชาเครื่องขยายเสียง  คาถวย/โลรางวัล  คาเหรียญรางวัล/เงินรางวัล  คาเตรียม
สนามแขงขัน  คาอุปกรณแขงขัน  คาวงดุริยางค  คาของขวัญและของท่ีระลึก  คาวัสดุตางๆ  ในการ
ดําเนินงาน  และคาใชจายอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ 
 

  (32)  โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน       ตั้งไว  2,500,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดการแขงขันกีฬาสีของโรงเรียนและการแขงขันกีฬานักเรียนกลุมโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครตรัง “สายรุงเกมส”   การคัดเลือก  เก็บตัว  ฝกซอม เพ่ือสงทีมกีฬา/กรีฑา  เขารวมการแขงขันกีฬา
นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคใต  และรอบชิงชนะเลิศ 
ระดับประเทศ  โดยจายเปนคาใชจายในพิธีเปด-ปด  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอุปกรณกีฬา  
กรีฑา  คาชุดนักกีฬา  คาเหรียญรางวัล  คาเบ้ียเล้ียง  คาท่ีพัก  คาพาหนะ  คาเวชภัณฑ  คาจางเหมาบริการ   
คาวัสดุในการดําเนินงาน  และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ  
 

  (33)  โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน              ตั้งไว  1,500,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน  เชนฟุตบอล (งานประเพณีลอยกระทง  งาน
ประเพณีชักพระ  ตานยาเสพติด)  บาสเกตบอล  วอลเลยบอล  ตะกรอ วายน้ํา  เทควันโด  เทนนิส  เทเบิล
เทนนิส  เปตอง  ยิงปน  ฯลฯ  และการสงทีมกีฬาเขารวมการแขงขัน  โดยจายเปนคาใชจายในพิธีเปด-ปด  
คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอุปกรณกีฬา  กรีฑา  คาชุดนักกีฬา  คาเหรียญรางวัล/เงินรางวัล   
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คาเบ้ียเล้ียง  คาท่ีพัก  คาพาหนะ  คาจางเหมาบริการ  คาตอบแทนกรรมการตัดสิน/เจาหนาท่ี  คาวัสดุในการ
ดําเนินงานและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ  
 

  (34)  โครงการจัดเทศกาลแขงขันวาวไทย    ตั้งไว      50,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมการแขงขัน  การประกวด  การจัดนิทรรศการ  การแสดงมหรสพ   
การสาธิตการทําวาว  ฯลฯ  โดยจายเปนคาใชจายในพิธีเปด-ปด  คาตอบแทน  คากระแสไฟฟา  การติดตั้ง
และเชาหมอแปลงไฟฟา  คาเชาเครื่องขยายเสียง  คาตกแตงเวทีและสถานท่ี  คาถวยรางวัล/เงินรางวัล   
คาของท่ีระลึก  คาตอบแทน  คาจางเหมาบริการ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาประชาสัมพันธ  
คาวัสดุ  และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 
 

(35)  โครงการจัดการแขงขัน “เทศบาลนครตรังมินิฮาลฟมาราธอน”   ตั้งไว  300,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการจัดการแขงขันวิ่งมินิ-ฮาลฟมาราธอน  โดยจายเปนคาใชจายในพิธีเปด-ปด   
คาตกแตงสถานท่ี  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  คาวัสดุดําเนินงาน  คาเชาเครื่องขยายเสียง  คาอาหาร  
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาเหรียญรางวัล/ถวยรางวัล/เงินรางวัล  คาของท่ีระลึก  คาตอบแทนผูตัดสิน   
คาอุปกรณแขงขัน  อุปกรณกีฬา  และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 
 

  (36)  โครงการพัฒนากีฬามวยเทศบาลนครตรัง     ตั้งไว  800,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมพัฒนากีฬามวยเทศบาลนครตรัง  โดยการฝกอบรม/ฝกปฏิบัติ/กีฬา
มวยแกเด็กและเยาวชน/ผูฝกสอนกีฬามวย  การแขงขันกีฬามวย  การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันรายการ
ตางๆ  การเขาคายเก็บตัวฝกซอมนักกีฬามวย  โดยจายเปนคาอุปกรณการกีฬา  คาชุดนักกีฬาพรอมรองเทา
และถุงเทา  คาวัสดุอุปกรณ  คาสมนาคุณวิทยากร  คาตอบแทนกรรมการตัดสิน  คาตอบแทนผูควบคุมทีม
และผูฝกสอนหรือเจาหนาท่ีอ่ืน  คาของขวัญของรางวัล  คาเบ้ียเล้ียง  คาเชาท่ีพัก  คาพาหนะเดินทาง  คาจาง
เหมา  คาเชาเครื่องขยายเสียง  คาถวยรางวัล  คาโลรางวัลหรือเหรียญรางวัล  คาเงินรางวัล  คาอาหาร  
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพร  และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ
ดําเนินการโครงการ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 
 

  (37)  โครงการจัดงานประเพณีลากพระ    ตั้งไว    250,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดกิจกรรมและงานประเพณีชักพระรวมท้ังการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ  เพ่ือสงเสริมพุทธศาสนา  
โดยจายเปนคาปจจัยถวายพระและเครื่องไทยธรรม  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใชจายในพิธี
เปด-ปด  คาของขวัญของรางวัลของท่ีระลึก  คาตอบแทนกรรมการตัดสิน  คาเงินรางวัล  คาจางมหรสพ   
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คาตกแตงสถานท่ี  คาตอบแทนเรือพระ  คาใชจายในการประชาสัมพันธ   คาติดตั้งมิ เตอรไฟฟา   
คากระแสไฟฟา  คามิเตอรช่ัวคราว  คาดอกไม  คาวัสดุ  คาเชาเครื่องเสียง   คาภัตตาหาร  คาตกแตงเวที   
และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 
 

  (38)  โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ตั้งไว     100,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในวันสําคัญทางพุทธศาสนา  เชน  วันเขาพรรษา  วันออกพรรษา  วันมาฆบูชา  วันวิ
สาขบูชา ฯลฯ  โดยจายเปนคาวัสดุดําเนินงาน  คาปจจัยถวายพระและเครื่องไทยธรรม  คาตกแตงรถและตน
เทียนพรรษา  คาดอกไม  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  คาภัตตาหาร  คาน้ําปานะ  คาอาหาร  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาจางมหรสพ  คาการแสดงบนเวที  คาดอกไมธูปเทียน  คาของขวัญ/ของรางวัล/ของท่ีระลึก  
คาตอบแทนกรรมการตัดสิน  คาเชาเครื่องเสียง  คาจางเหมาบริการและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ
ดําเนินการโครงการ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 
 

  (39)  โครงการจัดงานทอดกฐินสามัคค ี    ตั้งไว     50,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดงานทอดกฐินสามัคคี  การจัดพิธีทางศาสนา  การจัดกิจกรรมการฉลององคกฐิน  การจัด
กิจกรรมขบวนแหองคกฐิน  และพิธีการทอดกฐินสามัคคี  รวมท้ังกิจกรรมอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวของ  โดยจายเปน 
คาจัดซ้ือวัสดุดําเนินงาน  คาปจจัยและเครื่องไทยธรรม  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาดอกไม  คาเครื่อง
อัฐบริขาร  คาน้ําปานะ  คาภัตตาหาร  คาจางมหรสพ  คาการแสดงบนเวที  คาเชาเครื่องขยายเสียงคาตกแตง
เวที  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 
 

  (40)  โครงการกิจกรรมบรรพชาสามเณรและอุปสมบทภาคฤดูรอน ตั้งไว    150,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอนและอุปสมบทพระภิกษุภาคฤดูรอน  
และกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ  โดยจายเปนคาวัสดุตางๆในการดําเนินการ  คาปจจัยเครื่องไทยธรรม  คาน้ํา
ปานะ  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาดอกไมธูปเทียน  คาวัสดุเครื่องบริโภค  คาภัตตาหาร  คาชุดนาค  คาผาไตร
จีวร  คาทําขวัญนาค  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  คาดนตรีไทย  คากลองยาว  คามหรสพ  คาตกแตงสถานท่ี  
คาจางเหมาบริการ  และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 
 

  (41)  โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมจริยธรรมแกเด็กและเยาวชน ตั้งไว    500,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมสงเสริมจริยธรรมแกเด็กและเยาวชน  โดยการฝกอบรม  การประชุม
ทางวิชาการ  การจัดกิจกรรมเขาคายคุณธรรมจริยธรรม  จัดการสอนธรรมศึกษา  สงนักเรียน/เยาวชน   
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สอบธรรมศึกษา  ตรี โท เอก  จัดอบรมพุทธศึกษาและอิสลามศึกษา  ทัศนศึกษาแหลงกําเนิดพุทธศาสนาของ
พระพุทธเจา  แหลงอริยธรรมท่ีเกี่ยวของกับศาสนาตางๆ   และจัดกิจกรรมอ่ืนๆ  โดยจายเปนคาสมนาคุณ
วิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  คาของขวัญของรางวัลและเงินรางวัล  คาอาหาร  
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาของท่ีระลึก  คาเชาเครื่องขยายเสียง  คาภัตตาหาร  คาจางเหมาบริการ  คา
พาหนะ  คาท่ีพัก  คาเบ้ียเล้ียงไปราชการและคาใชจายอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 
 

(42)  โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต                  ตั้งไว   500,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดพิธีทางพุทธศาสนา  การจัดขบวนแหรถพระพุทธรูป  รถสงกรานต  การจัด
พิธีสรงน้ําพระสงฆ  การรดน้ําขอพรผูสูงอายุ   การประกวดเทพีสงกรานต   การจัดแสดงมหรสพ   
การแขงขันกีฬา/การประกอบอาชีพตางๆ ของชุมชนทองถ่ิน  ฯลฯ โดยจายเปนคาปจจัยและเครื่องไทยธรรม
คาวัสด ุ คาตกแตงสถานท่ี  คาดอกไม    วัสดุโฆษณาและเผยแพร  คาจางเหมาบริการ  คาของขวัญ คาติดตั้ง
มิเตอรช่ัวคราว คาเชามิเตอร คากระแสไฟฟา คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาตอบแทน  คาโล
รางวัล/ของรางวัล/เงินรางวัล  คาจางมหรสพ  และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 
 

  (43)  โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง                ตั้งไว   300,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณลีอยกระทง  เชน  การจัดขบวนแหกระทง  การประกวดกระทง 
การประกวดนางนพมาศ/หนูนอยนพมาศ  การแสดงดนตรีมหรสพตางๆ  การประกวดกลอง/รองเพลง  ฯลฯ 
โดยจ ายเปนคาใชจายในพิธีเปด-ปด  คาวัสดุ   คาตกแตงสถานท่ี  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร   
คาประชาสัมพันธ  คาของขวัญ/ของรางวัล/เงินรางวัล  คาเชา/คาจางเหมาบริการ  คาอาหารวาง  คาอาหาร
และเครื่องดื่ม  คาตอบแทน  คาเชาเครื่องขยายเสียง  คากระแสไฟฟา  และคาใชจายอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของกับการ
ดําเนินการโครงการ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 
 

  (44)  โครงการจัดงานประเพณีชักพระวัดควนขัน   ตั้งไว    200,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงาน  การตกแตงเรือพระ   พิธีทางพุทธศาสนา  การแสดงมหรสพ  การ
แขงขันทางอาชีพในชุมชนทองถ่ิน  การจัดนิทรรศการ ฯลฯ  โดยจายเปนคาใชจายในพิธีเปด-ปด  คาวัสดุ   
คาตกแตงสถานท่ี  คาตอบแทน  คาของขวัญ/ของรางวัล/เงินรางวัล  คาจางเหมาบริการ  คามหรสพ  
คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาปจจัยและเครื่องไทยธรรม  และคาใชจายอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการ
ดําเนินการโครงการ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 
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  (45)  โครงการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
          ตั้งไว    100,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประจําถ่ิน ศิลปนพ้ืนบาน  โดยจัดกิจกรรมการประกวดเรือพระ  การ
แขงขันตีโพน  การประกวดศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบาน  การแสดงตางๆ  การจัดนทิรรศการ  ฯลฯ  โดยจายเปน
คาวัสด ุ คาตกแตงสถานท่ี  คาจางมหรสพ  คาจางเหมาบริการ  คาเชาเครื่องขยายเสียง  คาอาหาร  คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาของขวัญของรางวัลและเงินรางวัล  คาของท่ีระลึก  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร   
คากรรมการตัดสิน  คาดอกไมธูปเทียน  และคาใชจายอ่ืน  ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 
 

  (46)  โครงการจัดงานประเพณีทําบุญวันสารทเดือนสิบ  ตั้งไว     100,000  บาท 
เพ่ือเปนคาใชจายในพิธีทางพระพุทธศาสนา   การสมโภชหมฺรับ   การแสดงมหรสพ   การแขงขันและ
ประกวดหมฺรับ  การจัดนิทรรศการ  ฯลฯ  โดยจายเปนคาปจจัยเครื่องไทยธรรม  คาน้ําปานะ  คาตอบแทน  
คาของขวัญ/ของรางวัล/เงินรางวัล  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาตกแตงสถานท่ี  คามหรสพ  
และคาใชจายอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวของในการดําเนินการโครงการ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 

ง.  ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 
                   ตั้งไว  19,255,660  บาท 
  (1)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

            ตั้งไว      800,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครูท้ัง 7 โรงเรียน  บุคลากร
ทางการศึกษา  ครูผูดูแลเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง  และลูกจางประจํา  พนักงานจาง  เพ่ือจายเปนคา
เบ้ียเล้ียง  คาเชาท่ีพัก  คาพาหนะเดินทาง  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ  และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน 
ในการเดินทางไปราชการ  รวมท้ังคาลงทะเบียนในการฝกอบรมของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
สําหรับพนักงานเทศบาลนครตรัง  พนักงานครู  บุคลากรทางการศึกษา  ครูผูดูแลเด็กเล็กของศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง  พนักงานจาง  และบุคลากรอ่ืนท่ีเกี่ยวของท่ีกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน  มีเปาหมายในการฝกอบรม ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา   

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  เปนเงิน      191,000  บาท 
  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา      เปนเงิน      300,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ   

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมฯ เปนเงิน        40,000  บาท 
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ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา     เปนเงิน          2,000  บาท 
  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  เปนเงิน        21,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนา  วัฒนธรรมฯ เปนเงิน      246,000  บาท 
  (2)  คาของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล    ตั้งไว       1,500  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือของขวัญ  ของรางวัลหรือเงินรางวัลใหแก ผูเขารวมกิจกรรมตางๆ หรือผูปฏิบัติงาน
ใหแกเทศบาล 
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
ศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 
  (3)  คาใชจายโครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของเทศบาลนครตรัง 

ตั้งไว     50,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของเทศบาลนครตรัง เชน การจัดทําขอทดสอบ 
คูมือการประเมินฯ การประชุมช้ีแจง การประเมินคุณภาพ การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครตรังท้ัง 7 โรงเรียนและการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยจายเปนคาซ้ือวัสดุตางๆ ในการดําเนินการ 
คาจางทําปกหนังสือ คาจางเหมาบริการ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
  (4)  โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา           ตั้งไว  18,404,160  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายตางๆ  ดังนี ้

 1.  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน     ตั้งไว  10,400,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวันใหเด็กเล็ก  เด็กอนุบาล  และเด็ก ป.1-ป.6  สําหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
ตรัง  7  โรงเรียน  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง   และศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดควนวิเศษ โดยแยกจัดสรรดังนี้ 
   1.1  โรงเรียนเทศบาล  1  (สังขวิทย)  จํานวน  821  คน  คนละ  13  บาท   จํานวน  
200  วัน  เปนเงิน  2,134,600  บาท 
   1.2  โรงเรียนเทศบาล  2  (วัดกะพังสุรินทร)  จํานวน  449  คน  คนละ  13  บาท  
จํานวน  200  วัน  เปนเงิน  1,167,400  บาท 
   1.3  โรงเรียนเทศบาล  3  (บานนาตาลวง)  จํานวน  406  คน  คนละ  13  บาท  
จํานวน  200  วัน   เปนเงิน  1,055,600  บาท 
   1.4  โรงเรียนเทศบาล  4  (วัดมัชฌิมภูมิ)  จํานวน  203  คน  คนละ  13  บาท  
จํานวน  200  วัน   เปนเงิน  527,800  บาท 
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   1.5  โรงเรียนเทศบาล  5  (วัดควนขัน)  จํานวน  284  คน  คนละ  13  บาท  จํานวน  
200  วัน   เปนเงิน  738,400  บาท 
   1.6  โรงเรียนเทศบาล  6  (วัดตันตยาภิรม)  จํานวน  881  คน  คนละ  13  บาท  
จํานวน  200  วัน   เปนเงิน  2,290,600  บาท 
   1.7  โรงเรียนเทศบาล  7  (วัดประสิทธิชัย)  จํานวน  200  คน  คนละ  13  บาท    
จํานวน  200  วัน   เปนเงิน  520,000  บาท 

1.8  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง จํานวน  465  คน  คนละ  13  บาท  
จํานวน  280 วัน  จํานวน  1,692,600  บาท 

      1.9  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดควนวิเศษ จํานวน 75 คนคนละ 13 บาท  จํานวน  280  
วัน  จํานวน  273,000  บาท   
ท้ังนี้จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 2.  เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของทองถ่ิน   
         ตั้งไว  5,325,600  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายตางๆ  ดังนี้  
   2.1  คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
ตรัง  โรงเรียนละ  20,000  บาท  จํานวน 7 โรงเรียน  เปนเงิน  140,000  บาท 
   2.2  คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน  ระบบ Asymmetric Digital Subscriber 
Line:ADSL โรงเรียนละ 9,600 บาทตอป  และระบบ Wireless Fidelity:WiFi  โรงเรียนละ 7,200 บาทตอป  
จํานวน  7  โรงเรียน  เปนเงิน  117,600  บาท   
   2.3  คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง   
คนละ  3,000  บาท  จํานวน  244  คน  เปนเงิน 732,000 บาท โดยแยกจัดสรรดังนี้ 

    (1)  โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย)  จํานวน  54  คน  เปนเงิน  162,000  บาท 
    (2)  โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร) จํานวน 47 คน เปนเงิน  141,000  บาท 
    (3)  โรงเรียนเทศบาล 3 (บานนาตาลวง)  จํานวน  26  คน  เปนเงิน  78,000  บาท 
    (4)  โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)  จํานวน  16  คน  เปนเงิน  48,000  บาท 
    (5)  โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน)  จํานวน  18  คน  เปนเงิน  54,000  บาท 
    (6)  โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)  จํานวน 70  คน  เปนเงิน  210,000  บาท 
    (7)  โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย)  จํานวน  13  คน  เปนเงิน  39,000  บาท  

   2.4  ค าใชจายในการพัฒนาผูดูแลเด็ก สังกัด ศูนย พัฒนาเด็ก เล็ก เทศบาล 
นครตรัง  จํานวน  21  คน  คนละ 1,000 บาท/ป  เปนเงิน  21,000  บาท 
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   2.5  คาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียนเทศบาล โดยจัดสรรใหโรงเรียนละ  
75,000  บาท  จํานวน  7  โรงเรียน  เปนเงิน  525,000  บาท   
   2.6  คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน จัดสรรใหโรงเรียนละ  
20,000  บาท  จํานวน  7  โรงเรียน  เปนเงิน  140,000  บาท 
   2.7  คาใชจายโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ในการ
พัฒนาทองถ่ิน (SBMLD)โดยจัดสรรใหโรงเรียนเทศบาลท่ีจะสมัครเขารวมในปงบประมาณ พ.ศ. 2556  
โรงเรียนละ 1,000,000  บาท  จํานวน 2 โรงเรียน  เปนเงิน 2,000,000  บาท  และโรงเรียนเดิมท่ีเคยไดรับ
จัดสรรโรงเรียนละ  300,000 บาท จํานวน 5 โรงเรียน เปนเงิน 1,500,000 บาท  รวมเปนเงิน  3,500,000 บาท 
   2.8  คาใชจายในการจัดทําศูนยการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย  โดยจัดสรรให
โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย)  โรงเรียนเทศบาล 3 (บานนาตาลวง)  และโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 
โรงเรียนละ  50,000  บาท  เปนเงิน  150,000  บาท   
ท้ังนี้จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

     3.  คาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา ตั้งไว  2,329,600 บาท 
เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน  และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง  จํานวน 3 โรงเรียน โดยแยกจัดสรรดังนี้ 

 3.1  โรงเรียนเทศบาล  1 (สังขวิทย)  จํานวน  236  คน  คนละ  13  บาท/คน  
จํานวน  200  วัน  เปนเงิน  613,600  บาท 

 3.2  โรงเรียนเทศบาล  2 (วัดกะพังสุรินทร)  จํานวน  321  คน  คนละ  13  บาท/คน  
จํานวน  200  วัน  เปนเงิน  834,600  บาท 

 3.3  โรงเรียนเทศบาล  6 (วัดตันตยาภิรม)  จํานวน  339  คน  คนละ  13  บาท/คน  
จํานวน  200  วัน  เปนเงิน  881,400  บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับมัธยมศึกษา  เปนเงิน  1,475,750  บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับมัธยมศึกษา  เปนเงิน  853,850  บาท 

     4.  คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)    ตั้งไว   152,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัวนักเรียน)  สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย  ประมาณ 80 คน  คนละ 1,900 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับมัธยมศึกษา 

     5.  คาเครื่องแบบนักเรียน     ตั้งไว    40,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายสําหรับคาเครื่องแบบนักเรียน  สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ประมาณ 80 คน  คนละ 500 บาท   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับมัธยมศึกษา 



121 
 

     6.  คาหนังสือเรียน      ตั้งไว     100,560  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายสําหรับคาหนังสือเรียน สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประมาณ 80 คน 
คนละ 1,257 บาท   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับมัธยมศึกษา 

     7.  คาอุปกรณการเรียน     ตั้งไว     18,400  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายสําหรับคาอุปกรณการเรียน สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประมาณ 80 
คน  คนละ 230 บาท   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับมัธยมศึกษา 

     8.  คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน     ตั้งไว       38,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายสําหรับคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประมาณ 
80 คน คนละ 475 บาท   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดบัมัธยมศึกษา 
 
 คาวัสด ุ                  ตั้งไว  16,584,060  บาท 
 

  ก.  ประเภท  วัสดุสํานักงาน              ตั้งไว       290,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  เชน  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ไมบรรทัด  ยางลบ  กระดาษไข  น้ําดื่ม 
คาถายเอกสาร  คาถายเอกสารแบบแปลน  มูล่ี  มานปรับแสง  ฯลฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา   

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา       เปนเงิน       150,000  บาท 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา      เปนเงิน         90,000  บาท  

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ เปนเงิน         50,000  บาท 
 

  ข.  ประเภท วัสดุไฟฟาและวิทย ุ     ตั้งไว     80,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน สายไฟฟา ปล๊ักไฟฟา หลอดไฟฟา  ลําโพง  ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา   

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา       เปนเงิน         10,000  บาท 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา      เปนเงิน         50,000  บาท 

ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ   
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรม ฯ   เปนเงิน         20,000  บาท 
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  ค.  ประเภท วัสดุงานบานงานครัว                ตั้งไว  14,432,060  บาท 
       1.  คาวัสดุงานบานงานครัวตางๆ              ตั้งไว       100,000  บาท 
-  เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวตางๆ เชน จาน ชาม ไมกวาด แกวน้ํา ชอนสอม  เชือกเสนใหญ  ท่ีนอน 
ผาปูท่ีนอน  หมอน  ปลอกหมอน ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา    

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา       เปนเงิน          10,000  บาท 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา      เปนเงิน          40,000  บาท 

ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ   
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ เปนเงิน          50,000  บาท 

      2.  คาอาหารเสริม (นม)                ตั้งไว  14,332,060  บาท 
เพ่ือจายเปนคาอาหารเสริม (นม)  ดังนี้ 

2.1  คาอาหารเสริม (นม)  สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  ตั้งไว  1,000,000  บาท 
เพ่ือเปนคาอาหารเสริม (นม)  สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  จํานวน 3 โรงเรียน  ไดแก  โรงเรียนเทศบาล   1 
(สังขวิทย)  โรงเรียนเทศบาล  2 (วัดกะพังสุรินทร)  และโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับมัธยมศึกษา   

