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คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนคตรัง 

 บัดนี้ ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารของเทศบาลนครตรัง  จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปตอ

สภาเทศบาลนครตรังอีกคร้ังหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารเทศบาลนครตรัง  จึงขอชี้แจงใหทานประธานและ

สมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ  

พ.ศ. 2557 ดังตอไปนี้ 

 

1. สถานะการคลัง 

    1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไป 

          ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556  องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสถานะการเงินดังนี ้

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 

 1.1.1 เงินฝากธนาคารท้ังส้ิน 1,231,121,561.82  บาท 

 1.1.2 เงินสะสม  701,967,076.97  บาท 

 1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม 137,528,955.98 บาท 

 1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน  4  โครงการ   

           รวม  10,751,850  บาท 

 1.1.5 รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน  จํานวน 119 โครงการ  

           รวม  196,361,769  บาท 

    1.2 เงินกูคงคาง           -           บาท  

 

2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ 2556 

    (1) รายรับจริงท้ังส้ิน  513,370,382.20  บาท  ประกอบดวย 

หมวดภาษีอากร 36,142,280.15 บาท 

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 7,657,737.01 บาท 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 32,491,080.48 บาท 

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย - บาท 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 996,237.65 บาท 

หมวดรายไดจากทุน - บาท 

หมวดภาษีจัดสรร 248,468,372.91 บาท 

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 187,614,674.00 บาท 

  



 

 
 
 
 
    (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค  110,391,868.61  บาท 

    (3) รายจายจริง  จํานวน 273,415,744.79  บาท  ประกอบดวย 

 งบกลาง            14,564,208.90 บาท 

 งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว)  154,468,451.00 บาท 

 งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ และหมวดคาสาธารณูปโภค)  92,879,294.80 บาท 

 งบลงทุน  (หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง)       1,080,002.00 บาท 

 งบรายจายอื่น  (หมวดรายจายอืน่)                  -             บาท 

 งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน)       10,423,788.09 บาท 

    (4) รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค     97,066,353.03 บาท 

    (5) มีการจายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี จํานวน                -             บาท 

 

3. งบเฉพาะการ 

    ประเภทกิจการสถานธนานุบาล  กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีรายรับจริง 38,917,660.97 บาท  รายจายจริง  20,137,039.66 บาท 

  กูเงินจากธนาคาร / กสท. / อื่นๆ    จํานวน   67,267,917.74  บาท 

  ยืมเงินสะสมจากเทศบาล     จํานวน             -               บาท 

  กําไรสุทธิ       จํานวน             -               บาท 

  เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2556  จํานวน           36,000.00  บาท 

  ทรัพยจํานํา      จํานวน  245,284,400.00  บาท 

 
 

  



 

 

 

คําแถลงงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ 2557 

เทศบาลนครตรัง 

อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

 

2.1 รายรับ 
 

รายรับ 
รายรับจริง 
ป 2555 

ประมาณการ 
ป 2556 

ประมาณการ 
ป 2557 

รายไดจัดเก็บเอง    

    หมวดภาษีอากร 39,298,207.59 35,656,000.00 37,169,000.00 

    หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 11,650,535.46 7,462,500.00 8,558,200.00 

    หมวดรายไดจากทรัพยสิน 31,210,170.27 16,580,500.00 35,813,500.00 

    หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 5,820,963.49 6,900,000.00 8,100,000.00 

    หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 1,452,475.52 810,000.00 962,000.00 

    หมวดรายไดจากทุน 33,000.00 5,000.00 5,000.00 

    รวมรายไดจัดเก็บเอง 89,465,352.33 67,414,000.00 90,607,700.00 

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น    

    หมวดภาษีจัดสรร 331,421,849.65 308,500,000.00 320,580,000.00 

    รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร 
    ปกครองสวนทองถิ่น 

331,421,849.65 308,500,000.00 320,580,000.00 

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น    

    หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 79,520,250.00 171,950,000.00 200,646,300.00 

    รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน 
    ทองถิ่น 

79,520,250.00 171,950,000.00 200,646,300.00 

รวม 500,407,451.98 547,864,000.00 611,834,000.00 

 
  



 

 
 

คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

เทศบาลนครตรัง 

อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

 
2.2 รายจาย 

 
รายจาย 

รายจายจริง 
ป 2555 

ประมาณการ 
ป 2556 

ประมาณการ 
ป 2557 

จายจากงบประมาณ    

    งบกลาง 17,877,907.65 49,278,880.00 54,460,800.00 

    งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา                
และคาจางชั่วคราว) 

123,461,146.43 229,772,600.00 249,378,700.00 

    งบดําเนินงาน  (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสด ุ             
และหมวดคาสาธารณูปโภค)   

140,772,678.53 156,747,820.00 200,442,300.00 

    งบลงทุน  (หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง) 188,516,421.55 101,201,300.00 89,168,600.00 

    งบรายจายอื่น  (หมวดรายจายอื่น) 20,000.00 50,000.00 50,000.00 

    งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) 10,226,991.66 10,813,400.00 18,333,600.00 

รวมจายจากงบประมาณ 480,875,145.82 547,864,000.00 611,834,000.00 

รวม 480,875,145.82 547,864,000.00 611,834,000.00 

 

 

  



 

 
 

 
 
 
 
 

สวนที ่2 
 

เทศบัญญัต ิ
 

เรื่อง 
 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

ของ 

เทศบาลนครตรัง 

อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

 
  



 

 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางเทศบัญญัต ิ งบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ 2557  ของ  เทศบาลนครตรัง 

อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
 

ดาน ยอดรวม 

ดานบริหารงานทั่วไป  

    แผนงานบริหารท่ัวไป 91,066,800 

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10,164,400 

ดานบริการชุมชนและสังคม  

    แผนงานการศึกษา 216,632,000 

    แผนงานสาธารณสุข 42,336,100 

    แผนงานสังคมสงเคราะห 2,843,700 

    แผนงานเคหะและชุมชน 110,301,600 

    แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 18,981,600 

    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 54,706,100 

ดานการเศรษฐกิจ  

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10,340,900 

ดานการดําเนินงานอื่น  

    แผนงานงบกลาง 54,460,800 

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น 611,834,000 

 
 
 













 

 

 

เทศบัญญัต ิ

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2557 

เทศบาลนครตรัง 

อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

 

 โดยท่ีเปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 อาศัยอํานาจตามความใน

พระราชบัญญัติ พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 65  จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไวโดยความ

เห็นชอบของสภาเทศบาลนครตรัง  และโดยอนุมัติของผูวาราชการจังหวัดตรัง 

 ขอ 1 เทศบัญญัต ินี้เรียกวา เทศบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 ขอ 2 เทศบัญญัต ินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เปนตนไป 

 ขอ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น 651,403,100 บาท  

 ขอ 4 งบประมาณรายจายท่ัวไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป เปน

จํานวนรวมท้ังสิ้น 611,834,000.00 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้ 

 

แผนงาน ยอดรวม 

ดานบริหารทั่วไป  

    แผนงานบริหารงานท่ัวไป 91,066,800 

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10,164,400 

ดานบริการชุมชนและสังคม  

    แผนงานการศึกษา 216,632,000 

    แผนงานสาธารณสุข 42,336,100 

    แผนงานสังคมสงเคราะห 2,843,700 

    แผนงานเคหะและชุมชน 110,301,600 

    แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 18,981,600 

    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 54,706,100 

ดานการเศรษฐกิจ  

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10,340,900 

ดานการดําเนินงานอื่น  

    แผนงานงบกลาง 54,460,800 

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น 611,834,000 

 

 
  



 
 

 

 ขอ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น  39,569,100  บาท ดังนี้ 

 

งบ ยอดรวม 

งบกลาง 7,246,000 

งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว) 2,744,000 

งบดําเนินงาน  (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ และหมวดคาสาธารณูปโภค)  2,435,100 

งบรายจายอื่น  (หมวดรายจายอื่น)  27,144,000 

รวมรายจาย 39,569,100 

 
 ขอ 6 ใหนายกเทศมนตรีนครตรังปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติใหเปนไปตามระเบียบการเบิก

จายเงินของเทศบาล 

 ขอ 7 ใหนายกเทศมนตรีนครตรังมีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี ้

   ประกาศ ณ วันท่ี       12  กันยายน  พ.ศ. 2556       0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557

หมวดภาษีอากร

   ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 28,938,948.91 29,514,376.04 32,974,374.75 29,980,941.81 3.40 31,000,000.00 

   ภาษีบํารุงทองที่ 413,583.83 443,465.05 549,416.80 458,273.34 0.38 460,000.00 

   ภาษีปาย 4,556,065.80 5,507,467.40 5,571,215.00 5,532,045.00 0.58- 5,500,000.00 

   อากรการฆาสัตว 73,790.00 184,920.00 184,380.00 171,020.00 8.76 186,000.00 

   อากรรังนกอีแอน 11,640.62 35,289.47 18,821.04 23,526.31 2.24- 23,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 33,994,029.16 35,685,517.96 39,298,207.59 36,165,806.46 2.77 37,169,000.00 

หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับ และใบอนุญาต

   คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว 110,700.00 277,380.00 276,170.00 251,670.00 10.86 279,000.00 

   คาธรรมเนียมโรงพักสัตว 21,936.00 55,476.00 55,266.00 56,166.00 0.30- 56,000.00 

   คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 25,659.62 24,585.62 24,347.00 31,352.10 4.31- 30,000.00 

   คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน 10,739.00 12,998.00 12,610.00 6,596.00 6.12 7,000.00 

   คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 245,280.00 113,124.00 107,322.00 184,674.00 18.78- 150,000.00 

   คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูล 241,450.00 228,250.00 255,700.00 172,550.00 33.29 230,000.00 

   คาธรรมเนียมเก่ียวกับบัตรประจําตัวประชาชน 98,605.00 192,120.00 293,370.00 68,590.00 74.95 120,000.00 

   คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย - - 16,300.00 13,150.00 52.09 20,000.00 

   คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 7,044,736.00 8,264,383.12 9,370,435.00 6,138,110.00 14.04 7,000,000.00 

   คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 524,860.00 532,760.00 109,495.00 95,150.00 110.19 200,000.00 

รายรับจริง ประมาณการ

รายงานประมาณการรายรับ

ประจําปงบประมาณ 2557

เทศบาลนครตรัง

อําเภอเมืองตรัง   จังหวัดตรัง



ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557

รายรับจริง ประมาณการ

   คาปรับผูกระทําผิดกฏหมายและขอบังคับทองถ่ิน 22,260.00 37,500.00 31,840.00 31,060.00 35.61- 20,000.00 

   คาปรับการผิดสัญญา 1,160,105.54 5,486,472.10 715,815.46 424,550.91 88.22- 50,000.00 

   คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 187,650.00 199,850.00 195,585.00 108,450.00 75.20 190,000.00 

   คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารใน
ครัว หรือพ้ืนที่ใด  ซ่ึงมีพ้ืนที่เกิน  200  ตารางเมตร

178,900.00 174,700.00 153,700.00 51,000.00 252.94 180,000.00 

   คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 1,380.00 1,480.00 1,060.00 20.00 5,900.00 1,200.00 

   คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 5,940.00 6,910.00 5,040.00 4,368.00 14.47 5,000.00 

   คาใบอนุญาติเก่ียวกับการโฆษณาโดยใชเคร่ืองขยายเสียง 30,685.00 26,930.00 26,480.00 20,280.00 1.38- 20,000.00 

รวมหมวดคาธรรมเนียม  คาปรับ  และใบอนุญาต 9,910,886.16 15,634,918.84 11,650,535.46 7,657,737.01 11.76 8,558,200.00 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน

   คาเชาหรือคาบริการสถานที่ 5,267,922.56 5,029,375.14 5,128,898.85 9,226,620.51 30.74 12,063,000.00 

   ดอกเบ้ียเงินฝาก 9,579,822.66 11,228,396.67 26,081,271.42 23,263,959.97 2.09 23,750,000.00 

   เงินปนผลหรือเงินรางวัลตางๆ - - - 500.00 - 500.00 

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน 14,847,745.22 16,257,771.81 31,210,170.27 32,491,080.48 10.23 35,813,500.00 

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย

   เงินชวยเหลือจากสถานธนานุบาล 5,653,745.07 5,832,567.85 5,820,963.49 - 100.00 8,100,000.00 

รวมหมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 5,653,745.07 5,832,567.85 5,820,963.49 - 100.00 8,100,000.00 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

   คาขายแบบแปลน 1,184,100.00 628,200.00 388,800.00 647,300.00 7.31- 600,000.00 

   คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 83,000.00 99,960.00 130,340.00 104,900.00 14.39 120,000.00 

   คาสมัครสมาชิกหองสมุด 18,345.00 16,560.00 15,655.00 11,995.00 0.04 12,000.00 

   รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 509,175.12 484,074.51 917,680.52 232,042.65 0.88- 230,000.00 

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 1,794,620.12 1,228,794.51 1,452,475.52 996,237.65 3.44- 962,000.00 



ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557

รายรับจริง ประมาณการ

หมวดรายไดจากทุน

   คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 72,600.00 200.00 33,000.00 - 100.00 5,000.00 

รวมหมวดรายไดจากทุน 72,600.00 200.00 33,000.00 - 100.00 5,000.00 

หมวดภาษีจัดสรร

   ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 248,143,760.47 226,549,897.31 251,311,636.50 174,911,872.88 37.21 240,000,000.00 

   ภาษีมูลคาเพ่ิม 1 ใน 9 17,431,532.04 18,418,470.87 21,518,645.60 17,794,789.85 12.39 20,000,000.00 

   ภาษีธุรกิจเฉพาะ 249,036.35 656,669.40 752,214.42 - 100.00- 700,000.00 

   ภาษีสุรา 8,712,769.37 9,418,544.03 10,265,591.81 8,135,079.48 10.63 9,000,000.00 

   ภาษีสรรพสามิต 23,597,339.30 22,697,456.34 18,447,676.37 17,713,162.79 12.91 20,000,000.00 

   คาภาคหลวงแร 358,207.53 582,022.52 289,697.99 261,588.05 23.54- 200,000.00 

   คาภาคหลวงปโตรเลียม 437,040.19 516,342.72 750,211.96 681,727.55 0.25- 680,000.00 

   คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 19,453,741.00 23,623,512.00 28,086,175.00 28,946,626.00 3.64 30,000,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 318,383,426.25 302,462,915.19 331,421,849.65 248,444,846.60 29.03 320,580,000.00 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

   เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถาย
โอนเลือกทํา

66,840,303.00 80,527,478.00 79,520,250.00 187,614,674.00 6.95 200,646,300.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 66,840,303.00 80,527,478.00 79,520,250.00 187,614,674.00 6.95 200,646,300.00 

รวมทุกหมวด 451,497,354.98 457,630,164.16 500,407,451.98 513,370,382.20 19.18 611,834,000.00 
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อําเภอ เมืองตรัง  จังหวัดตรัง

เทศบาลนครตรัง

ประจําปงบประมาณ  2557

เปนรายไดที่เกิดจากการใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยซ่ึงจัดเก็บตามเทศบัญญัติของเทศบาล  

คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 7,000,000 บาท

เปนรายไดที่ตั้งรับใหมจากการจดทะเบียนพาณิชย  เรียกเก็บ  50  บาท  การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ เรียก
เก็บครั้งละ 20 บาท  การจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชย เรียกเก็บ 20 บาท  การขอใหออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย  
เรียกเก็บฉบับละ 30 บาท  การขอตรวจดูเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชยของผูประกอบการรายหน่ึง เก็บครั้งละ  
20 บาท  การขอคัดสําเนาและรับรองสําเนาเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย เรียกเก็บฉบับละ 30 บาท   

คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย จํานวน 20,000 บาท

เปนรายไดที่คาดวาจะไดรับจากคาธรรมเนียมการทําบัตรประจําตัวประชาชน   

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 120,000 บาท

เปนรายไดที่เกิดจากการใหบริการเก็บขนอุจจาระและส่ิงปฏิกูลซ่ึงจัดเก็บตามเทศบัญญัติของเทศบาล     

คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 230,000 บาท

เปนรายไดที่คาดวาจะไดจากการตรวจแบบการกอสรางที่ประชาชนยื่นขออนุญาตกอสรางอาคาร   

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 150,000 บาท

เปนรายไดที่คาดวาจะไดรับการจัดสรรจากการจัดเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตการพนันในจังหวัดตรัง  

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 7,000 บาท

เปนรายไดที่คาดวาจะไดรับการจัดสรรจากการจัดเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุราในจังหวัดตรัง  

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 30,000 บาท

เปนรายไดที่เกิดจากการขออนุญาตฆาสัตวในโรงฆาสัตวของเทศบาล โดยเก็บคาธรรมเนียมโรงพักสัตวจากสุกรตัว
ละ  3  บาท โคตัวละ  3  บาท  และกระบือตัวละ  3  บาท  

คาธรรมเนียมโรงพักสัตว จํานวน 56,000 บาท

เปนรายไดที่เกิดจากการฆาสัตวที่ถูกฆาผานโรงฆาสัตวของเทศบาล โดยเก็บคาธรรมเนียมโรงฆาสัตวจากสุกรตัวละ   
15  บาท  โคตัวละ  12  บาท  และกระบือตัวละ  15  บาท   ตั้งเทากับปที่แลว

คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว จํานวน 279,000 บาท

เปนรายไดที่ตั้งรับจากภาษีอากรรังนกนางแอน ซ่ึง อ.บ.จ.จัดสรรใหเทศบาล

อากรรังนกอีแอน จํานวน 23,000 บาท

เปนรายไดที่จัดเก็บจากการขออนุญาตฆาสัตวที่ผานการฆาสัตวจากโรงฆาสัตวเทศบาล   โดยคิดอัตราคาอากรสุกร  
ตัวละ 10 บาท  โค ตัวละ 12 บาท  กระบือ ตัวละ 15 บาท   

อากรการฆาสัตว จํานวน 186,000 บาท

เปนรายไดที่จัดเก็บจากเจาของปายที่จะตองเสียภาษีปายตาม พ.ร.บ.ภาษีปาย  โดยตั้งรับตาม ก.ค.1 (บัญชีราย
ละเอียดเกณฑคางรับภาษีปาย) ผูอยูในขายชําระภาษี

ภาษีปาย จํานวน 5,500,000 บาท

เปนรายไดที่จัดเก็บจากเจาของที่ดิน  ซ่ึงจะตองเสียภาษีบํารุงทองที่ ตาม พ.ร.บ.ภาษีบํารุงทองที่  โดยตั้งรับตาม ก.
ค. 1 (บัญชีรายละเอียดเกณฑคางรับภาษีบํารุงทองที่)  ผูอยูในขายชําระภาษี  

ภาษีบํารุงทองท่ี จํานวน 460,000 บาท

เปนรายไดที่จัดเก็บจากเจาของอาคารส่ิงกอสรางที่เขาหลักเกณฑจะตองเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินใหกับเทศบาล
โดยไดตั้งรับตาม ก.ค.1 (บัญชีรายละเอียดเกณฑคางรับภาษีโรงเรือนและที่ดิน) ผูอยูในขายชําระภาษี

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน จํานวน 31,000,000 บาท
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ซ่ึงเปนรายไดจากการจําหนายทรัพยสิน  ตั้งไวเทากับปที่แลว

คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 5,000 บาท

เปนรายไดที่คาดวาจะไดรับจากรายไดที่ไมไดตั้งรับไวในหมวดหน่ึงหมวดใดโดยเฉพาะ  

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 230,000 บาท

เปนรายไดที่จะไดรับจากการสมัครเปนสมาชิกหองสมุด  

คาสมัครสมาชิกหองสมุด จํานวน 12,000 บาท

เปนรายไดที่คาดวาจะไดรับจากการรับรองสําเนาเอกสาร   

คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 120,000 บาท

เปนรายไดที่จะไดรับจากการขายแบบแปลนการกอสราง ซ่ึงเทศบาลสอบราคา/ประกวดราคาจางเหมากอสราง  

คาขายแบบแปลน จํานวน 600,000 บาท

เปนเงินชวยเหลือทองถิ่นจากสถานธนานุบาลที่จายใหกับเทศบาล เน่ืองจากสถานธนานุบาลคาดวาจะมีผลกําไรมาก
ขึ้น

เงินชวยเหลือจากสถานธนานุบาล จํานวน 8,100,000 บาท

เปนรายไดซ่ึงจะไดรับจากเงินปนผลโรงพิมพสวนทองถิ่นซ่ึงเทศบาลมีหุนอยูดวย  

เงินปนผลหรือเงินรางวัลตางๆ จํานวน 500 บาท

เปนรายไดซ่ึงคาดวาจะไดรับจากดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร  

ดอกเบี้ย จํานวน 23,750,000 บาท

เปนรายไดจากการใหเชาอาคารของเทศบาล  ตามสัญญาเชาอาคาร

คาเชาหรือบริการสถานท่ี จํานวน 12,063,000 บาท

เปนรายไดที่ไดรับจากการออกใบอนุญาตใหทําการโฆษณา โดยใชเครื่องขยายเสียง  

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเคร่ืองขยายเสียง จํานวน 20,000 บาท

เปนรายไดที่ไดรับจากการที่มีผูมาขออนุญาตปลูกสรางอาคาร ดัดแปลงและรื้อถอน เคลื่อนยายภายในเขตเทศบาล  

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 5,000 บาท

เปนรายไดจากการออกใบอนุญาตใหผูตั้งแผงลอยตามเทศบัญญัติ

คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ จํานวน 1,200 บาท

เปนรายไดที่คาดวาจะไดรับจากการออกใบอนุญาตใหกับผูประกอบการคาจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร  

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในครัว หรือพ้ืนท่ีใด ซึ่งมีพ้ืนท่ี
เกิน 200 ตารางเมตร จํานวน 180,000 บาท

เปนรายไดที่คาดวาจะไดรับจากการออกใบอนุญาตใหกับผูประกอบการคาซ่ึงเปนอันตรายตอสุขภาพ  

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ จํานวน 190,000 บาท

เปนรายไดที่คาดวาจะไดรับจากผูผิดสัญญาตางๆ ที่ทําไวกับเทศบาล 

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 50,000 บาท

เปนรายไดที่คาดวาจะไดรับจากการปรับผูกระทําผิดกฎหมายเทศบัญญัติและการปรับผูทําบัตรประจําตัวประชาชน
เกินกําหนด 

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เปนรายไดที่คาดวาจะไดรับที่เจาหนาที่ตํารวจจับและปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบกแลวนําสงใหกับ
เทศบาล 

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 200,000 บาท
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ประมาณการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน  และเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา  (เงินเดือน
ครูและคาจางประจํา)  ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1506  ลงวันที่  26  มิถุนายน  2556  และหนังสือดวนมาก   
ที่ มท 0809.4/ว1552 ลงวันที่  3  กรกฎาคม  2556

เงินอุดหนุนท่ัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจถายโอนเลือกทํา จํานวน 200,646,300 บาท

เปนรายไดที่ตั้งรับจากคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน ซ่ึงกรมที่ดินจัดเก็บแลวสงใหเทศบาล  

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน จํานวน 30,000,000 บาท

เปนรายไดที่ไดรับจากคานํ้ามันปโตรเลียม   ซ่ึงกรมทรัพยากรธรณีจัดเก็บแลวจัดสรรใหเทศบาล   

คาภาคหลวงปโตรเลียม จํานวน 680,000 บาท

เปนรายไดที่ไดรับจากคาภาคหลวงแร  ซ่ึงกรมทรัพยากรธรณีจัดเก็บแลวจัดสรรใหเทศบาล ตั้งไวเทากับปที่แลว

คาภาคหลวงแร จํานวน 200,000 บาท

เปนรายไดซ่ึงตั้งรับจากภาษีสรรพสามิต ซ่ึงกระทรวงการคลังจัดเก็บแลวจัดสรรใหเทศบาล ตั้งไวเทากับปที่แลว

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 20,000,000 บาท

เปนรายไดที่ตั้งรับจากภาษีสุรา  ซ่ึงกระทรวงการคลังจัดเก็บแลวจัดสรรใหเทศบาล   

ภาษีสุรา จํานวน 9,000,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไว โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ลวงมาแลว และถือปฏิบัติตามหนังสือซักซอม
กระทรวงมหาดไทย

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 700,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไว โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ลวงมาแลว และถือปฏิบัติตามหนังสือซักซอม
กระทรวงมหาดไทย

ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดฯ จํานวน 20,000,000 บาท

เปนรายไดที่ตั้งรับจากภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ  ซ่ึงกระทรวงการคลังจัดเก็บแลวจัดสรรใหเทศบาล

ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 240,000,000 บาท
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อําเภอ เมืองตรัง   จังหวัดตรัง

เทศบาลนครตรัง

ประจําปงบประมาณ  2557

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 671,700 บาท

-เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษแกลูกจางประจํา  ซึ่งเปนผูไดรับคาจางเต็มขั้น  
ในอัตรารอยละ 2,4
-เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแกลูกจางประจํา

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของลูกจางประจํา จํานวน 21,700 บาท

เพ่ือจายคาจางใหกับลูกจางประจําและเงินปรับปรุงคาจางประจําปของลูกจางประจํา

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 926,900 บาท

เพ่ือจายใหกับพนักงานเทศบาล  ตําแหนงนักบริหารงานเทศบาล ระดับ  7-9 และ
ตําแหนงนักบริหารงานท่ัวไป ระดับ 8

เงินประจําตําแหนง จํานวน 363,600 บาท

-เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหกับพนักงานเทศบาล นักบริหารงานเทศบาล
ระดับ 7-9)และพนักงานเทศบาล(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ 8)
-เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล
-เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษแกพนักงานเทศบาล  ซึ่งเปนผูไดรับเงินเดือน
เต็มขั้นในอัตรารอยละ 2,4
-เพ่ือจายเปนเงินท่ีปรับเพ่ิมสําหรับคุณวุฒิท่ีเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงท่ีไดรับ
แตงตั้งใหแกพนักงานเทศบาล

เงินเพ่ิมตาง ๆ  ของพนักงาน จํานวน 531,200 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําป  เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาลประจําป

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 6,899,200 บาท

เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา
เทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 5,798,600 บาท

เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน ตําแหนงเลขานุการนายกเทศมนตรี และ
ตําแหนงท่ีปรึกษาของนายกเทศมนตรี

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1,099,700 บาท

เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 480,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงของนายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรี

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 480,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเดือนของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี

เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 2,132,300 บาท
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เพ่ือจายเปนคาเชาบานหรือคาเชาซื้อบานใหกับพนักงานเทศบาลสังกัดสํานักปลัด
เทศบาล  ท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบและหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวของ

คาเชาบาน จํานวน 134,400 บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ใหกับพนักงานเทศบาล  
ลูกจางประจํา  และพนักงานจางท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ  ท่ีมาตรวจรายงานการประชุม  คณะ
กรรมการแปรญัตติหรือคณะกรรมการอื่นใด  ท่ีมีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ  ฯลฯ

คาเบี้ยประชุม จํานวน 21,000 บาท

เพ่ือจายใหกับพนักงานจางซึ่งประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหายเนื่องจากการทํา
งานใหราชการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด เร่ืองสิทธิ
ประโยชนของพนักงานจางเทศบาล พ.ศ.2553
-  คาตอบแทนการตรวจประเมินผลงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานสําหรับวิทยฐานะชํานาญการ  
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  เชี่ยวชาญ  และเชี่ยวชาญพิเศษ  สําหรับพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือใหมีหรือเล่ือนวิทยฐานะ (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัว
ไป)   
-  คาตอบแทนผูปฏิบัติงานชวยเหลือผูประสบภัย
เพ่ือจายเปนคาเบี้ยเล้ียง  ผูปฏิบัติงานชวยเหลือผูประสบภัย  เชน อปพร. หนวยกูชีพ
กูภัย ฯลฯ กรณีเทศบาลมีคําสั่งใชใหเขาไปมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3795 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 
2552 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3358 ลงวันท่ี 
29 ตุลาคม 2553

เพ่ือจายเปนเงินรางวัลใหกับเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติงานใหกับเทศบาล  จํานวน 4 
คน  ตามหนังสือจังหวัดตรัง  ท่ี  ตง 0018/1164 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2539 และ
เจาหนาท่ีตํารวจผูปฏิบัติงาน  เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยภายในสวนสาธารณะ
สมเด็จพระศรีนครินทร 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  
-  เงินรางวัลคณะกรรมการประเมินผลงาน

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามรายละเอียดดังนี้
-  เงินรางวัลเจาหนาท่ีตํารวจ

เพ่ือจายเปนเงินรางวัลเกี่ยวกับการดําเนินการคัดเลือกตางๆ ของเทศบาลนครตรัง  
คาตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานเทศบาลสายงาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สายงานนิติการ  คาตอบแทนของคณะกรรมการ
ประเมินผลงานสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ (เล่ือนไหล)ท่ีมาจากบุคคลภาย
นอก และคาใชจายอื่นๆ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎหมายแลวแต
กรณี  
-  เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ

เพ่ือจายเปนเงินทําขวัญพนักงานเทศบาล  พนักงานครู  ลูกจางประจํา  และ
พนักงานจาง  ผูไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บจนพิการถึงสูญเสียอวัยวะสวนใดสวน
หนึ่งไปเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหนาท่ีหรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําการ
ตามหนาท่ีแตยังสามารถรับราชการตอไปได  ใหไดรับเงินทําขวัญเปนเงินกอนตาม
อัตราท่ีกระทรวงการคลังกําหนดไวสําหรับขาราชการพลเรือนหรือลูกจางของสวน
ราชการ
-  เงินทดแทนสิทธิประโยชนของพนักงานจางเทศบาล

เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (โบนัส)สําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา  ตลอดจนพนักงานจางของเทศบาลนครตรัง ตามหนังสือ
จังหวัดตรัง ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0828.2/14421 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2548  
- เงินทําขวัญพนักงานสวนทองถิ่นและลูกจางซึ่งไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บเพราะ
การปฏิบัติงานในหนาท่ี