2.2  คาอาหารเสริม(นม)  สําหรับเด็กเล็ก  เด็กอนุบาล  และเด็ก ป.1-ป.6 
                    ตั้งไว  13,332,060 บาท 
เพ่ือจายเปนคาอาหารเสริม(นม)  สําหรับเด็กเล็ก  เด็กอนุบาล  และเด็ก ป.1-ป.6  สําหรับโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง  7  โรงเรียน  โรงเรียนอนุบาลตรัง  โรงเรียนวัดควนวิเศษ   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดควนวิเศษ  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดคลองน้ําเจ็ด  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง  ดังนี้   
   (1)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดคลองน้ําเจ็ด  จํานวน  75  คน  คนละ  7  บาท/คน  
จํานวน  280  วัน  เปนเงิน  147,000  บาท 
   (2)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดควนวิเศษ  จํานวน  75  คน  คนละ  7  บาท/คน  จํานวน  
280  วัน  เปนเงิน  147,000  บาท 
   (3)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง  จํานวน  465  คน  คนละ  7  บาท/คน  
จํานวน  280  วัน  เปนเงิน  911,400  บาท 
   (4)  โรงเรียนอนุบาลตรัง  จํานวน  1,834  คน  คนละ  7  บาท/คน  จํานวน  260  วัน  
เปนเงิน  3,337,880  บาท 
   (5)  โรงเรียนวัดควนวิเศษ จํานวน  1,585  คน  คนละ  7  บาท/คน  จํานวน  260  
วัน  เปนเงิน  2,884,700  บาท 
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   (6)  โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย)  จํานวน  821  คน  คนละ  7  บาท/คน  จํานวน  
260  วัน  เปนเงิน  1,494,220  บาท 
   (7)  โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร)  จํานวน  449  คน  คนละ  7  บาท/คน  
จํานวน  260  วัน  เปนเงิน  817,180  บาท 
   (8)  โรงเรียนเทศบาล 3 (บานนาตาลวง)  จํานวน  406  คน  คนละ  7  บาท/คน  
จํานวน  260  วัน  เปนเงิน  738,920  บาท 
   (9)  โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)  จํานวน  203  คน  คนละ  7  บาท/คน  
จํานวน  260  วัน  เปนเงิน  369,460  บาท 
   (10)  โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน)  จํานวน  284  คน  คนละ  7  บาท/คน  
จํานวน  260  วัน  เปนเงิน  516,880  บาท 
   (11)  โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)  จํานวน  881  คน  คนละ  7  บาท/คน  
จํานวน  260  วัน  เปนเงิน  1,603,420  บาท 
   (12)  โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย)  จํานวน  200  คน  คนละ  7  บาท/คน  
จํานวน  260  วัน  เปนเงิน  364,000  บาท 
ท้ังนี้จะเบิกจายตอเม่ือไดรับจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานการศึกษากอนวัยเรียนและประถมศึกษา  
 

  ง.  ประเภท วัสดุกอสราง      ตั้งไว   100,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน  ไมตางๆ  สี  ปูนซีเมนต  ทราย  กระเบ้ือง  สังกะสี  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา   

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  เปนเงิน      20,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกับศาสนาวัฒนธรรม ฯ เปนเงิน      80,000  บาท 
 

  จ.  ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนสง    ตั้งไว    100,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  หัวเทียน  ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา   

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

ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ เปนเงิน      40,000  บาท 
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  ฉ.  ประเภท  วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน    ตั้งไว   250,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน  เชน  น้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง  ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

  ช.  ประเภท  วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย   ตั้งไว    350,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  เชน  แอลกอฮอล  คลอรีน  น้ํายาฆาเช้ือ  เวชภัณฑ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา     เปนเงิน        50,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ เปนเงิน      300,000  บาท 
 

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

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา     เปนเงิน         20,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ เปนเงิน         80,000  บาท 
 

  ฌ.  ประเภท  วัสดุโฆษณาและเผยแพร     ตั้งไว       10,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน  กระดาษเขียนโปสเตอร  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา   

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา      เปนเงิน       3,000  บาท 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา     เปนเงิน       2,000  บาท 

ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ    
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ เปนเงิน       5,000  บาท 

 

  ญ.  ประเภท  วัสดุเครื่องแตงกาย      ตั้งไว    439,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเครื่องแตงกาย  เชน  ชุดนาฏศิลป  ชุดวงดุริยางค  ฯลฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
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  ฎ.  ประเภท  วัสดุกีฬา      ตั้งไว      60,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดกุีฬา  เชน ลูกฟุตบอล  ลูกปงปอง  ลูกบาสเกตบอล  ตะกรอ  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา    เปนเงิน       10,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ เปนเงิน       50,000  บาท 
 

  ฏ.  ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร     ตั้งไว    150,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  แผนหรือจานบันทึกขอมูล  ตลับผงหมึก  แปนพิมพ  เมาส  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา   

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา         เปนเงิน      60,000  บาท 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา         เปนเงิน      30,000  บาท 

ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ   
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ เปนเงิน      60,000  บาท 

 

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

  ฑ.  ประเภท  วัสดุการศึกษา     ตั้งไว     208,000  บาท 
  (1)  เพ่ือจายเปนคาวัสดกุารศึกษา  เชน  หุน  ส่ือการเรียนการสอนทําดวยพลาสติก  ฯลฯ 
สําหรับโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง  และเพ่ือรองรับการขยายการศึกษาระดับ
มัธยมปลาย 
ตั้งจายจากเงินรายได    
ปรากฏในแผนงานการศึกษา   

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา     เปนเงิน      18,000  บาท 
งานระดับมัธยมศึกษา    เปนเงิน    183,700  บาท 

 (2)  เพ่ือจายเปนคาวัสดุการเรียนการสอน  สําหรับเด็กเรรอนในเขตเทศบาลนครตรัง  
ท้ังนี้จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานการศึกษาไมกําหนดระดับ เปนเงิน        6,300  บาท 
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ฒ.  ประเภท  วัสดุดนตร ี      ตั้งไว     10,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุดนตร ี เชน  ฉิ่ง  ฉาบ  กรับ  อังกะลุง  กลอง  ลูกซัด  ขลุย  โหมง  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 
 1.4  หมวดคาสาธารณูปโภค    ตั้งไว  รวม    2,530,000  บาท  แยกเปน 
 

  (1)  ประเภท  คาไฟฟา                  ตั้งไว  2,000,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาไฟฟาในสนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง  สนามกีฬาทุงแจง  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศาสนาฯ 
 

  (2)  ประเภท  คาน้ําประปา     ตั้งไว    400,000  บาท 
    1)  คาน้ําประปาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครตรัง  ตั้งไว    265,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง ท้ัง 7 โรงเรียน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรยีนและประถมศึกษา 
    2)  คาน้ําประปาสนามกีฬาท่ีรับการถายโอนฯ   ตั้งไว    135,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาสนามกีฬาท่ีไดรับการถายโอนฯ  (สนามกีฬาทุงแจง)  ตั้งจายตามหลักเกณฑการ
จัดสรรสําหรับสนามกีฬาขนาดใหญ  สนามละ  135,000  บาท  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
ดวนมาก ท่ี มท 0893.4/ว 1752 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2555  ท้ังนี้จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรรจากกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศาสนาฯ  
 

  (3)  ประเภท  คาโทรศัพท     ตั้งไว      60,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาโทรศัพท  คาใชจายเพ่ือใหไดใชบริการโทรศัพท  และคาใชจายท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ  
เชน  คาเชาเครื่อง  คาเชาเลขหมายโทรศัพท  คาบํารุงรักษา  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา          เปนเงิน      20,000  บาท 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา       เปนเงิน      40,000  บาท 
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(4)  ประเภท  คาบริการทางดานโทรคมนาคม   ตั้งไว      70,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ตและคาส่ือสารอ่ืนๆ  รวมท้ังคาใชจายเพ่ือใหไดใช
บริการดังกลาว  และคาใชจายท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา   

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  เปนเงิน      50,000  บาท 
  งานการศึกษาไมกําหนดระดับ   เปนเงิน      20,000  บาท 
 

1.5  หมวดเงินอุดหนุน     ตั้งไว  รวม    9,873,400  บาท  แยกเปน 
 

  ก.  ประเภท  เงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐ หรือเอกชนในกิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน 
                      ตั้งไว  9,873,400  บาท 
 (1)  อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลตรัง                ตั้งไว  4,768,400  บาท 
เพ่ือจายเปนคาสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็ก,เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6  จํานวน  
1,834  คน  คนละ  13  บาท  จํานวน  200  วัน  ท้ังนี้จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา   
 (2)  อุดหนุนโรงเรียนวัดควนวิเศษ                ตั้งไว  4,121,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็ก,เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6  จํานวน  
1,585  คน  คนละ  13  บาท  จํานวน  200  วัน  ท้ังนี้จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา   
 (3)  อุดหนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดคลองน้ําเจ็ด               ตั้งไว     273,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็ก  จํานวน  75  คน  คนละ  13  บาท  จํานวน  
280  วัน  ท้ังนี้จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา   
 (4)  อุดหนุนสํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดตรัง  ตั้งไว    300,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนการกีฬาตามโครงการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพการกีฬาและจัดการแขงขันกีฬา
ระดับนานาชาติเพ่ือยกระดับการพัฒนามาตรฐานการกีฬาจังหวัดตรัง   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ 
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 (5)  อุดหนุนวิทยาลัยการอาชีพตรัง    ตั้งไว    311,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  สงเสริมอาชีพหลักสูตรเสริมแกนมัธยม/เทียบ
โอนความรูและประสบการณ  สําหรับนกัเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง  ตามโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนสําหรับการฝกอบรมอาชีพ/เทียบโอนความรูและประสบการณ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา   
 (6)  อุดหนุนมัสยิดมะดีนะ  ตุลอิสลาม    ตั้งไว    100,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนในการสงเสริมการศึกษาและการจัดกิจกรรมประเพณีทางศาสนาอิสลาม  เชน  
การอานคัมภีรอัลกุราอาน  การถือศีลอด  ฮารีรายอ  เมาลิด  อาซูรอ  ฯลฯ  ของประชาชนมุสลิมในทองถ่ิน   
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถ่ิน 
 
2.  รายจายเพ่ือการลงทุน      ตั้งไวรวม    41,240,800  บาท  แยกเปน 
 

 2.1  หมวดคาครุภัณฑที่ดินและส่ิงกอสราง   ตั้งไวรวม    41,240,800  บาท  แยกเปน 
 

 คาครุภัณฑ                    ตั้งไว  2,526,200  บาท 
 

ก.  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน     ตั้งไว    664,000  บาท 
  1.  โตะทํางาน        ตั้งไว      30,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาโตะทํางานพรอมเกาอ้ี สําหรับพนักงานครขูองโรงเรียนเทศบาล 5  (วัดควนขัน)  จํานวน 6  ชุด  
แตละชุดประกอบดวย 

-  โตะทํางาน เปนแบบไม จํานวน 1 ตัว 
-  เกาอ้ีทํางาน แบบไม เบาะหุมหนัง จํานวน 1 ตัว 

เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  

2.  ตูไม         ตั้งไว      80,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาตูไมชนิด 2 ตอน สําหรับเก็บเอกสารของโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) จํานวน 2 ตู แตละตู
มีรายละเอียดดังนี ้

-  ทําดวยไมชนิด 2 ช้ัน 2 ตอน แยกช้ิน ตอนบนเปนตูไมกระจกเล่ือนได ขนาด 
กวางไมนอยกวา  0.5 เมตร สูง 1.20 เมตร  ตอนลางเปนตูไมทึบ  ขนาดกวางไมนอยกวา  0.60  เมตร  
ยาว  3  เมตร  สูง  0.80  เมตร  
เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  
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  3.  ตูเหล็ก       ตั้งไว      11,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาตูเหล็ก  ขนาด 914 x 457 x 1,830 มม.  สําหรับใสเส้ือผาชุดนาฏศิลป  จํานวน 2 ตู  สําหรับ
โรงเรียนเทศบาล 3 (บานนาตาลวง)  เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ   
จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  
 

4.  เกาอ้ีทํางาน        ตั้งไว      30,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเกาอ้ีทํางาน  แบบมีลอเล่ือน  ปรับระดับได  จํานวน 10 ตัว  สําหรับงานการเงิน  จํานวน 3 ตัว  
งานการเจาหนาท่ี  จํานวน 1 ตัว  งานพัฒนาส่ือ จํานวน 1 ตัว  งานธุรการ จํานวน 1 ตัว  งานกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน จํานวน 2 ตัว  งานกีฬาและนันทนาการ จํานวน 1 ตัว  งานการศึกษานอกระบบ จํานวน 1 ตัว   
เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงตัง้จายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  เปนเงิน   18,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ เปนเงิน  12,000  บาท 
 

5.  เกาอ้ี         ตั้งไว      18,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเกาอ้ีพลาสติก  มีพนักพิง  แบบหนาอยางดี  จํานวน 100 ตัว  สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3  
(บานนาตาลวง)  เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาด
ทองถ่ิน   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา   
 

6.  เครื่องโทรสาร      ตั้งไว      18,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเครื่องโทรสารระบบเลเซอร  จํานวน  1  เครื่อง  สําหรับโรงเรียนเทศบาล  (วัดควนขัน)  
รายละเอียดดังนี ้

-  ความเร็วในการสงเอกสารไมเกินกวา  6  วินาทีตอแผน 
-  สงเอกสารไดครั้งละไมนอยกวา  20  แผน 

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  
 

7.  พัดลม       ตั้งไว      25,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาพัดลม  จํานวน  2  รายการ  สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 (บานนาตาลวง)  ดังนี ้

 1)  พัดลมเพดานแบบโคจร ขนาดใบพัดไมต่ํากวา  16  นิ้ว  จํานวน  5  ตัว 
 2)  พัดลมอุตสาหกรรมพรอมขาตั้ง ขนาดใบพัดไมต่ํากวา  24  นิ้ว  จํานวน  4  ตัว  

เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จงึตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา   
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8.  เครื่องปรับอากาศ      ตั้งไว    164,200  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเครื่องปรับอากาศ จํานวน 2 รายการ ดังนี ้
 1)  เครื่องปรับอากาศ ขนาดไมต่ํากวา 12,000 บีทียู  ชนิดติดผนัง  มีระบบฟอกอากาศใน
ตัว ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 2134-2545 และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5  
จํานวน 6 เครื่อง  สําหรับโรงเรียนเทศบาล 6  (วัดตันตยาภิรม)  เปนเงิน  107,400  บาท 

 2)  เครื่องปรับอากาศ ขนาดไมต่ํากวา 18,000 บีทียู  ชนิดตั้งพ้ืนหรือแขวน  มีระบบฟอก
อากาศในตัว   ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 2134-2545  และฉลากประหยัด
ไฟฟาเบอร 5  จํานวน 2 เครื่อง  สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 (บานนาตาลวง)  เปนเงิน  56,800  บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา   
 

  9.  เครื่องดูดฝุน       ตั้งไว      15,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเครื่องดูดฝุน จํานวน 1 เครื่อง  มีขนาดความจุไมนอยกวา  25  ลิตร  สามารถดูดฝุนและน้ําได  
พรอมอุปกรณ  สําหรับโรงเรียนเทศบาล 4  (วัดมัชฌิมภูมิ)     
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา   
 

  10.  รถเข็น        ตั้งไว      20,000  บาท  
เพ่ือจายเปนคารถเข็นอเนกประสงค  จํานวน 2 ตัว  สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง   
แตละตัวมีรายละเอียดดังนี้ 
   -  เปนรถเข็นอเนกประสงคช้ันเดียว  แบบสแตนเลส 
   -  ขนาด ไมนอยกวา 600 x 900 x 600 มม.  
   -  รับน้ําหนักไดไมนอยกวา 450 กิโลกรัม  
เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา   
 

11.  แทนบรรยาย      ตั้งไว        7,500  บาท 
เพ่ือจายเปนคาแทนบรรยาย  ทําดวยไมเนื้อแข็งเสาเกรียว  ขนาดกวาง 65 ซม. ยาว 50 ซม. สูง 110 ซม.  มี
ลวดลาย  จํานวน 1 แทน  สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 (บานนาตาลวง)   เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา   
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  12.  ช้ันวางหนังสือ      ตั้งไว    245,300  บาท 
 1)  ช้ันวางหนังสือแบบไม     ตั้งไว      85,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาช้ันวางหนังสือ  แบบไมขนาดกวาง 2 เมตร สูง 160 ซม. ลึก 30 ซม.จํานวน 10 ตัว  สําหรับ
โรงเรียนเทศบาล 3 (บานนาตาลวง)  เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งจาย
ตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา   
 2)  ช้ันวางหนังสือแบบเหล็ก     ตั้งไว    160,300  บาท 
เพ่ือจายเปนคาช้ันวางหนังสือแบบเหล็ก  รายละเอียดดังนี ้
  -  ช้ันวางหนังสือแบบเตี้ย 2 ดาน 3 ชวง วางได 6 ช้ัน  ขนาดไมนอยกวา 274.5 x 48 
x 195.5 เซนติเมตร  จํานวน 5 ตัว 
  -  ช้ันวางหนังสือแบบเตี้ย 2 ดาน 3 ชวง วางได 3 ช้ัน  ขนาดไมนอยกวา 183 x 48 x 
99 เซนติเมตร  จํานวน 4 ตัว 
  -  ช้ันวางหนังสือพิมพฉบับเย็บเลม 2 ดาน 2 ชวง วางได 12 ช้ัน  ขนาดไมนอยกวา 
132 x 79 x 195.5 เซนติเมตร  จํานวน 1 ตัว 
เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา   
 

ข.  ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง              ตั้งไว    1,232,400  บาท 
  1.  รถโดยสาร                 ตั้งไว    1,232,400  บาท 
เพ่ือจายเปนคารถโดยสาร ขนาด 12 ท่ีนั่ง จํานวน 1 คัน รายละเอียดดังนี ้

-  เปนรถตูโดยสาร ขนาด 12 ท่ีนั่ง เครื่องยนตดีเซล 
-  ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี. 
-  เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟลมกรองแสง และพนกันสนิม 

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

ค.  ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร     ตั้งไว      30,000  บาท 
  1.  กลองถายวีดีโอ      ตั้งไว      30,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคากลองถายวีดีโอพรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด  สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง   
เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  
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ง.  ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย    ตั้งไว    238,000  บาท 
1.  กลองจุลทรรศน      ตั้งไว    208,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคากลองจุลทรรศน จํานวน 2 รายการ ดังนี ้
1)  กลองจุลทรรศน กระบอกตาคู มีกําลังขยายไมนอยกวา  1,500  เทา  จํานวน  

2  เครื่อง  สําหรับโรงเรียนเทศบาล  2 (วัดกะพังสุรินทร)   
เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งจายตามราคาตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา   เปนเงิน  54,000 

2)  กลองจุลทรรศนชนิด  2  ตา  จํานวน  4  เครื่อง  สําหรับโรงเรียนเทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม)  แตละเครื่องมีรายละเอียด  ดังนี้   
    -  มีกําลังขยายไมนอยกวา  1,000  เทา 
    -  หัวกลอง (VIEWING HEAD) เปนชนิดกระบอกตาคู หมุนไดรอบ  
 360  องศา  และมีปุมล็อกตรึงใหอยูกับท่ี 
    -  เลนสใกลตา (EYE PIECES) ชนิดเห็นภาพกวาง กําลังขยาย 10 x 1 คู  
มี Field number ไมต่ํากวา 18 มิลลิเมตร 
    -  เลนสวัตถุ (OBJECTIVE) ชนิด ACHROMATIC PARFOCAL 
กําลังขยาย  4 X   1  หัว ,  10 X   1 หัว ,40 X   1 หัว , 100 X   1 หัว 
    -  แปนบรรจุเลนสวัตถุสามารถบรรจุเลนสวัตถุไดไมนอยกวา  4  ชอง 
    -  ระบบแสงไฟอยูในฐานกลอง  ใชหลอดฮาโลเจน ขนาดไมนอยกวา  20  วัตต 
    -  ใชไฟ  220  โวลท 
    -  มีสารเคลือบเลนสเพ่ือปองกันเช้ือรา 
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  เปนเงิน  154,000  บาท  

2.  รถเข็นอาหาร       ตั้งไว      30,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคารถเข็นอาหาร  สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง   จํานวน 2 ชุด  แตละชุด   
มีรายละเอียดดังนี ้
   -  เปนรถเข็นอาหารแบบสแตนเลส  2  ช้ัน  ชนิดมือจับเดียว 
   -  ขนาดไมนอยกวา  880 x 510 x 890  มม. 
   -  รับน้ําหนักไดไมนอยกวา  200  กิโลกรัม  
เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  
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  จ.  คาครุภัณฑงานบานงานครัว     ตั้งไว      32,000  บาท 
  1.  เครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น     ตั้งไว        6,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น แบบ 2 กอก  จํานวน 1 เครื่อง  สําหรับโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน)   
เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  
  2.  หมอหุงขาว       ตั้งไว      26,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาหมอหุงขาวแบบแกส พรอมอุปกรณติดตั้ง ขนาดไมนอยกวา 7 ลิตร  จํานวน 4 ชุด สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง จํานวน 3 ชุด สําหรับโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) จํานวน 1 ชุด  เปน
ครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

ฉ.  ประเภทคาครุภัณฑกีฬา     ตั้งไว      16,000  บาท 
 1.  โตะเทเบิลเทนนิส      ตั้งไว      16,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาโตะเทเบิลเทนนิส ขนาดมาตรฐาน จํานวน 2 ชุด สําหรับโรงเรียนเทศบาล 5  (วัดควนขัน)  เปน
ครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  
 

ช.  ประเภทคาครุภัณฑคอมพิวเตอร    ตั้งไว    313,800  บาท 
  1.  เครื่องคอมพิวเตอร      ตั้งไว    195,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ จํานวน 13 ชุด สําหรับงานการเงิน จํานวน 1 เครื่อง งาน
แผนงานและโครงการ จํานวน 1 เครื่อง งานกีฬาและนันทนาการ จํานวน 1 เครื่อง และโรงเรียนเทศบาล 3 
(บานนาตาลวง) จํานวน 10 เครื่องแตละชุดมีรายละเอียดดังนี ้
   -  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU)  จํานวน 1 หนวย 
   -  มีสวนควบคุมการแสดงผลท่ีมีหนวยความจํา ไมนอยกวา 128 MB 
   -  มีหนวยความจําหลัก (RAM) มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
   -  มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) จํานวน 1 หนวย 
   -  มี DVD-RW จํานวน 1 หนวย 
   -  มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย  จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
   -  มีจอภาพแบบ LCD มีขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
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ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  เปนเงิน       30,000  บาท 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  เปนเงิน     150,000  บาท 

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมฯ เปนเงิน       15,000  บาท 

  2.  เครื่องสํารองไฟฟา      ตั้งไว      37,800  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 21 เครื่อง  สําหรับงานการเงิน จํานวน 1 เครื่อง  งานแผนงานและ
โครงการ จํานวน 1 เครื่อง  งานกีฬาและนันทนาการ จํานวน 1 เครื่อง  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง  
จํานวน 8 เครื่อง  และโรงเรียนเทศบาล 3 (บานนาตาลวง) จํานวน 10 เครื่อง  แตละเครื่องมีรายละเอียดดังนี ้
   -  มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 750 VA 
   -  สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา  15  นาที 
เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  เปนเงิน       3,600  บาท 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  เปนเงิน     32,400  บาท 

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมฯ เปนเงิน       1,800  บาท 

  3.  เครื่องพิมพ       ตั้งไว      81,000  บาท 
  (1)  เครื่องพิมพชนิดเลเซอรขาวดํา     ตั้งไว      39,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเครื่องพิมพ ชนิดเลเซอร ขาวดํา (30 หนา/นาที)  จํานวน 3 เครื่อง  สําหรับ หนวยศึกษานิเทศก 
จํานวน 1 เครื่อง  งานการเงินฯ จํานวน 1 เครื่อง  งานกิจกรรมฯ จํานวน 1 เครื่อง  แตละเครื่องมีรายละเอียดดังนี ้
   -  มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา  1,200 X 600 dpi 
   -  มีความเร็วในการพิมพไมนอยกวา  30 หนาตอนาที 
   -  มีหนวยความจํา  ขนาดไมนอยกวา  32  MB 
เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  เปนเงิน    26,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมฯ เปนเงิน    13,000  บาท  
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  (2)  เครื่องพิมพชนิดเลเซอรขาวดํา     ตั้งไว      42,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเครื่องพิมพ ชนิดเลเซอร ขาวดํา  (25 หนา/นาที)  สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 (บานนาตาลวง) 
จํานวน 5 เครื่อง  แตละเครื่องมีรายละเอียดดังนี ้
   -  มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา  1,200 X 600 dpi 
   -  มีความเร็วในการพิมพไมนอยกวา  25 หนาตอนาที 
   -  มีหนวยความจํา  ขนาดไมนอยกวา  8  MB 
เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 
 คาที่ดินและส่ิงกอสราง                ตั้งไว  38,714,600  บาท 
 