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 3,469,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงาน
จางท่ัวไป

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 280,600 บาท
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เพ่ือจายเปนคาของรางวัล  หรือเงินรางวัล  ใหแกผูปฏิบัติงานใหแกเทศบาล  และผู
ปฏิบัติงาน  ท่ีเกี่ยวกับการจับกุมผูกระทําผิดเทศบัญญัติและกฎหมาย

คาของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล จํานวน 5,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1)  คารับรอง เพ่ือจายเปนคารับรอง ดังนี้
-  คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมานิเทศงาน  ตรวจงานหรือ  
เยี่ยมชม  หรือทัศนศึกษาดูงาน  ซึ่งจายเปนคาอาหาร  คาเคร่ืองดื่ม  คาของขวัญ  
คาพิมพเอกสาร  คาใชจายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการรับรอง  รวมท้ังคาบริการ  ซึ่งตั้งจาย
ในอัตราไมเกินรอยละ  1 ของรายไดจริงในปงบประมาณท่ีลวงมา (ป 2555)  โดย
ไมรวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู  เงินจายขาดเงินสะสม  และเงินท่ีมีผูอุทิศให  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 2381 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 
2548 (420,887,201.38 x 1% = 4,208,872.01) เทศบาลตั้งไวเพียง  
1,300,000 บาท
-  คาเล้ียงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรม
การท่ีไดรับการแตงตั้งตามกฎหมายหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือ
การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ซึ่งจายเปนคาอาหาร  คาเคร่ืองดื่ม  คาของขวัญ  คาพิมพ
เอกสาร  คาใชจายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการรับรอง  รวมท้ังคาบริการ  เทศบาลตั้งไวเพียง  
200,000 บาท
(2)  คาใชจายในงานรัฐพิธี  จํานวน  100,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรม/นิทรรศการอันเกี่ยวเนื่องในวันรัฐพิธีและ
วันสําคัญตางๆ  วันคลายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิ
พลอดุลยเดชฯ  สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถฯ  สมเด็จพระศรีนครินทราบ
รมราชชนนีฯ  และพระบรมวงศานุวงศตางๆ  ฯลฯ  เพ่ือเปนการแสดงความจงรัก
ภักดีและดํารงไวซึ่งสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  โดยการประกอบพิธีทาง
ศาสนา  พิธีกลาวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  ฯลฯ การจัดงานวันทองถิ่นไทยและ วัน
สําคัญอื่นๆ   สําหรับจายเปนคาใชจายในพิธีเปด-ปด  คาอาหาร  คาอาหารวางและ
เคร่ืองดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ  คาตกแตงสถานท่ี  คาจางเหมาบริการ  คาใชจายในพิธี
ทางศาสนา  คาตอบแทน  คาพวงมาลา  คาพานพุมดอกไม  คาเคร่ืองสักการะตางๆ  
และคาใชจายอื่นในการดําเนินงานโครงการและการรวมงานรัฐพิธีตางๆ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 1,600,000 บาท

(3)  คาซักฟอก  สําหรับจายเปนคาจางซักฟอกผามาน  พรมหองทํางาน  ผาปูโตะ  
ฯลฯ
(4)  คาโฆษณาและเผยแพร  สําหรับจายเปนคาลงนามถวายพระพร  เนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  และสมเด็จพระนางเจาฯ  พระ
บรมราชินีนาถ  ทางวิทยุกระจาย เสียง  โทรทัศน  หรือสิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ

(1)  คารับวารสาร  สําหรับจายเปนคารับหนังสือราชกิจจานุเบกษา  นิตยสาร  ฯลฯ
(2)  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  สําหรับจายเปนคาเย็บหนังสือ  เขาปก
หนังสือหรือการจัดทําปกหนังสือตางๆ ฯลฯ

(5)  คาระวางบรรทุก  สําหรับจายเปนคาบรรทุกสิ่งของตางๆ  ฯลฯ
(6)  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน  สําหรับจายเปนคาใชจายท่ีจะตองจายใน
ลักษณะคาธรรมเนียมตางๆ  คาลงทะเบียนการประชุมใหญสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

(9)  คาถายเอกสาร

(7)  คาจางเหมาบริการ  สําหรับจายเปนคาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทํา
กิจการอยางใดอยางหนึ่งใหเทศบาล  คาติดตั้งมิเตอรประปาของอาคารสํานักงาน  
คาจางยามรักษาความปลอดภัยบริเวณสํานักงานเทศบาล  คาจางเหมาบํารุงรักษา
และซอมแซมระบบคอมพิวเตอรสําหรับบริการดานงานทะเบียนราษฎรและบัตร  
ฯลฯ  
(8)  คาจัดทําประกันภัยรถยนตราชการของเทศบาล  เชน คาเบี้ยประกันภัย ฯลฯ

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 595,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของผูบริหาร  พนักงานเทศบาล   และ
ลูกจางประจํา   ตลอดจนบุคคลในครอบครัวท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 700,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหาร  พนักงานเทศบาลและลูกจาง
ประจํา  ท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 393,700 บาท
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เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการระบบ Call Center เปนศูนยรับเร่ือง
รองทุกข  และใหบริการขอมูลขาวสารกับประชาชนในงานตางๆ ของเทศบาล  
ตลอด 24 ชั่วโมง  ผานสายดวนพิเศษ 1132  เชน  การใหบริการดานการทองเท่ียว  
การแกปญหาความเดือดรอน การบริการรถฉุกเฉินรับ-สง ผูปวยหรือผูประสบ
อุบัติเหตุไปโรงพยาบาลหรือท่ีทําการแพทย ฯลฯ  โดยมีเจาหนาท่ีท่ีมีความรูภาษา
ตางประเทศรับสายใหบริการขอมูลและใชคูสายอัตโนมัติ โดยทางโทรศัพท โทรสาร 
และบันทึกในระบบโปรแกรมรับเร่ืองรองทุกขสงตอดวยระบบอีเมลไปยังผูบริหาร
และหนวยงานท่ีรับผิดชอบตางๆเพ่ือดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนโดยเร็ว  
เพ่ือจายเปนคาจางจัดทําระบบรับเร่ืองรองทุกข  คาจางเจาหนาท่ีบริการ  คาปรับ
ปรุงระบบคอมพิวเตอร  ระบบสื่อสารอื่นๆ ท่ีใชในการบริการรับเร่ืองราวรองทุกข  
การประสานงาน  คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอื่นๆ ท่ีจําเปนในการดําเนินงานตาม
โครงการ ฯลฯ

โครงการระบบ Call Center ของเทศบาลนครตรัง จํานวน 200,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการประชุมเครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จังหวัดตรัง (100 องคกร)สําหรับจายเปนคาพิธีเปด-ปด  คาอาหาร  คาอาหารวาง
และเคร่ืองดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ  คาตกแตงสถานท่ี  คาของ
ขวัญ  คาเอกสาร  คาอัดรูป  คาจางเหมาบริการ  คาใชจายในการเดินทาง
ทัศนศึกษาดูงานและคาใชจายอื่นๆในการดําเนินโครงการ  ฯลฯ

โครงการประชุมเครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดตรัง จํานวน 20,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการประชุมราชการของคณะผูบริหาร  หัวหนาสวนการงาน  
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  โดยจายเปนคาอาหาร  คา
อาหารวางและเคร่ืองดื่ม  และคาใชจายอื่นๆท่ีจําเปนในการดําเนินโครงการ ฯลฯ

โครงการประชุมคณะผูบริหารหัวหนาสวนการงานและพนักงานเทศบาล จํานวน 60,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายบริการฟรีอินเตอรเน็ตไรสายเพ่ือการศึกษาและสนับสนุนการ
ทองเท่ียว  สําหรับจายเปน คาบํารุงรักษา  คาใชจายเพ่ือใหไดมาซึ่งการบริการ  และ
คาใชจายอื่นท่ีจําเปนในการดําเนินงานตามโครงการ  ฯลฯ

โครงการบริการฟรีอินเตอรเน็ตไรสายเพ่ือการศึกษาและสนับสนุนการทองเท่ียว
(Trang City Free Wi-Fi) จํานวน 3,200,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการจัดงานวันเทศบาล  โดยการประกอบพิธีทาง
ศาสนา  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน (บริจาคโลหิตรวมกับเหลากาชาดจังหวัดตรัง  
การพัฒนาสถานท่ีราชการและท่ีสาธารณะตาง ๆ   กิจกรรม 5 ส) กิจกรรมเชิดชูคน
ดีศรีสังคม ฯลฯ  สําหรับจายเปนคาใชจายในพิธีเปด  คาดอกไม-ธูปเทียนในพิธีทํา
บุญ  คาภัตตาหารแดพระภิกษุสงฆ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  คาการ
แสดงมหรสพ  คาตอบแทน  คาระบบแสง  สี  เสียง  คาวัสดุอุปกรณและคาใชจาย
อื่นท่ีจําเปนในการดําเนินงานโครงการ  ฯลฯ

โครงการจัดงานวันเทศบาลและเชิดชูคนดีศรีสังคม จํานวน 400,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาเคร่ืองหมายตอบแทนหรือสิ่งของอื่นใด เพ่ือตอบแทนแกผูอุทิศท่ีดิน
หรือทรัพยสินอื่นใดหรือทําประโยชนอยางใดอยางหนึ่งใหกับเทศบาล

คาสมนาคุณ จํานวน 3,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาพวงมาลาใชเพ่ือสักการะในวันปยมหาราช รวมท้ังคาพวงมาลัย ชอ
ดอกไม กระเชาดอกไม ในงานสําคัญตางๆ

คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือเปนคาใชจายในเดินทางไปราชการ  เชน  คาเบี้ยเล้ียง  คาเชาท่ีพัก คาพาหนะ
เดินทาง  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน  และคาใชจายอื่น ๆ   ใหแกนายก
เทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  เลขานุการนายก
เทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  พนักงานจางเทศบาล  ตลอดจนสมาชิก อปพร.
เทศบาลนครตรัง  ท่ีเดินทางไปราชการฯ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการฯ จํานวน 900,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งทุกระดับ เชน การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกสภาทองถิ่น  สมาชิกวุฒิสภา  และคาใชจายอื่นๆ 
ท่ีเกี่ยวของในการเลือกตั้ง  คาใชสอย  คาวัสดุ ท่ีจําเปนในการเลือกตั้ง  ฯลฯ

คาใชจายในการจัดการเลือกตั้ง จํานวน 100,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาชดใชความเสียหาย  หรือคาสินไหมทดแทนใหแกบุคคลอื่น  อัน
เนื่องมาจากการละเมิดท่ีเกิดจากการกระทําของเทศบาล  และกรณีรถขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกอใหเกิดความเสียหายตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น  ท่ี มท 0808.4/ว 1033 ลงวันท่ี  16  มีนาคม  2554

คาชดใชความเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน จํานวน 100,000 บาท
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เพ่ือจายเปนคาซื้อดวงตราไปรษณียากร  คาชําระคาฝากสงไปรษณียท่ีชําระคา
บริการเปนรายเดือน  คาธนาณัติ ฯลฯ

คาบริการไปรษณีย จํานวน 220,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาโทรศัพท  คาโทรศัพทเคล่ือนท่ี  คาสงขอความ  SMS  คาใชจายเพ่ือ
ใหไดใชบริการโทรศัพทและคาใชจายท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ  เชน คาเชา
เคร่ือง  คาเชาเลขหมายโทรศัพท  ฯลฯ

คาบริการโทรศัพท จํานวน 140,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาน้ําประปา  และคาใชจายท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการประปา  เชน  
คาดูแลบํารุงรักษามิเตอรน้ําประปา ฯลฯ

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 155,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาไฟฟา  และคาใชจายท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการไฟฟา  เชน  คา
ดูแลบํารุงรักษามิเตอรไฟฟา  ฯลฯ

คาไฟฟา จํานวน 30,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  แผนหรือจานบันทึกขอมูล  ตลับผงหมึก  
กระดาษตอเนื่อง  แผนกรองแสง  แปนพิมพ  เมาส  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 180,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน  ไมกระดานอัด โฟม กระดาษเขียน
โปสเตอร ผาเขียนปาย ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน น้ํามัน
เบรก หัวเทียน ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 250,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  เชน  แปรง  ไมกวาด  มุง  หมอน  ผาหม  
ถวยชาม  ถังน้ํา  ผงซักฟอก  น้ํายาลางจาน  น้ํายาทําความสะอาดพ้ืน  น้ํายาทํา
ความสะอาดหองน้ํา  น้ํายาเช็ดกระจก ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 150,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  เชน  ฟวส  สายไฟฟา  วัสดุอะไหลวิทยุสื่อสาร  
เคร่ืองเลนซีดี,ดีวีดี ซึ่งมีราคาตอหนวยไมเกิน 5,000 บาท ฯลฯ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 60,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน โตะ เกาอี้ ตูตาง ๆ  ท่ีมีราคาตอหนวยหรือตอชุด
ไมเกิน 5,000 บาท ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 24,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินท่ีอยูในความรับผิดชอบของสํานักปลัด
เทศบาล เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 800,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการจัดฝกอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ทัศนศึกษาดูงานท้ังในและตางประเทศ  ใหกับผูบริหาร  ผูชวยผูบริหาร  เลขานุการ
นายกเทศมนตรี  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  
ลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาลทุกสํานัก/กอง  สําหรับจายเปนคาพิธีเปด
-ปด  คาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คายานพาหนะ  
คาเชาท่ีพัก  คาวัสดุอุปกรณ  คาตกแตงสถานท่ี  คาของรางวัล  คาเอกสาร  คาอัด
รูป  คาจางเหมาบริการ  คาใชจายในการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน ท้ังในประเทศ
และตางประเทศ และ คาใชจายอื่นๆในการดําเนินงานตามโครงการฯ  ฯลฯ ตั้งจาย
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด  ท่ี  มท  0808.2/ว  3446  ลงวันท่ี  19  
ตุลาคม  2548

โครงการอบรมสัมนาเพ่ิมศักยภาพบุคลากร จํานวน 2,500,000 บาท

เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณตางๆ  ไวบริการประชาชนท่ีมาติดตอ
ราชการกับงานทะเบียนราษฎรและบัตร  เชน  น้ําดื่ม  เคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพ และคา
ใชจายอื่นๆ ท่ีจําเปนในการดําเนินงานตามโครงการ ฯลฯ

โครงการใหบริการประชาชนของสํานักทะเบียนราษฎรและบัตร จํานวน 30,000 บาท
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 - จัดทําตูเก็บเอกสารพรอมชั้นวางของ 2 ดาน จํานวน 1 ตัว
 - ทําสีผนังบุไมอัดของเดิมใหม

สําหรับเปนคาดําเนินการ ดังนี้
 - จัดทําเคานเตอรตอนรับ จํานวน 1 ตัว

 - ติดตั้งเหล็กดัดชองหนาตาง
 - ติดตั้งมานปรับแสงหนาตาง

คาปรับปรุงหองทํางานสํานักทะเบียนราษฎรเทศบาลนครตรัง จํานวน 1,057,000 บาท

สําหรับเปนคาดําเนินการ ติดตั้งลิฟตโดยสารน้ําหนักบรรทุกไมนอยกวา  680 
กิโลกรัม  ภายในอาคารอเนกประสงคเทศบาลนครตรัง  จํานวน 1 ระบบราย
ละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง

คาติดตั้งลิฟตอาคารอเนกประสงคเทศบาลนครตรัง จํานวน 2,735,000 บาท

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง

- โตะไมอัดขนาดหนาแบบเขามุม ขนาดไมนอยกวา  กวาง 80 x ยาว 80 x สูง 75 
ซม. จํานวน 4 ตัว
- เกาอี้แบบปรับระดับความสูง-ต่ํา  หุมหนัง  มีลอเล่ือน มีท่ีวางแขน  จํานวน  16  
ตัว

ตั้งจายตามราคาในตลาดท่ัวไป

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อโตะประชุม พรอมเกาอี้ ขนาด 16 ท่ีนั่ง  ประกอบดวย
- โตะประชุมแบบแยกชิ้น เสริมโครง พนเคลือบสี ขนาดไมนอยกวา  กวาง 180 x 
ยาว 75 x สูง 75 ซม. จํานวน 6 ตัว 

โตะประชุม จํานวน 350,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน  ขนาดไมนอยกวา กวาง 140 ซม. ยาว 70 ซม. สูง 
75 ซม. จํานวน  1 ตัว  ราคา 12,000 บาท  และขนาดไมนอยกวา  กวาง 120 
ซม. ยาว 60 ซม. สูง 75 ซม. จํานวน 3 ตัว ราคาตัวละ 10,000 บาท  ตั้งจายตาม
ราคาในตลาดท่ัวไป

โตะทํางาน จํานวน 42,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อชุดรับแขก(โซฟาหลุยส)ประกอบดวย  เกาอ้ีตัวยาว  จํานวน 1 
ตัว  เกาอี้ตัวสั้น  จํานวน 2 ตัว โตะกลาง จํานวน 1 ตัว  จายตามราคาในตลาดท่ัวไป

ชุดรับแขก จํานวน 60,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อฉากกั้นหอง (พารทิชั่นทึบ) ขนาดไมนอยกวา  กวาง 2.70 
เมตร สูง 1.60 เมตร และขนาดไมนอยกวา  กวาง 1.80 เมตร สูง 1.60 เมตร ตั้ง
จายตามราคาในตลาดท่ัวไป

ฉากกั้นหอง จํานวน 20,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ  ชนิดแขวน ขนาดไมต่ํากวา  40,000 
BTU จํานวน 1 เคร่ือง   
  - ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 2134-2545 และ  
ฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5
 - ตองเปนเคร่ืองปรับอากาศท่ีประกอบสําเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหนวยสงความเย็น และ
หนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
  - มีระบบฟอกอากาศ ท่ีสามารถดักจับอนุภาคฝุนละอองและสามารถถอดลางทํา
ความสะอาดได

ตั้งจายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

เคร่ืองปรับอากาศ จํานวน 60,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางานสําหรับผูบริหาร  จํานวน 1 ตัว ตั้งจายตามราคาใน
ตลาดท่ัวไป

เกาอี้ จํานวน 6,000 บาท

ครุภัณฑสํานักงาน

เพ่ือจายเปนคาบริการทางดานโทรคมนาคม เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบ
อินเตอรเน็ต คาใชจายเพ่ือใหไดใชบริการอินเตอรเน็ต  และคาใชจายท่ีเกิดขึ้นเกี่ยว
กับการใชบริการ  ฯลฯ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 300,000 บาท
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เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ใหแกพนักงานเทศบาลในสังกัดกอง
วิชาการและแผนงาน ตลอดจนบุคคลในครอบครัวท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 400,000 บาท

- เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานเทศบาลในสังกัดกอง
วิชาการและแผนงานท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 7,500 บาท

- เพ่ือจายเปนคาเชาบานหรือคาเชาซื้อบานใหกับพนักงานเทศบาลสังกัดกอง
วิชาการและแผนงานท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ

คาเชาบาน จํานวน 84,000 บาท

- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ใหกับบุคลากรในสังกัด
กองวิชาการและแผนงาน ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 80,000 บาท

- เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางท่ัวไป

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 676,600 บาท

- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางท่ัวไปและคาตอบแทนพนักงานจางตาม
ภารกิจพรอมท้ังเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,242,300 บาท

- เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงนักบริหารงานท่ัวไป  ระดับ  8

เงินประจําตําแหนง จํานวน 67,200 บาท

-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหกับผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน  
ระดับ 8
-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหกับนิติกร ระดับ 8ว
-  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษแกพนักงานเทศบาล  ซึ่งเปนผูไดรับเงินเดือน
เต็มขั้นในอัตรารอยละ 2, 4
-  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล
-  เพ่ือจายเปนเงินท่ีปรับเพ่ิมสําหรับคุณวุฒิท่ีเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงท่ีไดรับ
แตงตั้งใหแกพนักงานเทศบาล

เงินเพ่ิมตาง ๆ  ของพนักงาน จํานวน 483,500 บาท

- เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงานเทศบาล

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,258,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกเหลากาชาดจังหวัดตรังท่ีขอรับการสนับสนุน  ตาม
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดตรัง  ประจําป 2557

เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน จํานวน 30,000 บาท

เพ่ือเปนคาใชจายในการจางองคกรหรือสถาบันท่ีเปนกลาง  เพ่ือเปนผูดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ  สําหรับการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษสําหรับขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น

รายจายอื่น จํานวน 50,000 บาท

 - จัดหาโตะเกาอี้ทํางานและเกาอี้สําหรับตอนรับประชาชน
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง
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เพ่ือจายเปนคาจางหาขอมูลขาวสารโครงการ/กิจกรรมตลอดจนผลงานตางๆของ
เทศบาล  ออกแบบและจัดพิมพเอกสารเผยแพรในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพตางๆ  โดยมี
เนื้อหาเกี่ยวกับภารกิจผลการดําเนินงานและกิจกรรมของเทศบาลนครตรัง และ
ขอมูลท่ีเปนประโยชนตอประชาชน  เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขาวสาร  อันจะสง
ผลใหเกิดความเขาใจตอการดําเนินงานของเทศบาลนครตรังอยางตอเนื่อง ฯลฯ

โครงการจัดทําเอกสารเผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาลนครตรัง จํานวน 1,000,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง โดยประชุม
องคกรจัดทําแผนพัฒนาและองคกรอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวของ  เชน คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครตรัง 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง พนักงาน
เทศบาล  ประชาคมเมือง (ประชาคมทองถิ่น) รัฐวิสาหกิจ หนวยงานราชการตาง ๆ  
ท่ีเกี่ยวของเพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาสามป  รวมท้ังการ
แกไข  การเพ่ิมเติมหรือการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนา  และสํารวจติดตามประเมินผล
แผนพัฒนา  รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  โดยจายคาพิธี
เปด-ปด  คาวัสดุเคร่ืองเขียนและอุปกรณ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  
คาสมนาคุณวิทยากร  คาเชาท่ีพัก  คายานพาหนะ  คาของขวัญของรางวัล  และคา
ใชจายอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการตามโครงการ  ฯลฯ

โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง จํานวน 300,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดทําเอกสารแบบสอบถาม คาดําเนินการจัดเก็บขอมูลความคิดเห็น
ของประชาชนท่ัวไปในชุมชนตอการดําเนินงานของเทศบาลใน 3 ดาน ไดแก ดาน
การบริหารจัดการ การนําบริการไปสูประชาชน และดานความพึงพอใจ เพ่ือนํา
ขอมูลมาใชในการยกระดับการพัฒนาเทศบาล คาแผนปายประชาสัมพันธ แผนพับ 
และคาใชจายอื่นๆ ท่ีจําเปนในการดําเนินงานตามโครงการ ฯลฯ

โครงการจัดเก็บขอมูลความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานของเทศบาล จํานวน 50,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเล้ียง คาพาหนะ  คาเชาท่ีพัก  คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบินคาธรรมเนียม
คาลงทะเบียนในการประชุมหรือฝกอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจาง ฯลฯ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการฯ จํานวน 250,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจางหาขอมูลขาวสารโครงการ/กิจกรรมตลอดจนผลงานตางๆ ของ
เทศบาลและจัดพิมพเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของเทศบาล
ในรอบ 1 ป  และเปนแหลงขอมูลอางอิงในการคนหารายละเอียดของโครงการ
ตางๆ โดยมีเนื้อหารายละเอียดขอมูลผลการดําเนินงานของปงบประมาณท่ีผานมา 
ฯลฯ

คาใชจายในการจัดทํารายงานประจําป จํานวน 250,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1.3  คาโฆษณาและเผยแพร  เพ่ือจายเปนคาจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวสาร
ของเทศบาลนครตรัง  โดยโฆษณาและเผยแพรขาวสารทางวิทยุ  หนังสือพิมพ  
อักษรว่ิง  โทรทัศน  ผลิตสื่อวีดีทัศน  แผนพับโปสเตอร หรือสิ่งพิมพตางๆ  คาจาง
บันทึกผลิตรายการโทรทัศน  คาเชาเวลาออกรายการวิทยุ/โทรทัศน ฯลฯ
1.4  คาธรรมเนียมตาง ๆ

1.1  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  เพ่ือจายเปนคาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือตาง ๆ  เชน การจัดทําแผนยุทธศาสตร  การจัดทําแผนพัฒนาสามป และ
แผนพัฒนาเพ่ิมเติม  การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปและงบประมาณรายจาย
เพ่ิมเติม  การจัดทําแผนการดําเนินงาน  การจัดทํารายงานการติดตามและประเมิน
ผลแผนพัฒนา  การรายงานระบบควบคุมภายใน  ฯลฯ
1.2  คาระวางบรรทุก  เพ่ือจายเปนคาระวางบรรทุกสิ่งของตางๆ

1.5  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
1.6  คาจางเหมาบริการ เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางหนึ่ง
อยางใดใหกับเทศบาล (ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม ครุภัณฑ หรือสิ่ง
กอสราง)  เชน  คาจัดทําปายไวนิลเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมและผลงาน
ของเทศบาล รวมท้ังการเผยแพรนโยบายท่ีสําคัญของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  ฯลฯ

1.9 คาเชาทรัพยสิน  เพ่ือจายเปนคาเชาเคร่ืองคอมพิวเตอร  เคร่ืองพิมพ  สําหรับ
ใชในการปฏิบัติงานของทุกสํานัก/กอง

1.7  คารับวารสาร  เพ่ือจายเปนคาหนังสือพิมพรายวัน  คาวารสาร  คาติดตั้งเคร่ือง
รับสัญญาณตาง ๆ  คาจางผูแสดงฯลฯ
1.8 คาถายเอกสาร

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,500,000 บาท
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เพ่ือจายเปนคาอุปกรณเคร่ืองรับกระจายขาวระบบเสียงไรสายอัตโนมัติ พรอมติดตั้ง  
จํานวน 10 ชุด  แตละชุดประกอบดวย
  -ชุดเคร่ืองรับ UHF ความถี่ 420.200 MHz พรอมขยายเสียงกําลังขับ 80 วัตต 
จํานวน 1 เคร่ือง

ติดตั้งเคร่ืองรับกระจายขาวระบบเสียงไรสายอัตโนมัติ จํานวน 450,000 บาท

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

เพ่ือจายเปนคาโทรศัพท  และคาใชจายเพ่ือใหไดใชบริการโทรศัพท  ตลอดจนคาใช
จายท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริการ  เชน  คาเชาเคร่ือง  คาเชาเลขหมายโทรศัพท  คา
บํารุงรักษาสาย ฯลฯ

คาบริการโทรศัพท จํานวน 30,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุอื่นๆ  เชน  มิเตอรน้ํา-ไฟฟา  ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  แผนหรือจานบันทึกขอมูล  ตลับผงหมึก  
แผนกรองแสง  เมาส ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 200,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน  กระดาษเขียนโปสเตอร  ฟลมสไลด  
ขาตั้งกลอง  ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 300,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน  แบตเตอรร่ี  ยางนอก  ยางใน  
น้ํามันเบรก  หัวเทียน ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  เชน  ถวยชาม  ชอนสอม  แกวน้ําจานรอง  
ถาด  มีด  ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 3,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน  สายไฟฟา  ปล๊ักไฟฟา  ลําโพง  
ไมโครโฟน  ฯลฯ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน โตะ เกาอี้ ตูตาง ๆ  ท่ีมีราคาตอหนวยหรือตอชุด
ไมเกิน 5,000 บาท

วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพ่ือจายคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติท่ีอยูใน
ความรับผิดชอบของกองวิชาการและแผนงาน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการใหความรู การชวยเหลือ การบริการใหคําปรึกษาทาง
ดานกฎหมายแกประชาชน  การจัดทําสื่อประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับกฎหมาย
แกประชาชน  โดยจายเปนคาใชจายในพิธีเปด-ปด  คาวัสดุเคร่ืองเขียนและอุปกรณ  
คาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาจัดทําสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ  และคาใชจายท่ีจําเปนในการดําเนินงานตามโครงการ ฯลฯ

โครงการใหความชวยเหลือประชาชนทางดานกฎหมาย จํานวน 50,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นชี้แจงการดําเนิน
งานของผูบริหารเทศบาล  การจัดแถลงขาวกิจกรรมตางๆ ของเทศบาล รวมกับสื่อ
มวลชนและนักประชาสัมพันธ  ตลอดจนการแขงขันกีฬากระชับความสัมพันธและ
การทัศนศึกษาดูงานการประชาสัมพันธและดานสื่อสารมวลชนนอกสถานท่ี  สําหรับ
จายเปนคาใชจายในพิธีเปด-ปด  คาสมนาคุณวิทยากร คาพาหนะเดินทาง  คาเชาท่ี
พัก คาเกียรติบัตร  คาของที่ระลึก  คาของขวัญของรางวัล คาอาหาร  คาอาหารวาง
และเคร่ืองดื่ม  คากระเปา  คาวัสดุอุปกรณ อุปกรณกีฬา  ชุดนักกีฬา  คาออกแบบ  
คาจัดทําสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ คาจางเหมาบริการ และคาใชจายท่ีจําเปนในการ
ดําเนินงานตามโครงการ ฯลฯ

โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ จํานวน 600,000 บาท
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เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ใหกับพนักงานเทศบาล  
ลูกจางประจํา  และพนักงานจางท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 200,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจาง  คณะกรรมการตรวจงาน
จาง  และผูควบคุมงานกอสรางขององคกรการปกครองสวนทองถิ่น  ตามหนังสือท่ี  
มท. 0808.4/ว 3652  ลงวันท่ี  17  พฤศจิกายน  2553

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 100,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจ

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 82,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางท่ัวไปและคาตอบแทนพนักงานจางตาม
ภารกิจพรอมท้ังเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 361,000 บาท

-  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษแกลูกจางประจํา  ซึ่งเปนผูไดรับคาจางเต็มขั้น  
ในอัตรารอยละ 2, 4
-  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแกลูกจางประจํา

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของลูกจางประจํา จํานวน 25,000 บาท

เพ่ือจายคาจางใหกับลูกจางประจําและเงินปรับปรุงคาจางประจําป

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 473,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงนักบริหารงานคลัง  ระดับ 8

เงินประจําตําแหนง จํานวน 67,200 บาท

-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหกับผูอํานวยการกองคลัง  ระดับ  8
-  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษแกพนักงานเทศบาล  ซึ่งเปนผูไดรับเงินเดือน
เต็มขั้นในอัตรารอยละ 2, 4
-  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานเทศบาล
-  เพ่ือจายเปนเงินท่ีปรับเพ่ิมสําหรับคุณวุฒิท่ีเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงท่ีไดรับ
แตงตั้งใหแกพนักงานเทศบาล

เงินเพ่ิมตาง ๆ  ของพนักงาน จํานวน 260,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงานเทศบาล

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 7,954,400 บาท

 - งานทาสีผนัง ฝาเพดาน และโครงสรางภายในหองใหม
 - งานติดตั้งและเดินระบบไฟฟาแสงสวาง โทรศัพท และอินเตอรเน็ต

สําหรับเปนคาดําเนินการดังนี้
 - ร้ือถอนผนังและพ้ืนของเดิมออก พรอมกั้นผนังหองและปูพ้ืนใหม 

รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง

 - งานติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ
 - งานจัดหาครุภัณฑสํานักงานตางๆ

คาปรับปรุงหองทํางานกองวิชาการและแผนงาน จํานวน 794,000 บาท

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง

  -ชุดจายไฟ (หมอแปลงไฟ) OUT PUT 24 VDC  จํานวน 1 เคร่ือง
  -เสาอากาศภาครับ ยากิ 3 อีลิเมนท พรอมสายนําสัญญาณ  จํานวน 1 ชุด
  -ลําโพงฮอรน ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 60 วัตต  จํานวน 4  ตัว
  -แผน PVC สําหรับติดยึด อุปกรณ เคร่ืองรับ  จํานวน 1 ชุด
  -เบรกเกอร ขนาด 10 แอมป พรอมกลองกันน้ํา  จํานวน 1 ชุด
ตั้งจายตามราคาในตลาดท่ัวไป
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เพ่ือจายเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืน ของทุกสํานัก/กอง  เชน น้ํามันดีเซล 
น้ํามันเบนซิน น้ํามันเคร่ือง กาซหุงตม ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน จํานวน 13,000,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะ  เชน  แบตเตอร่ี  ยางนอก  ยางใน  น้ํามันเบรก  หัว
เทียน ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 15,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  เชน  ผาปูโตะ  ถวยชาม  ชอนสอม  แกวน้ํา
จานรอง ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  เชน  สายไฟฟา  ปล๊ักไฟฟา  ถานสําหรับเคร่ือง
คํานวณเลข ฯลฯ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงานของทุกสํานัก/กอง  เชน โตะตาง ๆ  เกาอี้ตาง ๆ  ตูตาง 
ๆ กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ไมบรรทัด  ยางลบ  ธงชาติ  น้ําดื่ม  ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 1,500,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน 
วัสดุตาง ๆเคร่ืองพิมพดีด  เคร่ืองอัดสําเนา  ตู โตะ เกาอี้ ยานพาหนะ  ฯลฯ  ท่ีอยูใน
ความรับผิดชอบของกองคลัง

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการยกระดับการเพ่ิมรายได  ขยายรายได  โดยการจัด
ประชุมและแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือพิจารณาทบทวนกําหนดหลักเกณฑการเพ่ิม
มูลคาสินทรัพยและการเพ่ิมประสิทธิภาพการหารายได  ฯลฯ โดยจายเปนคาใชจาย
ในพิธีเปด-ปด  คาวัสดุเคร่ืองเขียนและอุปกรณ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ือง
ดื่ม  คาตอบแทน  คาจัดทําสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ ฯลฯ  และคาใชจายอื่นๆ ใน
การดําเนินงานตามโครงการ  ฯลฯ

โครงการพัฒนารายได จํานวน 350,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเล้ียงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาท่ีพัก  คาบริการจอดรถ ณ 
ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คา
ธรรมเนียม  คาลงทะเบียนในการประชุมหรือฝกอบรมสัมมนา  ฯลฯ  และคาใชจาย
อื่นท่ีจําเปนใหกับพนักงานและลูกจาง ซึ่งตองเดินทางไปราชการ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการฯ จํานวน 250,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1)คาจางเหมาบริการ  เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกทําการอยาง
หนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง และ
อยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง  เชน  คาเย็บหนังสือ  หรือเขาปกหนังสือ  คาซัก
ฟอก  คาระวางบรรทุก  ฯลฯ
(2)คารับวารสาร  เพ่ือเบิกจายเปนคาหนังสือพิมพรายวัน  และคาวารสาร ฯลฯ 
(3)คาธรรมเนียมตางๆ เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมหักภาษีนําสงสรรพากร  (ภาษีเงิน
ไดหัก ณ ท่ีจายภ.ง.ด.53,ภ.ง.ด.3)ฯลฯ
(4)คาถายเอกสาร

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 25,500 บาท

เพ่ือจายใหพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  ตลอดจนบุคคลในครอบครัวท่ีมีสิทธิ
เบิกไดตามระเบียบฯ

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 1,000,000 บาท

เพ่ือจายใหพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา  ท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 131,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาเชาบานหรือคาเชาซื้อบานใหกับพนักงานเทศบาลสังกัดกองคลัง  ท่ีมี
สิทธิเบิกไดตามระเบียบและหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวของ

คาเชาบาน จํานวน 120,000 บาท
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-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง  เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง  
สําหรับพนักงานจางท่ัวไปและพนักงานจางตามภารกิจ

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 509,800 บาท

-  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษแกลูกจางประจํา  ซึ่งเปนผูไดรับคาจางเต็มขั้น  
ในอัตรารอยละ 2, 4  
-  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแกลูกจางประจํา

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของลูกจางประจํา จํานวน 89,500 บาท

เพ่ือจายเปนคาจางใหกับลูกจางประจําและเงินปรับปรุงคาจางประจําป

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 2,237,300 บาท

-  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล  
-  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษแกพนักงานเทศบาล  ซึ่งเปนผูไดรับเงินเดือน
เต็มขั้นในอัตรารอยละ 2, 4  
-  เพ่ือจายเปนเงินท่ีปรับเพ่ิมสําหรับคุณวุฒิท่ีเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงท่ีไดรับ
แตงตั้งใหแกพนักงานเทศบาล

เงินเพ่ิมตาง ๆ  ของพนักงาน จํานวน 201,600 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําป  เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,008,300 บาท

สําหรับเปนคาดําเนินการ ดังนี้
 - กอสรางขยายพ้ืนท่ีทํางานกองคลัง เปนอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว  พ้ืนท่ีประมาณ 
96 ตารางเมตร
 - ปรับปรุงตกแตงหองทํางานเดิม พ้ืนท่ีประมาณ 280 ตารางเมตร
 - จัดหาครุภัณฑสํานักงาน ประกอบดวย โตะทํางานพรอมเกาอี้ จํานวน 31 ชุด  
เกาอี้แถวรับแขกจํานวน 8 ชุด และติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 44,000 BTU 
จํานวน 5 เคร่ือง

รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง

คากอสรางและปรับปรุงหองทํางานกองคลัง จํานวน 4,497,000 บาท

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง

เพ่ือจายเปนคาบริการทางดานโทรคมนาคม เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบ
อินเตอรเน็ต คาใชจายเพ่ือใหไดใชบริการอินเตอรเน็ต  และคาใชจายท่ีเกิดขึ้นเกี่ยว
กับการใชบริการ  ฯลฯ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 110,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาโทรศัพท  คาใชจายเพ่ือใหไดใชบริการโทรศัพท  และคาใชจายท่ี
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชาเคร่ือง  คาเชาเลขหมายโทรศัพท  คาบํารุง
รักษาสาย  ฯลฯ

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครตรัง

คาไฟฟา จํานวน 7,000,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุอื่นๆ  เชน มิเตอรน้ํา-ไฟฟา  ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 2,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  แผนหรือจานบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบ
พิมพ สําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร  แปนพิมพ  เมาส  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 150,000 บาท
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เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเคร่ืองแตงกายท่ีจําเปนตองใชสําหรับเจาหนาท่ีของงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ลูกจางประจํา  พนักงานจาง  ในการปฏิบัติงานเปน
การสวนรวม หรือการปองกันอันตราย เชน รองเทาดับเพลิง  หมวกดับเพลิง  ฯลฯ

วัสดุเคร่ืองแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  เชน  แอลกอฮอล  ออกซิเจน  
น้ํายาตางๆ  เวชภัณฑ  สําลี  และผาพันแผล  ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 3,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการอบรมเผยแพรใหความรูเกี่ยวกับการปองกัน
อัคคีภัยเบื้องตน  แกนักเรียนระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา  สถานประกอบ
การ  โรงงาน  และประชาชนในเขตเทศบาลท้ัง 27 ชุมชน  โดยจายเปนคาตกแตง
สถานท่ี  คาใชจายในพิธีเปด-ปด  คาวัสดุอุปกรณ  คาพิมพประกาศนียบัตร  คา
พิมพเอกสาร  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ  คาอาหาร  คา
อาหารวางและเคร่ืองดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาของท่ีระลึก  และคาใชจายอื่นท่ี
จําเปนในการดําเนินงานโครงการ ฯลฯ

โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับอัคคีภัยเบื้องตน จํานวน 50,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมจํานวนสมาชิก อปพร.  การฝกอบรม
ทบทวนสมาชิก อปพร. อาสาสมัครตํารวจบาน อาสาสมัครปกปองสถาบัน (อสป.) 
และอาสาสมัครอื่นๆ  เพ่ือเพ่ิมพูนความรูทักษะดานการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  สําหรับจายเปนคาใชจายในพิธีเปด-ปด  คาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  
คาวัสดุอุปกรณ  เคร่ืองเขียน  คาวัสดุเคร่ืองแตงกาย  คาตกแตงสถานท่ี  คาของ
ขวัญของรางวัล  คาถายเอกสาร คาพิมพวุฒิบัตร  คาจางเหมาบริการ  คาตอบแทน
วิทยากร  และคาใชจายอื่นๆ ท่ีจําเปนในการดําเนินงานตามโครงการ  ฯลฯ

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครของเทศบาลนครตรัง จํานวน 250,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามนโยบายแหงรัฐ สําหรับการจัดตั้งศูนยการปองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญตางๆ เชน เทศกาลปใหม  เทศกาล
สงกรานต  ฯลฯ  โดยจายเปนคาตอบแทนสมาชิก อปพร. ชวยปฏิบัติงานตั้งดาน
ตรวจการณ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  คาโฆษณากระจายเสียง  คา
วัสดุอุปกรณ  คาจางเหมาบริการจัดทําแผนพับ  โปสเตอร  ใบปลิว  สื่อสิ่งพิมพ
ตางๆ  คาจัดทําปายโฆษณาประชาสัมพันธ  คาจางเหมาบริการ  และคาใชจายอื่นท่ี
จําเปนในการดําเนินงานโครงการ ฯลฯ

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ จํานวน 60,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดประชุมผูบริหาร  เจาหนาท่ีปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย  ลูกจางเทศบาล  พนักงานจางเทศบาลและสมาชิกเครือขายปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในจังหวัด  เพ่ือพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานดานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  สําหรับจายเปนคาพิธีเปด-ปด  คาอาหาร  คาอาหารวาง
และเคร่ืองดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ  คาตกแตงสถานท่ี  คาของ
ขวัญของรางวัล  คาเอกสาร  คาลางและอัดรูป  คาจางเหมาบริการ  และคาใชจาย
อื่นในการดําเนินงานโครงการ  ฯลฯ

โครงการประชุมเครือขายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 10,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1)  คาตอบแทนผูปฏิบัติงานชวยเหลือผูประสบภัย
เพ่ือจายเปนคาเบี้ยเล้ียงผูปฏิบัติงานชวยเหลือผูประสบภัย  เชน อปพร. หนวยกูชีพกู
ภัย ฯลฯ กรณีเทศบาลมีคําสั่งใชใหเขาไปมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือ
สั่งการท่ีเกี่ยวของ

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

-  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางท่ัวไป

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 159,900 บาท
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-  เพ่ือจายเปนคาจางใหกับลูกจางประจําและเงินปรับปรุงคาจางประจําป

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 349,500 บาท

-  เพ่ือจายเปนเงินวิทยฐานะรายเดือน  สําหรับ  ตําแหนงศึกษานิเทศกชํานาญ  และ
ตําแหนงศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ

เงินวิทยฐานะ จํานวน 109,200 บาท

-  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของนักบริหารการศึกษา ระดับ  9  ตําแหนงผู
อํานวยการสํานักการศึกษา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 120,000 บาท

-  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน  สําหรับตําแหนงผูอํานวยการสํานักการ
ศึกษา (นักบริหารการศึกษา ระดับ 9)  ศึกษานิเทศก  อันดับ ค ศ.3
-  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษแกพนักงานเทศบาล  ซึ่งเปนผูไดรับเงินเดือน
เต็มขั้นในอัตรารอยละ 2, 4
-  เพ่ือจายเปนเงินท่ีปรับเพ่ิมสําหรับคุณวุฒิท่ีเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงท่ีไดรับ
แตงตั้งใหแกพนักงานเทศบาล

เงินเพ่ิมตาง ๆ  ของพนักงาน จํานวน 286,500 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําป  เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาลประจําป

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,765,600 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณชุดตัด-ถางค้ํายันไฮโดรลิค พรอมอุปกรณ  ประกอบ
ดวย  ชุดตัด  ชุดถาง  ชุดค้ํายัน (ยาว) ชุดค้ํายัน (สั้น)เคร่ืองสงไฮโดรลิคพรอมสาย  
ถุงมือหนัง 5 คู  หนากากเต็มหนา 5 ตัว  จํานวน 1 ชุด  ตั้งจายตามราคาในตลาด
ท่ัวไป

ชุดตัด-ถางค้ํายันไฮโดรลิค จํานวน 495,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองเล่ือยยนตขนาดไมนอยกวา 1 แรงมา มีความยาวแผน
บังคับโซขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว  จํานวน 2 เคร่ือง  ตั้งจายตามราคาในตลาดท่ัว
ไป

เคร่ืองเล่ือยยนต จํานวน 34,000 บาท

ครุภัณฑโรงงาน

  -มีระบบปองกันภาพสั่นไหว
  -ซูมออฟติคอลไมต่ํากวา  3 เทา

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อกลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล  จํานวน  1 ตัว  โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
  -ความละเอียดภาพไมนอยกวา 12 ลานพิกเซล

ตั้งจายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

  -ถายภาพวีดีโอได
  -ตั้งเวลาถายภาพได

กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จํานวน 6,000 บาท

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

เพ่ือจายเปนคาวัสดุอื่นๆ  ท่ีจําเปนตองใชในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
เชน  สายสงน้ําดับเพลิง  ขอแยกทางสงน้ํา  ขอแยกประปา  น้ํายาดับเพลิงชนิดผง
เคมีแหง  สายสูบน้ํา  น้ํายาโฟมดับเพลิง  ถังเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง  หัวฉีดน้ํา
ดับเพลิง  ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 1,000,000 บาท
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เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน  แบตเตอร่ี  ยางนอก  ยางใน  หัว
เทียน  ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

-  เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวตางๆ เชน จาน ชาม ไมกวาด แกวน้ํา ชอน
สอม  เชือกเสนใหญ  ท่ีนอน ผาปูท่ีนอน  หมอน  ปลอกหมอน ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 160,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน โตะ เกาอี้ ตูตาง ๆ  ท่ีมีราคาตอหนวยหรือตอชุด
ไมเกิน 5,000 บาท

วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดการฝกอบรม การทัศนศึกษาดูงาน การประชุม
อบรมเชิงปฏิบัติการ  การอบรมพัฒนาหลักสูตรและการจัดทําสาระการเรียนรูแก
พนักงานครูเทศบาล ครูลูกจางสอน ครูผูดูแลเด็ก ครูอนุบาล และบุคลากรทางการ
ศึกษา  ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง 
ฯลฯ  โดยจายเปนคาตกแตงสถานท่ี คาใชจายในพิธีเปด-ปด  คาวัสดุ เคร่ืองเขียน
และอุปกรณ คาลางอัดภาพถาย  คาจางเหมาบริการ  คาพาหนะ  คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม และคาใชจายอื่นท่ีเกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานโครงการ ฯลฯ

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง จํานวน 450,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาเบี้ยเล้ียงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาท่ีพัก  คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียน
ตางๆ ฯลฯ  สําหรับพนักงานเทศบาล  พนักงานครู  บุคลากรทางการศึกษา  ครูผู
ดูแลเด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง (ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 54,000 บาท)

คาใชจายในการเดินทางไปราชการฯ จํานวน 800,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา  
ตลอดจนบุคคลในครอบครัวท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 200,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจําท่ีมี
สิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 110,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาเชาบานหรือคาเชาซื้อบานใหกับพนักงานเทศบาลสังกัดสํานักการ
ศึกษา  ท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบและหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวของ

คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ใหกับพนักงานเทศบาล  
ลูกจางประจํา  และพนักงานจางท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 24,000 บาท

-  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางท่ัวไปและพนักงานจาง
ตามภารกิจ

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 225,000 บาท

-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางท่ัวไปและพนักงานจางตามภารกิจพรอมท้ัง
เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 691,500 บาท

-  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวใหแกลูกจางประจํา  
-  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษแกลูกจางประจํา  ซึ่งเปนผูไดรับคาจางเต็มขั้น  
ในอัตรารอยละ 2, 4

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของลูกจางประจํา จํานวน 14,000 บาท
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- เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแกลูกจางประจํา
- เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษแกลูกจางประจํา  ซึ่งเปนผูไดรับคาจางเต็มขั้น  
ในอัตรารอยละ 2, 4

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของลูกจางประจํา จํานวน 71,000 บาท

-  เพ่ือจายเปนคาจางใหกับลูกจางประจําและเงินปรับปรุงคาจางประจําป ซึ่งปฏิบัติ
งานในโรงเรียนสังกัดเทศบาล (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 1,320,000 บาท

-  เพ่ือจายเปนเงินวิทยฐานะรายเดือน  สําหรับตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา  ซึ่งได
รับวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ  ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ  และพนักงาน
ครูซึ่งไดรับเงินวิทยฐานะชํานาญการ(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 12,334,000 บาท

-  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน  สําหรับตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา  ซึ่ง
ไดรับเงินวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  เงินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  และตําแหนงครูซึ่ง
ไดรับเงินวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)

เงินเพ่ิมตาง ๆ  ของพนักงาน จํานวน 7,480,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลประจําป  เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
ครูเทศบาลประจําป (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 72,350,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ ขนาดไมต่ํากวา 12,000 บีทียู ชนิดแขวน 
มีระบบฟอกอากาศในตัว ตองไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.2134-
2545 และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 จํานวน 5 เคร่ือง เพ่ือใชในหองทํางาน
สํานักการศึกษา  ตั้งจายตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

เคร่ืองปรับอากาศ จํานวน 89,500 บาท

ครุภัณฑสํานักงาน

เพ่ือจายเปนคาโทรศัพท  คาใชจายเพ่ือใหไดใชบริการโทรศัพท  และคาใชจายท่ี
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ  เชน  คาเชาเคร่ือง  คาเชาเลขหมายโทรศัพท  คา
บํารุงรักษา  ฯลฯ

คาบริการโทรศัพท จํานวน 60,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุดนตรี  เชน  ฉิ่ง  ฉาบ  กรับ  อังกะลุง  กลอง  ลูกซัด  ขลุย  
โหมง  ฯลฯ

วัสดุดนตรี จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุสนาม  เชน  เต็นท  ถุงนอน  เข็มทิศ  เปล  เตียงสนาม ฯลฯ

วัสดุสนาม จํานวน 5,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุการศึกษา  เชน  หุน  สื่อการเรียนการสอนทําดวยพลาสติก  ฯลฯ

วัสดุการศึกษา จํานวน 100,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  แผนหรือจานบันทึกขอมูล  ตลับผงหมึก  
แปนพิมพ  เมาส  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 150,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาเคร่ืองแตงกาย  เชน  ชุดนาฏศิลป  ชุดวงดุริยางค  ฯลฯ

วัสดุเคร่ืองแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน  กระดาษเขียนโปสเตอร  แถบบันทึก
เสียงหรือภาพ  ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท
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เพ่ือจายเปนคาจัดกิจกรรม  “ธนาคารความดี”  ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
ตรังท้ัง  7  โรงเรียนโดยจัดสงเสริมและใหความรูเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม
แกนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครตรัง  จัดนิทรรศการคนดี  จัดการ
ประกวดนักเรียนดี  จัดทําคูมือและสมุดฝากความดี  ทัศนศึกษาดูงาน  และกิจกรรม
อื่นท่ีเกี่ยวของ  โดยจายเปนคาวัสดุ  คาของขวัญของรางวัลและเงินรางวัล  คา
อาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  คาถวยรางวัล เหรียญรางวัล  คาจาง
เหมาบริการ  และคาใชจายอื่นท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานโครงการ ฯลฯ

โครงการจัดกิจกรรมธนาคารความดีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง จํานวน 100,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดกิจกรรมไหวครูของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง  
โดยจายเปนคาวัสดุ  คาตกแตงสถานท่ี  คาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  และ
คาใชจายอื่นท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานโครงการ ฯลฯ

โครงการกิจกรรมวันไหวครูของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของเทศบาลนครตรัง 
เชน การจัดทําขอทดสอบ คูมือการประเมินฯ การประชุมชี้แจง การประเมิน
คุณภาพ การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรังท้ัง 7 โรงเรียนและ
การจัดกิจกรรมอื่นท่ีเกี่ยวของ  โดยจายเปนคาวัสดุ  คาจางทําปกหนังสือ คาจาง
เหมาบริการ และคาใชจายอื่นท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานโครงการ ฯลฯ

คาใชจายโครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของเทศบาลนครตรัง จํานวน 50,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

  (2)  คาระวางรถบรรทุก  สําหรับจายเปนคาระวางรถบรรทุกสิ่งของตางๆ  ซึ่ง
เทศบาลจะตองจายคาระวางรถบรรทุก
  (3)  คาจางเหมาบริการ  สําหรับจายเปนคาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทําการ
อยางใดอยางหนึ่งใหเทศบาล เชน การจางยาม การจางเหมาชาวตางประเทศสอน
ภาษาตางประเทศใหกับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล (ภาษาอังกฤษ ภาษา
จีน) อยูในงานระดับมัธยมศึกษา การจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวฯ คาจาง
เหมาสูบน้ํา คาจางแบกหาม  คาบริการกําจัดปลวก  ฯลฯ 

เพ่ือจายเปน
  (1)  คารับวารสาร  สําหรับจายเปนคารับวารสารและหนังสือพิมพรายวันของหอง
สมุดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรังท้ัง  7  โรงเรียน  หองสมุดเทศบาลนครตรัง  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง  ตลอดจนวารสารท่ีเกี่ยวกับวิชาการของสํานัก
การศึกษา

  (6)  คาติดตั้งโทรศัพท  คาใชจายตางๆ  ในการติดตั้งโทรศัพท  ยกเวนคาตูสาขา  
คาเคร่ืองโทรศัพทพวงภายในและเคร่ืองโทรศัพทภายใน  ฯลฯ
  (7) คาเชาทรัพยสิน  เพ่ือจายเปนคาเชาเคร่ืองคอมพิวเตอร เคร่ืองคอมพิวเตอร
แบบพกพา เคร่ืองพิมพ สําหรับใชในการปฏิบัติงาน และการเรียนการสอนของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง

  (4)  คาติดตั้งไฟฟา  เชน คาปกเสาพาดสายภายนอกสถานท่ีราชการเพ่ือให
ราชการไดใชบริการไฟฟา  รวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง  เคร่ืองวัด  และอุปกรณ
ไฟฟา  ซึ่งเปนกรรมสิทธ์ิของการไฟฟา หรือคาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ
ไฟฟาเพ่ิมเติม  คาธรรมเนียม  รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟา การขยายเขตไฟฟา  
การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบไฟฟาและอุปกรณ  ฯลฯ
  (5)  คาติดตั้งประปา  เชน  คาวางทอประปาภายนอกสถานท่ีราชการ เพ่ือให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดใชบริการน้ําประปา รวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและ
อุปกรณประปา ซึ่งเปนกรรมสิทธ์ิของการประปา  หรือคาจางเหมาเดินทอประปา
และติดตั้งอุปกรณประปาเพ่ิมเติม รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษา
หรือซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 4,200,000 บาท

-  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางท่ัวไปและพนักงานจาง
ตามภารกิจ (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 617,000 บาท)

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 3,536,000 บาท

-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง  
สําหรับพนักงานจางท่ัวไปและพนักงานจางตามภารกิจ (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัว
ไป จํานวน 1,444,000 บาท)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 7,764,500 บาท

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)
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เพ่ือจายเปนคาจัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศ โดยการอบรมปจฉิมนิเทศ  อบรมนักเรียน
จัดพิธีมอบวุฒิบัตรสําหรับนักเรียนชั้นอนุบาล  พิธีมอบประกาศนียบัตรแกนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6  และ  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 กิจกรรมการแสดงของนักเรียน
และจัดกิจกรรมอื่นท่ีเกี่ยวของ  ฯลฯ  โดยจายเปนคาวัสดุ  คาปกวุฒิบัตรและ
ประกาศนียบัตร  คาตกแตงสถานท่ี  คาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  คา
สมนาคุณวิทยากร  และคาใชจายอื่นท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานโครงการ ฯลฯ

โครงการปจฉิมนิเทศนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง จํานวน 150,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดการประชุมผูปกครองนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง  โดยจายเปนคาตกแตงสถานท่ี  
คาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ  คาจางเหมาบริการ  คา
สมนาคุณวิทยากร  และคาใชจายอื่นท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานโครงการ ฯลฯ

โครงการประชุมผูปกครองนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง จํานวน 170,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดนิทรรศการทางวิชาการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง ท้ัง 
7 โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง  นิทรรศการระดับภาคใตและ
ระดับประเทศเพ่ือรวมการประกวดแขงขันทางวิชาการ  การแสดงของนักเรียน  
การแสดงดนตรี  นาฏศิลป  ศิลปะ  การอาชีพ  การกีฬาและนันทนาการ  และ
กิจกรรมอื่นท่ีเกี่ยวของ  โดยจายเปนคาวัสดุ  คาเอกสาร  คาของขวัญของรางวัลและ
ของท่ีระลึก  คาดนตรี  คาการแสดงตางๆ  คาตกแตงสถานท่ี  คาลางอัดภาพถาย  
คาจางเหมาบริการ  คาพาหนะเดินทาง  และคาใชจายอื่นท่ีเกี่ยวของกับการดําเนิน
งานโครงการ ฯลฯ

โครงการจัดนิทรรศการวิชาการของโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
นครตรัง

จํานวน 1,200,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมใหความรู  การจัดนิทรรศการ  ฯลฯ  โดย
จายเปนคาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  คาวัสดุ  คาอุปกรณ  และคาใชจาย
อื่นท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานโครงการ ฯลฯ ท้ังนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัด
สรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)

โครงการจัดทําศูนยการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน 200,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงานแขงขันทักษะทางวิชาการเจาภาพระดับภาคใต  
รวมการประกวดแขงขันทักษะทางวิชาการ  การแสดงของนักเรียน  การแสดง
ดนตรี  นาฏศิลป  ศิลปะ  การงานอาชีพ  นันทนาการ ฯลฯ  โดยจายเปนคาวัสดุ  คา
ของขวัญของรางวัลของท่ีระลึก  คาตอบแทน  คาจางเหมา  คาพาหนะเดินทาง  และ
คาใชจายอื่นท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานโครงการ ฯลฯ  ท้ังนี้จะเบิกจายตอเมื่อได
รับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
1,000,000 บาท)

โครงการจัดงานแขงขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต จํานวน 3,500,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรังท้ัง 
7 โรงเรียน  โดยจัดกิจกรรมการแสดงความกตัญูตอแม  การแสดงของนักเรียน  
การจัดนิทรรศการ  การแขงขันกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการรําลึกพระคุณแม  การจัด
พิธีทางศาสนาและกิจกรรมอื่นท่ีเกี่ยวของ  โดยจายเปนคาวัสดุอุปกรณ  คาของขวัญ  
ของรางวัล  คาตกแตงสถานท่ี  คาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  คาตอบแทน  
และคาใชจายอื่นท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานโครงการ ฯลฯ

โครงการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง จํานวน 100,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดกิจกรรมวันพอแหงชาติของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง ท้ัง 
7 โรงเรียน  โดยจัดกิจกรรมการแสดงความกตัญูตอพอ  การแสดงของนักเรียน  
การจัดนิทรรศการ  การประกวดการแขงขันกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการรําลึกพระ
คุณพอ  การจัดพิธีทางศาสนา  และกิจกรรมอื่นท่ีเกี่ยวของ  โดยจายเปนคาวัสดุ
อุปกรณ  คาของขวัญ  ของรางวัล  คาตกแตงสถานท่ี  คาอาหาร  คาอาหารวางและ
เคร่ืองดื่ม  คาตอบแทน  และคาใชจายอื่นท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานโครงการ 
ฯลฯ

โครงการจัดกิจกรรมวันพอแหงชาติของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง จํานวน 100,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
นครตรัง  การประกวด  จัดการแขงขัน  จัดการแสดงการสาธิต  การแสดงโชว  โดย
จายเปน คาของขวัญ  ของรางวัลและของท่ีระลึก  คาเชาเคร่ืองขยายเสียง  คาถวย
รางวัล  คาเหรียญรางวัล  คาโลรางวัล  คาเงินรางวัล  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  
คาอาหาร  คาโฆษณาประชาสัมพันธ  คาจางเหมาบริการ  คาตกแตงสถานท่ี  คา
วัสดุอุปกรณ  คาตอบแทน  และคาใชจายอื่นท่ีเกี่ยวของในการดําเนินงานโครงการ  
ฯลฯ