  1.  ประเภทอาคารตางๆ                ตั้งไว  15,344,000  บาท 
 

  (1)  คากอสรางโรงอาหารและหอประชุม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร) 
                    ตั้งไว  14,728,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการกอสรางอาคาร ค.ส.ล. 2 ช้ัน  ช้ันลางเปนโรงอาหารและหอประชุม  ช้ันบนเปน 
โรงพลศึกษา  พ้ืนท่ีใชสอยอาคาร ประมาณ 1,840 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการ 
ของเทศบาลนครตรัง   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

  (2)  คากอสรางหองน้ําหองสวม โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) ตั้งไว    616,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการกอสรางหองน้ําหองสวม นักเรียนชาย-หญิง  ขนาด 10 ท่ี  จํานวน 1 หลัง  ตามแบบ
มาตรฐานอาคารสุขานักเรียนช้ันเดยีว จํานวน 10 หอง รหัส สน.ศท.ส.10 (ปรับปรุง 2545) 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

  2.  ประเภทคาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร              ตั้งไว  22,202,600  บาท 
 

  (1)  คาปรับปรุงซอมแซมสระวายน้ําสนามกีฬาทุงแจง  ตั้งไว    850,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการดังนี ้
   -  ซอมเปล่ียนวัสดุอุปกรณสระวายน้ําท่ีชํารุด 
   -  ปรับปรุงซอมแซมสระวายน้ําและอุปกรณในหองน้ํา 
   -  งานติดตั้งอุปกรณเพ่ิมเติม 
รายละเอียดตามรูปแบบรายการของเทศบาลนครตรัง 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ 



136 
 
  (2)  คาปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง             ตั้งไว  20,000,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการดังนี ้
   -  ปรับปรุงพ้ืนท่ีระหวางโรงยิม 1 และโรงยิม 2 พรอมกอสรางสนามฟุตซอล 
จํานวน 1 สนาม 
   -  ปรับปรุงพ้ืนท่ีดานขางสนามกีฬาฯ  พรอมกอสรางสนามฟุตซอล จํานวน 4 สนาม 
   -  กอสรางหลังคาคลุมสนามบาสเกตบอลเดิม จํานวน 2 สนาม 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ 
 

  (3)  คาปรับปรุงหองคอมพิวเตอร โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร)   
          ตั้งไว    190,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการดังนี ้
   -  ปรับปรุงหองคอมพิวเตอร ขนาด 7.85 x 10.50 เมตร   
   -  ซอมแซมฝาเพดาน 
   -  ติดตั้งมานปรับแสง 
   -  เปล่ียนประตูเปนบานสวิงกรอบอลูมิเนียม 
   -  ทาสีภายในหอง 
   -  ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ จํานวน 2 จุด 
   -  ติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดไมนอยกวา 24,000 BTU จํานวน 2 เครื่อง 
   -  ติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวาง 
   -  ปรับปรุงและติดตั้งระบบไฟฟารองรับเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 30 เครื่อง 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

  (4)  คาปรับปรุงหองเรียนอาคารเรียนปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 3 (บานนาตาลวง) 
          ตั้งไว   329,700  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการ  ดังนี ้
   -  เปล่ียนประตูเปนรางเล่ือนอลูมิเนียมบานกระจก  จํานวน 7 บาน 
   -  ติดตั้งบานปดชองลมอลูมิเนียมกระจก  จํานวน 7 ชอง 
   -  ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  จํานวน 7 เครื่อง 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
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  (5)  คาซอมเปล่ียนหลังคาและฝาเพดานอาคารเรียนปฐมวัย  โรงเรียนเทศบาล 3 (บานนาตาลวง)
          ตั้งไว   518,900  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการดังนี ้
   -  รื้อกระเบ้ืองหลังคาของเดิมท่ีชํารุดออก 
   -  ซอมเปล่ียนแปไม  1 ½ นิ้ว x 3 นิ้ว  ท่ีชํารุด 
   -  ซอมแซมฝาเพดานกระเบ้ืองแผนเรียบท่ีชํารุด 
   -  มุงหลังคากระเบ้ืองลอนคูชนิดสี ขนาด 0.50 x 1.20  เมตร พรอมครอบกระเบ้ืองหลังคา 
   -  ติดตั้งเชิงชายและไมทับลอนคอนวูด 
   -  ติดตั้งรางน้ําสังกะสีและทอรับน้ําฝน 
   -  ทาสีกระเบ้ืองหลังคา 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

  (6)  คาปรับปรุงสถานท่ีปรุงอาหารดานหลังอาคารเรียน 4 ช้ัน  โรงเรียนเทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ)         ตั้งไว    124,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการดังนี ้

-  กอสรางเคานเตอร ค.ส.ล.  บุดวยกระเบ้ืองเคลือบ  พรอมติดตั้งอางลางจาน
อลูมิเนียมแบบ 4 หลุม  ขนาด กวาง 0.70 เมตร  ยาว  4.00  เมตร  สูง  0.70  เมตร  จํานวน 2 ชุด  ขนาดกวาง 
0.70 เมตร  ยาว 4.00 เมตร  สูง 0.60 เมตร  จํานวน 1 ชุด 

-  ติดตั้งปลองไฟพรอมพัดลมดูดอากาศ  จํานวน 1 ชุด 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

  (7)  คาติดตั้งมานปรับแสงหองเรียนและหองเรียนพิเศษอาคารเรียน 4 ช้ัน โรงเรียนเทศบาล 
4 (วัดมัชฌิมภูมิ)         ตั้งไว    190,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการติดตั้งมานปรับแสงชนิดทึบแสง  ขนาด 3 นิ้ว  โดยใชระบบแกนปรับ  สามารถเปด
ไดท้ังแบบมานเปดขางและมานแบบแยกกลางตัว  สามารถปรับมานในมุมมองตางๆ จากนอยไปหามาก  ซ่ึง
สามารถปรับมุมแสงได 180 องศา  ในหองเรียนและหองเรียนพิเศษ  จํานวน 13 หอง  หองละ 4 ชอง  ขนาด 
ชองละ  1.50 x 1.80 เมตร 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
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  3.  ประเภทรั้ว                   ตั้งไว    631,000  บาท 
  (1)  คากอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 

         ตั้งไว    631,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการกอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก  โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)  สูง 2.00 เมตร  
ความยาวรวมไมนอยกวา  372.00  เมตร 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

  4.  ประเภทเหล็กดัด      ตั้งไว    537,000  บาท 
  (1)  คาติดตั้งเหล็กดัดประตูเหล็กและราวสแตนเลสอาคารเรียน 4 ช้ัน โรงเรียนเทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ)         ตั้งไว    389,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการดังนี ้
   -  ติดตั้งเหล็กดัดหนาตางในหองเรียนและหองพิเศษ  ขนาด 2.90 x 1.70 เมตร  
จํานวน 30 ชุด 
   -  ติดตัง้ราวสแตนเลสดานหนาอาคารเรียน  บริเวณดานบนพนักพิง  ใชเหล็กสแตนเลส  
เสนผาศูนยกลาง 1.5 นิ้ว  ยาวชองละ 3.20 - 3.55  เมตร  จํานวน 36 ชอง  
   -  ติดตั้งประตูเหล็กดัดชนิดรางเล่ือน  ขนาด 1.00 x 2.50 เมตร จํานวน 1 ชุด 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

  (2)  คาติดตั้งเหล็กดัดประตูและหนาตางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย 2)  ของโรงเรียนเทศบาล 
6 (วัดตันตยาภิรม)         ตั้งไว    148,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการดังนี ้
   -  ติดตั้งเหล็กดัดประตู  ขนาดประมาณ  180 x 220  เซนติเมตร  จํานวน 3 ชอง 
   -  ติดตั้งเหล็กดัดหนาตาง ขนาดประมาณ 300 x 140 เซนติเมตร  จํานวน 18 ชอง 
   -  ติดตั้งเหล็กดัดหนาตาง ขนาดประมาณ 180 x 140 เซนติเมตร จํานวน 4 ชอง 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

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



 

 
รายละเอียดประมาณรายจายทั่วไป 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

เทศบาลนครตรัง 
อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง 

 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทัว่ไป  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
เทศบาลนครตรัง 

อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 

******************** 
 
งบประมาณรายจายทั้งส้ิน     เปนเงิน       71,649,700  บาท  แยกเปน 
 

1.  รายจายประจํา      ตั้งไว  รวม  68,466,500  บาท  แยกเปน 
 

1. 1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา   ตั้งไว  รวม  19,101,800  บาท  แยกเปน 
 

 เงินเดอืน                  ตัง้ไว  12,928,100  บาท 
 

  1.1.1  ประเภท เงินเดือนพนกังานเทศบาล              ตั้งไว  11,120,100  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงานเทศบาล  จํานวน   
33  อัตรา  โดยแยกเปน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข 4 อัตรา  งานโรงพยาบาล 6 อัตรา  งานบริการ
สาธารณสุขฯ 5 อัตรา  งานศูนยบริการสาธารณสุข 15 อัตรา  งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 3 อัตรา 
ตั้งจายจากเงินรายได     
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข   เปนเงิน  1,529,800  บาท 
  งานโรงพยาบาล     เปนเงิน  1,215,300  บาท 
  งานบริการสาธารณสุขฯ    เปนเงิน  1,694,000  บาท 
  งานศูนยบริการสาธารณสุข   เปนเงิน  5,848,100  บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  

งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล   เปนเงิน    832,900  บาท 
 

  1.1.2  ประเภท  เงินเพ่ิมตาง  ๆ                ตั้งไว    1,132,400  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 
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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  
 

-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหแกพนักงานเทศบาล  ตําแหนง แพทย  ทันตแพทย  เภสัชกร และ 
พยาบาลวิชาชีพ  
 

-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานใหกับหนวยการบริการในสังกัดเทศบาล  ตามหนังสือ
สํานักงาน  ก.จ./ก.ท. และ ก.อบต. ดวนมาก ท่ี มท 0809.3/519 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2552  
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข    เปนเงิน        67,200  บาท 
งานโรงพยาบาล       เปนเงิน      295,200  บาท 
งานบริการสาธารณสุขฯ    เปนเงิน        13,900  บาท 

  งานศูนยบริการสาธารณสุข     เปนเงิน      744,800  บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  

งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  เปนเงิน        11,300  บาท 
 

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

1.1.4  ประเภท เงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาลระดับวิชาชีพเฉพาะ  
            ตั้งไว      608,400  บาท 

เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาลสําหรับ แพทย  ทันตแพทย  และพยาบาล  ระดับวิชาชีพเฉพาะ 
(8วช.) ในอัตราเดือนละ 5,600  บาท  จํานวน  4  อัตรา  และเพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาล
สามัญระดับวิชาชีพเฉพาะ (7วช.) ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท  จํานวน  7  อัตรา   
ตั้งจายจากเงินรายได    
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข    

งานโรงพยาบาล     เปนเงิน    180,000  บาท 
งานศูนยบริการสาธารณสุข   เปนเงิน    428,400  บาท 
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 คาจางประจํา                 ตั้งไว    6,173,700  บาท 
 

  1.1.5  ประเภท คาจางลูกจางประจํา              ตั้งไว    5,890,300  บาท 
เพ่ือจาย เปนคาจางประจําและเงินปรับปรุงค าจางประจํ าปของลูกจ างประจํา ซ่ึงปฏิบัติงานใน 
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม จํานวน 35 อัตรา แยกเปน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข 1 อัตรา  
งานบริการสาธารณสุขฯ 2  อัตรา  งานศูนยบริการสาธารณสุข 2 อัตรา  งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
30  อัตรา 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข  เปนเงิน      166,300  บาท 
  งานบริการสาธารณสุขฯ    เปนเงิน      326,200  บาท 
  งานศูนยบริการสาธารณสุข   เปนเงิน      326,200  บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  

งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  เปนเงิน    5,071,600  บาท 
 

  1.1.6  ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ                 ตั้งไว      283,400  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  
 

-  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        21,600  บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   

งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล    เปนเงิน       255,500  บาท 
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1.2  หมวดคาจางชัว่คราว                 ตั้งไว  22,047,800  บาท 
 

  1.2.1  ประเภท เงินเดือนหรือเงินท่ีจายเพ่ิมใหแกพนักงานจาง          ตั้งไว  22,047,800  บาท 
-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางท่ัวไป  จํานวน 163 อัตรา แยกเปน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการ
สาธารณสุข  1 อัตรา งานโรงพยาบาล  3 อัตรา งานบริการสาธารณสุขฯ 13 อัตรา งานศูนยบริการสาธารณสุข 
7  อัตรา งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 139 อัตรา 
 

-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจท่ีมีลักษณะงานเปนการสงเสริมหรือสนับสนุนการทํางาน
ของพนักงานเทศบาล พรอมท้ังเงินปรับปรุง  จํานวน 39 อัตรา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข   
4  อัตรา  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  2 อัตรา  งานศูนยบริการสาธารณสุข  2 อัตรา   
งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  31  อัตรา 
 

-  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวใหแกพนักงานจางท่ัวไปและพนักงานจางตามภารกิจ  ถือปฏิบัติ
ตามประกาศ ก.ท.จ.ตรัง เรื่องหลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาลไดรับ
เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว ลงวันท่ี  28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
 

-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานใหกับหนวยการบริการในสังกัดเทศบาล  ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ.  ก.ท.  และ ก.อบต. ดวนมาก ท่ี มท 0809.3/519 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2552 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข  เปนเงิน      556,000  บาท 
  งานโรงพยาบาล     เปนเงิน      352,800  บาท 
  งานบริการสาธารณสุขฯ    เปนเงิน   1,624,000  บาท 
  งานศูนยบริการสาธารณสุข   เปนเงิน   1,102,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   

งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  เปนเงิน  18,413,000  บาท 
 

1.3  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ               ตั้งไว  26,786,900  บาท 
 

 คาตอบแทน                  ตั้งไว    6,120,900  บาท 
 

  1.3.1  ประเภท  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ            ตั้งไว    5,000,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ใหกับพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และ
พนักงานจางท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทําการหรือวันหยุดราชการ  
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข  เปนเงิน         30,000  บาท 
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  งานโรงพยาบาล     เปนเงิน           3,000  บาท 
  งานบริการสาธารณสุขฯ    เปนเงิน    1,000,000  บาท 

งานศูนยบริการสาธารณสุข   เปนเงิน         10,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   

งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  เปนเงิน    3,957,000  บาท 
 

1.3.2  ประเภท  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร            ตั้งไว        430,900  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจางประจําท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข  เปนเงิน        69,900  บาท 
  งานโรงพยาบาล     เปนเงิน        34,600  บาท 
  งานบริการสาธารณสุขฯ    เปนเงิน        71,200  บาท 
  งานศูนยบริการสาธารณสุข   เปนเงิน      132,600  บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   

งานกําจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  เปนเงิน      122,600  บาท 
 

  1.3.3  ประเภท  เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล              ตั้งไว      600,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลแกพนักงานและลูกจางประจํา  ตลอดจนบุคคลในครอบครัว 
ท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข  เปนเงิน      30,000  บาท 
  งานโรงพยาบาล     เปนเงิน      50,000  บาท 
  งานบริการสาธารณสุขฯ    เปนเงิน    100,000  บาท 
  งานศูนยบริการสาธารณสุข   เปนเงิน    120,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   

งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  เปนเงิน    300,000  บาท 
 

1.3.4  ประเภท  คาเชาบาน                ตั้งไว        90,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเชาบานหรือคาเชาซ้ือบานใหกับพนักงานเทศบาลสังกัดสํานักปลัดเทศบาล  ท่ีมีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบและหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวของ     
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ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

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

 

 คาใชสอย                  ตั้งไว  11,100,000  บาท 
 

  ก.  ประเภท  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ               ตั้งไว       60,000  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   

(6)  คาจัดทําประกันภัยรถราชการ  เชน คาเบ้ียประกันภัย ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข  เปนเงิน     10,000  บาท 
  งานบริการสาธารณสุขฯ    เปนเงิน     15,000  บาท 
  งานศูนยบริการสาธารณสุข   เปนเงิน     30,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   

งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  เปนเงิน       5,000  บาท 
 

  ข.  ประเภท รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน            ตั้งไว    4,500,000  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 ี  
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ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกบัการสาธารณสุข  เปนเงิน       50,000  บาท 
  งานโรงพยาบาล     เปนเงิน       30,000  บาท 
  งานบริการสาธารณสุขฯ    เปนเงิน     620,000  บาท 
  งานศูนยบริการสาธารณสุข   เปนเงิน     200,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   

งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล   เปนเงิน  3,300,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  งานศาสนาวฒันธรรมทองถ่ิน   เปนเงิน    300,000  บาท 
  ค.  ประเภท รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ               ตั้งไว  6,240,000  บาท 
  (1)  โครงการเฝาระวังและสงเสริมทันตสุขภาพ              ตั้งไว        70,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการตรวจและใหความรู เกี่ยวกับสุขภาพในชองปากแกเด็กนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาและอนุบาล  ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครตรังท้ัง 7 โรงเรียน  และเด็กอายุ 9 เดือน-4 ป ท่ีมา
รับบริการฉีดวัคซีนซ่ึงจะจายเปนคาวัสดุและคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการดําเนินงานตามโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานโรงพยาบาล 
    (2)  โครงการสรางจิตสํานึกดานส่ิงแวดลอมรวมกันลดเมืองรอนดวยมือเรา 
                     ตั้งไว      500,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดอบรม  การประชุม  การรณรงค  การทัศนศึกษาดูงาน  การจัดกิจกรรมเขาคาย
ในพ้ืนท่ีตางจังหวัดและภายในเขตเทศบาล  ใหแกนักเรียน  ประชาชน  และกลุมตางๆ  ในการมีสวนรวมใน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  การจัดการขยะแบบครบวงจร  ตามแผนปฏิบัติการ LA21 
(Local Agenda)  ระดับทองถ่ิน  โดยจายเปนคาใชจายในพิธีเปด-ปด  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
คาสมนาคุณวิทยากร  คาจางเหมาพาหนะ  คาเอกสาร  คาจัดทําส่ือประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ  คาใชจาย
ในการทัศนศึกษาดูงาน  คาวัสดุ  อุปกรณ  คาวัตถุดิบตางๆ เพ่ือใชในการผลิตปุยหมักจากส่ิงปฏิกูล   
และคาใชจายอ่ืน ๆ  ท่ีจําเปนในการดําเนินงานตามโครงการ ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  
  (3)  โครงการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาและควบคุมประชากรสุนัขและแมว 
          ตั้งไว    200,000  บาท 
เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินตามโครงการ  คาใชจายในพิธีเปด  คายาคุมกําเนิด  คาวัสดุอุปกรณ 
ในการตอนและทําหมันสุนัขและแมว  คาวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา  คาปายไวนิลในการประชาสัมพันธ 
คาอาหารวาง/เครื่องดื่ม  และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนในการดําเนินโครงการ ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  
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  (4)  โครงการควบคุมแมลงและพาหะนําโรค             ตั้งไว    1,000,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการควบคุมการแพรขยายพันธุและกําจัดสัตวท่ีเปนพาหะของโรคตางๆ  เชน  ยุง  หนู  
แมลงสาบ  แมลงวัน  ฯลฯ  โดยจายเปนคาสารเคมี  คาเหยื่อกําจัด  คาจางทําส่ือเผยแพรประชาสัมพันธ   
คาวัสดุ  คาอุปกรณ  และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการดําเนินงานตามโครงการ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
 

(5)  โครงการมหกรรมอาหารดีศรีตรังบาน              ตั้งไว      300,000   บาท 
เพ่ือจายเปนคาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาจางทําส่ือเผยแพร  คาวัสดุ   
ทีใชตกแตงเวทีและสถานท่ี คาเชาระบบแสง สี เสียง คาปายประชาสัมพันธไวนิล  คาติดตั้งมิเตอรไฟฟา
ช่ัวคราว  คากระแสไฟฟา  คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณในการอบรม  คาใชจายในการดําเนินงานอบรม/
พิธีเปด-ปด  และคาใชจายอ่ืน ๆ  ท่ีเกี่ยวของกับโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
 

  (6)  โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเมือง(อสม.)   
                     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 ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน   
 

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



147 
 

  (8)  โครงการความรวมมือทางดานการสุขาภิบาล   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 
 

  (9)  โครงการสงเสริมการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก ตั้งไว    100,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมประชุม  อบรม เสวนากลุมหมอพ้ืนบาน  และผูสนใจ  เชน  คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  อาหารกลางวัน  คาตอบแทนวิทยากร  คาจัดทําเอกสาร  คาใชจายในการจัดทําคูมือ / 
องคความรู  ภูมิปญญาทองถ่ิน  และส่ือเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธ  เชน  แผนพับ  แผนปลิว โปสเตอร   
ปายไวนิล  เปนตน  รวมท้ังเพ่ือเปนคาใชจายในการจัดบริการนวดแผนไทยเพ่ือบําบัดรักษาและฟนฟูสุขภาพ  
เปนคาวัสดุท่ีใชในคลินิกนวดแผนไทย  เชน ครีม/น้ํามันนวดคลายกลามเนื้อ  ครีม/โลช่ัน  น้ํามันหอมระเหย  
ลูกประคบสมุนไพรตลอดจนคาตอบแทนผูชวยแพทยแผนไทยท่ีใหบริการในคลินิค  และคาวัสดุอ่ืนๆ  
ท่ีใชดําเนินงานโครงการ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
 

  (10)  โครงการหวงใยมารดาพัฒนาทารก    ตั้งไว    150,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุท่ีใชเยี่ยมมารดาขณะตั้งครรภ  และหลังคลอด  ส่ือเสริมพัฒนาการเด็กในครรภ  ของใช
จําเปนสําหรับมารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิด  ของเลนเสริมพัฒนาการเด็ก  ภาชนะใสของเพ่ือเตรียม
คลอดและหลังคลอด  ส่ือหนังสือนิทานเสริมพัฒนาการ  และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนในการดําเนินงานตาม
โครงการ  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนยบริการสาธารณสุข   
 

  (11)  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 
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  (12)  โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ    ตั้งไว    200,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงาน  เพ่ือพัฒนาโรงเรียนสงเสริมสุขภาพท่ีรับผิดชอบ ท้ังดานการดูแล
สุขภาพ  นักเรียน  ครู  บุคลากรในโรงเรียน  ดานการจัดการส่ิงแวดลอมในโรงเรียน ซ่ึงจายเปนคาเวชภัณฑ
อ่ืนๆ  วัสดุ  อุปกรณ  เครื่องมือ  เครื่องใช  จัดหาแวนสายตาใหแกนักเรียนท่ีมีปญหาทางสายตา  และ
คาใชจายในการจัดทําส่ือใหความรูตาง ๆ  คาอาหารเสริมสําหรับนักเรียนท่ีมีพัฒนาการต่ํากวาเกณฑ   
และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนตามโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนยบริการสาธารณสุข 
 

  (13)  โครงการเฝาระวังและควบคุมโรคไมติดตอ   ตั้งไว  120,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการอบรมใหความรูในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมแกผูปวย/กลุมเส่ียง  เชน คาอาหาร
กลางวัน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาตอบแทนวิทยากร  คาจัดทําเอกสาร  คาวัสดุท่ีจําเปนในการจัด
กิจกรรม  คาจัดทํา/จางทําส่ือประชาสัมพันธรูปแบบตางๆ  คาวัสดุ  ฯลฯ  และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการ
ดําเนินงานตามโครงการ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนยบริการสาธารณสุข 
 

  (14)  โครงการโรงพยาบาลหม่ืนเตียง    ตั้งไว 2,000,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมรักษาพยาบาล สงเสริมสุขภาพ ปองกันควบคุมโรคและฟนฟูสภาพ
แกกลุมเปาหมาย ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยโรคเรื้องรัง ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ฯลฯ  โดยจายเปน
คาตอบแทนบุคลากรทางการแพทย คาเบ้ียเล้ียง คายานพาหนะ คาวัสดุ อุปกรณ สําหรับกิจกรรมเยี่ยมบาน  
คายาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา คาจางทําส่ือเผยแพรประชาสัมพันธโครงการ คาวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิง คาอุปกรณ
เครื่องมือ เครื่องใชท่ีจําเปนสําหรับกิจกรรมในโครงการ รวมท้ังเพ่ือจายเปนคาอาหาร  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาวัสดุในการจัดประชุมอบรม และจัดกิจกรรมสําหรับเจาหนาท่ีอาสาสมัคร
สาธารณสุขหรือกลุมเปาหมายท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนสําหรับการ
ดําเนินงานตามโครงการ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนยบริการสาธารณสุข 
 