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท
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เพ่ือจายเปนคาใชจายในการอบรมใหความรูแกผูปกครองดานการเล้ียงดูและการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง ฯลฯ โดยจาย
เปนคาตอบแทน  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  คา
วัสดุ  คาจัดทําเอกสาร  คาจางเหมาบริการ  และคาใชจายอื่นท่ีเกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานโครงการ ฯลฯ

โครงการสงเสริมพัฒนาการและโภชนาการของเด็กปฐมวัย จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยการ
จัดอบรมใหความรุ  การจัดนิทรรศการ  การแขงขันทักษะทางวิชาการ  การ
ประกวด  การทัศนศึกษา ฯลฯ  โดยจายเปนคาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  
คาตอบแทน  คาวัสดุอุปกรณ  คาท่ีพัก  คาพาหนะ  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  
คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  และคาใชจายอื่นท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานโครงการ 
ฯลฯ

โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครตรัง จํานวน 100,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะทางวิชาการ  การเขาคายฝก
ทักษะดานวิชาการ  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมพิเศษและการจัด
กิจกรรมอื่นๆ  ท่ีสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และ
คาใชจายในการจัดกิจกรรมแขงขันคัดเลือกนักเรียนตัวแทนคนเกงในกลุมสาระการ
เรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และหลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544  โดยจายเปนคาวัสดุการฝกอบรม  คาจัดทําแบบ
ทดสอบ  คาสมนาคุณวิทยากร  คาของขวัญของรางวัลของท่ีระลึก  คาเงินรางวัล  คา
อาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  คาจางเหมาบริการตางๆ  และคาใชจายอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวของในการดําเนินกิจกรรมโครงการ ฯล

โครงการสงเสริมทักษะทางวิชาการนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง จํานวน 500,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมรณรงคการปองกันยาเสพติด  แกเด็กและ
เยาวชนในพ้ืนท่ี และจัดอบรมเจาหนาท่ีและครูวิทยากรแกนนํายาเสพติด  โดยการ
จัดอบรมสัมมนา  การจัดนิทรรศการ การเดินรณรงค การประกวดแขงขันทาง
วิชาการ ทางการกีฬา  การเยี่ยมผูปวยติดยาเสพติด  การทัศนศึกษาดูงานและ
กิจกรรมอื่นท่ีเกี่ยวของ  โดยจายเปนคาวัสดุ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  
คาจางเหมาบริการ  คาของท่ีระลึก คาของขวัญของรางวัล  คาสมนาคุณวิทยากร  
และคาใชจายอื่นท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานโครงการ ฯลฯ ท้ังนี้จะเบิกจายตอเมื่อ
ไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัว
ไป)

โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง จํานวน 895,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดพิธีการมอบวุฒิบัตรใหแกเด็กเล็กของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง  โดยจายเปนคาวัสดุ  คาตกแตงสถานท่ี  คา
อาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  คาของท่ีระลึก  คาจางเหมาบริการและคาใช
จายอื่นท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานโครงการ ฯลฯ

โครงการมอบวุฒิบัตรแกเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง จํานวน 30,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดกิจกรรมพัฒนากิจการลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครตรังท้ัง 7 โรงเรียน โดยการจัดอบรมผูบังคับบัญชา จัดอบรมนายหมูลูกเสือ-
เนตรนารี และการจัดเขาคายลูกเสือ-เนตรนารี  รวมท้ังการจัดกิจกรรมอื่นท่ีเกี่ยว
ของ  โดยจายเปนคาธรรมเนียมการอบรม  การใชจายเงินสนับสนุน  คาธรรมเนียม
การใชสถานท่ี  คาเชาท่ีพัก คาเชาเคร่ืองเสียง คาวัสดุ เคร่ืองบริโภค คาวัสดุ   คา
จางเหมาบริการ คาพาหนะ  คาสมนาคุณวิทยากร และคาใชจายอื่นท่ีเกี่ยวของกับ
การดําเนินงานโครงการ ฯลฯ

โครงการพัฒนากิจการลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง จํานวน 200,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดอบรม  การทัศนศึกษาดูงาน  และกิจกรรมอื่นท่ีเกี่ยว
ของ  โดยจายเปนคาวัสดุ คาของขวัญของรางวัล คาอาหาร คาอาหารวางและเคร่ือง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คาจางเหมาบริการ คาพาหนะ  และคาใชจายอื่นท่ีเกี่ยว
ของกับการดําเนินงานโครงการ ฯลฯ

โครงการฝกอบรมเพ่ิมศักยภาพทักษะทางดนตรี จํานวน 800,000 บาท
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  1.6  โรงเรียนเทศบาล  ๖  (วัดตันตยาภิรม)  จํานวน  816  คน  คนละ  20  บาท  
จํานวน  200  วัน   เปนเงิน  3,264,000  บาท
  1.7  โรงเรียนเทศบาล  ๗  (วัดประสิทธิชัย)  จํานวน  187 คน  คนละ  20  บาท    
จํานวน  200  วัน   เปนเงิน  748,000  บาท

  1.4  โรงเรียนเทศบาล  ๔  (วัดมัชฌิมภูมิ)  จํานวน  202  คน  คนละ  20  บาท  
จํานวน  200  วัน   เปนเงิน  808,000  บาท
  1.5  โรงเรียนเทศบาล  ๕  (วัดควนขัน)  จํานวน  283  คน  คนละ  20  บาท  
จํานวน  200  วัน   เปนเงิน  1,132,000  บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายตางๆ  ดังนี้
1.  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน     ตั้งไว  15,314,400  
บาท
เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวันใหเด็กเล็ก  เด็กอนุบาล  และเด็ก ป.1-ป.6  สําหรับ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง  7  โรงเรียน  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนคร
ตรัง   และศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดควนวิเศษ โดยแยกจัดสรรดังนี้
  1.1  โรงเรียนเทศบาล  ๑  (สังขวิทย)  จํานวน  818  คน  คนละ  20  บาท   
จํานวน  200  วัน  เปนเงิน  3,272,000  บาท
  1.2  โรงเรียนเทศบาล  ๒  (วัดกะพังสุรินทร)  จํานวน  466  คน  คนละ  20  
บาท  จํานวน  200  วัน  เปนเงิน  1,864,000  บาท
  1.3  โรงเรียนเทศบาล  ๓  (บานนาตาลวง)  จํานวน  407  คน  คนละ  20  บาท  
จํานวน  200  วัน   เปนเงิน  1,628,000  บาท

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 25,131,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาทักษะ  การแขงขันคัด
เลือกนักเรียนตัวแทนคนเกงในกลุมสาระการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  และหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 การ
เขาคายฝกทักษะดานวิชาการดวยนวัตกรรมเชิงประจักษ  และกิจกรรมรูปแบบ
หลากหลายแกนักเรียนในสังกัดและในทองถิ่นจังหวัดตรัง  การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเสริมพิเศษ  การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาทักษะดานตางๆ  ฯลฯ  โดยจาย
เปนคาวัสดุ  คาจัดทําแบบทดสอบ  คาสมนาคุณวิทยากร  คาของขวัญของรางวัล 
ของท่ีระลึก  คาเงินรางวัล  คาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  คาจาง
เหมาบริการ  และคาใชจายอื่นท่ีเกี่ยวของในการดําเนินกิจกรรมโครงการ  ฯลฯ

โครงการสงเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรูแกนักเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
ตรัง

จํานวน 200,000 บาท
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เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดอบรมกรรมการนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครตรังท้ัง 7 โรงเรียน โดยจัดอบรมกรรมการนักเรียน  จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน 
และกิจกรรมอื่นท่ีเกี่ยวของ โดยจายเปนคาวัสดุ  คาสมนาคุณวิทยากร  คาของท่ี
ระลึก  คาพาหนะ  คาท่ีพัก  คาของขวัญของรางวัล  คาจางเหมาบริการ  คาจางจัด
ทําเอกสารคูมือ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  และคาใชจายอื่นท่ีเกี่ยวของ
กับการดําเนินงานโครงการ ฯลฯ

โครงการอบรมกรรมการนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง จํานวน 70,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมสื่อสัมพันธครอบครัวสุขสันตของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง  โดยจายเปนคาวัสดุ  คาตกแตงสถานท่ี  คาอาหาร  
คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  คาของท่ีระลึก  คาของขวัญของรางวัล  คาจาง
เหมาบริการ  และคาใชจายอื่นท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานโครงการ ฯลฯ

โครงการสื่อสัมพันธครอบครัวสุขสันตศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง จํานวน 35,000 บาท

  1.8  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง จํานวน  362  คน  คนละ  20  บาท  
จํานวน  280 วัน  จํานวน  2,027,200  บาท
  1.9  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดควนวิเศษ จํานวน 102 คนคนละ 20 บาท  จํานวน  
280  วัน  จํานวน  571,200  บาท  
ท้ังนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
2.  เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของทองถิ่น จํานวน 
9,816,600 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  239  คน  เปนเงิน 717,000 บาท โดยแยกจัดสรร
ดังนี้
   (1)  โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย)  จํานวน  53  คน  เปนเงิน  159,000  บาท
   (2)  โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร) จํานวน 47 คน เปนเงิน  141,000  
บาท
   (3)  โรงเรียนเทศบาล 3 (บานนาตาลวง)  จํานวน  25  คน  เปนเงิน  75,000  
บาท
   (4)  โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)  จํานวน  15  คน  เปนเงิน  45,000  
บาท
   (5)  โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน)  จํานวน  18  คน  เปนเงิน  54,000  บาท
   (6)  โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)  จํานวน 69  คน  เปนเงิน  207,000  
บาท
   (7)  โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย)  จํานวน  12  คน  เปนเงิน  36,000  
บาท 
  2.4  คาใชจายในการพัฒนาผูดูแลเด็กสังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง  
จํานวน  21  คน  คนละ 2,000 บาท/ป  เปนเงิน  42,000  บาท
  2.5  คาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียนเทศบาล โดยจัดสรรใหโรงเรียนละ 
100,000 บาท จํานวน  7  โรงเรียน  เปนเงิน  700,000  บาท  
  2.6  คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน จัดสรรใหโรงเรียนละ  
50,000  บาท  จํานวน  7  โรงเรียน  เปนเงิน  350,000  บาท
  2.7  คาใชจายโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ในการ
พัฒนาทองถิ่น (SBMLD)โดยจัดสรรใหโรงเรียนเทศบาลท่ีจะสมัครเขารวมในปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2557  โรงเรียนละ 1,000,000  บาท  จํานวน 2 โรงเรียน  เปน
เงิน 2,000,000  บาท  และโรงเรียนเดิมท่ีเคยไดรับจัดสรรโรงเรียนละ  300,000 
บาท จํานวน 5 โรงเรียน เปนเงิน 1,500,000 บาท  รวมเปนเงิน  3,500,000 
บาท
  2.8  คาใชจายในการนํารองการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาตลอดชีวิตสู
ความเปนเลิศตามอัจฉริยภาพของเด็ก  จํานวน 7 โรงเรียน  โรงเรียนละ 500,000  
บาท  เปนเงิน  3,500,000 บาท
  2.9  คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีจัดทําแผนพัฒนาการ
ศึกษาดีเดน  สถานศึกษาละ 50,000  บาท  จํานวน 8 แหง  เปนเงิน 400,000  
บาท
  2.10 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา อปท.  โรงเรียน
ละ 50,000 บาท จํานวน 7 โรงเรียน  เปนเงิน  350,000 บาท
ท้ังนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนท่ัวไป)
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- เกาอี้สแตนเลส ขนาดไมนอยกวา หนา 1 มิลลิเมตร ยาว 2.3 เมตร สูง 0.45 
เมตร จํานวน 2 ตัว
- โตะเชื่อมติดกับเกาอี้ท้ัง 2 ตัว

ตั้งจายตามราคาในตลาดท่ัวไป

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อโตะเกาอี้สําหรับรับประทานอาหาร โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัด
มัชฌิมภูมิ) จํานวน 40 ชุด แตละชุดมีรายละเอียด ดังนี้
- โตะสแตนเลส ขนาดไมนอยกวา หนา 1 มิลลิเมตร กวาง 70 เมตร ยาว 2.3 เมตร 
จํานวน 1 ตัว

โตะรับประทานอาหาร จํานวน 720,000 บาท

ครุภัณฑสํานักงาน

เพ่ือจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน  เชน แกสหุงตม  สําหรับทําอาหารของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรังและศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง  ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน จํานวน 430,000 บาท

  (4)  โรงเรียนอนุบาลตรัง  จํานวน  1,871  คน  คนละ  7  บาท/คน  จํานวน  
260  วัน  เปนเงิน  3,405,220  บาท
  (5)  โรงเรียนวัดควนวิเศษ จํานวน  1,655  คน  คนละ  7  บาท/คน  จํานวน  
260  วัน  เปนเงิน  3,012,100  บาท

  (2)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดควนวิเศษ  จํานวน  102  คน  คนละ  7  บาท/คน  
จํานวน  280  วัน  เปนเงิน  199,920  บาท
  (3)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง  จํานวน  362  คน  คนละ  7  บาท/คน  
จํานวน  280  วัน  เปนเงิน  709,520  บาท

1.คาอาหารเสริม(นม)  สําหรับเด็กเล็ก  เด็กอนุบาล  และเด็ก ป.1-ป.6  สําหรับ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง  7  โรงเรียน  โรงเรียนอนุบาลตรัง  โรงเรียนวัด
ควนวิเศษ   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดควนวิเศษ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดคลองน้ําเจ็ด  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง  ดังนี้  
  (1)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดคลองน้ําเจ็ด  จํานวน  71  คน  คนละ  7  บาท/คน  
จํานวน  280  วัน  เปนเงิน  139,160  บาท

  (10)  โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน)  จํานวน  283  คน  คนละ  7  บาท/คน  
จํานวน  260  วัน  เปนเงิน  515,060  บาท
  (11)  โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดตันตยาภิรม)  จํานวน  816  คน  คนละ  7  บาท/
คน  จํานวน  260  วัน  เปนเงิน  1,485,120  บาท
  (12)  โรงเรียนเทศบาล ๗ (วัดประสิทธิชัย)  จํานวน  187  คน  คนละ  7  บาท/
คน  จํานวน  260  วัน  เปนเงิน  340,340  บาท
ท้ังนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนท่ัวไป)

  (8)  โรงเรียนเทศบาล ๓ (บานนาตาลวง)  จํานวน  407  คน  คนละ  7  บาท/คน  
จํานวน  260  วัน  เปนเงิน  740,740  บาท
  (9)  โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมัชฌิมภูมิ)  จํานวน  202  คน  คนละ  7  บาท/คน  
จํานวน  260  วัน  เปนเงิน  367,640  บาท

  (6)  โรงเรียนเทศบาล ๑ (สังขวิทย)  จํานวน  818  คน  คนละ  7  บาท/คน  
จํานวน  260  วัน  เปนเงิน  1,488,760  บาท
  (7)  โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร)  จํานวน  466  คน  คนละ  7  บาท/
คน  จํานวน  260  วัน  เปนเงิน  848,120  บาท

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 13,251,700 บาท

-  เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวตางๆ เชน จาน ชาม ไมกวาด แกวน้ํา ชอน
สอม  เชือกเสนใหญ  ท่ีนอน ผาปูท่ีนอน  หมอน  ปลอกหมอน ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 16,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน สายไฟฟา ปล๊ักไฟฟา หลอดไฟฟา  ลําโพง  
ฯลฯ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ท่ีมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 5,000 บาท เชน   โตะเกาอี้นักเรียน  ชั้นวาง
รองเทา ตูตางๆ   ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 1,193,000 บาท
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  -อัลโตแซ็คโซโฟน  จํานวน 3 เคร่ือง
  -เทอเอนรแซ็คโซโฟน  จํานวน 2 เคร่ือง

  -ฟลุต จํานวน 3 เคร่ือง 
  -คาลิเนท  จํานวน  5 เคร่ือง

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองดนตรีสําหรับวงโยธวาทิตและวงบิ๊กแบนด ประกอบดวย 
  -ปโคโล  จํานวน 1 เคร่ือง  

  -มารชชิ่งเมโลโฟน  จํานวน 3 เคร่ือง 
  -มารชชิ่งบาริโทน  จํานวน  3  เคร่ือง

  -ทรัมเปท  จํานวน 5 เคร่ือง 
  -ทรอมโบน  จํานวน 2 เคร่ือง  

เคร่ืองดนตรีวงโยธวาทิตและวงบิ๊กแบนด จํานวน 2,648,500 บาท

ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อโตะเทเบิลเทนนิส พรอมอุปกรณ  จํานวน 8 ชุด  สําหรับ
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) รายละเอียดหนาโตะผลิตดวยไม หนาไมนอย
กวา 25 ม.ม. มีนอตปรับระดับสูงต่ํา มีลอสําหรับเคล่ือนยายได ตั้งจายตามราคาใน
ตลาดท่ัวไป

โตะเทเบิลเทนนิส จํานวน 80,000 บาท

ครุภัณฑกีฬา

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อหมอหุงขาวแบบแกส พรอมอุปกรณติดตั้ง ขนาดไมนอยกวา 
10 ลิตร จํานวน 4 ชุด สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย)  ตั้งจายตามราคาใน
ตลาดท่ัวไป

หมอหุงขาว จํานวน 32,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเตาครัวไทย สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย) จํานวน 3 
ชุด แตละชุดประกอบดวย
- แบบ 3 หัวเตา  
- ทําดวยสแตนเลส 2 ชั้น ชนิดหัวเรง
ตั้งจายตามราคาในตลาดท่ัวไป

เตา จํานวน 99,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองทํารอน-น้ําเย็น แบบ 2 กอก จํานวน 2 เคร่ือง สําหรับ
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)ตั้งจายตามราคาในตลาดท่ัวไป

เคร่ืองทําน้ํารอน-น้ําเย็น จํานวน 10,600 บาท

ครุภัณฑงานบานงานครัว

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อหุนจําลองอวัยวะรางกายแยกชิ้นสวนได จํานวน 41 ชิ้น 
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร) ตั้งจายตามราคาในตลาดท่ัวไป

หุนจําลอง จํานวน 13,500 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อกลองจุลทรรศน กระบอกตาคู มีกําลังขยายไมนอยกวา 1,500 
เทา จํานวน 2 เคร่ือง สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร) ตั้งจายตาม
ราคาในตลาดท่ัวไป

กลองจุลทรรศน จํานวน 52,000 บาท

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองรับโทรทัศนสี แบบจอ LCD ขนาดไมต่ํากวา 32 นิ้ว 
จํานวน 1 เคร่ือง เพ่ือใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง  ตั้งจายตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ

เคร่ืองรับโทรทัศน จํานวน 12,000 บาท

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อโตะเกาอี้หินขัด ชุดใหญ  จํานวน 4 ชุด สําหรับโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดควนขัน) ตั้งจายตามราคาในตลาดท่ัวไป

โตะอเนกประสงค จํานวน 34,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อโตะเกาอี้เพ่ือใชสําหรับชั้นอนุบาล โรงเรียนเทศบาล ๑ (สังข
วิทย) จํานวน 12 ชุด แตละชุดมีรายละเอียด ดังนี้
-โตะ ขนาดไมนอยกวา 60X150X55 เซนติเมตร  จํานวน  1  ตัว
-เกาอี้ ขนาดไมนอยกวา 25X28X54 เซนติเมตร  จํานวน 8 ตัว
ตั้งจายตามราคาในตลาดท่ัวไป

โตะและเกาอี้(สําหรับเด็กอนุบาล) จํานวน 108,000 บาท
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สําหรับเปนคาดําเนินการ ดังนี้
 - งานทาสีอาคารเรียน 4  ท้ังอาคาร พรอมสวนตอเติม
 - งานทาสีอาคารเรียน 2  ท้ังอาคาร พรอมสวนตอเติม
 - งานทาสีหอถังสูงเก็บน้ํา

คาซอมแซมและทาสีอาคารเรียนและถังเก็บน้ําบาดาลโรงเรียนเทศบาล 3 (บานนาตา
ลวง) จํานวน 729,000 บาท

สําหรับเปนคาจัดทําหลังคาโครงเหล็กมุงดวยแผน Metal Sheet  บริเวณลานหนา
อาคารเรียน 2  พ้ืนท่ีไมนอยกวา 180 ตารางเมตร    รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการของเทศบาลนครตรัง

คาจัดทําหลังคาบริเวณหนาอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) จํานวน 298,400 บาท

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง

สําหรับเปนคาดําเนินการกอสรางศาลาแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น ขนาดกวาง 
3.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร จํานวน 1 หลัง รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการ
ของเทศบาลนครตรัง

คากอสรางแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) จํานวน 164,000 บาท

สําหรับเปนคาดําเนินการกอสรางสถานท่ีจอดรถโครงสรางเหล็กมุงดวย Metal 
Sheet พ้ืนท่ีไมนอยกวา 240 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการ
ของเทศบาลนครตรัง

คากอสรางสถานท่ีจอดรถโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) จํานวน 352,000 บาท

สําหรับเปนคากอสรางทางเชื่อมระหวางอาคารเรียน 2 กับอาคารเรียน 3 โครงสราง
เหล็กสแตนเลส หลังคา Metal Sheet รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของ
เทศบาลนครตรัง

คากอสรางทางเชื่อมอาคารเรียน 2 กับอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัด
มัชฌิมภูมิ)

จํานวน 276,000 บาท

สําหรับเปนคาดําเนินการ ดังนี้
 - กอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลติกคอนกรีตรอบบริเวณโรงเรียนและระหวาง
อาคารเรียน  หนา 0.05 เมตร กวางประมาณ 6.00 เมตร ยาวประมาณ 690.00 
เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 4,140 ตารางเมตร
 - กอสรางทอระบายน้ํา เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร พรอมบอพักทุกระยะ 10.00 
เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี  พ้ืนดานบนเปนรางวีความยาวท้ังสองขางไมนอยกวา 
1,380.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง

คากอสรางถนนและทอระบายน้ําภายในโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร) จํานวน 7,216,000 บาท

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองแตงกายชุดมโนราห  จํานวน 10 ชุด สําหรับโรงเรียน
เทศบาล 3 (บานนาตาลวง) แตละชุดประกอบดวย  ชุดลูกปด,เทริด,เล็บ,กําไล,ทอง
เหลือง,กางเกงสําเร็จรูป,ปนเหนง,ผาหอย,กําไลตนแขน-ปลายแขน, สังวาล,ปกนก
นางแอน   ตั้งจายตามราคาในตลาดท่ัวไป

เคร่ืองแตงกายชุดมโนราห จํานวน 150,000 บาท

  -มารชชิ่งทูบา  จํานวน  2  เคร่ือง  
  -เบสดรัม  ขนาด 16 นิ้ว  พรอมอุปกรณ  จํานวน 1 ใบ
  -เบสดรัม  ขนาด 18 นิ้ว พรอมอุปกรณ  จํานวน 1 ใบ
  -เบสดรัม  ขนาด 20 นิ้ว พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ใบ
  -เบสดรัม  ขนาด 22 นิ้ว พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ใบ
  -มารชชิ่งสแนรดรัม พรอมอุปกรณ จํานวน 2 ใบ
  -กลองมารชชิ่งทอม พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด
  -กีตาร  จํานวน 2 ตัว
  -เอฟเฟคกีตาร  จํานวน 2 ชุด
  -ตูแอมกีตาร  จํานวน  2  ตู
  -กีตารเบส  จํานวน  1  ตัว
  -ตูแอมกีตารเบส  จํานวน  1  ตู
  -คียบอรด  จํานวน 2 เคร่ือง
  -ตูแอมคียบอรด  จํานวน  2  ตู
  -กลองชุด  จํานวน  1  ชุด
  -กลองสแนร  พรอมอุปกรณ  จํานวน  1  ใบ
  -กลองคองกาและกลองบองโก  จํานวน  1  ชุด
ตั้งจายตามราคาในตลาดท่ัวไป
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สําหรับเปนคาดําเนินการปรับปรุงหอง กวาง 8.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร  ดังนี้
 - เปล่ียนหนาตางเปนกระจกบานเล่ือน
 - เปล่ียนประตูเปนบานเปดกระจก กรอบบานอลูมิเนียม
 - ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศและพัดลมดูดอากาศ

คาปรับปรุงศูนยการเรียนรูธนาคารออมทรัพยและธนาคารความดีโรงเรียนเทศบาล 5 
(วัดควนขัน) จํานวน 167,400 บาท

สําหรับเปนคาดําเนินการดังนี้
- ยายเสาธงเดิมมาอยูระหวางอาคารเรียน 2 และอาคารเรียน 3  
- ทําฐานเสาธงใหมเปนฐานแผ ขนาด 1.70 x 1.70 เมตร  พรอมปรับภูมิทัศนรอบ
ฐานเสาธง
- ทาสีเสาธงใหม
- จัดสวนหยอมและปลูกหญาบริเวณเสาธง
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง

คาปรับปรุงฐานเสาธงโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) จํานวน 68,300 บาท

สําหรับเปนคาดําเนินการดังนี้
- ทําระบบกันซึมหลังคาดาดฟา ค.ส.ล. ทางเดิน อาคาร A, อาคาร C และอาคาร D
- ซอมแซมทาสีฝาเพดาน พ้ืนท่ีไมนอยกวา 690 ตารางเมตร
- ซอมเปล่ียนหลังคาท่ีจอดรถและกันสาดหนาอาคาร A โดยเปล่ียนเปน 
Polycarbonate Solid Sheet

รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง

คาปรับปรุงซอมแซมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง จํานวน 1,350,000 บาท

สําหรับเปนคาดําเนินการทาสีอาคารเรียน 2 ท้ังภายในและภายนอกอาคาร  จํานวน 
1 หลัง  รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง (ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนท่ัวไป)

คาทาสีอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) จํานวน 379,000 บาท

สําหรับเปนคาติดตั้งกันสาด Metal Sheet ดานหนาอาคาร  และติดตั้งแผงกันฝน
ดานหลังอาคาร  รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง

คาติดตั้งกันสาดอาคารเรียน 4 โรงเรียนเทศบาล 3 (บานนาตาลวง) จํานวน 182,000 บาท

สําหรับเปนคาดําเนินการ ร้ือถอนกระเบื้องหลังคาและฝาเพดานของเดิมท่ีชํารุดออก
พรอมติดตั้งใหมรายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง

คาซอมเปล่ียนหลังคาและฝาเพดานอาคารเรียน 6 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) จํานวน 366,000 บาท

สําหรับเปนคาดําเนินการ ร้ือถอนกระเบื้องหลังคาและฝาเพดานของเดิมท่ีชํารุดออก
พรอมติดตั้งใหมรายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง

คาซอมเปล่ียนหลังคาและฝาเพดานอาคารเรียน 5 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) จํานวน 366,000 บาท

สําหรับเปนคาดําเนินการ ร้ือถอนกระเบื้องหลังคาและฝาเพดานของเดิมท่ีชํารุดออก
พรอมติดตั้งใหมรายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง

คาซอมเปล่ียนหลังคาและฝาเพดาน อาคารเรียน 4 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยา
ภิรม)

จํานวน 366,000 บาท

สําหรับเปนคาดําเนินการ ซอมเปล่ียนกระเบื้องหลังคาและฝาเพดานท่ีชํารุดราย
ละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัว
ไป)

คาซอมเปล่ียนกระเบื้องหลังคาและฝาเพดานอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังข
วิทย) จํานวน 710,000 บาท

 - ซอมแซมฝาเพดานภายในอาคาร
 - ทาสีภายในหอง

สําหรับเปนคาดําเนินการ ดังนี้
 - ซอมแซมหลังคากระเบื้องและพ้ืนกันสาดท่ีร่ัวซึม

 - เปล่ียนบานประตู หนาตางเปนบานเล่ือนกระจก กรอบบานอลูมิเนียมพรอมมาน
และเหล็กดัด
 - ทาสีภายในหอง

รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง

 - ติดตั้งโคมไฟตะแกรงชนิดฝงฝาเพดาน
 - ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ และพัดลมดูดอากาศ

คาซอมแซมหลังคาฝาเพดานและปรับปรุงหองเรียนเปนหองสมุด โรงเรียนเทศบาล 7 
(วัดประสิทธิชัย)

จํานวน 358,000 บาท

พ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา  6,500 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการ
ของเทศบาลนครตรัง (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)
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สําหรับเปนคาดําเนินการตอเติมหลังคาดานขางโรงพลศึกษา 1  กวาง 8.00 เมตร 
ยาว 35.00 เมตร  พรอมเทพ้ืนคอนกรีต    รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการ
ของเทศบาลนครตรัง (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)

คาพัฒนาสถานท่ีฝกซอมกีฬาเทเบิลเทนนิส โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) จํานวน 562,000 บาท

สําหรับเปนคาดําเนินการ ดังนี้
 - ตอเติมอาคารอเนกประสงคชั้นลาง เพ่ือเปนท่ีประกอบอาหารใหแกนักเรียน พ้ืนท่ี
ประมาณ 45 ตารางเมตร 
 - ติดตั้งปลองไฟพรอมพัดลมดูดอากาศ จํานวน 1 ชุด
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง

คาปรับปรุงอาคารอเนกประสงคโรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย) จํานวน 153,900 บาท

 - เปล่ียนหนาตางเปนบานเล่ือนกระจก กรอบบานอลูมิเนียม พรอมมานปรับแสง
 - ติดตั้งกระจกติดตายปดชองระบายอากาศ
 - จัดทําตูเก็บเอกสาร ชั้นวางเอกสาร ปายนิเทศ
 - ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ
 - ปรับปรุงระบบไฟฟาเปนระบบไฟฟา 3 เฟส 4 สาย พรอมติดตั้งตูโหลดเซนเตอร
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง (ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนท่ัวไป)

สําหรับเปนคาดําเนินการ ดังนี้
 - เปล่ียนบานประตูเปนบานเล่ือนกระจก กรอบบานอลูมิเนียม

คาปรับปรุงหองสมุดโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) จํานวน 791,000 บาท

สําหรับเปนคาดําเนินการ ดังนี้
 - เปล่ียนบานประตูเปนบานเล่ือนกระจก กรอบบานอลูมิเนียม
 - เจาะฝาผนัง และติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง

คาปรับปรุงหองสมุดโรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย) จํานวน 84,000 บาท

 - เปล่ียนประตูเปนกระจกบานเปดกรอบอลูมิเนียม
 - ติดตั้งเหล็กดัดหนาตางและบานประตู พรอมติดตั้งมานปรับแสง

สําหรับเปนคาดําเนินการ ปรับปรุงหองเรียนพิเศษ จํานวน 2 หอง  ดังนี้
 - เปล่ียนหนาตางเปนกระจกบานเล่ือน

 - ทาสีผนังและฝาเพดาน
 - ปรับปรุงไฟฟาแสงสวาง

รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง (ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนท่ัวไป)

 - ขัดพ้ืนหินขัด
 - ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ และพัดลมดูดอากาศ

คาปรับปรุงหองเรียนพิเศษโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร) จํานวน 467,000 บาท

สําหรับเปนคาดําเนินการ ดังนี้
 - เปล่ียนฝาเพดานภายในหอง
 - เปล่ียนบานประตูหนาตางภายในหองเปนกระจกท้ังหมด
 - ทาสีภายในหอง
 - ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง (ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนท่ัวไป)

คาปรับปรุงหองเรียนเปนหองสมุดโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) จํานวน 368,000 บาท

สําหรับเปนคาดําเนินการ ดังนี้
 - ติดตั้งฝาเพดานภายในหองเรียนพรอมโคมไฟตะแกรงชนิดฝงฝาเพดาน
 - เปล่ียนบานประตูเปนบานเปดกระจก กรอบบานอลูมิเนียมพรอมมาน
 - ทาสีภายในหอง
 - ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง (ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนท่ัวไป)

คาปรับปรุงหองเรียนปฐมวัยโรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) จํานวน 462,000 บาท

 - ติดตั้งเคานเตอรบริการ
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง
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เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงานท่ีมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 5,000 บาท  เชน  
โตะตางๆ  เกาอี้ตางๆ  ตูตางๆ ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 708,000 บาท

เพ่ือจายเปน  คาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  และ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง  จํานวน 3 
โรงเรียน โดยแยกจัดสรรดังนี้
1.โรงเรียนเทศบาล  1 (สังขวิทย) จํานวน  238 คน  คนละ  20 บาท/คน  จํานวน  
200 วัน  เปนเงิน  952,000  บาท
2.โรงเรียนเทศบาล  2 (วัดกะพังสุรินทร) จํานวน  307 คน  คนละ  20 บาท/คน  
จํานวน  200 วัน  เปนเงิน  1,228,000  บาท
3.โรงเรียนเทศบาล  6 (วัดตันตยาภิรม) จํานวน  305 คน  คนละ  20 บาท/คน  
จํานวน  200 วัน  เปนเงิน  1,220,000  บาท

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 3,400,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  การเขาคายอบรมปรับพ้ืนฐานดานวิชาการ  การ
ฝกอบรมดานตางๆ เพ่ือสรางความเปนเลิศทางการศึกษา การทัศนศึกษาดูงาน  ฯลฯ  
โดยจายเปนคาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  คาตอบแทนวิทยากร  คาวัสดุ
อุปกรณ  คาตกแตงสถานท่ี  คาเชาเคร่ืองขยายเสียง  คาจางเหมาบริการ  คาพาหนะ  
คาท่ีพัก  คาสมนาคุณวิทยากร  และคาใชจายอื่นท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงาน
โครงการ  ฯลฯ

โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
ตรัง

จํานวน 1,800,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางท่ัวไปและพนักงานจาง
ตามภารกิจ

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 970,800 บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง  
สําหรับพนักงานจางท่ัวไปและพนักงานจางตามภารกิจ

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,369,500 บาท

(2) อุดหนุนโรงเรียนวัดควนวิเศษ จํานวน 6,620,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็ก,เด็กอนุบาล และ
เด็ก ป.1-ป.6 จํานวน  1,655 คน  คนละ  20 บาท  จํานวน  200 วัน  ท้ังนี้จะเบิก
จายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนท่ัวไป)

(1) อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลตรัง จํานวน  7,484,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็ก,เด็กอนุบาล และ
เด็ก ป.1-ป.6 จํานวน  1,871 คน  คนละ  20 บาท  จํานวน  200 วัน  ท้ังนี้จะเบิก
จายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  (ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป)

(4) อุดหนุนวิทยาลัยการอาชีพตรัง จํานวน 450,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนสําหรับการฝกอาชีพ/เทียบโอน
ความรูและประสบการณ ของวิทยาลัยการอาชีพตรัง

(3) อุดหนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดคลองน้ําเจ็ด จํานวน 397,600 บาท 
เพ่ือจายเปนคาสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็ก  จํานวน  71 คน  
คนละ  20 บาท  จํานวน  280 วัน  ท้ังนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 14,951,600 บาท
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เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงานวันครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรังท้ัง 
7 โรงเรียน  การจัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา  พิธีไหวครู  การบําเพ็ญประโยชน  การ
จัดกิจกรรมแสดงออกของครู  เยี่ยมขาราชการครูบํานาญ  การเขารวมกิจกรรมงาน
วันครูกับหนวยงานอื่น  และกิจกรรมอื่นท่ีเกี่ยวของ  โดยจายเปนคาวัสดุ  คาตกแตง
สถานท่ี  คาใชจายในพิธีเปด-ปด  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวาง
และเคร่ืองดื่ม  คาของขวัญ  ของรางวัล  คาจางเหมาบริการ  คาวัสดุอุปกรณ  คาจัด
พิมพเอกสาร  คาจางเหมา  และคาใชจายอื่นท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานโครงการ 
ฯลฯ

โครงการจัดงานวันครูในสังกัดเทศบาลนครตรัง จํานวน 100,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมศูนยเยาวชนเทศบาลนครตรังและศูนยสาขา  
ศูนยเยาวชนตนแบบ  การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  การจัดกิจกรรมเขาคายเยาวชน  
การทัศนศึกษาดูงาน  การจัดการแขงขัน  การประกวดดานกีฬา  ศิลปะ  ดนตรี 
นาฏศิลป  การอาชีพ  ดานสิ่งแวดลอม  ดานสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  การสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขัน  การเขาคายเก็บตัวฝกซอมนักกีฬา  จัดกิจกรรมสงเสริม
การออกกําลังกาย  โดยจายเปนคาสมนาคุณวิทยากร  คาตอบแทนกรรมการตัดสิน/
บุคคลภายนอก/อาสาสมัคร/ผูนําการออกกําลังกาย  คาของขวัญของรางวัล  คาเบี้ย
เล้ียง  คาเชาท่ีพัก  คาพาหนะเดินทาง  คาเชาเคร่ืองขยายเสียง  คาถวยรางวัล  คาโล
รางวัลหรือเหรียญรางวัล  คาเงินรางวัล  คาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  คา
โฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพร  คาอุปกรณการกีฬาหรือกรีฑา  คาชุดนักกีฬา
หรือชุดนักกรีฑาพรอมรองเทา  ถุงเทา  และคาใชจายอื่นท่ีเกี่ยวของกับการดําเนิน
งานโครงการ ฯลฯ

โครงการจัดกิจกรรมศูนยเยาวชนเทศบาลนครตรัง จํานวน 800,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ  จัดการประกวด  จัดการแขง
ขัน  จัดการแสดงการสาธิต  การแสดงโชว  โดยจายเปนคาของขวัญ  ของรางวัล
และของท่ีระลึก  คาเชาเคร่ืองขยายเสียง  คาถวยรางวัล  คาเหรียญรางวัล  คาโล
รางวัล  คาเงินรางวัล  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  คาอาหาร  คาโฆษณาประชา
สัมพันธ  คาจางเหมาบริการ  คาวัสดุ  คาตกแตงสถานท่ี  คาตอบแทน  และคาใช
จายอื่นท่ีเกี่ยวของในการดําเนินงานโครงการ  ฯลฯ

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 800,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรเทียบโอนความรู
ใหแกประชาชนในทองถิ่น  การจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาตอนปลายใหแกเด็กและเยาวชน  ตลอดถึง
ประชาชนผูดอยโอกาสทางการศึกษาในทองถิ่น  การฝกอบรมทักษะวิชาชีพใหแก
ประชาชนในทองถิ่น  และการจัดฝกอบรมทักษะวิชาชีพเสริมหลักสูตรใหแกนัก
เรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง  โดยจายเปนคาลงทะเบียนเรียน  คาวัสดุ 
คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  คาพาหนะ  คาจาง
เหมา  และคาใชจายอื่นท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานโครงการ ฯลฯ

โครงการความรวมมือสงเสริมการจัดการศึกษาทองถิ่น จํานวน 50,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางท่ัวไปและพนักงานจาง
ตามภารกิจ(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 46,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง  
สําหรับพนักงานจางท่ัวไปและพนักงานจางตามภารกิจ (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัว
ไป)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 134,500 บาท

เพ่ือจายเปนคาอาหารเสริม (นม)สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จํานวน 3 
โรงเรียน  ไดแก  โรงเรียนเทศบาล 1(สังขวิทย) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพัง
สุรินทร) และโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
จํานวน 397,300 บาท)

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,000,000 บาท
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เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดการประชุม  การฝกอบรม  การทัศนศึกษาดูงาน 
ฯลฯ  โดยจายเปนคาวัสดุ  คาสมนาคุณวิทยากร  คาเชาท่ีพัก  คาเชาอุปกรณ  คา
พาหนะ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  คาจางเหมาบริการ  คาวัสดุ
อุปกรณ  คาตกแตงสถานท่ี  คาใชจายในพิธีเปด-ปด  คาพิมพประกาศนียบัตร  คา
ถายเอกสาร  และคาใชจายอื่นท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานโครงการ ฯลฯ

โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาและชมรมผูปกครองของสถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาลนครตรัง จํานวน 500,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการโดยการฝกอบรม   การจัด
กิจกรรมเขาคายเยาวชน  การทัศนศึกษาดูงาน  การแขงขันและประกวดดานดนตรี  
ศิลปะ  กีฬา  ดานสิ่งแวดลอม  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  จัดกิจกรรมเยาวชน
อาสาประชาธิปไตย  และกิจกรรมอื่น ฯลฯ  โดยจายเปนคาสมนาคุณวิทยากร  คา
ตอบแทนกรรมการตัดสิน  คาของขวัญของรางวัล  คาเชาท่ีพัก  คาพาหนะ  คาจาง
เหมารถ  คาเชาเคร่ืองขยายเสียง  คาถวยรางวัล  คาโลรางวัล  คาเหรียญรางวัล  เงิน
รางวัล  คาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  คาโฆษณาและประชาสัมพันธ  คา
วัสดุอุปกรณและคาใชจายอื่นท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานโครงการ ฯลฯ

โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครตรัง จํานวน 400,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม  การเขาคาย  การประกวด  การแขงขัน  ฯลฯ  
โดยจายเปนคาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาวัสดุ
อุปกรณ  คาจางเหมาบริการ  คาเชาเคร่ืองขยายเสียง  คาพาหนะ  คาท่ีพัก  คาของ
ขวัญของรางวัล  และคาใชจายอื่นท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานโครงการ  ฯลฯ

โครงการสงเสริมคายศิลปะ จํานวน 600,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรม  การประกวด  การแขงขัน  การสาธิต  
การจัดนิทรรศการ  การแสดงตางๆ ฯลฯ  โดยจายเปนคาของขวัญของรางวัล  คา
เชาเคร่ืองขยายเสียง  คาจางเหมา  คาเหรียญรางวัล  คาถวยรางวัล  คาอาหาร  คา
อาหารวางและเคร่ืองดื่ม  คาตกแตงสถานท่ี  คาวัสดุอุปกรณ  คาตอบแทน  และคา
ใชจายอื่นท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานโครงการ  ฯลฯ

โครงการสงเสริมกิจกรรมรักการอาน จํานวน 200,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดการฝกอบรม  ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการและ
ทัศนศึกษาดูงาน  แกครูเครือขายการจัดการศึกษาพิเศษของโรงเรียนและศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง  และเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ  โดยจายเปนคา
ตกแตงสถานท่ี  คาใชจายในพิธีเปด-ปด  คาวัสดุ  คาลางอัดภาพถาย  คาจาง
เหมาบริการ   คาพาหนะ  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ือง
ดื่ม  และคาใชจายอื่นท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานโครงการ ฯลฯ

โครงการสงเสริมการจัดการศึกษาพิเศษในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครตรัง จํานวน 100,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทําหลักสูตรอาเซียนศึกษา การฝกอบรมสัมมนา  
การจัดกิจกรรมสงเริมการเรียนรู  การจัดคายอาเซียนศึกษา  การทัศนศึกษาดูงาน  
ฯลฯ  โดยจายเปนคาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
เชาท่ีพัก  คาพาหนะ  คาตกแตงสถานท่ี  คาวัสดุอุปกรณ  คาของท่ีระลึกคาของขวัญ
ของรางวับ  คาจางเหมาบริการ  และคาใชจายอื่นท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงาน
โครงการ ฯลฯ (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 560,000 บาท)

โครงการพัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน จํานวน 1,500,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดการฝกอบรม  โดยการประชุมทางวิชาการเชิงปฏิบัติ
การคณะกรรมการสงเสริมสนับสนุนวิชาการของเทศบาลนครตรังและคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง  
ท้ัง  7  โรงเรียน  ระดับกลุมการศึกษาท่ี 4  รวมท้ังการจัดกิจกรรมอื่นท่ีเกี่ยวของ  
โดยจายเปนคาวัสดุอุปกรณ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  คาตกแตง
สถานท่ี  คาจางเหมาบริการ  คาสมนาคุณวิทยากร  คาของขวัญของรางวัล คา
อาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  และคาใชจายอื่นท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงาน
โครงการ  ฯลฯ

โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาทองถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาหนังสือ , สื่อการเรียนรู VCD,DVD,CD ของหองสมุดเทศบาลนคร
ตรัง  และคาใชจายอื่นท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานโครงการ ฯลฯ

โครงการจัดหาหนังสือและสื่อการเรียนรูประจําหองสมุดเทศบาลนครตรัง จํานวน 250,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม  ประชุมสัมมนา  การจัดนิทรรศการ  การ
แสดง  การประกวด  การแขงขัน  ฯลฯ  โดยจายเปนคาวัสดุ  คาสมนาคุณวิทยากร  
คาของขวัญ ของรางวัล ของท่ีระลึก คาตกแตงสถานท่ี  คาใชจายในพิธีเปด-ปด  คา
จางเหมาบริการ คาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม และคาใชจายอื่นท่ีเกี่ยวของ
กับการดําเนินงานโครงการ ฯลฯ

โครงการจัดนิทรรศการงานคาราวานวิทยาศาสตร จํานวน 100,000 บาท
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เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลแกพนักงานและลูกจางประจํา  ตลอดจน
บุคคลในครอบครัวท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 600,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจางประจําท่ีมีสิทธิเบิก
ไดตามระเบียบฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 394,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาเชาบานหรือคาเชาซื้อบานใหกับพนักงานเทศบาลสังกัดกองสาธารณ
สุขและสิ่งแวดลอม  ท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบและหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวของ

คาเชาบาน จํานวน 90,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ใหกับพนักงานเทศบาล  
ลูกจางประจํา  และพนักงานจางท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000,000 บาท

-  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางท่ัวไปและพนักงาน
จางตามภารกิจ
-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานใหกับหนวยการบริการในสังกัด
เทศบาล

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 272,500 บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางท่ัวไปและคาตอบแทนพนักงานจางตาม
ภารกิจพรอมท้ังเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 442,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจางประจําและเงินปรับปรุงคาจางประจําปของลูกจางประจําในสังกัด
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 179,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงใหแกนักบริหารงานสาธารณสุข ระดับ 8

เงินประจําตําแหนง จํานวน 67,200 บาท

-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงาน
เทศบาล  ตําแหนง นักบริหารงานสาธารณสุข 8
-  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษแกพนักงานเทศบาล  ซึ่งเปนผูไดรับเงินเดือน
เต็มขั้นในอัตรารอยละ 2,4

เงินเพ่ิมตาง ๆ  ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของ
พนักงานเทศบาล

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,613,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อชั้นวางหนังสือแบบเหล็ก สําหรับหองสมุดเทศบาลนครตรัง 
จํานวน 7 ชุด รายละเอียดแตละชุดเปนชั้นวางหนังสือแบบเหล็ก ชนิด 2 ดาน 1 
ตอน ขนาดไมนอยกวา 77x36x11 นิ้ว และวางได 6 ระดับ ตั้งจายตามราคาใน
ตลาดท่ัวไป

ชั้นวางหนังสือ จํานวน 53,000 บาท

ครุภัณฑสํานักงาน
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เพ่ือจายเปนคาวัสดุอื่น ๆ  เชน  มิเตอรน้ํา-ไฟฟา  ตะแกรงกันสวะ  สายยางฉีดน้ํา  
ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 100,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  แผนหรือจานบันทึกขอมูล  ตลับผงหมึก  
แปนพิมพ  เมาส  ฯลฯ หรือวัสดุท่ีมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 5,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 200,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุเคร่ืองแตงกายสําหรับพนักงานและลูกจางท่ีปฏิบัติงานกวาด
ถนน  งานประจํารถขนขยะ งานกวาด-ลาง-ตลาด  งานประจํารถดูดสิ่งปฏิกูล งาน
ประจําโรงฆาสัตว  งานฉีดพนสารเคมี งานดานการแพทยและการปฐมพยาบาล 
ฯลฯ  ตามลักษณะของงานท่ีจะตองใช  เชน  เสื้อแขนยาวหรือแขนสั้น  กางเกงขา
ยาว (ชุดหมี) ถุงมือผาปดปาก-ปดจมูก เสื้อกั๊กสีสะทอนแสง รองเทาบูท เสื้อกันฝน 
เสื้อกาวด ฯลฯ

วัสดุเคร่ืองแตงกาย จํานวน 600,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ไมกระดานอัด โฟม กระดาษเขียน
โปสเตอร ผาเขียนปาย ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 60,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน  อาหารสัตวสําหรับแมวและสุนัขจรจัด  
ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 500,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  เชน  น้ํายาเคมีภัณฑตาง ๆ   ตลอด
จนลวดเชื่อมไฟฟาท่ีใชในการซอมแซมครุภัณฑ  เคร่ืองจักรกลและสิ่งกอสรางตาง 
ๆ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 400,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง   เชน  แบตเตอร่ี  ยางนอก  ยางใน  
น้ํามันเบรก  ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 500,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสราง  เชน  ไมตาง ๆ  ทินเนอร  สี  ปูนซิเมนต  ปูนขาว  ดิน
ฝงกลบขยะ  ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 350,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  เชน  ถังขยะ  ผงซักฟอก  ไมกวาด  ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 500,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  เชน  ฟวส  เทปพันสายไฟฟา  สายไฟฟา  ปล๊ัก
ไฟฟา  หลอดไฟฟา  ฯลฯ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติท่ีอยู
ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 1,500,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาเบี้ยเล้ียง  คาเชาท่ีพัก  คาพาหนะเดินทาง  คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียนในการฝกอบรมสัมมนา ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  
พนักงานจาง  ตลอดจนอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเมือง (อสม.)  และคณะกรรมการ
บริหารชุมชน/สมาชิกชุมชน  ฯลฯ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 200,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาโฆษณาและเผย
แพร คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางรถบรรทุก คาเบี้ยประกัน คาจาง
เหมาบริการฝงกลบขยะและอื่นๆ  ฯลฯ

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 2,000,000 บาท
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เพ่ือจายเปนคาใชจายในการตรวจและใหความรูเกี่ยวกับสุขภาพในชองปากแกเด็ก
นักเรียนระดับประถมศึกษาและอนุบาล  ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครตรังท้ัง 7 
โรงเรียน  และเด็กอายุ 9 เดือน-4 ป ท่ีมารับบริการฉีดวัคซีนซึ่งจะจายเปนคาวัสดุ 
และคาใชจายอื่นท่ีจําเปนในการดําเนินงานตามโครงการ ฯลฯ

โครงการเฝาระวังและสงเสริมทันตสุขภาพ จํานวน 70,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

-  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางท่ัวไปและพนักงาน
จางตามภารกิจ
-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานใหกับหนวยการบริการในสังกัด
เทศบาล

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 164,500 บาท

- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางท่ัวไปและคาตอบแทนพนักงานจางตาม
ภารกิจพรอมท้ังเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 192,500 บาท

เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาลสําหรับ แพทย  ทันตแพทย  และ
เภสัชกร

เงินประจําตําแหนง จํานวน 180,000 บาท

-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงาน
เทศบาล  ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ 8 วช.
-  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษแกพนักงานเทศบาล  ซึ่งเปนผูไดรับเงินเดือน
เต็มขั้นในอัตรารอยละ 2, 4
-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหแกพนักงานเทศบาล  ตําแหนง แพทย  
ทันตแพทย  เภสัชกร และ พยาบาลวิชาชีพ 
-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานใหกับหนวยการบริการในสังกัด
เทศบาล

เงินเพ่ิมตาง ๆ  ของพนักงาน จํานวน 152,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของ
พนักงานเทศบาล

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,566,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ เชน เคร่ือง
จักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 1,000,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาโทรศัพท  คาใชจายเพ่ือใหไดใชบริการดังกลาว  และคาใชจายท่ีเกิด
ขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ  เชน  คาเชาเคร่ือง  คาเชาเลขหมายโทรศัพท  คาบํารุง
รักษาสาย  ฯลฯ

คาบริการโทรศัพท จํานวน 70,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาของศูนยบริการสาธารณสุข ท้ัง 3 แหง โรงฆาสัตว 
เทศบาลนครตรัง  โรงงานรักษาความสะอาดและสถานท่ีกําจัดขยะทุงแจง

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 120,000 บาท

เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาของศูนยบริการสาธารณสุข ท้ัง 3 แหง  สถานท่ีกําจัด
ขยะทุงแจง  ฌาปนสถาน  ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของเทศบาลนครตรัง

คาไฟฟา จํานวน 550,000 บาท
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เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม  การศึกษาดูงานตลาดสดท่ีไดมาตรฐาน,
สถานท่ีประกอบการดานอาหารท่ีไดมาตรฐาน ฯลฯโดยจายเปนคาอาหาร  คาอาหาร
วางและเคร่ืองดื่ม คาวัสดุเคร่ืองเขียนและอุปกรณ  คายานพาหนะ  คาเบี้ยเล้ียง  คา
เชาท่ีพัก  คาของสมนาคุณในการดูงาน คาสมนาคุณวิทยากร  และคาใชจายอื่นท่ีจํา
เปนในการดําเนินงานตามโครงการ ฯลฯ

โครงการความรวมมือทางดานการสุขาภิบาล จํานวน 100,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการควบคุมการแพรขยายพันธุและกําจัดสัตวท่ีเปนพาหะ
ของโรคตางๆ  เชน  ยุง  หนู  แมลงสาบ  แมลงวัน  ฯลฯ  โดยจายเปนคาสารเคมี  
คาเหยื่อกําจัด  คาจางทําสื่อเผยแพรประชาสัมพันธ  คาวัสดุ  คาอุปกรณ  และคาใช
จายอื่นท่ีจําเปนในการดําเนินงานตามโครงการ ฯลฯ

โครงการควบคุมแมลงและพาหะนําโรค จํานวน 1,000,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

-  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางท่ัวไปและพนักงาน
จางตามภารกิจ

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 651,000 บาท

-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางท่ัวไปและคาตอบแทนพนักงานจางตาม
ภารกิจพรอมท้ังเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,088,000 บาท

-  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษแกลูกจางประจํา  ซึ่งเปนผูไดรับคาจางเต็มขั้น  
ในอัตรารอยละ 2, 4

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของลูกจางประจํา จํานวน 6,300 บาท

เพ่ือจายเปนคาจางประจําและเงินปรับปรุงคาจางประจําปของลูกจางประจํา

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 339,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษแกพนักงานเทศบาล  ซึ่งเปนผูไดรับเงินเดือนเต็ม
ขั้นในอัตรารอยละ 2, 4

เงินเพ่ิมตาง ๆ  ของพนักงาน จํานวน 13,900 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของ
พนักงานเทศบาล

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,725,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อตูเย็น  มีปริมาตรความจุไมนอยกวา 8 คิวบิกฟุต  มีระบบทํา
ความเย็นและละลายน้ําแข็งอัตโนมัติ  มี 2 ประตู  ไดรับฉลากประสิทธิภาพเบอร 5 
ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  จํานวน 1 เคร่ือง  ตั้งจายตามราคาใน
ตลาดท่ัวไป

ตูเย็น จํานวน 15,000 บาท

ครุภัณฑงานบานงานครัว

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองฉายแสงวัสดุอุดฟน  พรอมอุปกรณ  ประกอบดวย ตัว
เคร่ือง  แทงนําแสง Radiometer และมีแผนพลาสติกกรองแสง  ตัวเคร่ืองสามารถ
เคล่ือนยายไดสะดวก  มีระบบปองกันเมื่อมีความรอนสูงเกิน  จํานวน  1  ชุด  ตั้ง
จายตามราคาในตลาดท่ัวไป

เคร่ืองฉายแสงวัสดุอุดฟน จํานวน 35,000 บาท

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย
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เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อรถยนตบรรทุกดีเซล  จํานวน 1 คัน  มีรายละเอียดดังนี้
  -ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี 
  -แบบดับเบิ้ลแค็บ  หองโดยสารเปนแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู  
  -ติดตั้งลําโพงและเคร่ืองขยายเสียง  เคร่ืองเลน DVD  ไมโครโฟน  สัญญาณไฟ
ฉุกเฉิน  
  -ติดตั้งกรงเหล็กแปป  ซึ่งมีประตูเปด-ปด  ดานบนของกรงและดานหลังของกรง  
ตั้งจายตามราคาในตลาดท่ัวไป

รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 900,000 บาท

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมเขาคายอบรมเชิงปฏิบัติการของนักเรียน
และเยาวชน  การทัศนศึกษาดูงาน  การรณรงค  การประชุมสัมมนา  ท้ังในพ้ืนท่ี
และตางจังหวัด  การเฝาระวังตรวจวัดคุณภาพน้ํา การสนับสนุนการดําเนินงาน
เครือขาย  LA 21  ฯลฯ  โดยจายเปนคาใชจายในพิธีเปด-ปด  คาตอบแทน  คา
สมนาคุณวิทยากร  คายานพาหนะ  คาจางทําสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ  คากระเปา
เอกสาร  คาเกียรติบัตร คาของสมนาคุณในการดูงาน คาออกแบบ คาจางจัดทําโล  
คาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  คาเบี้ยเล้ียง  คาเชาท่ีพัก  และคาใชจายอื่นท่ี
จําเปนในการดําเนินงานตามโครงการ ฯลฯ

โครงการเสริมสรางเครือขายเยาวชนรักษสิ่งแวดลอม จํานวน 500,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดอบรม  การประชุม  การรณรงค  การทัศนศึกษาดู
งาน  การจัดกิจกรรมเขาคายในพ้ืนท่ีตางจังหวัดและภายในเขตเทศบาล  ใหแกนัก
เรียน  ประชาชน  และกลุมตางๆ  ในการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  การจัดการขยะแบบครบวงจร  ตามแผนปฏิบัติการ 
LA21(Local Agenda)ระดับทองถิ่น ฯลฯ  โดยจายเปนคาใชจายในพิธีเปด-ปด  
คาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาท่ีพัก คายาน
พาหนะ  คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งตีพิมพ  คาวัสดุ เคร่ืองเขียนและ
อุปกรณ  คาวัตถุดิบตางๆ เพ่ือใชในการผลิตปุยหมักจากสิ่งปฏิกูล และคาใชจายอื่น
ท่ีจําเปนในการดําเนินงานตามโครงการ ฯลฯ

โครงการสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอมรวมกันลดเมืองรอนดวยมือเรา จํานวน 250,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการอบรมใหความรูแกอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
เทศบาลนครตรัง เพ่ือใหความรูดานสาธารณสุขแกประชาชนท่ีอาสาเขามาเปนอาสา
สมัครสาธารณสุขเขตเมือง (อบรม  อสม.ใหม) และอบรมฟนฟูอาสาสมัครสาธารณ
สุข (อบรม อสม.เกา) ท่ีปฏิบัติงานในชุมชน  การประกวด อสม.ดีเดนประจําป  การ
ทัศนศึกษาดูงาน  ฯลฯ  โดยจายเปนคาใชจายในพิธีเปด-ปด  คาอาหาร  คาอาหาร
วางและเคร่ืองดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คากระเปาเอกสาร  คาถายเอกสาร คา
พิมพเอกสารและสิ่งตีพิมพ  คาวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ  คาเงินรางวัลและของ
รางวัล  โลประกาศเกียรติคุณ  คายานพาหนะ  คาเบี้ยเล้ียง  คาเชาท่ีพัก  และคาใช
จายอื่นท่ีจําเปนในการดําเนินงานตามโครงการ ฯลฯ

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเมือง(อสม.) จํานวน 900,000 บาท

เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินตามโครงการ  คาใชจายในพิธีเปด  คายาคุมกําเนิด  
คาวัสดุอุปกรณในการตอนและทําหมันสุนัขและแมว  คาวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัข
บา  คาปายไวนิลในการประชาสัมพันธ คาอาหารวาง/เคร่ืองดื่ม  และคาใชจายอื่นท่ี
จําเปนในการดําเนินงานตามโครงการ ฯลฯ

โครงการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาและควบคุมประชากรสุนัขและแมว จํานวน 200,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดนิทรรศการ  การจัดทํา/จัดจาง ทําสื่อประชาสัมพันธ
ในรูปแบบตาง ๆ  เพ่ือใชเผยแพรความรู/ประชาสัมพันธดานสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม  แกกลุมประชาชน  บุคลากร องคกรชุมชน อสม. ฯลฯ  โดยจายเปนคาวัสดุ 
เคร่ืองเขียนและอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งตีพิมพ  และคาใช
จายอื่นท่ีจําเปนในการดําเนินงานตามโครงการ ฯลฯ