  (15)  โครงการจัดระบบสรางระเบียบนครตรัง   ตั้งไว    200,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการอบรม  การทัศนศึกษาดูงาน  การรณรงค  การจัดกิจกรรมการจัดระเบียบการ
จําหนาย  การตั้งวางสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะแกกลุมผูประกอบ  เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอยและลด
การสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน  โดยจายเปนคาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร   
คาจัดทําส่ือประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ  คาวัสดุอุปกรณ  คาจางเหมายานพาหนะ  คาท่ีพัก  คาเบ้ียเล้ียง  
คาของท่ีระลึก  และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการดําเนินงานตามโครงการ ฯลฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
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  ง.  ประเภท  รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น 
          ตั้งไว    300,000  บาท 
 

  (1)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  ตั้งไว    300,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเบ้ียเล้ียง  คาเชาท่ีพัก  คาพาหนะเดินทาง  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝกอบรม
สัมมนา ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  พนักงานจาง  ตลอดจนอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเมือง 
(อสม.)  และคณะกรรมการบริหารชุมชน/สมาชิกชุมชน 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข  เปนเงิน    100,000  บาท 
  งานโรงพยาบาล     เปนเงิน      10,000  บาท 
  งานบริการสาธารณสุขฯ    เปนเงิน      95,000  บาท 
  งานศูนยบรกิารสาธารณสุข   เปนเงิน      80,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  เปนเงิน      15,000  บาท 
 

 คาวัสด ุ                   ตั้งไว  9,566,000 บาท 
 

   ก.  ประเภท  วัสดุสํานักงาน               ตั้งไว       150,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  เชน  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ  แฟม  คาถายเอกสาร ฯลฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข 
 

  ข.  ประเภท  วัสดุไฟฟาและวิทย ุ     ตั้งไว      30,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  เชน  ฟวส  เทปพันสายไฟฟา  สายไฟฟา  ปล๊ักไฟฟา  หลอดไฟฟา  ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข  เปนเงิน        5,000  บาท 
  งานบริการสาธารณสุขฯ    เปนเงิน        5,000  บาท 
  งานศูนยบริการสาธารณสุข   เปนเงิน        5,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   

งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  เปนเงิน      15,000  บาท 
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  ค.  ประเภท  วัสดุงานบานงานครัว    ตั้งไว    500,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  เชน  ถังขยะ  ผงซักฟอก  ไมกวาด  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข  เปนเงิน      20,000  บาท 
  งานโรงพยาบาล     เปนเงิน      10,000  บาท 
  งานบริการสาธารณสุขฯ    เปนเงิน      20,000  บาท 
  งานศูนยบริการสาธารณสุข   เปนเงิน      70,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   

งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  เปนเงิน    370,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน   เปนเงิน      10,000  บาท   
 

ง.  ประเภท  วัสดุกอสราง      ตั้งไว    336,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสราง  เชน  ไมตาง ๆ  ทินเนอร  สี  ปูนซิเมนต  ปูนขาว  ดินฝงกลบขยะ  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข  เปนเงิน        3,000  บาท 
  งานบริการสาธารณสุขฯ    เปนเงิน      60,000  บาท 
  งานศูนยบริการสาธารณสุข   เปนเงิน      23,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   

งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  เปนเงิน    250,000  บาท 
 

  จ.  ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนสง    ตั้งไว    600,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง   เชน  แบตเตอรี ่ ยางนอก  ยางใน  น้ํามันเบรก  ฯลฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข  เปนเงิน      20,000  บาท 
  งานบริการสาธารณสุขฯ    เปนเงิน    100,000  บาท 
  งานศูนยบริการสาธารณสุข   เปนเงิน      40,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   

งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  เปนเงิน    440,000  บาท 
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ฉ.  ประเภท  วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน    ตั้งไว  6,000,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน  เชน  น้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข 
 

ช.  ประเภท  วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย   ตั้งไว    400,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  เชน  น้ํายาเคมีภัณฑตาง ๆ  ตลอดจนลวดเช่ือมไฟฟาท่ีใชใน
การซอมแซมครุภัณฑ  เครื่องจักรกลและส่ิงกอสรางตาง ๆ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  

งานโรงพยาบาล     เปนเงิน       80,000  บาท 
  งานบริการสาธารณสุขฯ    เปนเงิน     100,000  บาท 
  งานศูนยบริการสาธารณสุข   เปนเงิน     200,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   

งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  เปนเงิน       20,000  บาท 
 

  ซ.  ประเภท  วัสดุการเกษตร     ตั้งไว    500,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุการเกษตร เชน  อาหารสัตวสําหรับแมวและสุนัขจรจัด  ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  

งานบริการสาธารณสุขฯ    เปนเงิน      460,000  บาท 
  งานศูนยบริการสาธารณสุข   เปนเงิน        20,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   

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

  ฌ.  ประเภท  วัสดุโฆษณาและเผยแพร    ตั้งไว      60,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ไมกระดานอัด โฟม กระดาษเขียนโปสเตอร ผาเขียนปาย ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข   เปนเงิน          5,000  บาท 

งานโรงพยาบาล     เปนเงิน          6,000  บาท 
  งานบริการสาธารณสุขฯ    เปนเงิน        25,000  บาท 
  งานศูนยบริการสาธารณสุข   เปนเงิน        14,000  บาท 
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ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  เปนเงิน        10,000  บาท 

 

  ญ.  ประเภท  วัสดุเครื่องแตงกาย     ตั้งไว   800,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกายสําหรับพนักงานและลูกจางท่ีปฏิบัติงานกวาดถนน  งานประจํารถขนขยะ 
งานกวาด-ลาง-ตลาด  งานประจํารถดูดส่ิงปฏิกูล งานประจําโรงฆาสัตว  งานฉีดพนสารเคมี งานดาน
การแพทยและการปฐมพยาบาล ฯลฯ  ตามลักษณะของงานท่ีจะตองใช  เชน  เส้ือแขนยาวหรือแขนส้ัน  
กางเกงขายาว (ชุดหมี) ถุงมือผาปดปาก-ปดจมูก เส้ือกั๊กสีสะทอนแสง รองเทาบูท เส้ือกันฝน เส้ือกาวด ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
  งานบริการสาธารณสุขฯ    เปนเงิน         10,000  บาท 
  งานศูนยบริการสาธารณสุข   เปนเงิน           5,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   

งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  เปนเงิน       780,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   
  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน   เปนเงิน           5,000  บาท 
 

  ฎ.  ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร     ตั้งไว    150,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  แผนหรือจานบันทึกขอมูล  ตลับผงหมึก  แปนพิมพ  เมาส  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกบัการสาธารณสุข  เปนเงิน          20,000  บาท 
  งานโรงพยาบาล     เปนเงิน          10,000  บาท 
  งานบริการสาธารณสุขฯ    เปนเงิน          50,000  บาท 
  งานศูนยบรกิารสาธารณสุข   เปนเงิน          60,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   

งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  เปนเงิน          10,000  บาท 
 

ฏ.  ประเภท  วัสดุอ่ืน ๆ       ตั้งไว    40,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุอ่ืน ๆ เชน  มิเตอรน้ํา-ไฟฟา  ตะแกรงกันสวะ  ฯลฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
  งานบริการสาธารณสุขฯ    เปนเงิน         5,000  บาท 
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ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  เปนเงิน       30,000  บาท 

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน   เปนเงิน         5,000  บาท 
 

1.4   หมวดคาสาธารณูปโภค    ตัง้ไว  รวม       530,000  บาท  แยกเปน 
 

  (1)  ประเภท  คาไฟฟา      ตั้งไว    400,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาของศูนยบริการสาธารณสุข ท้ัง 3 แหง  สถานท่ีกําจัดขยะทุงแจง  ฌาปนสถาน  
ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของเทศบาลนครตรัง 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข 
 

  (2)  ประเภท  คาน้ําประปา     ตั้งไว      70,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาของศูนยบริการสาธารณสุข ท้ัง 3 แหง โรงฆาสัตว เทศบาลนครตรัง  โรงงานรักษา
ความสะอาดและสถานท่ีกําจัดขยะทุงแจง 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข 
 

  (3)  ประเภท  คาโทรศัพท     ตั้งไว     60,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาโทรศัพท  คาใชจายเพ่ือใหไดใชบริการดังกลาว  และคาใชจายท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ  
เชน  คาเชาเครื่อง  คาเชาเลขหมายโทรศัพท  คาบํารุงรักษาสาย  ฯลฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกบัการสาธารณสุข 
 

2.  รายจายเพ่ือการลงทุน      ตั้งไวรวม      3,183,200  บาท  แยกเปน 
 

 2.1  หมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและส่ิงกอสราง  ตั้งไวรวม      3,183,200  บาท  แยกเปน 
 คาครุภัณฑ                    ตั้งไว  3,183,200  บาท 
 

  ก.  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน     ตั้งไว      63,900  บาท 
  (1)  เกาอ้ีทํางาน       ตั้งไว        6,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเกาอ้ีทํางาน  แบบมีลอเล่ือน  ปรับระดับได  จํานวน  2  ตัว  เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
  (2)  เกาอ้ี       ตั้งไว        6,500  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเกาอ้ีนวมมีพนักสูง  หมุนได  มีลอเล่ือน  ปรับระดับได  สําหรับหองตรวจโรค  จํานวน 1 ตัว 
เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนยบริการสาธารณสุข   



154 
 

  (3)  เครื่องโทรสาร      ตั้งไว      18,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเครื่องโทรสารระบบเลเซอร  จํานวน  1  เครื่อง  รายละเอียดดังนี ้

-  ความเร็วในการสงเอกสารไมเกินกวา 6 วินาทีตอแผน 
-  สงเอกสารไดครั้งละไมนอยกวา 20 แผน 

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
 

  (4)  เครื่องปรับอากาศ      ตั้งไว      33,400  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเครื่องปรับอากาศ  ขนาดไมต่ํากวา  24,000  บีทียู  ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน  มีระบบ 
ฟอกอากาศในตัว  ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 2134-2545  และฉลาก
ประหยัดไฟฟาเบอร 5   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนยบริการสาธารณสุข 
 

  ข.  ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง    ตั้งไว    950,000  บาท 
  (1)  รถบรรทุกขยะ      ตั้งไว    950,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคารถยนตบรรทุกขยะมูลฝอยแบบปคอัพ  เครื่องยนตไมนอยกวา 2,400 ซีซี  ความจุไมนอยกวา  
3 ลบ.ม.  แบบยกเท  จํานวน 1 คัน  เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจาย
ตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
 

  ค.  ประเภทครุภัณฑกอสราง     ตั้งไว    850,000  บาท 
  (1)  รถเข็น       ตั้งไว    850,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคารถเข็นสําหรับเข็นถังขยะ ชนิดลอเล่ือน พรอมถังขยะ  สามารถบรรจุถังขยะขนาดไมเกิน  
50 ลิตร ได 2 ถัง และมีท่ีจับสําหรับลากเข็นและท่ีแขวนไมกวาดทําดวยโครงเหล็กกันสนิม จํานวน 85 คัน 
เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
 

  ง.  ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร    ตั้งไว      55,000  บาท 
  (1)  สัญญาณไฟฉุกเฉิน      ตั้งไว      50,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาสัญญาณไฟฉุกเฉินหลอดไฟเฟรช (สีแดง-สีน้ําเงิน)  พรอมสัญญาณเสียงไซเรน 5 เสียง   
100 W  มีลําโพงในตัว จํานวน 1 ชุด เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ   
จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
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  (2)  กลองถายภาพนิ่ง      ตั้งไว        5,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคากลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล  มีความละเอียดไมนอยกวา 10 ลานพิกเซล พรอมอุปกรณ  
จํานวน 1 ชุด  มีรายละเอียดดังนี ้
   -  เปนกลองคอมแพค  
   -  มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว 
   -  สามารถถอดเปล่ียนส่ือบันทึกขอมูลไดอยางสะดวกเม่ือขอมูลเต็มหรือเ ม่ือ
ตองการเปล่ียน 
   -  สามารถโอนถายขอมูลจากกลองไปยังเครื่องคอมพิวเตอรได 
   -  มีกระเปาบรรจุกลอง 
เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนยบริการสาธารณสุข 
 

  จ.  ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย              ตั้งไว  1,235,500  บาท 
  (1)  เตียงเฟาวเลอร      ตั้งไว    728,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเตียงเฟาวเลอร  จํานวน  40  เตียง  โดยมีรายละเอียดดังนี ้
   -  พนักหัวทายเตียงทําดวยเหล็กเหล่ียมขนาด  1 ½ นิ้ว  ครอบดวยแผนเหล็กไมเปนสนิม 
   -  พ้ืนเตียงปูดวยไมอัดหนาไมนอยกวา  10  มิลลิเมตร 
   -  มีมือหมุนยกพ้ืนเตียงได 2 ชุด  สําหรับหมุนยกพ้ืนดานหลังใหสูงขึ้นและหมุนยก
เขาใหอยูในลักษณะงอขาได   
   -  มีลอยางชนิดมีลูกปนหมุนไดรอบตัวขนาด 3 นิ้ว จํานวน 4 ลอ  และมีลอล็อก
อยางนอย 1 คู 
   -  ขนาดเตียงไมนอยกวา  90 x 200 x 60  เซนติเมตร 
   -  อุปกรณประกอบดวย  มาขึ้นเตียงโครงทําดวยเหล็กพนสี  พ้ืนปูดวยไมอัดทับบน
ดวยพ้ืนยาง ขนาดความสูงไมนอยกวา 20 เซนติเมตร 
   -  ราวกั้นเตียงทําดวยเหล็กไมเปนสนิม  เล่ือนขึ้น-ลงได 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนยบริการสาธารณสุข 
 

  (2)  ถังออกซิเจนพรอมอุปกรณชวยหายใจ    ตั้งไว      45,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาถังออกซิเจนพรอมอุปกรณชวยหายใจ  จํานวน  5  ชุด  รายละเอียดดังนี ้
   -  ถังออกซิเจนมีขนาดไมนอยกวา 2 คิว 
   -  มีชุดลดแรงดันพรอมเกจวัดแรงดันออกซิเจน 
   -  มีชุดโฟลมิเตอร 
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   -  มีขวดน้ําสําหรับใหความช้ืน 
เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนยบริการสาธารณสุข 
 

  (3)  เครื่องดูดเสมหะ      ตั้งไว      55,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเครื่องดูดเสมหะ  จํานวน  5  เครื่อง  แตละเครื่องมีรายละเอียดดังนี ้
   -  เปนเครื่องดูดเสมหะชนิดห้ิว 
   -  ตัวเครื่องน้ําหนักรวมไมเกิน  18  ปอนด  หรือไมเกิน  9  กิโลกรัม 
   -  ขนาดมอเตอรไมนอยกวา  50  วัตต 
   -  COMPRESSOR เปนชนิด DIAPHRAGM ROTARY หรือ PISTON 
   -  มีมาตรวัดความดันไดตั้งแต 0-0.8 บาร หรือไมนอยกวา 0-560 มิลลิเมตรปรอท  
มีปุมปรับแรงดดู สามารถปรับแรงดูดไดสูงสุด 560 มิลลิเมตรปรอท 
   -  มีขวดบรรจุเสมหะ 
   -  มีระบบปองกันเสมหะในขวดลนเขาเครื่อง 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนยบริการสาธารณสุข 
 

  (4)  เตียงลมแบบใชไฟฟา      ตั้งไว      37,500  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเตียงลมแบบใชไฟฟา  จํานวน  5  เตียง  แตละเตียงมีรายละเอียดดังนี ้
   -  มีขนาดท่ีนอนไมนอยกวา  2,000 x 900 มิลลิเมตร 
   -  ลูกลมมีลักษณะเปนทางยาว  สามารถถอดเปล่ียนได  จํานวนไมนอยกวา 20 ลอน 
   -  รับน้ําหนักไดสูงสุดไมนอยกวา 100 กิโลกรัม 
   -  ปมลมสามารถใชไดกับกระแสไฟฟา  220  โวลท 
   -  แรงดันอากาศไมนอยกวา  14  kPa 
   -  อัตราการไหลของอากาศไมนอยกวา  7  ลิตร/นาที  สามารถปรับได 
เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนยบริการสาธารณสุข 
 

  (5)  เครื่องพนละอองยา      ตั้งไว      75,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเครื่องพนละอองยา  จํานวน  5  เครื่อง  แตละเครื่องมีรายละเอียดดังนี ้
   -  มีระบบการทํางานของชองการพนละอองแบบ 2 ทิศทาง   
   -  สามารถทําละอองยา ขนาดระหวาง 0.5-2 ไมครอน 
   -  อัตราเฉล่ียของการพนละอองยาไมนอยกวา 0.3 มล./นาที ในอัตราท่ีสมํ่าเสมอ 
   -  ระดับความดังของเสียงไมเกิน  55  เดซิเบล 
   -  น้ําหนักเครื่องไมเกิน 2 กิโลกรัม 
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   -  มีกระเปาสําหรับบรรจุพรอมสะพายได 
   -  มี Filter สามารถถอดเปล่ียนไดงาย 
เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนยบริการสาธารณสุข 
 

  (6)  รถเข็นชนิดนั่ง      ตั้งไว    260,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคารถเข็นชนิดนั่ง  จํานวน 40 คัน  มีรายละเอียดดังนี ้

-  โครงทําดวยเหล็กไมเปนสนิม   
-  พ้ืนท่ีนั่งและพนักพิงหลังทํ้าดวยแผนเหล็กหนาไมเปนสนิม   
-  มีท่ีวางเทาทําดวยอะลูมิเนียม   
-  มีท่ีวางแขน 2 ขาง ทําดวยแผนเหล็กไมเปนสนิม   
-  มีลอยางตัน  4  ลอ   

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนยบริการสาธารณสุข 
 

  (7)  เครื่องชวยเดิน      ตั้งไว      35,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเครื่องชวยสําหรับหัดเดิน  ชนิด 4 ลอ  ทําจากอลูมิเนียมอัลลอยด  น้ําหนักเบา  มีลอ  มีเบรกมือ  
ท่ีสามารถล็อคลอใหหยุดอยูกับท่ีได  มือจับมีเบรกและปรับระดับความสูงได  จํานวน  5  ตัว  เปนครุภัณฑท่ี
ไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนยบริการสาธารณสุข 
 

  ฉ.  ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว    ตั้งไว      12,000  บาท 
  (1)  เครื่องตัดหญา      ตั้งไว      12,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเครื่องตัดหญาแบบสะพาย  ใบมีดขนาด 8 นิ้ว  เครื่องยนตเบนซิน 4 จังหวะ 1 สูบ  กําลังแรงมา
ไมต่ํากวา 1.6 แรงมา  จํานวน 2 เครื่อง  เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้ง
จายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
 

  ช.  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร     ตั้งไว      16,800  บาท 
  (1)  เครื่องคอมพิวเตอร      ตั้งไว      15,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด  รายละเอียดดังนี ้
   -  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU)  จํานวน 1 หนวย 
   -  มีสวนควบคุมการแสดงผลท่ีมีหนวยความจํา ไมนอยกวา 128 MB 
   -  มีหนวยความจําหลัก (RAM) มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
   -  มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) จํานวน 1 หนวย 
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   -  มี DVD-RW  จํานวน 1 หนวย 
   -  มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย  จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
   -  มีจอภาพแบบ LCD มีขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว  จํานวน 1 หนวย 
เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   
  (2)  เครื่องสํารองไฟฟา      ตั้งไว        1,800  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 1 ชุด  รายละเอียดดังนี ้
   -  มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 750 VA 
   -  สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา  15  นาที 
เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   
 

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



 
รายละเอียดประมาณรายจายทั่วไป 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

เทศบาลนครตรัง 
อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง 

 

กองสวัสดิการสังคม 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 
เทศบาลนครตรัง 

อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

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

 
งบประมาณรายจายทั้งส้ิน     เปนเงิน       12,696,900  บาท  แยกเปน 
 

1.  รายจายประจํา      ตั้งไว  รวม  12,578,800  บาท  แยกเปน 
 

1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา   ตั้งไว  รวม    3,547,600  บาท  แยกเปน 
 

 เงินเดือน        ตั้งไว 3,547,600  บาท 
 

1.1.1  ประเภท  เงินเดือนพนักงานเทศบาล    ตั้งไว 3,341,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงานเทศบาล  ซ่ึงปฏิบัติงานในกอง
สวัสดิการสังคม จํานวน 9 อัตรา  โดยแยกเปน   งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห  2  อัตรา  งาน
บริหารท่ัวไป  3  อัตรา  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน  4  อัตรา 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห   

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห   เปนเงิน     695,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

งานบริหารท่ัวไป     เปนเงิน  1,061,000  บาท 
งานสงเสริมและสนบัสนุนความเขมแข็งของชุมชน  เปนเงิน  1,585,000  บาท 

 

1.1.2  ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ     ตั้งไว   139,400  บาท  
-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหกับผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม ระดับ 8  ในอัตราเดือนละ  5,600 
บาท  ตั้งจายตามหนังสือจังหวัดตรัง ท่ี  มท  0828.2/8067  ลงวันท่ี  3 มิ.ย. 2547  
-  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  
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ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห   เปนเงิน     20,800  บาท 
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

งานบริหารท่ัวไป     เปนเงิน    92,600  บาท 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน  เปนเงิน    26,000  บาท 

 

  1.1.3  ประเภทเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร    ตั้งไว     67,200  บาท 
เพ่ือจายใหกับพนักงานเทศบาลตําแหนงนักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับ 8 ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานบริหารท่ัวไป 
 

1.2  หมวดคาจางชั่วคราว     ตั้งไว  รวม    1,038,000  บาท  แยกเปน 
1.2.1  ประเภท  เงินเดือนหรือเงินท่ีจายเพ่ิมใหแกพนักงานจาง ตั้งไว  1,038,000 บาท 

-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางท่ัวไป  ซ่ึงทําหนาท่ีประสานงานกับองคกรชุมชนตางๆ ในชุมชน
เทศบาลนครตรัง ท้ัง 27 ชุมชน จํานวน 4 อัตรา  
-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจท่ีมีลักษณะงานสงเสริมหรือสนับสนุนการทํางาน
ของพนักงานเทศบาลดานการประสานงานกับองคกรชุมชนเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะหและงานพัฒนา
ชุมชนและท่ีมีลักษณะงานเกี่ยวกับงานดานธุรการและการประสานงาน การรวบรวมขอมูล การเก็บขอมูล
ของงานธุรการ  จํานวน 5 อัตรา   
-  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว  ใหแกพนักงานจางท่ัวไปและพนักงานจางตามภารกิจ   
ตามประกาศ ก.ท.จ.ตรัง เรื่องหลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาลไดรับ
เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว ลงวันท่ี  28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานบริหารท่ัวไป   
 

1.3  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ   ตั้งไว  รวม    7,438,200  บาท  แยกเปน 
 

 คาตอบแทน        ตั้งไว    333,200  บาท 
1.3.1  ประเภท  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว      40,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ใหกับพนักงานเทศบาล  และพนักงานจาง 
ท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทําการหรือวันหยุดราชการ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห     เปนเงิน     10,000  บาท 
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ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

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

 

  1.3.2  ประเภท  คาเชาบาน     ตั้งไว    168,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเชาบานหรือคาเชาซ้ือบานของพนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ ฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห     เปนเงิน     42,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน  เปนเงิน   126,000  บาท  
 

1.3.3  ประเภท  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว      25,200  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาล และลูกจางประจํา   ซ่ึงมีสิทธิเบิกได 
ตามระเบียบฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห   

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห   เปนเงิน      3,500  บาท 
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

งานบริหารท่ัวไป     เปนเงิน    11,700  บาท 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน  เปนเงิน    10,000  บาท 

 

  1.3.4  ประเภท  เงินชวยเหลือคารกัษาพยาบาล   ตั้งไว    100,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคารักษาพยาบาลใหพนักงานเทศบาล  ตลอดจนบุคคลในครอบครัวซ่ึงมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห   เปนเงิน       15,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
  งานบริหารท่ัวไป     เปนเงิน      20,000  บาท 

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน  เปนเงิน      65,000  บาท 
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 คาใชสอย        ตั้งไว  6,460,000 บาท 
 

  ก.  ประเภท  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ    ตั้งไว      60,000  บาท 
(1)  คาจางเหมาบริการ      ตั้งไว      60,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอก  ทํากิจการอยางใดอยางหนึ่งใหเทศบาล  เชน จางเหมา
แรงงาน  หรือจางทําของอ่ืน  ๆ  และจายเปนคาจางเหมาแรงงานดําเนินการกอสรางบานทองถ่ินไทย เทิดไท
องคราชัน 84 พรรษา   
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานบริหารท่ัวไป  เปนเงิน     10,000  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 

 

  ค.  ประเภท  รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   ตั้งไว  6,190,000 บาท 
 

  (1)  โครงการสงเคราะหผูประสบภัยพิบัติตาง  ๆและผูทุกขยาก ตั้งไว 1,000,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเคราะหฟนฟูสภาพผูประสบภัยพิบัติและผูทุกขยากในเขตเทศบาลนครตรัง  
เชน  อุทกภัย  วาตภัย  อัคคีภัย  และภัยพิบัติตางๆ  ดวยการชวยเหลือเปนคาวัสดุหรือครุภัณฑท่ีจําเปน  เชน  
วัสดุซอมแซมกอสรางท่ีอยูอาศัย  พัสดุเพ่ือการบรรเทาความเดือดรอน  ยารักษาโรค  ผาหม  วัสดุอุปโภคและ
บริโภค ฯลฯ  เพ่ือการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ี  และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนในการดําเนิน
โครงการ   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 
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  (2)  โครงการนันทนาการสําหรับผูสูงอาย ุ    ตั้งไว    100,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมนันทนาการสําหรับผูสูงอายุ  เชนการละเลนกีฬาพ้ืนบาน  การพบปะ
สังสรรค  การเลานิทาน  รองเพลง  ลีลาศ  ไมพลอง  วาดรูป  กิจกรรมนันทนาการอ่ืนๆ  การเลนกีฬาสําหรับ
ผูสูงอายุ  กิจกรรมเชิดชูเกียรติผูสูงอายุในชุมชน  ฯลฯ  โดยจายเปนคาพิธีเปด-ปด  คาวัสดุเครื่องเขียนและ
อุปกรณ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาของขวัญของรางวัล  คาสมนาคุณวิทยากร  คาวัสดุ
อุปกรณกีฬา  คาวัสดุเครื่องแตงกาย  คาตอบแทน  และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนในการดําเนินโครงการ  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 
 

  (3)  โครงการสงเสริมการดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุเทศบาลนครตรัง 
          ตั้งไว    100,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการประชุมอบรม  การทัศนศึกษาดูงาน  การจัดกิจกรรมตางๆ  ของสมาชิกชมรม
ผูสูงอาย ุ เพ่ือสงเสริมศักยภาพของผูสูงอายุ  โดยจายเปนคาใชจายในพิธีเปด-ปด  คาวัสดุอุปกรณ  คาอาหาร  
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คายานพาหนะ  คาจางเหมา  คาท่ีพัก   คาของท่ีระลึก  และ
คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนในการดําเนินโครงการ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 
 

  (4)  โครงการชุมชนสัมพันธ     ตั้งไว    850,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมเพ่ือสรางความสัมพันธของชุมชน  โดยการจัดงาน  จัดกิจกรรม  
จัดการแขงขันกีฬา  การเดินขบวนพาเหรด  การละเลนกีฬาตางๆ  ระหวางผูบริหารเทศบาลกับสมาชิกชุมชน  
ฯลฯ  โดยจายเปนคาใชจายในพิธีเปด-ปด  คาวัสดุอุปกรณ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
คาของขวัญของรางวัล  คาตอบแทน  คาตกแตงสถานท่ี  คาวัสดุกีฬา  คาวัสดุเครื่องแตงกาย  คาอาหารทําการ
นอกเวลาราชการ  และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนในการดําเนินโครงการ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 
 

  (5)  โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการบริหารชุมชน  ตั้งไว    100,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการบริหารชุมชน   เพ่ือแจงขอราชการ  นโยบาย
และแผนงานในการพัฒนาในชุมชน  การรับฟงความคิดเห็น  การเสนอปญหาและความตองการในการแกไข
ปญหาและพัฒนาเพ่ือเปนประโยชนตอชุมชนและเทศบาล  โดยจายเปนคาวัสดุและอุปกรณ  คาอาหาร  
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาของขวัญของรางวัล  และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนในการ
ดําเนินโครงการ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 
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  (6)  โครงการจัดตั้งและเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุมชน  ตั้งไว    200,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดตั้งชุมชน  การเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนสําหรับชุมชนท่ีครบวาระการ
ดํารงตําแหนงและชุมชนท่ีจัดตั้งใหม  โดยจายเปนคาวัสดุ  อุปกรณ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
คาตอบแทน  ฯลฯ  และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนในการดําเนินโครงการ  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 
 

  (7)  โครงการสงเสริมพัฒนากลุมสตรีชุมชนเทศบาลนครตรัง ตั้งไว    150,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดการฝกอบรม  ทัศนศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมงานชุมนุมสตรี  เพ่ือสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกสตรีและคณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชนชุมชนเทศบาล  โดยจายเปนคาใชจาย
ในพิธีเปด-ปด  คาวัสดุอุปกรณ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาของขวัญ  
ของท่ีระลึก  คาพาหนะเดินทาง  คาท่ีพัก  คาจางเหมา  คายานพาหนะ  และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนในการ
ดําเนินโครงการ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสรมิและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 
 

(8)  โครงการสงเสริมพัฒนาผูนําองคกรชุมชน  คณะกรรมการชุมชนและกลุมตางๆ   
          ตั้งไว    150,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดการฝกอบรม  ทัศนศึกษาดูงาน  เพ่ือสงเสริมทักษะและเพ่ิมศักยภาพในดาน
การพัฒนาชุมชนใหแกผูนําองคกรชุมชน  คณะกรรมการชุมชน  และกลุมตางๆ ใน  โดยจายเปนคาใชจายใน
พิธีเปด-ปด  คาวัสดุอุปกรณ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร คาของขวัญของท่ี
ระลึก  คาท่ีพัก  คาจางเหมา  คายานพาหนะ  และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนในการดําเนินโครงการ  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 
 

(9)  โครงการสงเสริมการออมทรัพยในชุมชน   ตั้งไว      20,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในสงเสริมการจัดตั้งกลุมออมทรัพยในชุมชน  การขยายจํานวนสมาชิกกลุมออมทรัพย 
การพัฒนาการดําเนินงานของคณะกรรมการและสมาชิกกลุมออมทรัพย  การอบรม  การทัศนศึกษาดูงาน  โดย
จายเปนคาใชจายในพิธีเปด-ปด  คาวัสดุอุปกรณ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  
คาจางเหมา  คายานพาหนะ  คาของขวัญของท่ีระลึก  และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนในการดําเนินโครงการฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 
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  (10)  โครงการกองทุนแมของแผนดินตานยาเสพติด  ตั้งไว      20,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการขยายผลการดําเนินงานกองทุนแมของแผนดิน  การอบรม  การรณรงคใหความรู
แกชุมชนเพ่ือตอตานยาเสพติด  โดยจายเปนคาใชจายในพิธีเปด-ปด  คาวัสดุอุปกรณ  คาสมนาคุณวิทยากร 
คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาของขวัญรางวัล  คาของท่ีระลึก  คาเชา  คายานพาหนะ   
และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนในการดําเนินโครงการ  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 
 

  (11)  โครงการพัฒนาอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน  ตั้งไว    500,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเสริมอาชีพ  พัฒนาอาชีพ  เพ่ือพัฒนาสินคาและผลิตภัณฑของกลุมตางๆ ใน
ชุมชนไปสูสินคา OTOP  ใหแกผูนําชุมชน  แมบาน  กลุมสตรี  กลุมอาชีพชุมชน  และประชาชน  โดยการ
ฝกอบรม  ฝกปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาอาชีพ  ผลิตภัณฑ  และบรรจุภัณฑ  การทัศนศึกษาดูงาน  โดยจายเปน
คาใชจายในพิธีเปด-ปดการอบรม  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คายานพาหนะ  คาท่ีพัก  คาวัสดุ  
อุปกรณ  คาตอบแทนวิทยากร  คาของท่ีระลึก  คาจัดทําส่ือประชาสัมพันธ  คาวัสดุเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑของชุมชน  และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนในการดําเนินโครงการ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 
 

  (12)  โครงการอบรมเพ่ือตอตานยาเสพติดส่ีมุมเมือง  ตั้งไว    400,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมและเขาคายกิจกรรม  การทัศนศึกษาดูงาน  ใหแกเด็ก  เยาวชน และ
ประชาชน  เพ่ือกระตุนใหตระหนักในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล  โดย
จายเปนคาใชจายในพิธีเปด-ปด  คาวัสดอุุปกรณ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  
คาของท่ีระลึก  คายานพาหนะ  คาจางเหมา  คาท่ีพัก  และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนในการดําเนินโครงการ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 
 

  (13)  โครงการแขงขันกีฬาเปตองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรทราบรมราชชนน ี
          ตั้งไว      50,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายการจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาเปตองระหวางชุมชนในเขตเทศบาลนครตรังเพ่ือเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  โดยจายเปนคาใชจายในพิธีเปด-ปด  คาอาหาร  คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ  คาตกแตงสถานท่ี  คาดอกไม  คาของขวัญรางวัล  คาเชาเครื่องเสียง   
คาเอกสาร  คาเกียรติบัตร  คาสูจิบัตร  คาประชาสัมพันธ  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  คาวัสดุเครื่องเขียน   
คาถวยรางวัล  เงินรางวัล  คาตอบแทนกรรมการตัดสินและผูรวมแขงขัน  และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนในการ
ดําเนินโครงการ ฯลฯ 
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ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 
 

  (14)  โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตั้งไว     50,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสนับสนุนใหมีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูชุมชน ดวยการมีสวนรวม
ของประชาชน  การจัดกิจกรรมเพ่ือสรางความเขาใจเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง  การลดรายจายและการเพ่ิม
รายไดในครัวเรือน  เชน  การจัดทําปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพ  การเล้ียงปลาสลิด  ฯลฯ  โดยจายเปน
คาใชจายในพิธีเปด-ปด  คาวัสดุและอุปกรณ  เชน  กากน้ําตาล  น้ํา EM  รําขาว  ปุยคอก   ถังน้ํา  ผายาง   
คาพันธุปลา  คาอาหารปลา  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  และคาใชจายอ่ืนๆ 
ท่ีจําเปนในการดําเนินโครงการ ฯลฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 
 

(15)  โครงการแผนแมบทชุมชนพ่ึงตนเอง    ตั้งไว   200,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดประชุมประชาคมเพ่ือทบทวน  ปรับปรุง  และพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน   
โดยการสนับสนุนใหประชาชนในชุมชนรวมตัวกันนําขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตในชุมชน  มา
กําหนดเปนกิจกรรม  จัดทําเปนแผน  เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลใหครอบคลุมทุก
ชุมชน  เพ่ือพัฒนาความเปนอยูในชุมชน  โดยยึดหลักการพ่ึงพาตนเองสอดคลองกับวิถีชีวิต  วัฒนธรรม   
และสภาพแวดลอมในชุมชน  การจัดประชุม  โดยจายเปนคาใชจายในพิธีเปด-ปด  คาสํารวจขอมูล  คาวัสดุ
อุปกรณ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาของขวัญท่ีระลึก  คาสมนาคุณวิทยากร  และคาใชจาย
อ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการ ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 
 

  (16)  โครงการสนับสนุนการบําบัดรักษาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด  ตั้งไว    150,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสนับสนุนใหผูเสพ/ผูติดยาเสพติด  ท่ีสมัครใจเขารับการบําบัดยาเสพติด  โดยจาย
เปนคาลงทะเบียน  คาพาหนะเดินทาง  คาท่ีพัก  คาเบ้ียเล้ียงในการเดินทาง  และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนใน
การดําเนินโครงการ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงนิรายได 
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 
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(17)  โครงการสงเสริมการดําเนินงานเพ่ือยุติความรุนแรงในครอบครัว   
ตั้งไว    100,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดอบรม  การจัดกิจกรรมรณรงคยุติการกระทําความรุนแรงในครอบครัว  ใหแก
ประชาชนเพ่ือปองกันและแกไขปญหาในครอบครัว  โดยจายเปนคาใชจายในพิธีเปด-ปด  คาอาหาร  
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ  คาสมนาคุณวิทยากร  และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนในการดําเนิน
โครงการ ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 
 

(18)  โครงการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน  (จปฐ.)  ตั้งไว    250,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดเก็บขอมูล  บันทึกขอมูล  วิเคราะหขอมูล  และประเมินผลขอมูล จปฐ.   
ของครัวเรือนในชุมชนเทศบาลนครตรัง  การประชุมช้ีแจงผูนําชุมชนและบุคคลผูทําหนาท่ีจัดเก็บขอมูล 
จปฐ.  โดยจายเปน  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ  คาสมนาคุณวิทยากร  
คาตอบแทน  คาจัดทําส่ือประชาสัมพันธ  และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนในการดําเนินโครงการ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 
 

  (19)  โครงการบัณฑิตชุมชน     ตั้งไว  1,800,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการบริหารจัดการชุมชนใหมีสวนรวมกับเทศบาลในการจัดบริการสาธารณะท้ังดาน
การสังคมสงเคราะห  การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส  การบํารุงรักษาศิลปะ  
จารีตประเพณีฯลฯ อันจะนําไปสูความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง  โดยการจางแรงงานผูจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี  ท้ังนี้เพ่ือเปนการแกไขปญหาการวางงาน  ซ่ึงเปนอํานาจหนาท่ีของเทศบาลใน
การบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน  โดยจายเปนคาจางแรงงานบุคลากรปฏิบัติงานสงเสริมสนับสนุน
การดําเนินงานในชุมชน  จํานวน 10  คน  และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนในการดําเนินโครงการ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 
 
  ง.  ประเภทรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น  ๆ 

ตั้งไว    50,000  บาท 
(1)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรฯ  ตั้งไว   50,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาเบ้ียเล้ียง  คาเชาท่ีพัก  คาพาหนะเดินทาง  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ  รวมท้ัง
คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนใหแกพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจางท่ีเดินทางไปราชการตางทองท่ี 
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ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห 

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

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน  เปนเงิน     30,000  บาท 
 

 คาวัสด ุ        ตั้งไว    645,000  บาท 
 

  ก.  ประเภท  วัสดุสํานักงาน     ตั้งไว     70,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  เชน  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ไมบรรทัด  ยางลบ  คาถายเอกสาร  ฯลฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานบริหารท่ัวไป 
 

  ข.  ประเภท  วัสดุไฟฟาและวิทย ุ     ตั้งไว        3,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  เชน  ฟวส  เทปพันสายไฟฟา  สายไฟฟา  ปล๊ักไฟฟา  หลอดไฟฟา ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานบริหารท่ัวไป 
 

  ค.  ประเภท  วัสดุงานบานงานครัว     ตั้งไว        5,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  เชน  ถังขยะ  แกวน้ํา   ไมกวาด  ชอนสอม  ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานบริหารท่ัวไป  
 

  ง.  ประเภท  วัสดุกอสราง      ตั้งไว    250,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสราง  เชน  ไมตางๆ  สี  ปูนซิเมนต  ทราย  ตะปู ฯลฯ และคาวัสดุกอสรางสําหรับบาน
ทองถ่ินไทยเทิดไทองคราชัน 84 พรรษา ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 
 

  จ.  ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนสง    ตั้งไว      20,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  หัวเทียน  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 
 

  ฉ.  ประเภท  วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน    ตั้งไว     50,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน  เชน  น้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 
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  ช.  ประเภท   วัสดุโฆษณาและเผยแพร    ตั้งไว      25,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร  เชน กระดาษเขยีนโปสเตอร  พูกันและสี  ฟลม  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 
 

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

  ฌ.  ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร     ตั้งไว     70,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  แผนหรือจานบันทึกขอมูล  หมึกพิมพ  กระดาษตอเนื่อง  แผนกรองแสง  
แปนพิมพ  เมาส ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 
 

  ญ.  ประเภท  วัสดุอ่ืนๆ      ตั้งไว        2,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดอ่ืุนๆ  เชน  มิเตอรน้ํา-ไฟฟา  ฯลฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 
 

1.4  หมวดคาสาธารณูปโภค    ตั้งไว  รวม         15,000  บาท  แยกเปน 
(1)  ประเภท  คาโทรศัพท      ตั้งไว      15,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาโทรศัพท  คาใชจายเพ่ือใหไดใชบริการดังกลาว  และคาใชจายท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ  
เชน  คาเชาเครื่อง  คาเชาเลขหมายโทรศัพท  คาบํารุงรักษาสาย  ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานบริหารท่ัวไป 

1.5  หมวดเงินอุดหนุน     ตั้งไว  รวม       540,000  บาท  แยกเปน 
ก.  ประเภท  เงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐ  หรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน 

        ตั้งไว     540,000  บาท 
  (1)  อุดหนุนชุมชนทาจีน      ตั้งไว      20,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนในการประชุมกรรมการและสมาชิกชุมชน  การจัดกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอ
ประชาชนในชุมชน  และการจัดงานประเพณีทองถ่ินตางๆ  ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือสงเสริมการ
มีสวนรวมและเพ่ือความเขมแข็งของชุมชนและกลุมตางๆ   



170 
 
 
  (2)  อุดหนุนชุมชนยานการคา     ตั้งไว      20,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนในการประชุมกรรมการและสมาชิกชุมชน  การจัดกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอ
ประชาชนในชุมชน  และการจัดงานประเพณีทองถ่ินตางๆ  ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือสงเสริมการ
มีสวนรวมและเพ่ือความเขมแข็งของชุมชนและกลุมตางๆ   
  (3)  อุดหนุนชุมชนตรอกปลา     ตั้งไว      20,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนในการประชุมกรรมการและสมาชิกชุมชน  การจัดกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอ
ประชาชนในชุมชน  และการจัดงานประเพณีทองถ่ินตางๆ  ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือสงเสริมการ
มีสวนรวมและเพ่ือความเขมแข็งของชุมชนและกลุมตางๆ   
  (4)  อุดหนุนชุมชนวิเศษกุล     ตั้งไว      20,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนในการประชุมกรรมการและสมาชิกชุมชน  การจัดกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอ
ประชาชนในชุมชน  และการจัดงานประเพณีทองถ่ินตางๆ  ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือสงเสริมการ
มีสวนรวมและเพ่ือความเขมแข็งของชุมชนและกลุมตางๆ   
  (5)  อุดหนุนชุมชนสวนจันทน-วัดนิโครธ    ตั้งไว      20,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนในการประชุมกรรมการและสมาชิกชุมชน  การจัดกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอ
ประชาชนในชุมชน  และการจัดงานประเพณีทองถ่ินตางๆ  ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือสงเสริมการ
มีสวนรวมและเพ่ือความเขมแข็งของชุมชนและกลุมตางๆ   
  (6)  อุดหนุนชุมชนโปะเซง     ตั้งไว      20,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนในการประชุมกรรมการและสมาชิกชุมชน  การจัดกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอ
ประชาชนในชุมชน  และการจัดงานประเพณีทองถ่ินตางๆ  ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือสงเสริมการ
มีสวนรวมและเพ่ือความเขมแข็งของชุมชนและกลุมตางๆ   
  (7)  อุดหนุนชุมชนตนสมอ     ตั้งไว      20,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนในการประชุมกรรมการและสมาชิกชุมชน  การจัดกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอ
ประชาชนในชุมชน  และการจัดงานประเพณีทองถ่ินตางๆ  ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือสงเสริมการ
มีสวนรวมและเพ่ือความเขมแข็งของชุมชนและกลุมตางๆ   
  (8)  อุดหนุนชุมชนหลังควนหาญ     ตั้งไว      20,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนในการประชุมกรรมการและสมาชิกชุมชน  การจัดกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอ
ประชาชนในชุมชน  และการจัดงานประเพณีทองถ่ินตางๆ  ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือสงเสริมการ
มีสวนรวมและเพ่ือความเขมแข็งของชุมชนและกลุมตางๆ   
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  (9)  อุดหนุนชุมชนวัดกุฎยาราม     ตั้งไว      20,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนในการประชุมกรรมการและสมาชิกชุมชน  การจัดกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอ
ประชาชนในชุมชน  และการจัดงานประเพณีทองถ่ินตางๆ  ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือสงเสริมการ
มีสวนรวมและเพ่ือความเขมแข็งของชุมชนและกลุมตางๆ   
  (10)  อุดหนุนชุมชนโคกขัน     ตั้งไว      20,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนในการประชุมกรรมการและสมาชิกชุมชน  การจัดกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอ
ประชาชนในชุมชน  และการจัดงานประเพณีทองถ่ินตางๆ  ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือสงเสริมการ
มีสวนรวมและเพ่ือความเขมแข็งของชุมชนและกลุมตางๆ   
  (11)  อุดหนุนชุมชนควนขนุน     ตั้งไว      20,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนในการประชุมกรรมการและสมาชิกชุมชน  การจัดกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอ
ประชาชนในชุมชน  และการจัดงานประเพณีทองถ่ินตางๆ  ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือสงเสริมการ
มีสวนรวมและเพ่ือความเขมแข็งของชุมชนและกลุมตางๆ   
  (12)  อุดหนุนชุมชนบานโพธ์ิ     ตั้งไว      20,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนในการประชุมกรรมการและสมาชิกชุมชน  การจัดกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอ
ประชาชนในชุมชน  และการจัดงานประเพณีทองถ่ินตางๆ  ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือสงเสริมการ
มีสวนรวมและเพ่ือความเขมแข็งของชุมชนและกลุมตางๆ   
  (13)  อุดหนุนชุมชนทากลาง     ตั้งไว      20,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนในการประชุมกรรมการและสมาชิกชุมชน  การจัดกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอ
ประชาชนในชุมชน  และการจัดงานประเพณีทองถ่ินตางๆ  ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือสงเสริมการ
มีสวนรวมและเพ่ือความเขมแข็งของชุมชนและกลุมตางๆ   
  (14)  อุดหนุนชุมชนกะพังสุรินทร     ตั้งไว      20,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนในการประชุมกรรมการและสมาชิกชุมชน  การจัดกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอ
ประชาชนในชุมชน  และการจัดงานประเพณีทองถ่ินตางๆ  ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือสงเสริมการ
มีสวนรวมและเพ่ือความเขมแข็งของชุมชนและกลุมตางๆ   
  (15)  อุดหนุนชุมชนนาตาลวง     ตั้งไว      20,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนในการประชุมกรรมการและสมาชิกชุมชน  การจัดกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอ
ประชาชนในชุมชน  และการจัดงานประเพณีทองถ่ินตางๆ  ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือสงเสริมการ
มีสวนรวมและเพ่ือความเขมแข็งของชุมชนและกลุมตางๆ   
  (16)  อุดหนุนชุมชนวังตอ     ตั้งไว      20,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนในการประชุมกรรมการและสมาชิกชุมชน  การจัดกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอ
ประชาชนในชุมชน  และการจัดงานประเพณีทองถ่ินตางๆ  ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือสงเสริมการ
มีสวนรวมและเพ่ือความเขมแข็งของชุมชนและกลุมตางๆ   
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  (17)  อุดหนุนชุมชนบานหนองยวน    ตั้งไว      20,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนในการประชุมกรรมการและสมาชิกชุมชน  การจัดกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอ
ประชาชนในชุมชน  และการจัดงานประเพณีทองถ่ินตางๆ  ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือสงเสริมการ
มีสวนรวมและเพ่ือความเขมแข็งของชุมชนและกลุมตางๆ   
  (18)  อุดหนุนชุมชนบางรัก     ตั้งไว      20,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนในการประชุมกรรมการและสมาชิกชุมชน  การจัดกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอ
ประชาชนในชุมชน  และการจัดงานประเพณีทองถ่ินตางๆ  ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือสงเสริมการ
มีสวนรวมและเพ่ือความเขมแข็งของชุมชนและกลุมตางๆ   
  (19)  อุดหนุนชุมชนทายพร ุ     ตั้งไว      20,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนในการประชุมกรรมการและสมาชิกชุมชน  การจัดกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอ
ประชาชนในชุมชน  และการจัดงานประเพณีทองถ่ินตางๆ  ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือสงเสริมการ
มีสวนรวมและเพ่ือความเขมแข็งของชุมชนและกลุมตางๆ   
  (20)  อุดหนุนชุมชนคลองน้ําเจ็ด     ตั้งไว      20,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนในการประชุมกรรมการและสมาชิกชุมชน  การจัดกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอ
ประชาชนในชุมชน  และการจัดงานประเพณีทองถ่ินตางๆ  ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือสงเสริมการ
มีสวนรวมและเพ่ือความเขมแข็งของชุมชนและกลุมตางๆ   
  (21)  อุดหนุนชุมชนหนองปรือ     ตั้งไว      20,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนในการประชุมกรรมการและสมาชิกชุมชน  การจัดกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอ
ประชาชนในชุมชน  และการจัดงานประเพณีทองถ่ินตางๆ  ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือสงเสริมการ
มีสวนรวมและเพ่ือความเขมแข็งของชุมชนและกลุมตางๆ 
  (22)  อุดหนุนชุมชนควนขัน     ตั้งไว      20,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนในการประชุมกรรมการและสมาชิกชุมชน  การจัดกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอ
ประชาชนในชุมชน  และการจัดงานประเพณีทองถ่ินตางๆ  ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือสงเสริมการ
มีสวนรวมและเพ่ือความเขมแข็งของชุมชนและกลุมตางๆ   
  (23)  อุดหนุนชุมชนศรีตรัง     ตั้งไว      20,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนในการประชุมกรรมการและสมาชิกชุมชน  การจัดกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอ
ประชาชนในชุมชน  และการจัดงานประเพณีทองถ่ินตางๆ  ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือสงเสริมการ
มีสวนรวมและเพ่ือความเขมแข็งของชุมชนและกลุมตางๆ   
  (24)  อุดหนุนชุมชนน้ําผุด     ตั้งไว      20,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนในการประชุมกรรมการและสมาชิกชุมชน  การจัดกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอ
ประชาชนในชุมชน  และการจัดงานประเพณีทองถ่ินตางๆ  ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือสงเสริมการ
มีสวนรวมและเพ่ือความเขมแข็งของชุมชนและกลุมตางๆ   
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  (25)  อุดหนุนชุมชนสรรพากร     ตั้งไว      20,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนในการประชุมกรรมการและสมาชิกชุมชน  การจัดกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอ
ประชาชนในชุมชน  และการจัดงานประเพณีทองถ่ินตางๆ  ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือสงเสริมการ
มีสวนรวมและเพ่ือความเขมแข็งของชุมชนและกลุมตางๆ   
  (26)  อุดหนุนชุมชนโคกยูง     ตั้งไว      20,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนในการประชุมกรรมการและสมาชิกชุมชน  การจัดกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอ
ประชาชนในชุมชน  และการจัดงานประเพณีทองถ่ินตางๆ  ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือสงเสริมการ
มีสวนรวมและเพ่ือความเขมแข็งของชุมชนและกลุมตางๆ   
  (27)  อุดหนุนชุมชนหลังสนามกีฬา    ตั้งไว      20,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนในการประชุมกรรมการและสมาชิกชุมชน  การจัดกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอ
ประชาชนในชุมชน  และการจัดงานประเพณีทองถ่ินตางๆ  ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือสงเสริมการ
มีสวนรวมและเพ่ือความเขมแข็งของชุมชนและกลุมตางๆ   
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 
 