โครงการจัดนิทรรศการและผลิตสื่อเผยแพรดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน 100,000 บาท
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เพ่ือจายเปนคาใชจายในการอบรมใหความรูในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมแกผูปวย/
กลุมเสี่ยง  โดยจายเปนคาอาหาร คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  
คาจัดทําเอกสาร  คาวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ  คาจัดทํา/จางทําสื่อประชา
สัมพันธรูปแบบตางๆ  และคาใชจายอื่นท่ีจําเปนในการดําเนินงานตามโครงการ 
ฯลฯ

โครงการเฝาระวังและควบคุมโรค จํานวน 120,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

-  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางท่ัวไปและพนักงาน
จางตามภารกิจ
-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานใหกับหนวยการบริการในสังกัด
เทศบาล

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 419,500 บาท

-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางท่ัวไปและคาตอบแทนพนักงานจางตาม
ภารกิจพรอมท้ังเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 640,000 บาท

-  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษแกลูกจางประจํา  ซึ่งเปนผูไดรับคาจางเต็มขั้น  
ในอัตรารอยละ 2, 4
-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานใหกับหนวยการบริการในสังกัด
เทศบาล

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของลูกจางประจํา จํานวน 21,600 บาท

เพ่ือจายเปนคาจางประจําและเงินปรับปรุงคาจางประจําปของลูกจางประจํา

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 349,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาลสําหรับ พยาบาลระดับวิชาชีพ
เฉพาะ (8วช.)  และพยาบาลวิชาชีพเฉพาะ (7วช.)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 428,400 บาท

-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงาน
เทศบาล  ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ 8 วช.
-  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษแกพนักงานเทศบาล  ซึ่งเปนผูไดรับเงินเดือน
เต็มขั้นในอัตรารอยละ 2, 4
-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหแกพนักงานเทศบาล ตําแหนง พยาบาล
วิชาชีพ
-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานใหกับหนวยการบริการในสังกัด
เทศบาล

เงินเพ่ิมตาง ๆ  ของพนักงาน จํานวน 743,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของ
พนักงานเทศบาล

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,609,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลนครตรัง 
โดยจัดสรรเปนคาดําเนินงานของ อสม. ในเขตเทศบาลนครตรัง จํานวน 27 ชุมชน 
ชุมชนละ 10,000 บาท โดยให อสม. ดําเนินการใน 3 กลุมกิจกรรม ไดแก การ
พัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข การแกไขปญหาสาธารณสุขในเร่ืองตางๆ และการ
จัดบริการสุขภาพเบื้องตนในศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 270,000 บาท
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สําหรับเปนคาดําเนินการ ดังนี้
 - ปรับปรุงดาดฟาอาคารเดิมเปนหองทํางานและหองประชุม พ้ืนท่ีประมาณ 330 
ตารางเมตร

คาปรับปรุงศูนยบริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนครตรัง จํานวน 3,573,000 บาท

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองซักผาชนิดถังเดี่ยวอัตโนมัติ  ฝาบนหรือฝาหนา  ขนาด
ซักไมนอยกวา 7 กิโลกรัม  จํานวน 1 เคร่ือง  ตั้งจายตามราคาในตลาดท่ัวไป

เคร่ืองซักผา จํานวน 11,000 บาท

ครุภัณฑงานบานงานครัว

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองนึ่งฆาเชื้อโรค  พรอมอุปกรณ  ชนิดฝาเปดดานหนา  
หองนึ่งทําดวยสแตนเลสสตีล  ความจุไมนอยกวา  60  ลิตร  ควบคุมการทํางานดวย
ระบบ PLC  ประตูชนิดหมุนลอกเปด-ปด ใชกับระบบไฟฟา 220 โวลท  มีระบบ
ปองกันไฟ  จํานวน 1 เคร่ือง  ตั้งจายตามราคาในตลาดท่ัวไป

เคร่ืองนึ่งฆาเชื้อโรค จํานวน 200,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองตรวจตาหูคอจมูก  ประกอบดวย เคร่ืองตรวจตา  เคร่ือง
ตรวจหู  เคร่ืองตรวจคอ  เคร่ืองตรวจจมูก  ดามจับ  พรอมอุปกรณ  จํานวน  1  ชุด  
ตั้งจายตามราคาในตลาดท่ัวไป

เคร่ืองตรวจตาหูคอจมูก จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองตรวจคล่ืนหัวใจไฟฟา  พรอมอุปกรณ  จอแสดงรูปคล่ืน
เปนจอสี  สามารถเก็บขอมูลในตัวเคร่ืองไดไมนอยกวา 40 ไฟล  สามารถบันทึกผล
ลงบนกระดาษความรอนขนาดไมนอยกวา A4 ไดรับมาตรฐานความปลอดภัย IEC 
CLASS 1 TYPE CF  และ IEC 601-1 หรือเทียบเทา  จํานวน  1  เคร่ือง  ตั้ง
จายตามราคาในตลาดท่ัวไป

เคร่ืองตรวจคล่ืนหัวใจไฟฟา จํานวน 130,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองชั่งน้ําหนักแบบดิจิตอล  พรอมท่ีวัดสวนสูงในตัว  มี
จอแสดงผลแบบ LCD  ขนาดตัวเลขไมนอยกวา 25 มิลลิเมตร  สามารถชั่งน้ําหนัก
ไดไมนอยกวา 200 กิโลกรัม  มีโปรแกรมคํานวณคาดัชนีมวลกาย  จํานวน 1 
เคร่ือง  ตั้งจายตามราคาในตลาดท่ัวไป

เคร่ืองชั่งน้ําหนัก จํานวน 13,500 บาท

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้พักคอยแบบแถวละ 4 ตัว   ขาทําจากเหล็กชุบโครเมี่ยม  
ตัวเกาอี้ขึ้นรูป มีพนักทําจากพลาสติก PP คุณภาพสูง  ขนาดไมนอยกวา  
21x55x70 เซนติเมตร  จํานวน 6 ชุด  ตั้งจายตามราคาในตลาดท่ัวไป

เกาอี้ จํานวน 45,000 บาท

ครุภัณฑสํานักงาน

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมใหความรูในการสงเสริมสุขภาพของผูสูง
อายุ  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกผูสูงอายุ และ อสม.ในชุมชน  โดยจายเปน
คาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาวัสดุ เคร่ืองเขียน
และอุปกรณ  คาเอกสาร  และคาใชจายอื่นท่ีจําเปนในการดําเนินงานตามโครงการ 
ฯลฯ

โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ จํานวน 200,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมรักษาพยาบาล สงเสริมสุขภาพ ปองกันควบ
คุมโรคและฟนฟูสภาพแกกลุมเปาหมาย ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยโรคเร้ืองรัง ผูปวย
โรคหลอดเลือดสมอง การประชุม  อบรมสัมมนา  สําหรับเจาหนาท่ีอาสาสมัคร
สาธารณสุขหรือกลุมเปาหมายท่ีเกี่ยวของ ฯลฯ  โดยจายเปนคาตอบแทนบุคลากร
ทางการแพทย คาเบี้ยเล้ียง คายานพาหนะ คาวัสดุ อุปกรณ สําหรับกิจกรรมเยี่ยม
บาน คายาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา คาจางทําสื่อเผยแพรประชาสัมพันธโครงการ คา
วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง คาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  
คาวัสดุ  และคาใชจายอื่นท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการ ฯลฯ

โครงการโรงพยาบาลหมื่นเตียง จํานวน 2,000,000 บาท



วันที่พิมพ : 5/9/2556  09:59:26 หนา : 37/57

เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงานเทศบาล

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,980,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการประชุมอบรม  การทัศนศึกษาดูงาน  การจัดกิจกรรม
ตางๆ  ของสมาชิกชมรมผูสูงอายุ  เพ่ือสงเสริมศักยภาพของผูสูงอายุ  โดยจายเปน
คาใชจายในพิธีเปด-ปด  คาวัสดุอุปกรณ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  
คาสมนาคุณวิทยากร  คายานพาหนะ  คาจางเหมา  คาท่ีพัก   คาของท่ีระลึก  และ
คาใชจายอื่นท่ีจําเปนในการดําเนินงานโครงการ ฯลฯ

โครงการสงเสริมการดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุเทศบาลนครตรัง จํานวน 550,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเคราะหฟนฟูสภาพผูประสบภัยพิบัติ เชน  อุทกภัย  
วาตภัย  อัคคีภัย  และภัยพิบัติตางๆ  ดวยการชวยเหลือเปนคาวัสดุหรือครุภัณฑท่ีจํา
เปน  เชน  วัสดุซอมแซมกอสรางท่ีอยูอาศัย  พัสดุเพ่ือการบรรเทาความเดือดรอน  
ยารักษาโรค  ผาหม  วัสดุอุปโภคและบริโภคฯลฯ  เพ่ือการชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาท่ี  และคาใชจายอื่นท่ีจําเปนในการดําเนินโครงการ ฯลฯ

โครงการสงเคราะหผูประสบภัยพิบัติตาง ๆ จํานวน 500,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเคราะหประชาชนผูทุกขยากหรือดอยโอกาส ในเขต
เทศบาลนครตรัง ผูท่ีประสบความเดือดรอนและไดรับผลกระทบในดานเศรษฐกิจ 
สังคม การศึกษา สาธารณสุข ฯลฯ  เพ่ือใหการสงเคราะหตามอํานาจหนาท่ี  ตาม
หลักเกณฑวาดวยการตั้งงบประมาณเพ่ือการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ี
ขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2543

โครงการสงเคราะหผูทุกขยากหรือดอยโอกาส จํานวน 500,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมนันทนาการสําหรับผูสูงอายุ  เชนการละเลน
กีฬาพ้ืนบาน  การพบปะสังสรรค  การเลานิทาน  รองเพลง  ลีลาศ  ไมพลอง  วาด
รูป  กิจกรรมนันทนาการอื่นๆ  การเลนกีฬาสําหรับผูสูงอายุ  กิจกรรมเชิดชูเกียรติผู
สูงอายุในชุมชน  ฯลฯ  โดยจายเปนคาพิธีเปด-ปด  คาวัสดุเคร่ืองเขียนและอุปกรณ  
คาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  คาของขวัญของรางวัล  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาวัสดุอุปกรณกีฬา  คาวัสดุเคร่ืองแตงกาย  คาตอบแทน  และคาใชจาย
อื่นท่ีจําเปนในการดําเนินงานโครงการ  ฯลฯ

โครงการนันทนาการสําหรับผูสูงอายุ จํานวน 300,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมนันทนาการสําหรับคนพิการและผูดูแลคน
พิการ เชน การรองเพลง การเตนรํา และกิจกรรมนันทนาการอื่นๆท่ีเหมาะสม 
การอบรมใหความรูในการดูแลคนพิการ ฯลฯ  โดยจายเปนคาใชจายในพิธีเปด-ปด   
คาวัสดุอุปกรณ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
ของขวัญของรางวัล  คาวัสดุเคร่ืองแตงกาย  คาตอบแทน  คายานพาหนะ  และคา
ใชจายอื่นท่ีจําเปนในการดําเนินงานโครงการ ฯลฯ

โครงการนันทนาการสําหรับคนพิการและผูดูแลคนพิการ จํานวน 250,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

เพ่ือจายเปนคาเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงานเทศบาล

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 743,700 บาท

 - ปรับปรุงพ้ืนท่ีดานหนาอาคาร พ้ืนท่ีประมาณ 90 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง
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เพ่ือจายเปนคาซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสินท่ีอยูในความรับผิดชอบของสํานักการ
ชาง เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 2,000,000 บาท

(3)คาจางเหมาบริการ   เพ่ือจายเปนคาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอก  ซึ่งเปน
งาน
ท่ีจําเปนหรือเรงดวนท่ีเทศบาลไมสามารถดําเนินการเองได  เนื่องจากมีอาคารสิ่งกอ
สราง หรือครุภัณฑตางๆ ชํารุด  จําเปนตองจัดหาแรงงานท่ีมีฝมือชํานาญเฉพาะจัด
ซอมแซม เชน  ชางซอมโครงเหล็ก  ปะซอมยางรถ  และเคร่ืองจักรกล ตลอดจนคา
จางเหมาดูแลรักษาตนไม หรือสวนไมประดับ หรือสวนหยอม หรือสนามหญา หรือ
เกาะกลางถนนภายในเขตเทศบาลนครตรัง 

(1)คาเย็บหนังสือ หรือเขาปกหนังสือ   เพ่ือจายเปนคาจางเขาปกหนังสือ  ท่ีจําเปน
เรงดวนใชสําหรับงานในราชการของสํานักการชาง 
(2)คาเชาทรัพยสิน เพ่ือจายเปนคาเชาท่ีดินองคการบริหารสวนจังหวัดตรัง บริเวณ
สวนสาธารณะกะพังสุรินทรและคาเชาท่ีดินการรถไฟแหงประเทศไทย ระหวาง
สถานีหวยยอด-ตรังบริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร 95 

(6)คาถายเอกสาร
ฯลฯ

(4)คาติดตั้งไฟฟา เพ่ือจายเปนคาปกเสาพาดสายไฟฟา  ติดตั้งหมอแปลง เคร่ืองวัด
และอุปกรณไฟฟา  คาจางเหมาเดินสาย และติดตั้งอุปกรณไฟฟา  คาธรรมเนียม
รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟา การเพ่ิมกําลังไฟฟาการขยายเขตไฟฟา  การบํารุง
รักษาหรือซอมแซมระบบไฟฟาและอุปกรณ 
(5)คาใชจายในการรังวัดสอบเขตท่ีดิน

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 700,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ใหกับพนักงานเทศบาล  
ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง ท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางท่ัวไปและพนักงานจาง
ตามภารกิจ

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 3,087,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางท่ัวไปและพนักงานจางตามภารกิจพรอมท้ัง
เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 5,057,000 บาท

-  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนเพ่ิมใหแกลูกจางประจํา ซึ่งไดรับคาจางถึงขั้นสูงสุด
ของอันดับท่ีไดรับ ในอัตรารอยละ 8
-  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษแกลูกจางประจํา  ซึ่งเปนผูไดรับคาจางเต็มขั้น  
ในอัตรารอยละ 2, 4

-  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแกลูกจางประจํา

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของลูกจางประจํา จํานวน 137,500 บาท

เพ่ือจายคาจางใหกับลูกจางประจําและเงินปรับปรุงคาจางประจํา

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 2,998,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนง วิศวกรโยธา 8วช

เงินประจําตําแหนง จํานวน 67,200 บาท

-  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษแกพนักงานเทศบาล  ซึ่งเปนผูไดรับเงินเดือน
เต็มขั้นในอัตรารอยละ 2, 4
-  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานเทศบาล
-  เพ่ือจายเปนเงินท่ีปรับเพ่ิมสําหรับคุณวุฒิท่ีเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงท่ีไดรับ
แตงตั้งใหแกพนักงานเทศบาล

เงินเพ่ิมตาง ๆ  ของพนักงาน จํานวน 199,600 บาท
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สําหรับเปนคาดําเนินการกอสรางคันหินทางเทา ความกวาง 1.50 เมตร ระยะทาง
ไมนอยกวา 635.00 เมตร
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)

คากอสรางทางเทาถนนอุดมลาภเร่ิมจากสามแยกถนนอุดมลาภเชื่อมถนนควนคีรีถึง
สวนสาธารณะทับเท่ียง

จํานวน 2,240,000 บาท

สําหรับเปนคาดําเนินการดังนี้ 
- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร  กวาง 5.00 - 6.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 380.00 เมตร  หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 2,090 ตารางเมตร   
- กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. กวาง 0.50 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร พ้ืนดานบน
เปนรางตื้นมีฝาปดเปดทุกระยะ 7.00 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี  ความยาวท้ังสอง
ขางไมนอยกวา 760.00 เมตร

คากอสรางถนนและรางระบายน้ํา ถนนเพลินพิทักษ ซอย 16 จํานวน 4,706,000 บาท

สําหรับเปนคาดําเนินการดังนี้
               - กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวาง 0.90-1.90 เมตร ยาว
ประมาณ 60.00 เมตร   หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 68 ตารางเมตร
               - กอสรางทอระบายน้ํา ค.อ.ร. เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร พรอมบอ
พักทุกระยะ 7.00 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนที่ ความยาวประมาณ 60.00 เมตร

คากอสรางถนนและทอระบายน้ําซอยแยกถนนควนขนุนขางบานเลขท่ี 20 ไปทางทิศ
ตะวันตกจดบานเลขท่ี 24/7

จํานวน 291,000 บาท

สําหรับเปนคาดําเนินการดังนี้
- กอสรางถนนแอสฟลติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร  กวาง 8.00 - 10.00 เมตร 
ยาวประมาณ  696.00 เมตร  หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 5,000 ตารางเมตร
- กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร  ความยาวท้ัง
สองขางไมนอยกวา  1,385.00 เมตร
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)

คากอสรางถนนและทอระบายน้ํา ถนนหวยยอด ซอย 18 จํานวน 9,687,000 บาท

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญซึ่งไมรวมถึง
คาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง เชน เคร่ืองจักรกล  ยานพาหนะ  ฯลฯ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 1,500,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน  พูกันและสีฟลม ไมกระดานอัด  
กระดาษเขียนโปสเตอร  โฟม  แผนภาพพิมพ  ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 460,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน  แบตเตอร่ี  ยางนอก  ยางใน  
น้ํามันเบรก  ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 800,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสรางของทุกสํานัก/กอง  เชน  ไมตางๆ  สี  ปูนซิเมนต  ทราย 
ฯลฯ  ใชปรับปรุงบํารุงรักษาและซอมแซมสิ่งกอสรางตางๆ ท่ีชํารุดทรุดโทรม  เชน 
ถนน สะพาน อาคาร ทางเทา  ของเทศบาลนครตรัง ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 5,000,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟา  เชน  ฟวส  เข็ดขัดรัดสายไฟฟา  เทปพันสาย
ไฟฟา  สายไฟฟา  ปล๊ักไฟฟา  ฯลฯ ในการปฏิบัติงานซอมแซมไฟฟาสาธารณะ  
และไฟประดับตามถนนสายตางๆ ภายในเขตเทศบาล   ใชซอมเปล่ียนไฟฟาท่ีชํารุด 
เนื่องจากใชงานมาเปนเวลานาน ภายในสวนสาธารณะอนุสาวรียฯ  สวนสาธารณะ
สระกะพังสุรินทร  สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร 95  สวนสาธารณะถนน
สังขวิทย  และตามเกาะกลางถนนสายตางๆ  ใชสําหรับซอมเปล่ียนไฟฟาท่ีชํารุด
บริเวณโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ํา ฯลฯ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 3,000,000 บาท
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เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางท่ัวไปและพนักงานจาง
ตามภารกิจ

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 3,498,500 บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางท่ัวไป และพนักงานจางตามภารกิจ พรอมท้ัง
เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 5,374,500 บาท

เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษแกลูกจางประจํา ซึ่งเปนผูไดรับคาจางเต็มขั้น ใน
อัตรรอยละ2,4

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของลูกจางประจํา จํานวน 85,400 บาท

เพ่ือจายคาจางใหกับลูกจางประจําและเงินปรับปรุงคาจางประจํา

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 2,564,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงานเทศบาล

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 350,000 บาท

-ถนนวัดคลองน้ําเจ็ด  ขางบานเลขท่ี 12 ระยะทางประมาณ  50.00 เมตร 
-ถนนวัดคลองน้ําเจ็ด  ขางบานเลขท่ี 4/7 ระยะทางประมาณ 70.00 เมตร 

-ถนนพัทลุง ซอย 1(สุดซอย)เชื่อมตอแนวเดิม  ระยะทางประมาณ  50.00 เมตร 
-ถนนเวียนกะพัง (ขางสามแยกโกชอย) ระยะทางประมาณ 120.00 เมตร 

(1)อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดตรัง
เพ่ือจายเปนคาขยายเขตไฟฟาแรงต่ําและไฟฟาสาธารณะ บริเวณถนนสายตางๆ 
ภายในเขตเทศบาลนครตรังโดยติดตั้งเสาพาดสายไฟฟาตามมาตรฐานของการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค  ดังนี้ 

เพ่ือจายเปนคาขยายเขตการจายน้ําประปา  บริเวณถนนหวยยอด ซอย 1(เพ่ิมเติม)
เร่ิมตนจากบานเลขท่ี  65/64 ไปทางทิศเหนือ  ตามมาตรฐานของการประปาสวน
ภูมิภาค 
ตั้งจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท  0808.2/ว 2916  ลงวันท่ี  27  
กันยายน  2553

ตั้งจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท  0808.2/ว 2916 ลงวันท่ี  27 
กันยายน  2553 
(2)อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาคสาขาตรัง

-ถนนรัษฎา ซอย 9(ทางไปศาลเจาโปะเซง เชื่อมตอแนวเดิม ระยะทางประมาณ 
100.00 เมตร 
-ถนนหนองยวน  ซอย 1 เชื่อมตอแนวเดิม ระยะทางประมาณ 100.00 เมตร 

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 1,057,000 บาท

สําหรับเปนคาดําเนินการติดตั้งโคมไฟฟาแสงสวางพรอมอุปกรณครบชุด ภายใน
และโดยรอบสวนสาธารณะ จํานวน 60 ตน

คาปรับปรุงไฟฟาแสงสวางบริเวณสวนสาธารณะอนุสาวรียพระยารัษฎานุประดิษฐฯ จํานวน 3,555,000 บาท

สําหรับเปนคาดําเนินการดังนี้
- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลติกคอนกรีต  กวาง 6.00 – 11.00 เมตร  ความยาว
ประมาณ  520.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 4,190 ตารางเมตร
- กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. กวาง 0.50 เมตร  ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร พ้ืนดานบน
เปนรางตื้น มีฝาปดเปดทุกระยะ 7.00 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี  ความยาวท้ังสอง
ขางไมนอยกวา 1,010 ตารางเมตร
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)

คาปรับปรุงผิวจราจรและรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนไทรงาม ซอยขางรานสิริบรรณ จํานวน 7,500,000 บาท

สําหรับเปนคาดําเนินการร้ือทางเทาและคันหินเดิมออกแลวกอสรางใหม ความกวาง
ทางเทารวมคันหิน เฉล่ีย 1.00 เมตร   พรอมปรับปรุงบอพักเดิม ไมนอยกวา 187 
บอ รวมความยาวท้ังสองขางไมนอยกวา 1,320.00 เมตร
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)

คาปรับปรุงทางเทาพรอมบอพักถนนเพลินพิทักษ ซอย 8 (ซอยตนจําป) เร่ิมจากถนน
เพลินพิทักษถึงถนนทุงควน

จํานวน 4,837,000 บาท
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-เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางท่ัวไปและพนักงานจาง
ตามภารกิจ
-เพ่ือจายเปนคาตอบแทนเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานใหกับหนวยการบริการ

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 7,014,500 บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางท่ัวไปและแทนพนักงานจางตามภารกิจพรอม
ท้ังเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 12,377,500 บาท

-เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนเพ่ิมใหแกลูกจางประจํา ซึ่งไดรับคาจางถึงขั้นสูงสุด
ของอันดับท่ีไดรับ ในอัตรารอยละ 8
-เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษแกลูกจางประจํา  ซึ่งเปนผูไดรับคาจางเต็มขั้น  
ในอัตรารอยละ 2, 4

-เพ่ือจายเปนคาตอบแทนเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานใหกับหนวยการบริการ

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของลูกจางประจํา จํานวน 226,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจางประจําและเงินปรับปรุงคาจางประจําของลูกจางประจํา

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 4,769,000 บาท

-เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษแกพนักงานเทศบาล  ซึ่งเปนผูไดรับเงินเดือน
เต็มขั้นในอัตรารอยละ 2,4
-เพ่ือจายเปนคาตอบแทนเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานใหกับหนวยการบริการในสังกัด
เทศบาล

เงินเพ่ิมตาง ๆ  ของพนักงาน จํานวน 11,300 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของ
พนักงานเทศบาล

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,154,000 บาท

สําหรับเปนคารถบรรทุก 6 ลอ แบบกระบะเททาย ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 
5,000 ซีซี. เคร่ืองยนตดีเซล กําลังไมนอยกวา 150 แรงมา มีกระบะเททายมีขนาด
ความจุไมนอยกวา 4 ลูกบาศกหลา   จํานวน 1 คัน

รถบรรทุก 6 ลอ แบบกระบะเททาย จํานวน 1,500,000 บาท

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

เพ่ือจายเปนคาซื้อเคร่ืองแตงกายใชในการปฏิบัติงานของสํานักการชาง  เชน  
รองเทา  เข็มขัด  หมวก  ฯลฯ

วัสดุเคร่ืองแตงกาย จํานวน 95,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุการเกษตร  เชน  สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว  
อาหารสัตว  พันธุพืช  ปุย  วัสดุเพาะชํา  อุปกรณในการขยายพันธุพืช  ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 1,000,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  เชน  ไมกวาด  ตะกรา  ผงซักฟอก  สบู  ชอน
สอม  ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 165,000 บาท
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สําหรับเปนคากอสรางสถานีสูบน้ําเสียเพ่ิมเติม จํานวน 1 แหง   รายละเอียดตาม
แบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง

คากอสรางสถานีสูบน้ําเสียบริเวณดานขางโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) จํานวน 2,000,000 บาท

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

เพ่ือจายเปนคาซื้อวัสดุอื่นๆ  เชน  มิเตอรน้ํา-ไฟฟา  ตะแกรงกันสวะ  ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 410,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  เชน  น้ํายาเคมีภัณฑตางๆ  
เวชภัณฑ  ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 55,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในกิจกรรมการพัฒนาลําคลองในเขตเทศบาลนครตรัง เชน 
คลองหวยยาง  คลองน้ําเจ็ด ฯลฯ  ในวันสิ่งแวดลอมโลกและวันสําคัญตางๆ ฯลฯ  
โดยจายเปนคาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  คาน้ํามันเชื้อเพลิง  คาจางทําสื่อ
เผยแพรประชาสัมพันธ  คาวัสดุอุปกรณ  และคาใชจายอื่นท่ีจําเปนในการดําเนิน
งานตามโครงการ ฯลฯ

โครงการพัฒนาลําคลองภายในเขตเทศบาลนครตรัง จํานวน 300,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

-  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางท่ัวไปและพนักงาน
จางตามภารกิจ

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 1,100,500 บาท

-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางท่ัวไป และพนักงานจางตามภารกิจพรอมท้ัง
เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,951,000 บาท

-  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษแกพนักงานเทศบาล  ซึ่งเปนผูไดรับเงินเดือน
เต็มขั้นในอัตรารอยละ 2, 4
-  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานเทศบาล
-  เพ่ือจายเปนเงินท่ีปรับเพ่ิมสําหรับคุณวุฒิท่ีเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงท่ีไดรับ
แตงตั้งใหแกพนักงานเทศบาล

เงินเพ่ิมตาง ๆ  ของพนักงาน จํานวน 4,100 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงานเทศบาล

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 187,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการอบรม  การทัศนศึกษาดูงาน  การรณรงค  เกี่ยวกับการ
ปองกันอุบัติเหตุทางจราจร  กิจกรรมการจัดระเบียบการจําหนายการตั้งวางสินคาใน
ท่ีหรือทางสาธารณะแกกลุมผูประกอบ  เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอยและลดการ
สูญเสียชีวิตและทรัพยสิน  การประกวดออกแบบถังขยะสวยงาม  ฯลฯ  โดยจายเปน
คาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากรคาจัดทําสื่อประชา
สัมพันธในรูปแบบตาง ๆ   คาวัสดุอุปกรณ  คาจางเหมายานพาหนะ  คาท่ีพัก  คา
เบี้ยเล้ียง  คาของท่ีระลึก   คาของขวัญของรางวัล  เงินรางวัล  คาเกียรติบัตร  คาโล
รางวัล  และคาใชจายอื่นท่ีจําเปนในการดําเนินงานตามโครงการ ฯลฯ

โครงการจัดระบบสรางระเบียบนครตรัง จํานวน 250,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
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- เพ่ือจายเปนคาซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสินท่ีอยูในความรับผิดชอบของกอง
สวัสดิการสังคม เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาเบี้ยเล้ียง  คาเชาท่ีพัก  คาพาหนะเดินทาง  คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียนตาง ๆ   รวมท้ังคาใชจายอื่นท่ีจําเปนใหแกพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  
และพนักงานจางท่ีเดินทางไปราชการตางทองท่ีและมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 70,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1)  คาจางเหมาบริการ
เพ่ือจายเปนคาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอก  ทํากิจการอยางใดอยางหนึ่งให
เทศบาล  เชน จางเหมาแรงงาน  หรือจางทําของอื่น  ๆ   และจายเปนคาจางเหมา
แรงงานดําเนินการกอสรางบานทองถิ่นไทย เทิดไทองคราชัน 84 พรรษา

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 60,000 บาท

เพ่ือจายเปนคารักษาพยาบาลใหพนักงานเทศบาล  ตลอดจนบุคคลในครอบครัวซึ่งมี
สิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 183,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาล และลูกจางประจํา  
ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 59,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาเชาบานหรือคาเชาซื้อบานของพนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบ ฯ

คาเชาบาน จํานวน 174,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ใหกับพนักงานเทศบาล  
และพนักงานจางท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 140,000 บาท

-  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางท่ัวไปและพนักงาน
จางตามภารกิจ

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 177,500 บาท

-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางท่ัวไปและคาตอบแทนพนักงานจางตาม
ภารกิจพรอมท้ังเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 985,500 บาท

เพ่ือจายใหกับพนักงานเทศบาลตําแหนงนักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับ 8

เงินประจําตําแหนง จํานวน 67,200 บาท

-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหกับผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม ระดับ 8
-  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษแกพนักงานเทศบาล  ซึ่งเปนผูไดรับเงินเดือน
เต็มขั้นในอัตรารอยละ 2, 4

เงินเพ่ิมตาง ๆ  ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท

เพ่ือจายเปนคาเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงานเทศบาล

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,132,100 บาท
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เพ่ือจายเปนคาใชจายในการขยายผลการดําเนินงานกองทุนแมของแผนดิน  
การอบรม  การรณรงคใหความรูแกชุมชนเพ่ือตอตานยาเสพติด  โดยจายเปนคาใช
จายในพิธีเปด-ปด  คาวัสดุอุปกรณ  คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  คาอาหารวาง
และเคร่ืองดื่ม  คาของขวัญรางวัล  คาของท่ีระลึก  คาเชา  คายานพาหนะ  และคา
ใชจายอื่นท่ีจําเปนในการดําเนินงานโครงการ  ฯลฯ

โครงการกองทุนแมของแผนดินตานยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษแกพนักงานเทศบาล  ซึ่งเปนผูไดรับเงินเดือนเต็ม
ขั้นในอัตรารอยละ 2,4

เงินเพ่ิมตาง ๆ  ของพนักงาน จํานวน 80,400 บาท

เพ่ือจายเปนคาเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงานเทศบาล

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,577,700 บาท

เพ่ือจายเปนคาโทรศัพท  คาใชจายเพ่ือใหไดใชบริการดังกลาว  และคาใชจายท่ีเกิด
ขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ  เชน  คาเชาเคร่ือง  คาเชาเลขหมายโทรศัพท  คาบํารุง
รักษาสาย  ฯลฯ

คาบริการโทรศัพท จํานวน 15,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุอื่นๆ  เชน  มิเตอรน้ํา-ไฟฟา  ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 2,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  แผนหรือจานบันทึกขอมูล  หมึกพิมพ  
กระดาษตอเนื่อง  แผนกรองแสง  แปนพิมพ  เมาส ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 150,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุกีฬา  เชน  หวงยาง  ลูกฟุตบอล  ไมแบดมินตัน  ตะกรอ  เสา
ตาขายกีฬา ฯลฯ  เพ่ือมอบแกชุมชนในเขตเทศบาล  ท้ัง 27 ชุมชน

วัสดุกีฬา จํานวน 150,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร  เชน กระดาษเขียนโปสเตอร  พูกันและสี  
ฟลม  ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 25,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน  แบตเตอร่ี  ยางนอก  ยางใน  หัว
เทียน  ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  เชน  ถังขยะ  แกวน้ํา   ไมกวาด  ชอนสอม  
ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  เชน  ฟวส  เทปพันสายไฟฟา  สายไฟฟา  ปล๊ัก
ไฟฟา  หลอดไฟฟา ฯลฯ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงานท่ีมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 5,000 บาท เชน 
พัดลม โตะตางๆ เกาอี้ตางๆ ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 90,000 บาท
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เพ่ือจายเปนคาดําเนินการบริหารจัดการชุมชนใหมีสวนรวมกับเทศบาลในการจัด
บริการสาธารณะท้ังดานการสังคมสงเคราะห  การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คน
ชรา และผูดอยโอกาส  การบํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณีฯลฯ อันจะนําไปสูความ
เขมแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง  โดยการจางแรงงานผูจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  ท้ังนี้เพ่ือเปนการแกไขปญหาการวางงาน  ซึ่งเปนอํานาจหนาท่ีของ
เทศบาลในการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน  โดยจายเปนคาจางแรงงาน
บุคลากรปฏิบัติงานสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานในชุมชน  จํานวน 12 คน  และ
คาใชจายอื่นท่ีจําเปนในการดําเนินงานโครงการ ฯลฯ

โครงการบัณฑิตชุมชน จํานวน 2,300,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทําวารสารเผยแพรขาวสารของชุมชน  โดยมีเนื้อหา
เกี่ยวกับขาวสารของชุมชน  การดําเนินกิจกรรมตางๆ  ของชุมชนรวมกับเทศบาล 
เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารของชุมชนในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ  โดย
จายเปนคาวัสดุอุปกรณ คาเอกสาร  คาจางเหมาบริการ ฯลฯ

โครงการในการจัดทําวารสารชุมชน จํานวน 120,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมเพ่ือสรางความสัมพันธของชุมชน  จัดการ
แขงขันกีฬา  การเดินขบวนพาเหรด  การละเลนกีฬาตางๆ  ระหวางผูบริหาร 
พนักงานเทศบาลและสมาชิกชุมชน การประกวด การแขงขัน การจัดนิทรรศการ  
การแสดงตางๆ ฯลฯ  โดยจายเปนคาใชจายในพิธีเปด-ปด  คาวัสดุอุปกรณ  คา
อาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม คาของขวัญของรางวัล  คาตอบแทน  คา
ตกแตงสถานท่ี  คาวัสดุกีฬา  คาวัสดุเคร่ืองแตงกาย

โครงการชุมชนสัมพันธ จํานวน 1,000,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดประชุมประชาชนท่ีอยูอาศัยตามแนวถนน ตรอก 
ซอย หรือหมูบาน ชุมชน เพ่ือสรางความเขาใจและการมีสวนรวมของประชาชนใน
การพัฒนาเทศบาล ฯลฯ  โดยจายเปนคาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  คา
วัสดุอุปกรณตางๆ  คาตกแตงสถานท่ี  คาเชาเคร่ืองเสียง  คาจางเหมาบริการ  และ
คาใชจายอื่นท่ีจําเปนในการดําเนินงานโครงการ ฯลฯ

โครงการจัดประชุม/เสวนายอยประชาชนพบผูบริหาร จํานวน 1,500,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดตั้งชุมชน  การเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนสําหรับ
ชุมชนท่ีครบวาระการดํารงตําแหนงและชุมชนท่ีจัดตั้งใหม  โดยจายเปนคาวัสดุ  
อุปกรณ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  คาตอบแทน  และคาใชจายอื่นท่ีจํา
เปนในการดําเนินงานโครงการ  ฯลฯ

โครงการจัดตั้งและเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุมชน จํานวน 200,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงานกลวยไมและไมดอกไมประดับ  การประกวด  
การแขงขัน  การจัดสวน  ฯลฯ  โดยจายเปนคาเงินรางวัล  คาตอบแทน  คาถวย
รางวัล  คาโลหรางวัล  คาตกแตงสถานท่ี  คาสื่อประชาสัมพันธ  คาจางเหมาบริการ  
คาเชา  คาวัสดุอุปกรณ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  และคาใชจายอื่นท่ี
จําเปนในการดําเนินงานโครงการ ฯลฯ

โครงการจัดงานกลวยไมและไมดอกไมประดับ จํานวน 300,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดเก็บขอมูล  บันทึกขอมูล  วิเคราะหขอมูล  และ
ประเมินผลขอมูลของครัวเรือนในชุมชนเทศบาลนครตรัง  การประชุมอบรมผูนํา
ชุมชนและบุคคลผูทําหนาท่ีจัดเก็บขอมูล ฯลฯ โดยจายเปน  คาอาหาร  คาอาหารวาง
และเคร่ืองดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ  คาสมนาคุณวิทยากร  คาตอบแทน  คาจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ  และคาใชจายอื่นท่ีจําเปนในการดําเนินงานโครงการ ฯลฯ

โครงการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 600,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดการประกวด แขงขัน ประชัน ประลอง สัตวเล้ียง
ชนิดตางๆ เชน สุนัข  แมว  มา  ปลา  วัวชน  ไกชน  ไกแจ  ฯลฯ  โดยจายเปนคา
เงินรางวัล  คาตอบแทน  คาถวยรางวัล  คาโลหรางวัล  คาตกแตงสถานท่ี  คาสื่อ
ประชาสัมพันธ  คาจางเหมาบริการ  คาเชา  คาวัสดุอุปกรณ  คาอาหาร  คาอาหาร
วางและเคร่ืองดื่ม  และคาใชจายอื่นท่ีจําเปนในการดําเนินงานโครงการ ฯลฯ

โครงการจัดการแขงขันและประกวดมหกรรมสัตวเล้ียง จํานวน 700,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายการจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาเปตองระหวางชุมชนในเขต
เทศบาลนครตรังเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  โดย
จายเปนคาใชจายในพิธีเปด-ปด  คาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  คาวัสดุ
อุปกรณ  คาตกแตงสถานท่ี  คาดอกไม  คาของขวัญรางวัล  คาเชาเคร่ืองเสียง  คา
เอกสาร  คาเกียรติบัตร  คาสูจิบัตร  คาประชาสัมพันธ  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  
คาวัสดุเคร่ืองเขียน  คาถวยรางวัล  เงินรางวัล  คาตอบแทนกรรมการตัดสินและผู
รวมแขงขัน  และคาใชจายอื่นท่ีจําเปนในการดําเนินงานโครงการ ฯลฯ

โครงการแขงขันกีฬาเปตองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรทราบรมราชชนนี จํานวน 100,000 บาท
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เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับดนตรีไทย  การเรียนการสอน
ดนตรีไทยและนาฏศิลป  จัดงานชุมนุม  งานมหกรรม  การจัดนิทรรศการ  การแขง
ขัน  การประกวด  พิธีไหวครูดนตรีไทยและนาฏศิลป  การทัศนศึกษาดูงาน  ฯลฯ  
โดยจายเปนคาใชจายในพิธีเปด-ปด  คาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  คาเชา
และคาตกแตงสถานท่ี  คาของขวัญของรางวัล  คาของท่ีระลึก  คาจางเหมาบริการ  
คาแสดงมหรสพ  คาตอบแทน  คาสมนาคุณวิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ  และคาใช
จายอื่นท่ีจําเปนในการดําเนินงานโครงการ ฯลฯ

โครงการสงเสริมดนตรีไทยและนาฎศิลปอนุรักษมรดกวัฒนธรรมไทย จํานวน 1,000,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในสงเสริมการจัดตั้งกลุมออมทรัพยในชุมชน  การขยาย
จํานวนสมาชิกกลุมออมทรัพย การพัฒนาการดําเนินงานของคณะกรรมการและ
สมาชิกกลุมออมทรัพย  การอบรม  การทัศนศึกษาดูงาน  โดยจายเปนคาใชจายใน
พิธีเปด-ปด  คาวัสดุอุปกรณ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาจางเหมา คายานพาหนะ คาของขวัญของท่ีระลึก และคาใชจายอื่นท่ีจํา
เปนในการดําเนินงานโครงการฯลฯ

โครงการสงเสริมการออมทรัพยในชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดอบรม  การจัดกิจกรรมรณรงคยุติการกระทําความ
รุนแรงในครอบครัว  ใหแกประชาชนเพ่ือปองกันและแกไขปญหาในครอบครัว 
ฯลฯ โดยจายเปนคาใชจายในพิธีเปด-ปด  คาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  
คาวัสดุอุปกรณ  คาสมนาคุณวิทยากร  และคาใชจายอื่นท่ีจําเปนในการดําเนินงาน
โครงการ ฯลฯ

โครงการสงเสริมการดําเนินงานเพ่ือยุติความรุนแรงในครอบครัว จํานวน 100,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเสริมอาชีพ เชน การทําอาหารจานเดียว เซรามิค 
การอบรมภาษาอังกฤษ ฯลฯ พัฒนาอาชีพ  เพ่ือพัฒนาสินคาและผลิตภัณฑของกลุม
ตางๆ ในชุมชนไปสูสินคา OTOP  ใหแกผูนําชุมชน  แมบาน  กลุมสตรี  กลุม
อาชีพชุมชน  ผูสูงอายุ คนพิการ และประชาชนท่ัวไป  โดยการฝกอบรม  ฝกปฏิบัติ
การเพ่ือพัฒนาอาชีพ  ผลิตภัณฑ  และบรรจุภัณฑ  การทัศนศึกษาดูงาน  โดยจาย
เปนคาใชจายในพิธีเปด-ปดการอบรม  คาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  คา
ยานพาหนะ  คาท่ีพัก  คาวัสดุ  อุปกรณ  คาสมนาคุณวิทยากร  คาของท่ีระลึก  คา
จัดทําสื่อประชาสัมพันธ  คาวัสดุเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ
ของชุมชน  และคาใชจายอื่นท่ีจําเปนในการดําเนินงานโครงการ ฯลฯ

โครงการพัฒนาอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน จํานวน 800,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดประชุมประชาคมเพ่ือทบทวน  ปรับปรุง  และพัฒนา
คุณภาพแผนชุมชน  โดยการสนับสนุนใหประชาชนในชุมชนรวมตัวกันนําขอมูลท่ี
เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตในชุมชน  มากําหนดเปนกิจกรรม  จัดทําเปนแผน  เพ่ือ
ใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลใหครอบคลุมทุกชุมชน  เพ่ือพัฒนา
ความเปนอยูในชุมชน  โดยยึดหลักการพ่ึงพาตนเองสอดคลองกับวิถีชีวิต  
วัฒนธรรม  และสภาพแวดลอมในชุมชน  การจัดประชุม  โดยจายเปนคาใชจายใน
พิธีเปด-ปด  คาสํารวจขอมูล  คาวัสดุอุปกรณ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ือง
ดื่ม  คาของขวัญท่ีระลึก  คาสมนาคุณวิทยากร  และคาใชจายอื่นท่ีเกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานโครงการ ฯลฯ

โครงการแผนแมบทชุมชนพ่ึงตนเอง จํานวน 100,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการบริหารชุมชน   เพ่ือ
แจงขอราชการ  นโยบายและแผนงานในการพัฒนาในชุมชน เพ่ือใหเกิดกระบวน
การมีสวนรวม การรับฟงความคิดเห็น  การเสนอปญหาและความตองการในการ
แกไขปญหาและพัฒนาเพ่ือเปนประโยชนตอชุมชนและสรางความเขมแข็งใหกับ
ชุมชนสูการพัฒนาท่ียั่งยืน  โดยจายเปนคาวัสดุและอุปกรณ  คาอาหาร  คาอาหาร
วางและเคร่ืองดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาของขวัญของรางวัล  และคาใชจายอื่นท่ี
จําเปนในการดําเนินงานโครงการ ฯลฯ

โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการบริหารชุมชน จํานวน 400,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการอบรมใหความรู  การประกวดบานเรือนชุมชนนาอยู 
ฯลฯ โดยจายเปนคาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
ตอบแทน  คาเงินรางวัล  คาโลหรางวัล คาวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ และคาใช
จายอื่นท่ีจําเปนในการดําเนินงานโครงการ ฯลฯ

โครงการประกวดบานเรือนนาอยู ชุมชนสะอาด จํานวน 400,000 บาท
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เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อถังตมน้ํารอนไฟฟา ขนาดความจุไมนอยกวา 17.8 ลิตร 
จํานวน 1 ถัง  ตั้งจายตามราคาในตลาดท่ัวไป

ถังตมน้ํารอนไฟฟา จํานวน 23,000 บาท

ครุภัณฑงานบานงานครัว

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อจอรับภาพแบบขาตั้งพรอมอุปกรณ ขาตั้งจอภาพแบบสามขา
ทําดวยโลหะทนทาน มีขาตั้งและจอภาพมวนเก็บในกลองได ขนาดไมนอยกวา 70 
x 70 นิ้ว จํานวน 1 ชุด  จึงตั้งจายตามราคาในตลาดท่ัวไป

จอรับภาพ จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร พรอมอุปกรณ   เปนเคร่ืองฉาย
ภาพเลนสเดียว สามารถตอกับอุปกรณเพ่ือฉายภาพจากคอมพิวเตอรและวิดีโอ  ใช 
LCD Panel หรือระบบ DLP สามารถปรับภาพ 180 องศา อัตโนมัติอัตราสวน
ขยายภาพ 50 นิ้ว ท่ีระยะ 2 เมตร จํานวน 1 ชุด  ตั้งจายตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร จํานวน 30,000 บาท

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมและเขาคายกิจกรรม  การทัศนศึกษาดูงาน  
ใหแกเด็ก  เยาวชน และประชาชน  เพ่ือกระตุนใหตระหนักในการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล  โดยจายเปนคาใชจายในพิธีเปด-ปด  
คาวัสดุอุปกรณ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
ของท่ีระลึก  คายานพาหนะ  คาจางเหมา  คาท่ีพัก  และคาใชจายอื่นท่ีจําเปนในการ
ดําเนินงานโครงการ ฯลฯ

โครงการอบรมเพ่ือตอตานยาเสพติดสี่มุมเมือง จํานวน 400,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสนับสนุนใหผูเสพ/ผูติดยาเสพติด  ท่ีสมัครใจเขารับ
การบําบัดยาเสพติด  โดยจายเปนคาลงทะเบียน  คาพาหนะเดินทาง  คาท่ีพัก  คา
เบี้ยเล้ียงในการเดินทาง  และคาใชจายอื่นท่ีจําเปนในการดําเนินงานโครงการ ฯลฯ

โครงการสนับสนุนการบําบัดรักษาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสนับสนุนใหมีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู
ชุมชน ดวยการมีสวนรวมของประชาชน  การจัดกิจกรรมเพ่ือสรางความเขาใจเร่ือง
ของเศรษฐกิจพอเพียง  การลดรายจายและการเพ่ิมรายไดในครัวเรือน  เชน  การ
จัดทําปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพ  การเล้ียงปลาสลิด  ฯลฯ  โดยจายเปนคาใชจายใน
พิธีเปด-ปด  คาวัสดุและอุปกรณ  เชน  กากน้ําตาล  น้ํา EM  รําขาว  ปุยคอก   ถัง
น้ํา  ผายาง  คาพันธุปลา  คาอาหารปลา  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาอาหาร
วางและเคร่ืองดื่ม  และคาใชจายอื่นท่ีจําเปนในการดําเนินงานโครงการ ฯลฯ

โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 100,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดการฝกอบรม  ทัศนศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมงาน
ชุมนุมสตรี  เพ่ือสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกสตรีและคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีชุมชน  โดยจายเปนคาใชจายในพิธีเปด-ปด  คาวัสดุอุปกรณ  คาอาหาร  
คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาของขวัญ  ของท่ีระลึก  คา
พาหนะเดินทาง  คาท่ีพัก  คาจางเหมา  คายานพาหนะ  และคาใชจายอื่นท่ีจําเปนใน
การดําเนินงานโครงการ ฯลฯ

โครงการสงเสริมพัฒนากลุมสตรี ผูนําองคกรชุมชน คณะกรรมการชุมชนและกลุม
ตางๆ

จํานวน 1,100,000 บาท
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เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติซึ่ง
อยูในความรับผิดชอบของสํานักการศึกษา  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  หองสมุดเทศบาล  ศูนยการเรียนรู ICTฯ  สนามกีฬาเทศบาล  
ฯลฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 400,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อของขวัญ  ของรางวัลหรือเงินรางวัลใหแก ผูเขารวมกิจกรรม
ตางๆ หรือผูปฏิบัติงานใหแกเทศบาล

คาของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล จํานวน 1,500 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

-  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางท่ัวไปและพนักงานจาง
ตามภารกิจ (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 326,000 บาท)

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 1,701,500 บาท

-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง  
สําหรับพนักงานจางท่ัวไปและพนักงานจางตามภารกิจ (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัว
ไป จํานวน 719,000 บาท)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2,980,000 บาท

-  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแกลูกจางประจํา
-  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษแกลูกจางประจํา  ซึ่งเปนผูไดรับคาจางเต็มขั้น  
ในอัตรารอยละ 2, 4

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของลูกจางประจํา จํานวน 17,000 บาท

-  เพ่ือจายเปนคาจางใหกับลูกจางประจําและเงินปรับปรุงคาจางประจําป

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 498,500 บาท

-  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน  สําหรับตําแหนงรองผูอํานวยการสํานัก
การศึกษา  (นักบริหารการศึกษา ระดับ 8)  
-  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษแกพนักงานเทศบาล  ซึ่งเปนผูไดรับเงินเดือน
เต็มขั้นในอัตรารอยละ 2, 4
-  เพ่ือจายเปนเงินท่ีปรับเพ่ิมสําหรับคุณวุฒิท่ีเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงท่ีไดรับ
แตงตั้งใหแกพนักงานเทศบาล

เงินเพ่ิมตาง ๆ  ของพนักงาน จํานวน 59,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําป  เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาลประจําป

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,705,600 บาท

1.เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนในการประชุมกรรมการและสมาชิกชุมชน การประชุม
กรรมการกลุมสตรีชุมชน  การจัดกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอประชาชนในชุมชน  
และการจัดงานประเพณีทองถิ่นตางๆ  ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือสงเสริม
การมีสวนรวมและเพ่ือความเขมแข็งของชุมชนและกลุมตางๆ จํานวน 27 ชุมชน  
ไดแก ชุมชนทาจีน  ชุมชนยานการคา  ชุมชนตรอกปลา  ชุมชนวิเศษกุล ชุมชน
สวนจันทน-วัดนิโครธ  ชุมชนโปะเซง  ชุมชนตนสมอ  ชุมชนหลังควนหาญ  ชุมชน
วัดกุฎยาราม ชุมชนโคกขัน ชุมชนควนขนุน  ชุมชนบานโพธ์ิ  ชุมชนทากลาง  
ชุมชนกะพังสุรินทร  ชุมชนนาตาลวง  ชุมชนวังตอ  ชุมชนบานหนองยวน  ชุมชน
บางรัก  ชุมชนทายพรุ  ชุมชนคลองน้ําเจ็ด  ชุมชนหนองปรือ  ชุมชนควนขัน  
ชุมชนศรีตรัง  ชุมชนน้ําผุด  ชุมชนสรรพากร  ชุมชนโคกยูง  ชุมชนหลังสนามกีฬา

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 2,025,000 บาท
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สําหรับเปนคาดําเนินการร้ือผนังเดิมออก แลวขยายพ้ืนท่ีเพ่ิมเติมอีก 400 ตาราง
เมตร  และงานติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวางใหม  รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการของเทศบาลนครตรัง

คาปรับปรุงสนามฝกซอมกีฬาเทเบิลเทนนิสอาคารโรงยิม 4,000 ท่ีนั่ง สนามกีฬาทุง
แจง

จํานวน 213,000 บาท

สําหรับเปนคาซอมแซมเคร่ืองปมน้ํา, หมอกรองและอุปกรณระบบกรองในสระวาย
น้ํา  รายละเอียดตามรายการของเทศบาลนครตรัง (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)

คาปรับปรุงซอมแซมสระวายน้ําสนามกีฬาทุงแจง จํานวน 2,140,000 บาท

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองรับโทรทัศนสี แบบจอ LCD ขนาดไมต่ํากวา 40 นิ้ว 
จํานวน 2 เคร่ือง เพ่ือใชในสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง  ตั้งจายตามราคาบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ

เคร่ืองรับโทรทัศน จํานวน 34,000 บาท

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อตูล็อกเกอร แบบเหล็ก 9 ประตู ขนาดไมนอยกวา 914 x 457 
x1,829 มม. จํานวน 8 ชุด เพ่ือใชในสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง  ตั้งจายตามราคา
ในตลาดท่ัวไป

ตูล็อกเกอร จํานวน 100,000 บาท

ครุภัณฑสํานักงาน

เพ่ือจายเปนคาน้ําประปา  ดังนี้
  (1) คาน้ําประปาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครตรัง
  (2) คาน้ําประปาสนามกีฬาท่ีรับการถายโอนฯ  (สนามกีฬาทุงแจง) ตั้งจายตาม
หลักเกณฑการจัดสรรสําหรับสนามกีฬาขนาดใหญ  สนามละ  228,000  บาท  
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 1506  ลง
วันท่ี 26 มิถุนายน 2556 ท้ังนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 500,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาไฟฟาในสนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง  สนามกีฬาทุงแจง  ฯลฯ

คาไฟฟา จํานวน 2,500,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุกีฬา  เชน ลูกฟุตบอล  ลูกปงปอง  ลูกบาสเกตบอล  ตะกรอ  ฯลฯ

วัสดุกีฬา จํานวน 60,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว 
อาหารสัตว พันธุพืช ปุย ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  เชน  แอลกอฮอล  คลอรีน  น้ํายา
ฆาเชื้อ  เวชภัณฑ ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 550,000 บาท
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เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมพัฒนากีฬามวยเทศบาลนครตรัง  โดยการ
ฝกอบรม/ฝกปฏิบัติ/กีฬามวยแกเด็กและเยาวชน/ผูฝกสอนกีฬามวย  การแขงขัน
กีฬามวย  การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันรายการตางๆ  การเขาคายเก็บตัวฝก
ซอมนักกีฬามวย  โดยจายเปนคาอุปกรณการกีฬา  คาชุดนักกีฬาพรอมรองเทาและ
ถุงเทา  คาวัสดุอุปกรณ  คาสมนาคุณวิทยากร  คาตอบแทนกรรมการตัดสิน  คา
ตอบแทนผูควบคุมทีมและผูฝกสอนหรือเจาหนาท่ีอื่น  คาของขวัญของรางวัล  คา
เบี้ยเล้ียง  คาเชาท่ีพัก  คาพาหนะเดินทาง  คาจางเหมา  คาเชาเคร่ืองขยายเสียง  คา
ถวยรางวัล  คาโลรางวัลหรือเหรียญรางวัล  คาเงินรางวัล  คาอาหาร  คาอาหารวาง
และเคร่ืองดื่ม  คาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพร  และคาใชจายอื่นท่ีเกี่ยวของ
กับการดําเนินงานโครงการ ฯลฯ

โครงการพัฒนากีฬามวยเทศบาลนครตรัง จํานวน 800,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ประเทศไทย (รอบคัดเลือก) ระดับภาคใต ประจําป 2556 นครตรังเกมส  โดยจาย
เปนคาจางเหมาบริการ  คาอุปกรณ  คาเบี้ยเล้ียงเจาหนาท่ีประจําสนามแขงขัน  คา
ถวยรางวัล  คาโลรางวัล  คาเหรียญรางวัล  คาตอบแทน  คาใชจายในพิธีเปด-ปด  
คาเวชภัณฑ  คาเคร่ืองดื่ม  คาวัสดุ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  และคา
ใชจายอื่นท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานโครงการ  ฯลฯ (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัว
ไป จํานวน 4,000,000 บาท)

โครงการจัดงานแขงขันกีฬานักเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น รอบคัดเลือก 
ระดับภาคใต

จํานวน 9,000,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาดําเนินการจัดการแขงขันว่ิงมินิ-ฮาลฟมาราธอน  โดยจายเปนคาใช
จายในพิธีเปด-ปด  คาตกแตงสถานท่ี  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  คาวัสดุ   คาเชา
เคร่ืองขยายเสียง  คาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  คาเหรียญรางวัล ถวย
รางวัล เงินรางวัล  คาของท่ีระลึก  คาตอบแทนผูตัดสิน  คาอุปกรณกีฬา  และคาใช
จายอื่นท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานโครงการ ฯลฯ

โครงการจัดการแขงขัน "เทศบาลนครตรังมินิ-ฮาลฟมาราธอน" จํานวน 300,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน  เชนฟุตบอลในเทศกาล
หรืองานประเพณีตาง ๆ  (งานประเพณีลอยกระทง  งานประเพณีชักพระ  ตานยา
เสพติด งานประเพณีสงกรานต)  บาสเกตบอล  วอลเลยบอล  ตะกรอ วายน้ํา  เท
ควันโด  เทนนิส  เทเบิลเทนนิส  เปตอง  ยิงปน  การแขงขันวาวไทย  แอโรบิ
กดานซ  ฯลฯ  และการสงทีมกีฬาเขารวมการแขงขัน  โดยจายเปนคาใชจายในพิธี
เปด-ปด  คาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  คาอุปกรณกีฬา  กรีฑา  คาชุดนัก
กีฬา  คาเหรียญรางวัล เงินรางวัล  คาเบี้ยเล้ียง  คาท่ีพัก  คาพาหนะ  คาจาง
เหมาบริการ  คาตอบแทนกรรมการตัดสิน/เจาหนาท่ี  คาวัสดุ  และคาใชจายอื่นท่ี
เกี่ยวของกับการดําเนินงานโครงการ ฯลฯ

โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน จํานวน 2,000,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดการแขงขันกีฬาสีของโรงเรียนและการแขงขันกีฬานักเรียนกลุม
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง “สายรุงเกมส”   การคัดเลือก  เก็บตัว  ฝกซอม 
เพ่ือสงทีมกีฬา/กรีฑา  เขารวมการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แหงประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคใต  และรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ  
โดยจายเปนคาใชจายในพิธีเปด-ปด  คาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  คา
อุปกรณกีฬา  กรีฑา  คาชุดนักกีฬา  คาเหรียญรางวัล  คาเบี้ยเล้ียง  คาท่ีพัก  คา
พาหนะ  คาเวชภัณฑ  คาจางเหมาบริการ  คาวัสดุ  และคาใชจายอื่นท่ีเกี่ยวของกับ
การดําเนินงานโครงการ ฯลฯ

โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 4,000,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
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เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดพิธีทางพุทธศาสนา  การจัดขบวนแหรถพระพุทธรูป  
รถสงกรานต  การจัดพิธีสรงน้ําพระสงฆ  การรดน้ําขอพรผูสูงอายุ  การประกวด
เทพีสงกรานต   การจัดแสดงมหรสพ  การแขงขันกีฬา การประกอบอาชีพตางๆ 
ของชุมชนทองถิ่น กิจกรรมสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น ฯลฯ โดยจายเปนคาปจจัยและ
เคร่ืองไทยธรรมคาวัสดุ  คาตกแตงสถานท่ี  คาดอกไม    วัสดุโฆษณาและเผยแพร  
คาจางเหมาบริการ  คาของขวัญ คาติดตั้งมิเตอรชั่วคราว คาเชามิเตอร คากระแส
ไฟฟา คาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  คาตอบแทน  คาโลรางวัล ของรางวัล
และเงินรางวัล  คาจางมหรสพ  และคาใชจายอื่นท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงาน
โครงการ ฯลฯ

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต จํานวน 2,500,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดกิจกรรมและงานประเพณีชักพระรวมท้ังการจัดกิจกรรมอื่นๆ  
เพ่ือสงเสริมพุทธศาสนา  โดยจายเปนคาปจจัยถวายพระและเคร่ืองไทยธรรม  คา
อาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  คาใชจายในพิธีเปด-ปด  คาของขวัญของ
รางวัลของท่ีระลึก  คาตอบแทนกรรมการตัดสิน  คาเงินรางวัล  คาจางมหรสพ  คา
ตกแตงสถานท่ี  คาตอบแทนเรือพระ  คาใชจายในการประชาสัมพันธ  คาติดตั้ง
มิเตอรไฟฟา  คากระแสไฟฟา  คามิเตอรชั่วคราว  คาดอกไม  คาวัสดุ  คาเชา
เคร่ืองเสียง   คาภัตตาหาร  คาตกแตงเวที  และคาใชจายอื่นท่ีเกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานโครงการ ฯลฯ