2.  รายจายเพ่ือการลงทุน      ตั้งไวรวม         118,100  บาท  แยกเปน 
 

 2.1  หมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและส่ิงกอสราง  ตั้งไวรวม         118,100  บาท  แยกเปน 
 

 คาครุภัณฑ        ตั้งไว    118,100  บาท 
 

  ก.  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน     ตั้งไว        3,500  บาท 
  (1)  ตูเหล็ก       ตั้งไว        3,500  บาท 
เพ่ือจายเปนคาตูเหล็ก  1  บาน  6  ล้ินชัก  ขนาดไมนอยกวา  880 x 406 x 877  มิลลิเมตร  เปนรายการท่ีไมได
กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 
 
  ข.  ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทย ุ    ตั้งไว      22,000  บาท 
  (1)  เครื่องขยายเสียง      ตั้งไว      22,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเครื่องขยายเสียงสําหรับชวยสอนพรอมอุปกรณ  จํานวน  1  ชุด  ประกอบดวย   
   -  เพาเวอรมิกเซอรระบบสเตอริโอ  กําลังขยายไมต่ํากวา 300 W+300 W 
   -  ชองสัญญาณเขาไมนอยกวา  10  ชอง 
   -  ไมโครโฟนแบบมีสาย  จํานวน 2 ตัว   
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   -  ลําโพงเสียงเบส  ขนาดไมต่ํากวา 15 นิ้ว  พรอมลําโพงเสียงกลาง  แหลม  จํานวน 1 คู 
   -  ไมคลอย  จํานวน  1  ชุด 
เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 
 

  ค.  ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร    ตั้งไว      10,000  บาท 
  (1)  กลองถายภาพนิ่ง      ตั้งไว      10,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคากลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล  ความละเอียดไมต่ํากวา 10 ลานพิกเซล  พรอมอุปกรณ  
จํานวน  2  ชุด  แตละชุดมีรายละเอียดดังนี ้
   -  เปนกลองคอมแพค  
   -  มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว 
   -  สามารถถอดเปล่ียนส่ือบันทึกขอมูลไดอยางสะดวกเม่ือขอมูลเต็มหรือเม่ือ
ตองการเปล่ียน 
   -  สามารถโอนถายขอมูลจากกลองไปยังเครื่องคอมพิวเตอรได 
   -  มีกระเปาบรรจุกลอง 
เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห เปนเงิน  5,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน เปนเงิน  5,000  บาท 
 

  ง.  ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว    ตั้งไว        6,000  บาท 
  (1)  เครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น     ตั้งไว        6,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น  แบบ 2 กอก  จํานวน 1 เครื่อง  เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 
  จ.  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร     ตั้งไว      76,600  บาท 
  (1)  เครื่องคอมพิวเตอร      ตั้งไว      30,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ จํานวน 2 ชุด  แตละชุดมีรายละเอียดดังนี ้
   -  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU)  จํานวน 1 หนวย 
   -  มีสวนควบคุมการแสดงผลท่ีมีหนวยความจํา ไมนอยกวา 128 MB 
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   -  มีหนวยความจําหลัก (RAM) มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
   -  มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) จํานวน 1 หนวย 
   -  มี DVD-RW  จํานวน 1 หนวย 
   -  มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย  จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
   -  มีจอภาพแบบ LCD มีขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว  จํานวน 1 หนวย 
เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 
  (2)  เครื่องสํารองไฟฟา      ตั้งไว        3,600  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 2 เครื่อง  แตละเครื่องมีรายละเอียดดังนี ้
   -  มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 750 VA 
   -  สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา  15  นาที 
เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 
  (3)  เครื่องพิมพ       ตั้งไว      24,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเครื่องพิมพ  Multifunction  ชนิดเลเซอร สี  โดยมีรายละเอียดดังนี ้
   -   เปนอุปกรณท่ีมีความสามารถเปน Printer, Copier, Scanner และ FAX ภายใน
เครื่องเดียวกัน 
   -  ใชเทคโนโลยีแบบเลเซอร 
   -  มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB 
   -  มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา  600 x 600 dpi 
   -  มีความเร็วในการพิมพสีไมนอยกวา  20  หนาตอนาที 
   -  มีความเร็วในการพิมพขาวดําไมนอยกวา  20  หนาตอนาที 
   -  สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดําและสี) ได 
   -  มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi 
   -  มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัต ิ
   -  สามารถถายสําเนาเอกสารไดท้ังสีและขาวดํา 
เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 
  (4)  เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค      ตั้งไว      19,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค  จํานวน 1 เครื่อง  โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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   -  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) ท่ีมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.2 GHz และมีความเร็วของหนวยความจํา หรือมี HTT ขนาดไมนอยกวา 1,066 
MHz จํานวน 1 หนวย 
   -  มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา  ขนาดไมนอยกวา 4 GB 
   -  มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard disk) ขนาดความจุไมนอยกวา 500 GB จํานวน 1 
หนวย 
   -  มีจอภาพชนิด XGA หรือ WXGA หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 14 นิ้ว 
   -  มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
   -  มีชองเช่ือมตอระบบเครือขายแบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
   -  สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi  และ  Bluetooth 
เปนรายการท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานบริหารท่ัวไป 
 

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



 
รายละเอียดประมาณรายจายทั่วไป 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

เทศบาลนครตรัง 
อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง 

 

สํานักการชาง 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
เทศบาลนครตรัง 

อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน  สํานักการชาง 
 

********************* 
 
งบประมาณรายจายทั้งส้ิน     เปนเงิน       97,158,300  บาท  แยกเปน 
 

1.  รายจายประจํา            ตั้งไว  รวม  55,148,800  บาท  แยกเปน 
 

 1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา   ตั้งไว  รวม  15,987,400  บาท  แยกเปน 
 

 เงินเดือน                  ตั้งไว    9,365,300  บาท 
 

  1.1.1  ประเภท  เงินเดือนพนักงานเทศบาล              ตั้งไว    8,626,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงานเทศบาล  ซ่ึงปฏิบัติงานในสํานัก       
การชาง  จํานวน  25 อัตรา  โดยแยกเปนงานไฟฟาถนน  11  อัตรา  งานงานสวนสาธารณะ  1  อัตรา       
งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  1 อัตรา  งานบําบัดน้ําเสีย  1 อัตรา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมฯ  6 อัตรา  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  5 อัตรา 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
  งานไฟฟาถนน     เปนเงิน    3,584,000  บาท 
  งานสวนสาธารณะ    เปนเงิน       327,000  บาท 
  งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  เปนเงิน       300,000  บาท 
  งานบําบัดน้ําเสีย     เปนเงิน       173,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ  เปนเงิน    2,368,000  บาท 
  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน   เปนเงิน    1,874,000  บาท 
 

  1.1.2 ประเภท  เงินเพ่ิมตางๆ     ตั้งไว    484,900  บาท 
-  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนใหแกผูอํานวยการสํานักการชาง (นักบริหารงานชาง 9) ในอัตรา 
เดือนละ 10,000  บาท  ผูอํานวยการสวน (นักบริหารงานชาง 8)  ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท  และผูไดรับ
เงินประจําตําแหนงวิศวกรโยธา 8วช และ สถาปนิก 8วช  ในอัตราเดือนละ  5,600  บาท  ตั้งจายตามประกาศ 
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ก.ท.จ.ตรัง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาลไดรับคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน  ลงวันท่ี  25  
พ.ค. 2547  และหนังสือจังหวัดตรัง ท่ี  มท  0828.2/8067  ลงวันท่ี 3 มิ.ย. 2547  
 

-  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  ตั้งจายตามประกาศ ก.ท.จ.ตรัง เรื่อง
หลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว 
ลงวันท่ี  28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
 

-  เพ่ือจายเปนเงินท่ีปรับเพ่ิมสําหรับคุณวุฒิท่ีเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้งใหแกพนักงาน
เทศบาล  ตั้งจายตามประกาศ ก.ท.จ.ตรัง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวนเงิน 
ท่ีปรับเพ่ิมสําหรับคุณวุฒิท่ี  ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองวาคุณวุฒินั้น 
เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้ง  (ฉบับท่ี 2)  ลงวันท่ี  20  กันยายน  2554 
ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน      
  งานไฟฟาถนน     เปนเงิน      201,600  บาท 
  งานบําบัดน้ําเสีย     เปนเงิน        17,700  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 
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ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน   เปนเงิน         67,200  บาท 
 

 คาจางประจํา                 ตั้งไว    6,622,100  บาท 
 

  1.1.5  ประเภท  คาจางลูกจางประจํา              ตั้งไว    6,362,000  บาท 
เพ่ือจายคาจางใหกับลูกจางประจําและเงินปรับปรุงคาจางประจําป  ซ่ึงปฏิบัติงานในสํานักการชาง  จํานวน  
38 อัตรา  โดยแยกเปนงานไฟฟาถนน  18  อัตรา  งานงานสวนสาธารณะ  18  อัตรา  งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ  2 อัตรา 
ตั้งจายจากเงินรายได  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
  งานไฟฟาถนน     เปนเงิน    3,164,000  บาท 
  งานสวนสาธารณะ    เปนเงิน    2,848,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ  เปนเงิน       350,000  บาท 
 

  1.1.6  ประเภท  เงินเพ่ิมตางๆ      ตั้งไว    260,100  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  ตั้งจายตามประกาศ ก.ท.จ.ตรัง เรื่อง
หลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว 
ลงวันท่ี  28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
  งานไฟฟาถนน     เปนเงิน      144,600  บาท 
  งานสวนสาธารณะ    เปนเงิน      107,800  บาท 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ  เปนเงิน         7,700  บาท 
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 1.2  หมวดคาจางชั่วคราว     ตั้งไว  รวม  17,742,400  บาท  แยกเปน 
 

  1.2.1  ประเภท  เงินเดือนหรือเงินท่ีจายเพ่ิมใหแกพนักงานจาง        ตั้งไว   17,742,400  บาท 
-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางท่ัวไป จํานวน 138 อัตรา โดยแยกเปนงานไฟฟาถนน 57 อัตรา   
งานสวนสาธารณะ 68 อัตรา  งานบําบัดน้ําเสีย  13 อัตรา    
 

-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจท่ีมีลักษณะงานเปนการสงเสริมหรือสนับสนุนการทํางาน
ของพนักงานเทศบาลดานการบันทึกขอมูล  ธุรการ  เขียนแบบ  ภูมิสถาปตย  ไฟฟา  เครื่องยนตเครื่องจักรกล  
หรือพนักงานจางตามภารกิจท่ีตองใชทักษะเฉพาะบุคคล พรอมท้ังเงินปรับปรุง  จํานวน 21 อัตรา  โดยแยก
เปนงานไฟฟาถนน 8 อัตรา  งานสวนสาธารณะ 4 อัตรา  งานบําบัดน้ําเสีย 5 อัตรา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมฯ 1 อัตรา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  3 อัตรา   
 

-  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวใหแกพนักงานจางท่ัวไปและพนักงานจางตามภารกิจของสํานัก
การชาง  ตั้งจายตามประกาศ ก.ท.จ.ตรัง เรื่องหลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจาง
ของเทศบาลไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว ลงวันท่ี  28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
  งานไฟฟาถนน     เปนเงิน    7,033,500  บาท 
  งานสวนสาธารณะ    เปนเงิน    7,782,800  บาท 
  งานบําบัดน้ําเสีย     เปนเงิน    2,492,400  บาท 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ  เปนเงิน      109,700  บาท 
  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน   เปนเงิน      324,000  บาท 
 

 1.3  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสด ุ   ตั้งไว  รวม  19,479,000  บาท  แยกเปน 
 

 คาตอบแทน                    ตั้งไว  2,239,000  บาท 
 

  1.3.1  ประเภท  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
          ตั้งไว 1,000,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ใหกับพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา   
และพนักงานจางท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทําการหรือวันหยุดราชการ  
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
  งานไฟฟาถนน     เปนเงิน      410,000  บาท 
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  งานสวนสาธารณะ    เปนเงิน      500,000  บาท 
  งานบําบัดน้ําเสีย     เปนเงิน        90,000  บาท 
 

  1.3.2  ประเภท  คาเชาบาน     ตั้งไว      72,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเชาบานหรือคาเชาซ้ือบานใหกับพนักงานเทศบาลสังกัดสํานักการชาง  ท่ีมีสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบและหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวของ   
ตั้งจายจากเงินรายได  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
  งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  เปนเงิน        36,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     
  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน   เปนเงิน        36,000  บาท 
 

  1.3.3  ประเภท   เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว    277,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา ท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
  งานไฟฟาถนน     เปนเงิน      197,600  บาท 
  งานสวนสาธารณะ    เปนเงิน        21,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ  เปนเงิน        31,000  บาท 
  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน   เปนเงิน        27,400  บาท 
 

  1.3.4  ประเภท   เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล   ตั้งไว    890,000  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      100,000  บาท 
  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน   เปนเงิน        50,000  บาท 
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 คาใชสอย                   ตั้งไว   3,285,000  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    200,000  บาท 
 

(1)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ      ตั้งไว    200,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเบ้ียเล้ียง คาเชาท่ีพัก คาพาหนะเดินทาง คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนในการอบรม 
สัมมนา  ฯลฯ  ใหแกพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจางท่ีเดินทางไปราชการในสถานท่ีตางๆ  
ตั้งจายจากเงินรายได  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ  
 

 คาวัสด ุ                ตั้งไว    13,955,000  บาท 
 

  ก.  ประเภท  วัสดุสํานักงาน             ตั้งไว         100,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  เชน  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ไมบรรทัด  ยางลบ  ธงชาติ  น้ําดื่ม   
คาถายเอกสาร  คาถายแบบแปลน คากระดาษพิมพแบบแอมโมเนีย ฯลฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได    
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ  
 

  ข.  ประเภท   วัสดุไฟฟาและวิทย ุ                ตั้งไว   3,110,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาซ้ือวัสดุอุปกรณไฟฟา  เชน  ฟวส  เข็ดขัดรัดสายไฟฟา  เทปพันสายไฟฟา  สายไฟฟา  ปล๊ัก
ไฟฟา  ฯลฯ ในการปฏิบัติงานซอมแซมไฟฟาสาธารณะ  และไฟประดับตามถนนสายตางๆ ภายในเขต
เทศบาล   ใชซอมเปล่ียนไฟฟาท่ีชํารุด เนื่องจากใชงานมาเปนเวลานาน ภายในสวนสาธารณะอนุสาวรียฯ  
สวนสาธารณะสระกะพังสุรินทร  สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร 95  สวนสาธารณะถนนสังขวิทย  และ
ตามเกาะกลางถนนสายตางๆ  ใชสําหรับซอมเปล่ียนไฟฟาท่ีชํารุดบริเวณโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ํา ฯลฯ 
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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 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  เชน  ไมกวาด  ตะกรา  ผงซักฟอก  สบู  ชอนสอม  ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
  งานไฟฟาถนน     เปนเงิน          5,000  บาท 
  งานสวนสาธารณะ    เปนเงิน      100,000  บาท 
  งานบําบัดน้ําเสีย     เปนเงิน        10,000  บาท 
 

  ง.  ประเภท   วัสดุกอสราง                 ตั้งไว  5,000,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสราง  เชน  ไมตางๆ  สี  ปูนซิเมนต  ทราย ฯลฯ  ใชปรับปรุงบํารุงรักษาและซอมแซม
ส่ิงกอสรางตางๆ ท่ีชํารุดทรุดโทรม  เชน ถนน สะพาน อาคาร ทางเทา และคันหินรางตื้นริมถนนสายตางๆ 
ตลอดจนซอมแซมส่ิงกอสรางตางๆ ท่ีชํารุดทรุดโทรม ภายในสวนสาธารณะอนุสาวรียฯ   สวนสาธารณะ
สระกะพังสุรินทร  สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร 95  สวนสาธารณะถนนสังขวิทย  สวนสาธารณะ
เรือนจํา(เดิม)  เกาะกลางถนนสายตางๆ   รวมถึงอาคารและส่ิงกอสรางภายในโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ํา  
และงานจัดสถานท่ีตางๆ  
ตั้งจายจากเงินรายได  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
  งานไฟฟาถนน     เปนเงิน   4,580,000  บาท 
  งานสวนสาธารณะ    เปนเงิน      400,000  บาท 
  งานบําบัดน้ําเสีย     เปนเงิน        20,000  บาท 
 

  จ.  ประเภท   วัสดุยานพาหนะและขนสง    ตั้งไว    550,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  น้ํามันเบรก  ฯลฯ    
ตั้งจายจากเงินรายได  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
  งานไฟฟาถนน     เปนเงิน      250,000  บาท 
  งานสวนสาธารณะ    เปนเงิน      100,000  บาท 
  งานบําบัดน้ําเสีย     เปนเงิน      100,000  บาท 
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ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ  เปนเงิน      100,000  บาท 
 

  ฉ.  ประเภท   วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน                ตั้งไว  4,000,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน  เชน  น้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง  ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ  
 

  ช.  ประเภท   วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย   ตั้งไว      55,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  เชน  น้ํายาเคมีภัณฑตาง  ๆ เวชภัณฑ  ฯลฯ  
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 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุการเกษตร  เชน  สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว  อาหารสัตว  พันธุพืช  ปุย  
วัสดุเพาะชํา  อุปกรณในการขยายพันธุพืช  ฯลฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
   งานสวนสาธารณะ    เปนเงิน      600,000  บาท 
   งานบําบัดน้ําเสีย     เปนเงิน        20,000  บาท 
 

  ฌ.  ประเภท   วัสดุโฆษณาและเผยแพร    ตั้งไว    200,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดโุฆษณาและเผยแพร  เชน  พูกันและสีฟลม ไมกระดานอัด  กระดาษเขียนโปสเตอร  โฟม  
แผนภาพพิมพ  ฯลฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
  งานไฟฟาถนน     เปนเงิน      150,000  บาท 
  งานสวนสาธารณะ    เปนเงิน        40,000  บาท 
  งานบําบัดน้ําเสีย     เปนเงิน          5,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ  เปนเงิน          5,000  บาท 
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  ญ.  ประเภท  วัสดุเครื่องแตงกาย     ตั้งไว      95,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาซ้ือเครื่องแตงกายใชในการปฏิบัติงานของสํานักการชาง  งานลางทอ  งานเครื่องจักรกลหรือ
เครื่องยนต  ฯลฯ   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    100,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน   แผนหรือจานบันทึกขอมูล  เทปบันทึกขอมูล  หัวพิมพหรือแถบพิมพ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร  ตลับผงหมึก แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล แปนพิมพ เมนบอรด 
เมมโมรี่ซิป  คัตชีพฟดเดอร  เมาส  วงจรอิเล็กทรอนิกส  เครื่องอานขอมูลแบบซีดีรอม  โปรแกรม
คอมพิวเตอรหรือซอฟตแวร  ฯลฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
  งานไฟฟาถนน     เปนเงิน        30,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ  เปนเงิน        35,000  บาท 
  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน   เปนเงิน        35,000  บาท 
 

  ฏ. ประเภท  วัสดุอ่ืนๆ      ตั้งไว      10,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาซ้ือวัสดุอ่ืนๆ  เชน  มิเตอรน้ํา-ไฟฟา  ตะแกรงกันสวะ  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ 
 
1.4  หมวดคาสาธารณูปโภค     ตั้งไว  รวม    1,570,000  บาท  แยกเปน 
 

(1)  ประเภทคาไฟฟา                  ตั้งไว  1,500,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาไฟฟา  ใชท่ีโรงงานซอมเครื่องจักรกล, โรงงานคลองน้ําเจ็ด, โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ํา, 
ระบบบําบัดน้ํ า เสียเฉพาะจุดตางๆ, โรงสูบน้ํ าสวนสาธารณะกะพังสุรินทร   และอ่ืนๆท่ีอยู 
ในความรับผิดชอบของสํานักการชาง   
ตั้งจายจากเงินรายได  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ   
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(2)  ประเภทคาน้ําประปา      ตั้งไว      30,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาน้ําประปา  ใชท่ีโรงงานซอมเครื่องจักรกล   ใชท่ีโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ํา   และอ่ืนๆ  
ท่ีอยูในความรับผิดชอบของสํานักการชาง  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ   
 

(3)  ประเภทคาโทรศัพท      ตั้งไว      40,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาโทรศัพท  คาใชจายเพ่ือใหไดใชบริการดังกลาว  และคาใชจายท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ  
เชน  คาเชาเครื่อง  คาเชาเลขหมายโทรศัพท  คาบํารุงรักษาสาย  ฯลฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ 
 

1.5  หมวดเงินอุดหนุน     ตั้งไว  รวม       370,000  บาท  แยกเปน 
 

ก.  ประเภท  เงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปน 
สาธารณประโยชน        ตั้งไว    370,000  บาท 
  (1)  อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดตรัง   ตั้งไว    370,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาขยายเขตไฟฟาแรงต่ําและไฟฟาสาธารณะ บริเวณถนนสายตางๆ ภายในเขตเทศบาลนครตรัง
โดยติดตั้งเสาพาดสายไฟฟาตามมาตรฐานของการไฟฟาสวนภูมิภาค  ดังนี้  
  -  ถนนน้ําผุด ซอย 4 เช่ือมตอแนวเดิม  ระยะทางประมาณ  150.00  เมตร  
  -  ถนนจริงจิตร ขางโรงยางศรีตรังทางเขาตําหนักเทวสถานพระศรีอุมาเทวีลักษมี   
ระยะทางประมาณ 200.00  เมตร  
  -  ถนนพระราม 6 (ตรอกปลา) หลังโรงเรียนสภาราชิน ี ระยะทางประมาณ 150.00  เมตร  
  -  แยกรัษฎา ซอย 9 ตรงขามท่ีทําการชุมชนโปะเซง  ระยะทางประมาณ 150.00  เมตร  
  -  แยกรัษฎา ซอยตรงขามสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง เช่ือมตอจากแนวเดิม  ระยะทาง
ประมาณ  100.00  เมตร  
ตั้งจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท  0808.2/ว 2916  ลงวันท่ี  27  กันยายน  2553  
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน   
 
2.  รายจายเพ่ือการลงทุน      ตั้งไวรวม    42,009,500  บาท  แยกเปน 
 2.1  หมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและส่ิงกอสราง  ตั้งไวรวม    42,009,500  บาท  แยกเปน 
 คาครุภัณฑ                    ตั้งไว  4,500,000  บาท 
  ก.  ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง                ตั้งไว  4,500,000  บาท 
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  (1)  รถยนตบรรทุก ขนาด 6 ลอ                 ตั้งไว  4,500,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคารถยนตบรรทุกเททายติดตั้งเครนไฮโดรลิคพรอมกระเชา  เปนรถชนิด 6 ลอ  เครื่องยนตดีเซล  
มีกําลังไมนอยกวา 240 แรงมา  ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพรอมกระเชา สามารถยกสูงจากพ้ืนถึงปลายกระเชาได
ไมนอยกวา 15 เมตร  จํานวน 1 คัน  เปนครุภัณฑท่ีไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงตั้งจาย
ตามราคาในตลาดทองถ่ิน  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ   
 
 คาที่ดินและส่ิงกอสราง                ตั้งไว  37,509,500  บาท 
 

  1. ประเภท คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร              ตั้งไว    7,378,000  บาท 
  (1)  คาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร 95 

           ตั้งไว    7,378,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร 95 ดังนี้   
   - เปล่ียนวัสดุมุงหลังคาใหมเปน Metal Sheet พ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,200 ตารางเมตร  
   - ติดตั้งฝาเพดานภายในอาคารใหม พ้ืนท่ีไมนอยกวา 700 ตารางเมตร  
   - ติดตั้งระบบปรับอากาศ  
   - ติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวางในอาคาร  
   - กอสรางผนังดานนอกอาคารเพ่ิมเติมเพ่ือขยายพ้ืนท่ีอาคาร  
   - ปรับปรุงพ้ืนและผนังเวที  
   - หุมเสาภายในอาคารสวนท่ีรื้อผนังออก และหุมเสากลมดานหนาอาคาร ไมนอยกวา 14 ตน 
   - ปรับระดับพ้ืนและปูดวยกระเบ้ืองเคลือบของพ้ืนท่ีทางเดินขยายใหม  
   - ทาสีผนังและฝาเพดานภายในอาคารใหมท้ังหมด  
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง   
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ  
 

2.  ประเภทถนน                 ตั้งไว  30,131,500  บาท 
  (1)  คาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนเวียนกะพังและถนนบานโพธ์ิ ซอย 2 
                    ตั้งไว  18,000,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการดังนี ้ 
   - ไสผิวจราจรแอสฟลทติก คอนกรีตเดิม หนา 0.05 เมตร พ้ืนท่ี 35,023 ตารางเมตร  
   - งาน Recycling หนา 0.15 เมตร  พ้ืนท่ี 35,023 ตารางเมตร  
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   - งานปูผิวจราจรแอสฟลท    ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร  กวาง 5.00 – 29.00 เมตร  ยาว 
2,680.00 เมตร พ้ืนท่ี 35,023 ตารางเมตร  พรอมงานตีเสนและเครื่องหมายจราจร  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  
 

  (2)  คาติดตั้งไฟฟาแสงสวางถนนบริเวณหนาหอสมุดแหงชาติ จากแยกทากลางถึงแยก
กันตัง  (พาดทางรถไฟ )                    ตั้งไว  2,114,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการติดตั้งโคมไฟฟาแสงสวาง ขนาดไมนอยกวา 250 วัตต  บนเสาเหล็กรีดรอน   
ความสูงประมาณ 9.00 เมตร  จากแยกทากลางถึงแยกกันตัง (พาดทางรถไฟ) จํานวน 31 ตน   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  
 

  (3)  คาติดตั้งไฟฟาแสงสวางถนนขนานทางรถไฟ จากแยกวังตอถึงแยกคลองน้ําเจ็ด
เช่ือมตอจากของเดิม                    ตั้งไว  1,235,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการติดตั้งโคมไฟฟาแสงสวาง ขนาดไมนอยกวา 250 วัตต  บนเสาเหล็กรีดรอน 
ความสูงประมาณ 9.00 เมตร  จากแยกวังตอถึงแยกคลองน้ําเจ็ด  จํานวน 18 ตน  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  
 

  (4)  คากอสรางถนนทุงควน ซอยขางบานเลขท่ี 82 (โรงเล่ือย)            ตั้งไว  1,205,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการขุดลอกผิวจราจรเดิมออกแลวลงหินคลุก หนา 0.20 เมตร และทําการกอสรางถนน
แอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร  กวาง  7.50 - 8.50 เมตร  ความยาวประมาณ 255.00 เมตร  หรือพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา 2,000 ตารางเมตร  พรอมตีเสนและเครื่องหมายจราจร  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 
 

  (5)  คากอสรางถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนโคกขัน ซอยชุมชนโคกขัน 
                       ตั้งไว    917,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการดังนี ้ 
   - กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวาง  1.40 - 4.00 เมตร ยาวประมาณ 228.00 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 625 ตารางเมตร 
   - กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. กวาง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร พ้ืนดานบนเปนรางตื้น   
มีฝาปดเปดทุกระยะ 7.00 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี ความยาวท้ังสองขางประมาณ 128.00 เมตร  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  
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  (6)  คากอสรางถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล.  ซอยแยกถนนกันตังถึงสุดเขตเทศบาล 
นครตรัง (ขางรานตํานานลาว)                    ตั้งไว    374,500  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการดังนี ้         
  - กอสรางถนน ค.ส.ล.  หนา 0.15  เมตร  กวาง  4.50  เมตร  ยาวประมาณ  30.00  เมตร   
หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 157 ตารางเมตร  
  - กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. กวาง 0.50 เมตร  ลึก 0.50 เมตร พ้ืนดานบนเปนรางตื้น  
มีฝาปดเปดทุกระยะ  7.00  เมตร  หรือตามสภาพพ้ืนท่ี ความยาวท้ังสองขางไมนอยกวา  70.00  เมตร  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  
 

  (7)  คากอสรางถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล. เช่ือมระหวางถนนหวยยอด ซอย 1 กับ ซอย 3 
ขางบานเลขท่ี 65/22 ถึง 123/21 และ 123/22 ถึง 123/16                ตั้งไว  3,580,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการดังนี ้         
   - กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวาง 4.00 - 11.00 เมตร ยาวประมาณ  260.00  เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 2,100 ตารางเมตร 
   - กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. กวาง 0.50 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร พ้ืนดานบนเปนรางตื้น
และผิวเรียบ มีฝาปดเปดทุกระยะ 7.00 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี ความยาวท้ังสองขางประมาณ 540.00 เมตร 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  
 

  (8)  คากอสรางถนนและทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนวิเศษกุล ซอย 9  เริ่มจากบานเลขท่ี   
130 ไปทางทิศตะวันออกจดถนนรัษฎา                   ตั้งไว    795,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการดังนี ้         
   - กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวาง 0.80 - 2.50 เมตร ความยาวประมาณ   
130.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 240 ตารางเมตร  
    - กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร พรอมบอพัก  พ้ืนดานบน
เปนผิวเรียบ  ความยาวประมาณ  130.00  เมตร  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  
 

  (9)  คากอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนรักษจันทน ตรงขามรานสยามภัณฑวตัถุกอสราง 
                       ตั้งไว    750,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการกอสรางทอระบายน้ํา ค .ส.ล. ชนิดส่ีเหล่ียม (BOX CULVERT)  ขนาด  
1.50 x 1.50 เมตร  พรอมบอพัก ความยาวรวม 30.00 เมตร  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  
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  (10)  คากอสรางถนนหนองยวน ซอย 5                ตั้งไว  1,161,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการดังนี ้ 
  -  กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต  หนา  0.05  เมตร  กวาง  4.20-11.00  เมตร   
ยาว  303.00  เมตร  หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา  2,075  ตารางเมตร   
  -  ติดตั้งโคมไฟกระพริบและหมุดสะทอนแสง พรอมงานตีเสนจราจร  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  
 
 

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



 

รายละเอียดประมาณรายจายทั่วไป 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 
เทศบาลนครตรัง 

อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง 
 

งานตรวจสอบภายใน 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 
เทศบาลนครตรัง 

อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 
หนวยงานตรวจสอบภายใน 

 

******************** 
 
งบประมาณรายจายทั้งส้ิน     เปนเงิน            269,000  บาท  แยกเปน 
 

1.  รายจายประจํา      ตั้งไว  รวม       269,000  บาท  แยกเปน 
 

 1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา   ตั้งไว  รวม       200,000  บาท  แยกเปน 
 

 เงินเดือน        ตั้งไว    200,000  บาท 
 

  1.1.1  ประเภท  เงินเดือนพนักงานเทศบาล    ตั้งไว    200,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงานเทศบาล  ซ่ึงปฏิบัติงานในหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา 
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  ตลอดจนบุคคลในครอบครัวท่ีมีสิทธิ 
เบิกไดตามระเบียบฯ 
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  คาเบ้ียเล้ียงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาท่ีพัก  คาธรรมเนียม
และคาลงทะเบียน  ฯลฯ  ใหแกพนักงานเทศบาลท่ีเดินทางไปราชการฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
 
 คาวัสด ุ        ตั้งไว      20,000  บาท 
  ก.  ประเภท  วัสดุสํานักงาน     ตั้งไว        5,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ  ดินสอ  ปากกา  ไมบรรทัด  ยางลบ  น้ําดื่ม  คาถายเอกสาร  ฯลฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
  ข.  ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร     ตั้งไว      15,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  แผนหรือจานบันทึกขอมูล  ตัวบันทึกขอมูล  กระดาษตอเนื่อง 
แผนกรองแสง  ตลับผงหมึก  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
 

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



 

รายละเอียดประมาณรายจายทั่วไป 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 
เทศบาลนครตรัง 

อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง 
 

รายจายงบกลาง 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 
เทศบาลนครตรัง 

อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง 
รายจายงบกลาง 

******************** 
 
รายจายงบกลาง       ตั้งไว  รวม  49,278,880  บาท  แยกเปน 
 

1.  ประเภทรายจายตามขอผูกพัน ตั้งไว    20,032,780  บาท 
 

 (1)  คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย  ตั้งไว         628,600  บาท 
สําหรับจายเปนคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย  ตามขอบังคับและระเบียบของสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศไทย ขอ 16 โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจําปท่ีผานมาของสมาชิก ยกเวนเงินกู  
เงินจายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท  แตตองไมนอยกวารอยละเศษหนึ่งสวนหกของ
งบประมาณรายรับ  ท้ังนี้ไมเกินเจ็ดแสนหาหม่ืนบาท  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  เทศบาลนครตรังมีรายรับ
จริงไมรวมเงินรายไดดังกลาว  เปนเงิน 377,102,686.41 บาท  คํานวณตั้งจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2556  
ไดเทากับ  628,504.48  บาท  จึงตั้งงบประมาณรายจายไว  628,600  บาท   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 
 

 (2)  คาใชจายในการจัดการจราจร ตั้งไว      1,000,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดการจราจรภายในเขตเทศบาล  ดังนี้ 
  1)  คาปรับปรุงและซอมแซมระบบสัญญาณไฟจราจรและอุปกรณตางๆ  เกี่ยวกับการจราจร
และอ่ืนๆ   
  2)  คาอุปกรณติดตั้งและเครื่องหมายจราจร 
  3)  คาจัดทําปายเครื่องหมายจราจรพรอมอุปกรณติดตั้งท่ีสามารถเคล่ือนยายได 
  4)  คาตีเสนจราจรบนถนนสายตาง ๆ หรือกิจการอ่ืนท่ีเกี่ยวกับการจราจร 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 
 

 (3)  เงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) ตั้งไว      2,194,300  บาท 
สําหรับจาย เปนคาครองชีพผู รับบํานาญซ่ึงเปนพนักงานเทศบาลสามัญ ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญของราชการสวนทองถ่ิน  (ฉบับท่ี 1-14)  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 
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 (4)  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ก.บ.ท.) ตั้งไว         7,518,280  บาท 
สําหรับจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน โดยตั้งจายในอัตรารอยละ  2   
ของประมาณการรายรับท่ัวไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556  โดยไมรวมรายไดจากพันธบัตรเงินกู 
เงินท่ีมีผูอุทิศให  และเงินอุดหนุน  (ท่ัวไปและเฉพาะกิจ)  
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556  (ประมาณการรายรับป 2556 จํานวน  547,864,000  บาท)  เทศบาล 
นครตรังไดประมาณการรายรับท่ัวไป  ไมรวมเงินท่ีไดรับการยกเวนดังกลาวแลว  (หักเงินอุดหนุน 
171,950,000  บาท  คิดเปนเงิน  375,914,000  X 2% = 7,518,280  บาท)  จึงคํานวณตั้งจายไว  เปนเงิน  
7,518,280  บาท  ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน  ดวนมาก  
ท่ี  มท  0808.5/ว 1766  ลงวันท่ี  26  สิงหาคม  2554   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 
 (5)  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว      5,748,000  บาท 
-  สําหรับจายเปนเงินประกันสังคมของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป  ในอัตรารอยละ  10  
ของเงินเดือนหรือเงินท่ีจายเพ่ิมใหแกพนักงานจาง  จํานวน  554  อัตรา  ตามหนังสือประกันสังคม  ดวน  ท่ี  
รง 0604 / ว 949  ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน  2546  ตามหนังสือจังหวัดตรัง   ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0828.2 / 10572   
ลงวันท่ี  13  กรกฎาคม 2547   
-  สําหรับจายเปนเงินประกันสังคมของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป  ในอัตรารอยละ  10  
ของเงินเดือนหรือเงินท่ีจายเพ่ิมใหแกพนักงานจาง (รัฐใหรอยละ 5  อปท.สมทบ รอยละ5) สําหรับบุคลากร
การจัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษา  จํานวน  8  อัตรา  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
ดวนมาก ท่ี มท 0893.3/ว 1522 ลงวันท่ี 11 มิถุนายน 2555   
-  สําหรับจายเปนเงินประกันสังคมของพนักงานจางตามภารกิจ(บุคลากรสนับสนุนการสอน) จํานวน  
10 อัตรา  และพนักงานจางท่ัวไป(ตําแหนงทดแทนลูกจางประจําท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสถานศึกษาท่ีไดยุบเลิก
ตําแหนง)  ในสถานศึกษา จํานวน 5 อัตรา (สถ.จัดสรรใหในสวนของลูกจาง รอยละ 5  และ อปท.สมทบ 
รอยละ 5)  รวม  15 อัตรา  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.4/ว 1592 
 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2555   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  เปนเงิน  5,232,000  บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง เปนเงิน     516,000  บาท 
 (6)  เงินทุนการศึกษา ตั้งไว      1,644,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินทุนการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพโดยตั้งจายตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1829 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2552  ระดับปริญญาตรี  จํานวน  28  คน  และระดับ
ปริญญาโท  จํานวน  28  คน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 
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 (7)  เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง ตั้งไว         1,250,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง  ตามขอตกลงการดําเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี  ระหวางสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ
กับเทศบาลนครตรัง  ตามขอตกลงเลขท่ี 047/2551 ซ่ึงตามขอตกลงดังกลาว  เทศบาลนครตรังจะตองสมทบ
งบประมาณเขากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง  ในอัตราไมนอยกวารอยละ  50  ของคาบริการ
สาธารณสุขท่ีไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ซ่ึงในปงบประมาณ 2556 ประมาณการ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติจายคาบริการสาธารณสุข จํานวน  2,500,000  บาท  ดังนั้น 
จึงตั้งงบประมาณเพ่ือสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง  เปนเงิน  1,250,000  บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  เปนเงิน  1,250,000  บาท 
 

 (8)  เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครตรัง ตั้งไว           49,600  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครตรัง  ดวยหลักการประชาชนออม 1 สวน  องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินสมทบ 1 สวน  และรัฐบาล 1 สวน  โดยในสวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
มีจํานวนเทาท่ีประชาชนจายเขากองทุน  และไมควรเกิน  365 บาท/คน/ป  และเปนไปดวยความอิสระ 
ตามศักยภาพทางการคลัง  ตามหนังสือจังหวัดตรัง ดวนท่ีสุด ท่ี ตง 0037.3/12040 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2553  
และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2343  ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2555  
เงินกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครตรังตั้งแตวันท่ี 17 มิถุนายน 2551 - 31 พฤษภาคม 2555  มีจํานวน
สมาชิก  496  ราย  สมาชิกจายเขากองทุน  100  บาท/คน/ป  จึงตั้งงบประมาณเพ่ือสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลนครตรัง  เปนเงิน  49,600  บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 
 
2.  ประเภทเงินสํารองจาย ตั้งไว   28,856,100  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในกรณีจําเปนตามความเหมาะสม หากไมรีบดําเนินการจะเกิดความเสียหายแก 
สวนราชการ  หรือประชาชนไดรับความเดือดรอนหากไมรีบดําเนินการแกไขปญหานั้น  โดยใหหัวหนา
หนวยงานท่ีมีความจําเปนตองการใชเงินช้ีแจงเหตุผลความจําเปน สําหรับการอนุมัติใหใชเงินสํารองจาย 
เป น อํ า นา จ ขอ งค ณ ะผู บ ริห า รท อง ถ่ิ น  ( หม า ยถึ ง  น าย ก เท ศ มน ตรี  ตา ม มา ต รา  4 8  ป ญ จวี สติ  
แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพ่ิมเติม)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 หมวด 2 ขอ 19 และแกไข เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2  
พ.ศ.2543 ขอ 3 วรรคสิบสอง  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 
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3.  ประเภทเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ตั้งไว        90,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส ท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลนครตรัง ท่ีแพทยไดรับรองและได
ทําการวินิจฉัยแลว  และมีสภาพความเปนอยูยากจนหรือถูกทอดท้ิง  ขาดผูอุปการะดูแลไมสามารถประกอบ
อาชีพเล้ียงตนเองได  จํานวน  15 คน  โดยจะไดรับเงินสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส  คนละ  500  บาท 
ตอเดือน  ตามหนังสือจังหวัดตรัง  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0828.3/16546  ลงวันท่ี  31  ตุลาคม  2548   
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 
 
4.  ประเภทเงินชวยคาทําศพ ตั้งไว         300,000  บาท 
สําหรับจายเปนเงินคาทําศพพนักงานเทศบาล  พนักงานครู  ลูกจางประจําและพนักงานจาง  กรณีท่ีตาย
ระหวางรับราชการ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง   เปนเงิน  100,000  บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง เปนเงิน  200,000  บาท 
 

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



สวนที่ 4 
 
 

งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

 

 
ของ  

 

เทศบาลนครตรัง 
อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง 

 
             - ประมาณการรายรับ 
             - ประมาณการรายจาย   
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งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล 31,475,100.00   บาท 32,298,100.00  บาท

1. แผนงานการพาณิชย 27,775,100.00   บาท 28,118,100.00  บาท

2. แผนงานงบกลาง 3,700,000.00     บาท 4,180,000.00    บาท

   ปงบประมาณ  2556   ปงบประมาณ  2555

1
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จายจริง รหัส
  ป  2554 + เพิ่ม บัญชี

- ลด
1. รายจายงานงบกลาง
  คาชําระดอกเบี้ยเงินกู        143,934.49            500,000 -              500,000           
  คาดอกเบี้ยเงินกูเบิกเกินบัญชีธนาคาร        528,515.98         3,000,000 -              3,000,000        
  รายจายตามขอผูกพัน                       -                        -   + 480,000      480,000           
  เงินชวยเหลือพัฒนาทองถ่ินกรณีพิเศษ                       -              200,000 -              200,000           
           รวมรายจายงบกลาง 672,450.47              3,700,000 + 480,000      4,180,000        
2. รายจายของหนวยงาน
   รายจายประจํา
  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 2,280,360.00   2,544,000       + 100,000      2,644,000        
  หมวดคาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 1,074,728.26   1,987,100       + 78,000        2,065,100        
  หมวดคาสาธารณูปโภค 147,109.52      278,000          -              278,000           
  หมวดรายจายอื่น 128,000.00      131,000          -              131,000           
           รวมรายจายประจํา 3,630,197.78   4,940,100       + 178,000      5,118,100        
3. รายจายเพื่อการลงทุน
  หมวดคาครุภัณฑที่ดินและส่ิงกอสราง 16,800.00        335,000          - 335,000      -                  
           รวมรายจายเพื่อการลงทุน 16,800.00        335,000          - 335,000      -                  
4. รายจายจากกําไรสุทธิ
   รายจายประจํา
  หมวดรายจายอื่น 19,441,892.85 22,500,000     + 500,000      23,000,000     
            รวมรายจายจากกําไรสุทธิ 19,441,892.85 22,500,000     + 500,000      23,000,000     

            รวมรายจายท้ังส้ิน 23,761,341.10 31,475,100     + 823,000      32,298,100     
            ยอดประมาณการรายรับ 43,275,013.72 48,420,000     + 2,500,000   50,920,000     
            รายไดสูงกวารายจาย 19,513,672.62 16,944,900      + 1,677,000   18,621,900     

รายการยองบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556
เทศบาลนครตรัง

งบประมาณ
รายการ

ป  2555 ป  2556
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รับจริง หมายเหตุ
  ป  2554 + เพิ่ม

- ลด
1. รายได                    (ยอดรวม)   23,833,120.87 25,920,000       + 2,000,000   27,920,000    
   ดอกเบี้ยรับจํานํา 22,238,218.00 24,000,000       + 2,000,000   26,000,000    
   ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,134.87           10,000             10,000           
   กําไรจากการจําหนายทรัพยหลุด 1,593,768.00   1,900,000        1,900,000      
   รายไดเบ็ดเตล็ด -                   10,000             10,000           
2. รายไดอื่น              (ยอดรวม) 19,441,892.85 22,500,000       + 500,000      23,000,000    
กําไรสุทธิป 2553 19,441,892.85 
   เงินรางวัลประจําป              15% 2,916,283.93   
   เงินบูรณะทองถ่ิน               30% 5,832,567.85   
   เงินสมทบทุนหมุนเวียน    55% 10,693,041.07 
กําไรสุทธิป 2554 22,500,000      
   เงินรางวัลประจําป              15% 3,375,000        
   เงินบูรณะทองถ่ิน               30% 6,750,000        
   เงินสมทบทุนหมุนเวียน    55% 12,375,000      
กําไรสุทธิป 2555 + 500,000      23,000,000    
   เงินรางวัลประจําป              15% + 75,000        3,450,000      
   เงินบูรณะทองถ่ิน               30% + 150,000      6,900,000      
   เงินสมทบทุนหมุนเวียน    55% + 275,000      12,650,000    

รวมรายรับท้ังส้ิน 43,275,013.72 48,420,000      + 2,500,000   50,920,000    

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลนครตรัง

งบประมาณ
หมวด / ประเภท/รายละเอียด

ป  2555 ป  2556
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ประมาณการรายรับท้ังสิ้น เปนเงิน 50,920,000    บาท แยกเปน

1. หมวดรายได เปนเงิน 27,920,000    บาท
1.1  ประเภท  ดอกเบี้ยรับจํานํา เปนเงิน 26,000,000    บาท

โดยคํานวณจากดอกเบี้ยรับจํานําของเดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนกันยายน 2555 เปนเกณฑ
1.2  ประเภท  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เปนเงิน 10,000           บาท

โดยคํานวณจากดอกเบี้ยรับจํานําของเดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนกันยายน 2555 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 23,000,000    บาท แยกเปน
กําไรสุทธิป 2555 23,000,000    บาท
  -  เงินรางวัลประจําป  15%  ของกําไรสุทธิ 3,450,000      บาท
  -  เงินบูรณะทองถิ่น   30%  ของกําไรสุทธิ 6,900,000      บาท
  -  เงินสมทบทุนหมุนเวียน  55%  ของกําไรสุทธิ 12,650,000    บาท

ประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
********************
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
เทศบาลนครตรัง 

อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 
รายจายตามแผนงาน 

หนวยงาน  สถานธนานุบาล 
******************** 

แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง 

1.  วัตถุประสงค 
 (1)  เพ่ือชําระดอกเบ้ียเงินกูใหแก สํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)   
 (2)  เพ่ือชําระดอกเบ้ียเงินกูใหแก  กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน(กบท.)   
 (3)  ชําระดอกเบ้ียท่ีเบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคาร   
 (4)  เปนคาสมทบเงินสวัสดิการหลังจากการเปนพนักงานสถานธนานุบาล   
 (5)  เปนคาดอกเบ้ียเงินยืมเงินสะสมเทศบาลและอ่ืนๆ   
2.  งานท่ีทํา 
 (1)  จายคาชําระดอกเบ้ียเงินกูใหแกสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)   
 (2)  จายคาชําระดอกเบ้ียเงินกูใหแกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.)   
 (3)  จายคาดอกเบ้ียเงินกูเบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร   
 (4)  จายคาดอกเบ้ียเงินยืมเงินสะสมเทศบาล (เงินชวยเหลือพัฒนาทองถ่ินกรณีพิเศษ)  และอ่ืนๆ   

 
1.  รายจายงบกลาง      ตั้งไวรวม            4,180,000  บาท  แยกเปน 

1.1  เพ่ือชําระดอกเบ้ียเงินกู     ตั้งไว                       500,000  บาท 
 1.1.1  เพ่ือชําระดอกเบ้ียเงินกูสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)  ตามสัญญาท่ี 

430/38/5884  ลงวันท่ี  13 ธันวาคม 2550 ปท่ี 5 ของเงินตน  2,000,000  บาท  เปนเงิน  26,875.06  บาท   
 1.1.2  เพ่ือสํารองไวเปนคาชําระดอกเบ้ียเงินกูกรณีขอกูเพ่ิมเติมระหวางป โดยขอกูจากสํานักงาน

เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) และกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) และอ่ืนๆ
         เปนเงิน  473,124.94  บาท   
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1.2  เพ่ือจายเปนคาดอกเบ้ียเงินกูเบิกเกินบัญชีธนาคาร   ตั้งไว                    3,000,000  บาท 
 1.2.1  ธนาคารออมสิน  สาขาตรัง  วงเงินท่ีขอกูเบิกเกินบัญชีธนาคาร  30,000,000  บาท   
 1.2.2  เพ่ือสํารองไวเปนคาดอกเบ้ียเงินกูเบิกเกินบัญชีธนาคารกรุงไทย  สาขาตรัง  วงเงินท่ีขอกู

เบิกเกินบัญชีธนาคาร  80,000,000  บาท  และเงินกูเบิกเกินบัญชีธนาคารออมสิน  สาขาตรัง  วงเงินท่ีขอกู
เบิกเกินบัญชีธนาคาร  50,000,000  บาท 

 1.2.3  เพ่ือสํารองไวเปนคาชําระดอกเบ้ียเงินกูเบิกเกินบัญชีธนาคารอ่ืน กรณีขอกูเพ่ิมเติมระหวางป  
 

1.3  รายจายตามขอผูกพัน       ตั้งไว                       480,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพนจากการเปนพนักงานสถานธนานุบาล  โดยสํานักงาน จ.ส.ท.  
ไดกําหนดในอัตราไมเกินรอยละ  2  ของรายไดในปท่ีลวงมา  ซ่ึงสํานักงานตรวจเงินแผนดินไดรับรองแลว 
 

1.4  เงินชวยเหลือพัฒนาทองถ่ินกรณีพิเศษ    ตั้งไว                       200,000  บาท 
เพ่ือจายคาดอกเบ้ียเงินยืมเงินสะสมเทศบาลกรณีขอกูเพ่ิมเติมระหวางป   
 



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

จายจากรายได

งาน เงินเดือนคาจางประจํา คาจางช่ัวคราว คาตอบแทน  
ใชสอยและวัสดุ

คาสาธารณูปโภค รายจายอื่น คาครุภัณฑที่ดิน
และส่ิงกอสราง

รวม หมายเหตุ

งานกิจการสถานธนานุบาล 2,644,000                   - 2,065,100       278,000            131,000     -                     5,118,100     

รวม 2,644,000                   - 2,065,100       278,000            131,000     -                     5,118,100     

รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556

204

เทศบาลนครตรัง
รายจายตามแผนงาน

ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย



วัตถุประสงค
     1.  เพื่อจายเปนเงินรางวัลประจําป
     2.  เพื่อการบูรณะทองถิ่น
     3.  เพื่อสมทบเงินทุนหมุนเวียน

จายจากกําไรสุทธิ
เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน  คา คาครุภัณฑท่ีดิน 

คาจางประจํา ชั่วคราว ใชสอยและวัสดุ สาธารณูปโภค และสิ่งกอสราง

งานกิจการสถานธนานุบาล   -   -   -   -   - 23,000,000   23,000,000      

รวม   -   -   -   -   - 23,000,000 23,000,000

รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556
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เทศบาลนครตรัง
รายจายตามแผนงาน

ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย

งาน รายจายอื่น รวม หมายเหตุ



วัตถุประสงค
     1.   เพื่อจายในการชําระดอกเบี้ยเงินกู
     2.   เพื่อจายดอกเบี้ยเงินกูเบิกเกินบัญชีธนาคาร
     3.   เพื่อจายเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพนจากการเปนพนักงานสถานธนานุบาล
     4.   เพื่อจายเงินชวยเหลือพัฒนาทองถิ่นกรณีพิเศษ

งาน
คาชําระดอกเบี้ย

เงินกู
คาดอกเบี้ยเงินกู

เบิกเกินบัญชี
ธนาคาร

รายจายตามขอ
ผูกพัน เงินสํารองจาย

เงินชวยเหลือ
พัฒนาทองถิ่น

กรณีพิเศษ

งบเฉพาะการ
ชวยเหลือ
งบท่ัวไป

รวม หมายเหตุ

งานงบกลาง 500,000                   3,000,000         480,000               - 200,000                 - 4,180,000   

รวม 500,000                   3,000,000         480,000               - 200,000                 - 4,180,000   

รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556
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เทศบาลนครตรัง
รายจายตามแผนงาน

ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
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จายจริง รหัส
  ป  2554 + เพิ่ม บัญชี

- ลด
ก.  จายจากรายได
     รายจายประจํา
หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา              (รวม) 2,280,360.00  2,544,000     + 100,000      2,644,000   
คาจางประจํา 2,143,680.00  2,400,000     + 100,000      2,500,000   610
เงินตอบแทนนอกเหนือคาจาง 22,680.00       30,000          -              30,000        
เงินเพ่ิมเงินประจําตําแหนงของพนักงานสถานธนานุบาล 114,000.00     114,000        -              114,000      
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ       (รวม) 1,074,728.26  1,987,100     + 78,000        2,065,100   
คาตอบแทน                                             (รวม) 749,599.00     1,305,000     + 20,000        1,325,000   630
คาเชาบาน 15,600.00       45,000          -              45,000        635
เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาล
ผูไดรับคาจางถึงขั้นสูงของตําแหนง 35,406.00       50,000          + 10,000        60,000        
คาชวยเหลือบุตร -                  10,000          -              10,000        641
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 16,057.00       150,000        -              150,000      637
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 4,436.00         200,000        -              200,000      638
คาอาหาร 210,700.00     250,000        -              250,000      
คาเบี้ยเล้ียงจําหนายทรัพยหลุด 22,000.00       30,000          -              30,000        
เงินรางวัลเจาหนาที่ 110,600.00     150,000        -              150,000      
คาพาหนะเหมาจายผูบริหาร ฯ 84,000.00       120,000        -              120,000      
เงินสมทบเงินสะสม 214,800.00     240,000        + 10,000        250,000      
เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงาน ฯ 36,000.00       60,000          -              60,000        
คาใชสอย                                                 (รวม) 196,813.28     425,100        + 58,000        483,100      
ก.  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ        81,146.28       145,100        + 8,000          153,100      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            + 8,000          10,000        

บัญชีงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
แผนงานการพาณิชย                           งบประมาณรายจายประจํา

หมวด / ประเภท
งบประมาณ

ป  2555 ป  2556

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง
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จายจริง รหัส
  ป  2554 + 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         35,027.00 100,000        + 50,000        150,000      
ค. รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
    คารับรอง                      -   30,000          -              30,000        
ง. รายจายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน
สถานธนานุบาลท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ         80,640.00 150,000        -              150,000      
คาวัสด ุ                                                    (รวม) 128,315.98     257,000        -              257,000      710
คาวัสดุสํานักงาน 85,081.88       150,000        -              150,000      711
คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ              567.10 5,000            -              5,000          
คาวัสดุงานบานงานครัว           4,020.00 10,000          -              10,000        
คาวัสดุกอสราง 5,000.00         10,000          -              10,000        715
คาวัสดุยานพาหนะและขนสง 830.00            5,000            -              5,000          716
คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน 7,515.00         12,000          -              12,000        717
คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร -                  5,000            -              5,000          720
คาวัสดุคอมพิวเตอร 25,302.00       50,000          -              50,000        
คาวัสดุอื่น ๆ 10,000          -              10,000        
หมวดคาสาธารณูปโภค                             (รวม) 147,109.52     278,000        -              278,000      700
คาไปรษณียโทรเลข 19,335.00       40,000          -              40,000        701
คาน้ําประปา 9,548.09         36,000          -              36,000        702
คาไฟฟา 108,888.51     180,000        -              180,000      703
คาโทรศัพท 3,046.32         12,000          -              12,000        704
คาบริการทางดานโทรคมนาคม 6,291.60         10,000          -              10,000        

แผนงานการพาณิชย                              งบประมาณรายจายประจํา   
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง

งบประมาณ
หมวด / ประเภท

ป  2555 ป  2556
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จายจริง รหัส
  ป  2554 + เพิ่ม บัญชี

- ลด
หมวดรายจายอื่น                                      (รวม) 128,000.00     131,000        -              131,000      
  คาใชจายฝายอํานวยการ 128,000.00     131,000        -              131,000      

รวมรายจายประจํา 3,630,197.78  4,940,100     + 178,000      5,118,100   

แผนงานการพาณิชย                              งบประมาณรายจายประจํา   
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง

งบประมาณ
หมวด / ประเภท

ป  2555 ป  2556
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จายจริง รหัส
  ป  2554 + เพิ่ม บัญชี

- ลด
รายจายเพื่อการลงทุน
หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง   (รวม) 16,800.00    335,000   - 335,000     -             
คาครุภัณฑ                                               (รวม) 16,800.00    -           -             -             
คาครุภัณฑคอมพิวเตอร -               -           -             -             
คาครุภัณฑสํานักงาน 16,800.00    -           -             -             

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

รวมรายจายเพื่อการลงทุน 16,800.00    335,000   - 335,000     -             

บัญชีงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
แผนงานบริหาร

งานกิจการสถานธนานุบาล

งบประมาณ
หมวด / ประเภท

ป  2555 ป  2556
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จายจริง รหัส
  ป  2554 + เพิ่ม บัญชี

- ลด
ข.  จายจากกําไรสุทธิ

    หมวดรายจายอื่น 19,441,892.85    22,500,000     + 500,000     23,000,000   
กําไรสุทธิป 2553 19,441,892.85    
   เงินรางวัลประจําป              15% 2,916,283.93      
   เงินบูรณะทองถ่ิน               30% 5,832,567.85      
   เงินสมทบทุนหมุนเวียน    55% 10,693,041.07    
กําไรสุทธิป 2554 22,500,000     
   เงินรางวัลประจําป              15% 3,375,000       
   เงินบูรณะทองถ่ิน               30% 6,750,000       
   เงินสมทบทุนหมุนเวียน    55% 12,375,000     
กําไรสุทธิป 2555 + 500,000     23,000,000   
   เงินรางวัลประจําป              15% + 75,000       3,450,000     
   เงินบูรณะทองถ่ิน               30% + 150,000     6,900,000     
   เงินสมทบทุนหมุนเวียน    55% + 275,000     12,650,000   

รวมรายจายประจํา 19,441,892.85    22,500,000     + 500,000     23,000,000   

แผนงานการพาณิชย                             งบประมาณรายจายประจํา
งานสถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง

งบประมาณ
หมวด / ประเภท

ป  2555 ป  2556
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คําช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

รายจายตามแผนงาน 
 

******************* 
 
แผนงานการพาณิชย 
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง 

1.  วัตถุประสงค 
-  เพ่ือชวยเหลือคนยากจน ขัดสนเงินทองเพ่ือแกขัดได โดยไมตองไปกูยืมเงินจากเอกชน

ตองเสียดอกเบ้ียสูงมาก 
-  เพ่ือชวยเหลือประชาชนใหมีเงินทุนหมุนเวียน นําไปบรรเทาความเดือนรอนเฉพาะหนา  

หรือนําไปลงทุนในกิจการขนาดยอมได 
-  เพ่ือเปนประโยชนในการควบคุมการรับซ้ือของโจร 

2.  งานที่ทํา 
-  ใหบริการแกประชาชน ดวยการรับจํานําส่ิงของ  ทรัพยสินในวงเงินไมเกินรายละ  100,000  บาท 

3.  งบประมาณ 
งบประมาณรายจายตั้งไวรวมท้ังส้ิน  28,118,100  บาท  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

 
ก.  จายจากรายได 
1.  งบประมาณรายจายประจํา 

1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา   เปนเงิน         2,644,000  บาท  แยกเปน 
1.1.1  ประเภทคาจางประจํา    ตั้งไว               2,500,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาจางและเงินปรับปรุงคาจางประจําปของพนักงานสถานธนานุบาล  จํานวน 9 อัตรา 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย 

1.1.2  ประเภทเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินคาจาง 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  ประเภทเงินเพ่ิมเงินประจําตําแหนงของพนักงานสถานธนานุบาล 
ตั้งไว                  114,000  บาท 

เพ่ือจายใหกับพนักงานสถานธนานุบาลตําแหนงผูตรวจการประจําภาค (ผูจัดการสถานธนานุบาลเทศบาล
นครตรัง)  จํานวน  1  อัตรา  ในอัตราเดือนละ  7,000  บาท  และตําแหนงผูชวยผูจัดการจํานวน  1  อัตรา 
ในอัตราเดือนละ  2,500  บาท  ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ท่ี มท 0801.5/ว 1046 ลงวันท่ี 14 สิงหาคม 2551  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย 
 

1.2  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ   เปนเงิน         2,065,100  บาท  แยกเปน 
 คาตอบแทน       ตั้งไว               1,325,000  บาท 

1.2.1  ประเภทคาเชาบาน     ตั้งไว                    45,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเชาบานแกพนักงานสถานธนานุบาลท่ีโอน (ยาย)  มาจากสถานธนานุบาลอ่ืนและมีสิทธิ
เบิกจายคาเชาบานไดตามระเบียบฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย 

1.2.2  ประเภทเงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาลผูไดรับคาจางถึงขั้นสูงของ
ตําแหนง        ตั้งไว                    60,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพิเศษ  2%  และ  4%  ของพนักงานสถานธนานุบาล  จํานวน  4  อัตรา  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย 

1.2.3  ประเภทคาชวยเหลือบุตร    ตั้งไว                    10,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือบุตรพนักงานสถานธนานุบาลฯ ท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ ฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย 

1.2. 4  ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว                  150,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร คาเลาเรียนบุตรของพนักงานสถานธนานุบาล ท่ีมีสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบ ฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย 
  1.2.5  ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล  ตั้งไว                 200,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการรักษาพายาบาลใหกับพนักงานสถานธนานุบาล ตลอดจนบุคคลในครอบครัว 
ท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย 
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1.2.6  ประเภทคาอาหาร     ตั้งไว                  250,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาอาหารใหแกพนักงานสถานธนานุบาลท่ีปฏิบัติงานทุกวันทําการ  ซ่ึงมีสิทธิเบิกไดตาม 
ระเบียบ ฯ  และพนักงานเทศบาลท่ีไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติงานแทนพนักงานสถานธนานุบาลเปนการ
ช่ัวคราว   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย 

1.2.7  ประเภทคาเบ้ียเล้ียงจําหนายทรัพยหลุด   ตั้งไว                    30,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเบ้ียเล้ียงในวันจําหนายทรัพยหลุดใหแกพนักงานสถานธนานุบาล และเจาหนาท่ีซ่ึงปฏิบัติ
หนาท่ีในวันท่ีมีการจําหนายทรัพยหลุด  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย 

1.2.8  ประเภทเงินรางวัลเจาหนาท่ี    ตั้งไว                  150,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเงินรางวัลเจาหนาท่ีใหแก ผูตรวจการสถานธนานุบาล (ปลัดเทศบาล) และจายเปนคาตอบแทน
ใหแกพนักงานเทศบาลท่ีปฏิบัติหนาท่ีแทนผูตรวจการสถานธนานุบาล เชน รองปลัดเทศบาล ฯ และจาย
ใหแกพนักงานสถานธนานุบาลในวันตรวจสอบทรัพยรับจํานําและอ่ืน ๆ   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย 

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

1.2.10  ประเภทคาสมทบเงินสะสม   ตั้งไว                  250,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาสมทบเงินสะสมใหแกพนักงานสถานธนานุบาล ฯ ตามระเบียบฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย  

1.2.11  ประเภทเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว ของพนักงานสถานธนานุบาล   
ตั้งไว                    60,000  บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานสถานธนานุบาล ฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย 
 
 คาใชสอย       ตั้งไว                  483,100  บาท 
 ก.  ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ   ตั้งไว                  153,100  บาท 

(1)  คาใบอนุญาต     ตั้งไว                      1,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาตอใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานําตามกฎหมาย   
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(2)  คาธรรมเนียมคาอากรคาใชจายในการจัดทําสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร  
       ตั้งไว                    20,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาธรรมเนียมคาอากรคาใชจายในการจัดทําสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร ฯลฯ 
(3)  คาเบ้ียประกันภัย     ตั้งไว                    60,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาเบ้ียประกันภัยอาคารและทรัพยสินของสถานธนานุบาล รวมท้ังรถจักรยานยนตของ
สถานธนานุบาล และอ่ืน ๆ  

(4)  คาจางเหมาบริการ     ตั้งไว                    10,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทํากิจการอยางใดอยางหนึ่งใหสถานธนานุบาล ฯลฯ 

(5)  คารับวารสาร     ตั้งไว                      5,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาหนังสือพิมพรายวนั เพ่ือดูราคาทองคําในแตละวัน 

(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                  150,000  บาท 
สําหรับจายเปน  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ   ท่ีดินและส่ิงกอสราง  และทรัพยสินอ่ืนๆ  เชน  
เครื่องพิมพดีด โตะ เกาอ้ี  เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องพริ้นเตอร  ทาสีภายในอาคารสํานักงาน  และวัสดุตาง ๆ 
ท่ีสถานธนานุบาลรับผิดชอบ ฯลฯ  รวมท้ังการซอมแซมทรัพยหลุดเปนกรรมสิทธ์ิรอการจําหนาย ซ่ึงอาจเกิด
การชํารุดใหอยูในสภาพท่ีดีทําใหสามารถจําหนายได ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย 
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 ค.  ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ตั้งไว                    30,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาเล้ียงรับรองอาหารและเครื่องดื่มผูมาตรวจเยี่ยม หรือมาตรวจการปฏิบัติงานของสถานธนา
นุบาลฯ  ไดตั้งจายตามระเบียบฯ ท่ีกําหนด   และสําหรับเบิกจายเปนคาน้ําดื่มใหกับลูกคาท่ีมาติดตอกับทาง
สถานธนานุบาลฯ  และเพ่ือจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการจัดกจิกรรมเพ่ือเปนการระลึกถึงวันกอตั้งสถานธนา
นุบาล  เชน  จัดใหมีพิธีการทางศาสนา  การบําเพ็ญประโยชนทางสังคม  และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนในการ
จัดกิจกรรม  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย 
 
 ง.  ประเภทรายจายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน  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.  ประเภทวัสดุสํานักงาน    ตั้งไว                  150,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุและอุปกรณตางๆ ในการปฏิบัติงานของสถานธนานุบาล(โรงรับจํานํา)  เชน  คาสมุด 
คากระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ  ตั๋วรับจํานํา  ใบเสร็จดอกเบ้ีย  ใบเสร็จจําหนายทรัพยหลุด  เครื่องเขียน  
กระดาษตอเนื่องสําหรับพิมพรายงานตางๆ  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย 

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

ค.  ประเภทวัสดุงานบานงานครัว    ตั้งไว                    10,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาวัดสุงานบานงานครัว เชน ไมกวาด ไมถูพ้ืน ผงซักฟอก ถังขยะ แกวน้ํา ฯลฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย 

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

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

ช.  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร   ตั้งไว                      5,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร และจัดซ้ือวัสดุตาง ๆ ในการเขียนปายประกาศเกี่ยวกับงาน 
สถานธนานุบาล ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย 

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

ฌ.  ประเภทวัสดุอ่ืนๆ      ตั้งไว                    10,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาวัสดุตาง ๆ ท่ีไมไดระบุไวในประเภทใดประเภทหนึ่งใหเบิกจายไดในประเภทนี้  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย  
 

1.3  หมวดคาสาธารณูปโภค    เปนเงิน            278,000  บาท  แยกเปน 
1.3.1  ประเภทคาไปรษณีย-โทรเลข   ตั้งไว                    40,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาดวงตราโปรษณีย  คาจัดสงเอกสารทางไปรษณีย  เชน  รายงานประจําวัน  และอ่ืน ๆ   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย 

1.3.2  ประเภทคาน้ําประปา    ตั้งไว                    36,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาน้ําประปาของสถานธนานุบาล   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย 

1.3.3  ประเภทคาไฟฟา     ตั้งไว                  180,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาไฟฟาของสถานธนานุบาล  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย 

1.3.4  ประเภทคาโทรศัพท    ตั้งไว                    12,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาโทรศัพทของสถานธนาสุบาล   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย 



218 
 
 

1.3.5  ประเภทคาบริการทางดานโทรคมนาคม  ตั้งไว                    10,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ตและคาส่ือสารอ่ืนๆ  และใหหมายความรวมถึง
คาใชจายเพ่ือใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย   
 

1.4  หมวดรายจายอื่น     เปนเงิน            131,000  บาท  แยกเปน 
(1)  คาใชจายฝายอํานวยการ    ตั้งไว                  131,000  บาท 

สําหรับจายใหแกสํานักงาน จ.ส.ท. ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ท่ี มท 0801.5/ว 746 ลงวันท่ี 24 เมษายน 2555 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย 
 
ข.  จายจากกําไรสุทธ ิ

รายจายประจํา 
หมวดรายจายอื่น      ตั้งไว             23,000,000  บาท 

จายจากกําไรสุทธิป 2555    จํานวน         23,000,000  บาท แยกเปน 
-  เงินรางวัลประจําป 15%  ของกําไรสุทธิ  จํานวน            3,450,000  บาท 
-  เงินบูรณะทองถ่ิน 30%  ของกําไรสุทธิ  จํานวน            6,900,000  บาท 
-  เงินสมทบทุนหมุนเวยีน 55%  ของกําไรสุทธิ  จํานวน          12,650,000  บาท 

 
******************** 
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แผนงาน/งาน/โครงการ คาจางประจํา
คาตอบแทน
ใชสอยวัสดุ

คา
สาธารณูปโภค

รายจายอื่น
 คาครุภัณฑ  

ท่ีดินและ
ส่ิงกอสราง

รวม

แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาล
ก. จายจากรายได 2,644,000      2,065,100     278,000         131,000       -                5,118,100   
ข. จายจากเงินกําไรสุทธิ -                 -                -                23,000,000  -                23,000,000 

รวมท้ังส้ิน 2,644,000      2,065,100     278,000         23,131,000  -                28,118,100 

                                 แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง 4,180,000 บาท
  คาชําระดอกเบี้ยเงินกู 500,000     บาท

                                                 คาธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร  คาดอกเบี้ยเงินกูเบิกเกินบัญชีธนาคาร 3,000,000  บาท
  รายจายตามขอผูกพัน 480,000     บาท
  เงินชวยเหลือพัฒนาทองถิ่นกรณีพิเศษ 200,000     บาท

งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลนครตรัง
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จายจริง รหัส
  ป  2554 + เพิ่ม บัญชี

- ลด
รายจายงานงบกลาง

1.  คาชําระดอกเบี้ยเงินกู              143,934.49       500,000       -              500,000        
2.  คาดอกเบี้ยเงินกูเบิกเกินบัญชีธนาคาร 528,515.98       3,000,000    -              3,000,000     
3.  รายจายตามขอผูกพัน
     -เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพนจาก
      การเปนพนักงานสถานธนานุบาล -                    -               + 480,000      480,000        
4.  เงินชวยเหลือพัฒนาทองถ่ินกรณีพิเศษ -                    200,000       -              200,000        

รวมรายจายท้ังส้ิน 672,450.47       3,700,000    + 480,000      4,180,000     

บัญชีงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง

งบประมาณ
หมวด / ประเภท

ป  2555 ป  2556



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝายแผนงานและงบประมาณ 

กองวิชาการและแผนงาน 
สํานักงานเทศบาลนครตรัง 

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

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

 