โครงการจัดงานประเพณีลากพระ จํานวน 250,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง  เชน  การจัดขบวนแห
กระทง  การประกวดกระทง การประกวดนางนพมาศ/หนูนอยนพมาศ  การแสดง
ดนตรีมหรสพตางๆ  การประกวดกลอง/รองเพลง  ฯลฯ โดยจายเปนคาใชจายในพิธี
เปด-ปด  คาวัสดุ  คาตกแตงสถานท่ี  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  คาประชา
สัมพันธ  คาของขวัญ/ของรางวัล/เงินรางวัล  คาเชา/คาจางเหมาบริการ  คาอาหาร
วาง  คาอาหารและเคร่ืองดื่ม  คาตอบแทน  คาเชาเคร่ืองขยายเสียง  คากระแส
ไฟฟา  และคาใชจายอื่นท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานโครงการ ฯลฯ

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 600,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงาน  การตกแตงเรือพระ   พิธีทางพุทธศาสนา  การ
แสดงมหรสพ  การแขงขันทางอาชีพในชุมชนทองถิ่น  การจัดนิทรรศการ ฯลฯ  
โดยจายเปนคาใชจายในพิธีเปด-ปด  คาวัสดุ   คาตกแตงสถานท่ี  คาตอบแทน  คา
ของขวัญ/ของรางวัล/เงินรางวัล  คาจางเหมาบริการ  คามหรสพ  คาอาหาร  คา
อาหารวางและเคร่ืองดื่ม  คาปจจัยและเคร่ืองไทยธรรม  และคาใชจายอื่นท่ีเกี่ยว
ของกับการดําเนินงานโครงการ ฯลฯ

โครงการจัดงานประเพณีชักพระวัดควนขัน จํานวน 200,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประจําถิ่น ศิลปนพ้ืนบาน  โดยจัดกิจกรรม
การประกวดเรือพระ  การแขงขันตีโพน  การประกวดศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบาน  การ
แสดง   การจัดนิทรรศการ  ฯลฯ  โดยจายเปนคาวัสดุ  คาตกแตงสถานท่ี  คาจาง
มหรสพ  คาจางเหมาบริการ  คาเชาเคร่ืองขยายเสียง  คาอาหาร  คาอาหารวางและ
เคร่ืองดื่ม  คาของขวัญของรางวัลและเงินรางวัล  คาของท่ีระลึก  คาวัสดุโฆษณา
และเผยแพร  คากรรมการตัดสิน  คาดอกไมธูปเทียน  และคาใชจายอื่นท่ีเกี่ยวของ
กับการดําเนินงานโครงการ ฯลฯ

โครงการจัดกิจกรรมสืบสารวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น จํานวน 1,000,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนาทุกศาสนา เชน 
ศาสนาพุทธ  ศาสนาอิสลาม  และศาสนาคริสต ฯลฯ เชน วันเขาพรรษา  การจัดงาน
ทอดกฐินสามัคคี  กิจกรรมบรรพชาสามเณรและอุปสมบทภาคฤดูรอน  ประเพณีทํา
บุญวันสารทเดือนสิบ จัดคายอบรมคุณธรรมจริยธรรม  ฯลฯ  โดยจายเปนคาปจจัย
ถวายพระและเคร่ืองไทยธรรม  คาดอกไม  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  คา
ภัตตาหาร  คาน้ําปานะ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  คาจางมหรสพ  คา
การแสดงบนเวที  คาดอกไมธูปเทียน  คาของขวัญ/ของรางวัล/ของท่ีระลึก  คาตอบ
แทนกรรมการตัดสิน  คาเชาเคร่ืองเสียง  คาจางเหมาบริการและคาใชจายอื่นท่ีเกี่ยว
ของกับการดําเนินงานโครงการ ฯลฯ

โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมศาสนา จํานวน 2,500,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
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เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงานเทศบาล

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,034,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงานเทศกาลวันตรุษจีน/ประเพณีถือศีลกินผัก/
เทศกาลสงทายปเกาตอนรับปใหม  เชน  กิจกรรมพิธีตามวัฒนธรรมและประเพณี  
ขบวนแห  กิจกรรมบนเวที  พิธีรับองคศักดิ์สิทธ์ิ  กิจกรรมสวดมนต  กิจกรรมเวียน
เทียน  การตกแตงเมือง  การประกวดธิดาเจาแมกวนอิม  การแสดงดนตรีมหรสพ  
การประกวดของเยาวชน  กิจกรรมรําวงโบราณ  พิธีทําบุญตักบาตรในวันขึ้นปใหม  
ฯลฯ  สําหรับจายเปนคาใชจายในพิธีเปด-ปด  คาดอกไม  คาอาหาร  คาอาหารวาง
และเคร่ืองดื่ม  คาตอบแทน  คาวัสดุอุปกรณ  คาวัสดุบริโภค  คาตกแตงสถานท่ี  คา
เชาแสง  สีและเสียง  คาวัสดุประชาสัมพันธ  คาจางทําสื่อประชาสัมพันธ  คาของท่ี
ระลึก  คาของขวัญของรางวัล  คาเงินรางวัล  คาปจจัยถวายพระ  คาเคร่ือง
ไทยธรรม  คาพลุ  คาเคร่ืองสักการะ  พิธีไหวและการอวยพร  คาภัตตาหารถวาย
พระ  คาเอกสาร  คาจางเหมาบริการ  คาแสดงมหรสพตางๆ  และคาใชจายอื่นท่ี
เกี่ยวของในการดําเนินงานโครงการ ฯลฯ

โครงการอนุรักษสืบสานสงเสริมเอกลักษณ จารีตประเพณีทองถิ่น จํานวน 4,000,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการประชาสัมพันธ  ประชุม  อบรม  จัดกิจกรรม  เพ่ือสง
เสริมพัฒนาดานการทองเท่ียว  การพัฒนาสถานท่ีทองเท่ียว การสงเสริมเพ่ือใหเกิด
สถานท่ีทองเท่ียวใหมๆแกผูมีสวนเกี่ยวของ  อบรมเชิงวิชาการและปฏิบัติการ
มัคคุเทศกนอย  การคัดเลือกยุวทูตตรัง  การเดินทางไปเผยแพรการทองเท่ียวแลก
เปล่ียนวัฒนธรรมท้ังในประเทศและตางประเทศ  การจัดการแขงขันรถบังคับวิทยุ
ระดับสากล  สําหรับจายเปนคาใชจายในพิธีเปด-ปด   คาพาหนะเดินทาง  คาเชาท่ี
พัก  คาวัสดุอุปกรณ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  
คาแปลเอกสาร  คาจางลาม  คาธรรมเนียม  คาอัดรูป  คาจางเหมาบริการ  คาจัดทํา
เอกสาร  แผนพับ  สิ่งพิมพและสื่อเผยแพร  เพ่ือการประชาสัมพันธ  คาติดตอสื่อ
สารตางประเทศ  คาจาง  คาออกแบบ  คาตกแตงสถานท่ี  คาของขวัญของรางวัล
ของท่ีระลึก  คาจัดทําคูมือ โปสเตอร แผนพับ แหลงทองเท่ียวภายในเขตเทศบาล
นครตรัง  จังหวัดตรัง  และคาใชจายอื่นท่ีเกี่ยวของในการดําเนินงานโครงการ ฯลฯ

โครงการสงเสริมพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน จํานวน 1,000,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

สําหรับเปนคาดําเนินการกอสรางศาลาบําเพ็ญกุศลศพ ขนาดกวาง 28.00 เมตร 
ยาว 36.00 เมตร พรอมหองน้ํา-หองสวม  รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการ
ของเทศบาลนครตรัง (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)

กอสรางศาลาบําเพ็ญกุศลศพวัดกะพังสุรินทร จํานวน 11,926,000 บาท

อาคารตาง ๆ

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงานวันพระยารัษฎานุประดิษฐ  การประกอบพิธีทาง
ศาสนา  พิธีบวงสรวง  พิธีวางพวงมาลา  การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับชีวประวัติและ
ยางพารา ฯลฯ  สําหรับจายเปนคาใชจายในพิธีเปด  คาเคร่ืองไทยธรรม   ผา
ไตรจีวร  คาภัตตาหาร-น้ําปานะถวายพระ  คาปจจัยถวายพระ  คาเคร่ืองเซนไหว  
คาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  คาพวงมาลัย  พวงมาลา  คาวัสดุอุปกรณ  
คามหรสพ  คาแสง  สี  เสียง  อุปกรณประกอบฉาก  คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ  คา
วัสดุอุปกรณ  และคาใชจายอื่นในการดําเนินงานโครงการ  ฯลฯ

โครงการเชิดชูบุคคลท่ีควรบูชา จํานวน 120,000 บาท
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เพ่ือจายเปนคาไฟฟา  ใชท่ีโรงงานซอมเคร่ืองจักรกล, โรงงานคลองน้ําเจ็ด, โรงงาน
ปรับปรุงคุณภาพน้ํา,ระบบบําบัดน้ําเสียเฉพาะจุดตางๆ, โรงสูบน้ําสวนสาธารณะกะ
พังสุรินทร  และอื่นๆท่ีอยูในความรับผิดชอบของสํานักการชาง

คาไฟฟา จํานวน 2,000,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน   แผนหรือจานบันทึกขอมูล  เทปบันทึก
ขอมูล  หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร  ตลับผงหมึก แผนกรอง
แสง กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล แปนพิมพ เมนบอรด เมมโมร่ีซิป  คัตชีพฟดเดอร  
เมาส  วงจรอิเล็กทรอนิกส  เคร่ืองอานขอมูลแบบซีดีรอม  โปรแกรมคอมพิวเตอร
หรือซอฟตแวร  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 140,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาเบี้ยเล้ียง คาเชาท่ีพัก คาพาหนะเดินทาง คาธรรมเนียม คาลงทะเบียน
ในการอบรมสัมมนา  ฯลฯ  ใหแกพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงาน
จางท่ีเดินทางไปราชการและมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล  ใหแกพนักงานเทศบาล และลูกจาง
ประจํา  ตลอดจนบุคคลในครอบครัวท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 800,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา ท่ีมี
สิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 276,000 บาท

-  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางท่ัวไปและพนักงาน
จางตามภารกิจ

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 19,000 บาท

-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางท่ัวไปและพนักงานจางตามภารกิจ พรอมท้ัง
เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 95,500 บาท

-  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนเพ่ิมใหแกลูกจางประจํา ซึ่งไดรับคาจางถึงขั้นสูงสุด
ของอันดับท่ีไดรับ ในอัตรารอยละ 8
-  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษแกลูกจางประจํา  ซึ่งเปนผูไดรับคาจางเต็มขั้น  
ในอัตรารอยละ 2, 4

-  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแกลูกจางประจํา

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของลูกจางประจํา จํานวน 7,700 บาท

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 359,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการสํานักการชาง(นักบริหารงานชาง 
ระดับ 9)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 120,000 บาท

-  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนใหแกผูอํานวยการสํานักการชาง (นัก
บริหารงานชาง 9)  ผูอํานวยการสวน (นักบริหารงานชาง 8)
-  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษแกพนักงานเทศบาล  ซึ่งเปนผูไดรับเงินเดือน
เต็มขั้นในอัตรารอยละ 2, 4
-  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานเทศบาล
-  เพ่ือจายเปนเงินท่ีปรับเพ่ิมสําหรับคุณวุฒิท่ีเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงท่ีไดรับ
แตงตั้งใหแกพนักงานเทศบาล

เงินเพ่ิมตาง ๆ  ของพนักงาน จํานวน 254,600 บาท
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-  สําหรับจายเปนเงินประกันสังคมของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัว
ไป  ในอัตรารอยละ  10  ของเงินเดือนหรือเงินท่ีจายเพ่ิมใหแกพนักงานจาง  ตาม
หนังสือประกันสังคม  ดวน  ท่ี  รง 0604 / ว 949  ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน  2546  
ตามหนังสือจังหวัดตรัง  ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0828.2/10572  ลงวันท่ี  13  กรกฎาคม 
2547  
-  สําหรับจายเปนเงินประกันสังคมของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัว
ไป  ในอัตรารอยละ  10  ของเงินเดือนหรือเงินท่ีจายเพ่ิมใหแกพนักงานจาง (รัฐให
รอยละ 5  อปท. สมทบ รอยละ 5) สําหรับบุคลากรการจัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไปดาน
การศึกษา  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 
1506 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2556 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 7,876,400 บาท

เพ่ือจายเปนคาเชาบานหรือคาเชาซื้อบานใหกับพนักงานเทศบาลสังกัดสํานักการ
ชาง  ท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบและหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวของ

คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

-  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางท่ัวไปและพนักงาน
จางตามภารกิจ

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 159,500 บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางท่ัวไปและพนักงานจางตามภารกิจพรอมท้ัง
เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 345,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงสถาปนิก 8วช

เงินประจําตําแหนง จํานวน 67,200 บาท

-  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษแกพนักงานเทศบาล  ซึ่งเปนผูไดรับเงินเดือน
เต็มขั้นในอัตรารอยละ 2, 4
-  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานเทศบาล
-  เพ่ือจายเปนเงินท่ีปรับเพ่ิมสําหรับคุณวุฒิท่ีเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงท่ีไดรับ
แตงตั้งใหแกพนักงานเทศบาล

เงินเพ่ิมตาง ๆ  ของพนักงาน จํานวน 95,400 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงานเทศบาล

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,126,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาบริการโทรศัพท  คาใชจายเพ่ือใหไดใชบริการดังกลาว  และคาใช
จายท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ  เชน  คาเชาเคร่ือง  คาเชาเลขหมายโทรศัพท  
คาบํารุงรักษาสาย  ฯลฯ

คาบริการโทรศัพท จํานวน 40,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาน้ําประปา  ใชท่ีโรงงานซอมเคร่ืองจักรกล   ใชท่ีโรงงานปรับปรุง
คุณภาพน้ํา   และอื่นๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบของสํานักการชาง

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 30,000 บาท
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 -คาจัดทําปายเคร่ืองหมายจราจรพรอมอุปกรณติดตั้งท่ีสามารถเคล่ือนยายได
 -คาตีเสนจราจรบนถนนสายตางๆ  หรือกิจการอื่นท่ีเกี่ยวกับการจราจร

 -คาปรับปรุงและซอมแซมระบบสัญญาณไฟจราจรและอุปกรณตางๆ  เกี่ยวกับการ
จราจรและอื่นๆ  
 -คาอุปกรณติดตั้งและเคร่ืองหมายจราจร

 -คาซอมแซมระบบสัญญาณไฟจราจรตามถนนสายตางๆ ซึ่งชํารุดและเปนคา
อุปกรณตางๆ
  (2) เงินทุนการศึกษา  จํานวน 1,212,000  บาท
เพ่ือจายเปนเงินทุนการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพโดยตั้งจายตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1829 ลงวันท่ี 15 
กันยายน 2552  ระดับปริญญาตรี  และระดับปริญญาโท  
  (3) เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง  จํานวน  1,250,000  
บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายตางๆ  ดังนี้
  (1) คาใชจายในการจัดการจราจร  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดการจราจรภาย
ในเขตเทศบาล  จํานวน 1,000,000  บาท  ดังนี้

รายจายตามขอผูกพัน จํานวน 4,928,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายกรณีจําเปนตามความเหมาะสมหรือกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณ
ภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวม สําหรับ
การอนุมัติใหใชเงินสํารองจายเปนอํานาจของคณะผูบริหารทองถิ่น

สํารองจาย จํานวน 25,998,146 บาท

เพ่ือจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลนครตรัง 
ท่ีแพทยไดรับรองและไดทําการวินิจฉัยแลว  และมีสภาพความเปนอยูยากจนหรือ
ถูกทอดท้ิง  ขาดผูอุปการะดูแลไมสามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได  ตั้งจายตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/ว 1542 ลงวันท่ี 
2 กรกฎาคม 2556  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนท่ีสุด ท่ี มท 
0891.3/ว 1655 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)

เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส จํานวน 120,000 บาท

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
-  สําหรับจายเปนเงินประกันสังคมของพนักงานจางตามภารกิจ(บุคลากรสนับสนุน
การสอน) และพนักงานจางท่ัวไป(ตําแหนงทดแทนลูกจางประจําท่ีปฏิบัติหนาท่ีใน
สถานศึกษาท่ีไดยุบเลิกตําแหนง)  ในสถานศึกษา (สถ.จัดสรรใหในสวนของลูกจาง 
รอยละ 5  และ อปท.สมทบ รอยละ 5)  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนมาก ท่ี มท 0809.4/ว 1552 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2556(ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป)
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สําหรับจายเปนคาครองชีพผูรับบํานาญซึ่งเปนพนักงานเทศบาลสามัญ ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญของ
ราชการสวนทองถิ่น  (ฉบับท่ี 1-14)

เงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญ จํานวน 2,172,700 บาท

สําหรับจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น โดยตั้งจาย
ในอัตรารอยละ  2 ของประมาณการรายรับท่ัวไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  
โดยไมรวมรายไดจากพันธบัตรเงินกู เงินท่ีมีผูอุทิศให  และเงินอุดหนุน  (ท่ัวไปและ
เฉพาะกิจ) 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ประมาณการรายรับป 2557 จํานวน  
611,834,000  บาท)  เทศบาลนครตรังไดประมาณการรายรับท่ัวไป  ไมรวมเงินท่ี
ไดรับการยกเวนดังกลาวแลว  (หักเงินอุดหนุน 200,646,300  บาท  คิดเปนเงิน  
411,187,700  X 2% = 8,223,754  บาท)  จึงคํานวณตั้งจายไว  เปนเงิน  
8,223,754 บาท  ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น  ดวนมากท่ี  มท  0808.5/ว 1766  ลงวันท่ี  26  สิงหาคม  2554

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 8,223,754 บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนเปนเงินกอน 8 ถึง 15 เทา ของเงินเดือนรวมเงินประจํา
ตําแหนงหรือเงินวิทยฐานะ (ถามี) ตามเวลาราชการทีเหลือ (ป) ใหแกพนักงาน
เทศบาลท่ีเขารวมโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด ปงบประมาณ พ.ศ.2557

โครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนด จํานวน 3,000,000 บาท

สําหรับจายเปนเงินคาทําศพพนักงานเทศบาล  พนักงานครู  ลูกจางประจําและ
พนักงานจาง  กรณีท่ีตายระหวางรับราชการ
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 200,000 บาท)

เงินชวยพิเศษ จํานวน 300,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง  ตามขอตกลง
การดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือ
พ้ืนท่ี  ระหวางสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติกับเทศบาลนครตรัง  ตามขอ
ตกลงเลขท่ี 047/2551 ซึ่งตามขอตกลงดังกลาว  เทศบาลนครตรังจะตองสมทบงบ
ประมาณเขากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง  ในอัตราไมนอยกวารอย
ละ  50  ของคาบริการสาธารณสุขท่ีไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  
ซึ่งในปงบประมาณ 2557 ประมาณการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติจาย
คาบริการสาธารณสุข จํานวน  2,500,000  บาท  ดังนั้น จึงตั้งงบประมาณเพ่ือ
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง  เปนเงิน  1,250,000  บาท

  (4) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครตรัง  จํานวน  60,200  บาท
เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครตรัง  ดวยหลักการ
ประชาชนออม 1 สวน  องคกรปกครองสวนทองถิ่นสมทบ 1 สวน  และรัฐบาล 1 
สวน  โดยในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  มีจํานวนเทาท่ีประชาชนจายเขา
กองทุน  และไมควรเกิน  365 บาท/คน/ป  และเปนไปดวยความอิสระ  ตาม
ศักยภาพทางการคลัง  ตามหนังสือจังหวัดตรัง ดวนท่ีสุด ท่ี ตง 0037.3/12040 ลง
วันท่ี 31 สิงหาคม 2553  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 
0891.4/ว 2502  ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2553  เงินกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล
นครตรังตั้งแตวันท่ี 17 มิถุนายน 2551 – 9 มิถุนายน 2556  มีจํานวนสมาชิก  
602  ราย  สมาชิกจายเขากองทุน  100  บาท/คน/ป  จึงตั้งงบประมาณเพ่ือสมทบ
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครตรัง  เปนเงิน  60,200  บาท
  (5) คาบํารุงสมาคมองคกรปกครองสวนทองถิ่น  จํานวน  1,405,800  บาท
สําหรับจายเปนคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย  ตามขอบังคับและ
ระเบียบของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ขอ 16 โดยพิจารณาจากราย
รับจริงประจําปท่ีผานมาของสมาชิก ยกเวนเงินกู  เงินจายขาดเงินสะสมและเงินอุด
หนุนทุกประเภท  แตตองไมนอยกวารอยละเศษหนึ่งสวนหกของงบประมาณรายรับ  
ท้ังนี้ไมเกินเจ็ดแสนหาหมื่นบาท  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555  เทศบาลนครตรังมี
รายรับจริงไมรวมเงินรายไดดังกลาว  เปนเงิน 420,887,201.98 บาท  คํานวณตั้ง
จายในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไดเทากับ  702,881.63  บาท  จึงตั้งงบประมาณ
รายจายไว  702,900  บาท  และในปงบประมาณ พ.ศ.2555 เทศบาลนครตรังไม
ไดตั้งงบประมาณเพ่ือจายเปนคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย  ตาม
หนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ท่ี ส.ท.ท.531/2555 ลงวันท่ี 22 
มิถุนายน 2555 ไดแจงใหเทศบาลตั้งงบประมาณรายจายเกี่ยวกับคาบํารุงสันนิบาต
เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายจายขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม พ.ศ.2555 ขอ 6 วรรคสอง  จึงตั้งงบประมาณราย
จายเพ่ือจายเปนคาบํารุงสันนิบาตแหงประเทศไทยของปงบประมาณ พ.ศ.2555 
จํานวน  702,900 บาท  รวมตั้งไว  1,405,800



วันที่พิมพ : 5/9/2556  09:59:28 หนา : 57/57

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผูรับบํานาญ  ท่ีมีสิทธิ
เบิกไดตามระเบียบฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูรับบํานาญ จํานวน 125,400 บาท

เพ่ือจายเปนเงินบําเหน็จลูกจางประจําท่ีมีสิทธิไดรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยบําเหน็จลูกจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.
ศ.2552

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา จํานวน 516,400 บาท

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลผูรับบํานาญตลอด
จนบุคคลในครอบครัวท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลผูรับบํานาญ จํานวน 1,200,000 บาท















































































 
 
 

สวนที ่3 
 

งบประมาณรายจายเฉพาะการ 
 

งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล 
 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

ของ 
 

เทศบาลนครตรัง 
 

อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
 



รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ

ป 2554 ป 2555 ป 2556

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย

   ประเภทรายรับ  กําไรจากการจําหนายทรัพยหลุด 1,593,768.00      3,283,305.00      3,193,770.00      

   ประเภทรายรับ  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,134.87             5,808.93             551.98                

   ประเภทรายรับ  ดอกเบี้ยรับจํานํา 22,238,218.00    23,961,511.00    20,365,100.25    

   ประเภทรายรับ  รายไดเบ็ดเตล็ด -                      13,000.00           -                      

รายไดอ่ืน

   ประเภทรายรับ  เงินบูรณะทองถ่ิน 30% 5,832,567.85      5,820,963.49      6,582,102.32      

   ประเภทรายรับ  เงินรางวัลประจําป 2,916,283.93      2,910,481.74      3,291,051.16      

   ประเภทรายรับ  เงินสมทบทุนหมุนเวียน 10,693,041.07    10,671,766.39    12,067,187.58    

รวมรายรับ 43,275,013.72   46,666,836.55   45,499,763.29   

รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ

ป 2554 ป 2555 ป 2556

งบกลาง 672,450.47         1,291,103.51      1,915,682.85      

งบดําเนินงาน 1,349,837.78      1,295,207.36      911,438.07         

งบบุคลากร 2,280,360.00      2,380,440.00      1,820,680.00      

งบรายจายอ่ืน 19,441,892.85    19,403,211.62    15,489,238.74    

งบลงทุน 16,800.00           246,000.00         -                      

รวมรายจาย 23,761,341.10   24,615,962.49   20,137,039.66   

รายจายจริง

คําแถลง

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557

รายรับจริง

คําแถลง

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557
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เงินสมทบทุนหมุนเวียน จํานวน 14,850,000 บาท

เงินรางวัลประจําป จํานวน 4,050,000 บาท

เงินบูรณะทองถิ่น 30% จํานวน 8,100,000 บาท

รายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 10,000 บาท

รายไดเบ็ดเตล็ด รวม 10,000 บาท

ดอกเบี้ยรับจํานํา จํานวน 27,000,000 บาท

ดอกเบี้ยรับจํานํา รวม 27,000,000 บาท

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 10,000 บาท

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร รวม 10,000 บาท

กําไรจากการจําหนายทรัพยหลุด จํานวน 3,000,000 บาท

กําไรจําหนายทรัพยหลุด รวม 3,000,000 บาท

เทศบาลนครตรัง
อําเภอ เมืองตรัง  จังหวัดตรัง

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
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เพ่ือจายเปนคาเงินรางวัลเจาหนาท่ีใหแก ผูตรวจการสถานธนานุบาล 
(ปลัดเทศบาล) และจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานเทศบาลท่ี
ปฏิบัติหนาท่ีแทนผูตรวจการสถานธนานุบาล เชน รองปลัดเทศบาล ฯ 
และจายใหแกพนักงานสถานธนานุบาลในวันตรวจสอบทรัพยรับจํานํา
และอื่น ๆ

เงินรางวัลเจาหนาท่ี จํานวน 150,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพิเศษ  2% และ  4% ของพนักงานสถาน
ธนานุบาล  จํานวน  4 อัตรา

คาตอบแทนพิเศษ จํานวน 70,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุ
บาล ฯ

เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว จํานวน 60,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือบุตรพนักงานสถานธนานุบาลฯ ท่ีมีสิทธิเบิก
ไดตามระเบียบ ฯ

เงินชวยเหลือบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการรักษาพายาบาลใหกับพนักงานสถาน
ธนานุบาล ตลอดจนบุคคลในครอบครัวท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 200,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร คาเลาเรียนบุตรของพนักงาน
สถานธนานุบาล ท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ ฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 150,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาเชาบานแกพนักงานสถานธนานุบาลท่ีโอน (ยาย)  มา
จากสถานธนานุบาลอื่นและมีสิทธิเบิกจายคาเชาบานไดตามระเบียบฯ

คาเชาบาน จํานวน 45,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินตอบแทนนอกเหนือคาจาง  คาตอบแทนเพ่ิม  2%, 
4%, 6%, 8% ของพนักงานสถานธนานุบาล ตามหนังสือสํานักงาน 
จ.ส.ท.ท่ี มท 0801.5/ว 1116  ลงวันท่ี  22 กันยายน  2547 จํานวน  
2 อัตรา

เงินอื่น จํานวน 30,000 บาท

สําหรับจายเปนคาจางและเงินปรับปรุงคาจางประจําปของพนักงาน
สถานธนานุบาล  จํานวน 9 อัตรา

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 2,600,000 บาท

เพ่ือจายใหกับพนักงานสถานธนานุบาลตําแหนงผูตรวจการประจํา
ภาค (ผูจัดการสถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง)  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

เงินประจําตําแหนง จํานวน 114,000 บาท

เทศบาลนครตรัง

อําเภอ เมืองตรัง   จังหวัดตรัง

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
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สําหรับจายเปนคาเล้ียงรับรองอาหารและเคร่ืองดื่มผูมาตรวจเยี่ยม 
หรือมาตรวจการปฏิบัติงานของสถานธนานุบาลฯ  ไดตั้งจายตาม
ระเบียบฯ ท่ีกําหนด   และสําหรับเบิกจายเปนคาน้ําดื่มใหกับลูกคาท่ีมา
ติดตอกับทางสถานธนานุบาลฯ  และเพ่ือจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรมเพ่ือเปนการระลึกถึงวันกอตั้งสถานธนานุบาล  เชน  จัดให
มีพิธีการทางศาสนา  การบําเพ็ญประโยชนทางสังคม  และคาใชจาย
อื่นๆ ท่ีจําเปนในการจัดกิจกรรม  ฯลฯ

คารับรอง จํานวน 30,000 บาท

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รวม 30,000 บาท

สําหรับจายใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินในการตรวจสอบงบการเงิน
และรับรองงบการเงินประจําปของสถานธนานุบาลฯ

คาสอบบัญชี จํานวน 100,000 บาท

สําหรับจายเปนคาหนังสือพิมพรายวันเพ่ือดูราคาทองคําในแตละวัน

คาวารสาร จํานวน 5,000 บาท

สําหรับจายเปนคาภาษีโรงเรือนและท่ีดินของสถานธนานุบาล ใหแก
เทศบาลนครตรัง

คาภาษีโรงเรือนและท่ีดิน จํานวน 21,000 บาท

สําหรับจายเปนคาปรับปรุงและรักษาโปรแกรมระบบรับจํานําของ
สถานธนานุบาล

คาปรับปรุงและรักษาโปรแกรม จํานวน 6,000 บาท

สําหรับจายเปนคาเบี้ยประกันภัยอาคารและทรัพยสินของสถานธนานุ
บาลรวมท้ังรถจักรยานยนตของสถานธนานุบาลและอื่นๆ

คาเบี้ยประกันอัคคีภัย จํานวน 60,000 บาท

-สําหรับจายเปนคาธรรมเนียมคาอากรคาใชจายในการจัดทําสัญญา
เบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร ฯลฯ
-สําหรับจายเปนคาตอทะเบียนรถจักรยานยนตของสถานธนานุบาล 
จํานวน 1 คัน

คาธรรมเนียมอื่นๆ จํานวน 20,100 บาท

สําหรับจายเปนคาตอใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานําตามกฎหมาย

คาธรรมเนียมใบอนุญาต จํานวน 1,000 บาท

สําหรับจายเปนคาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทํากิจการอยางใด
อยางหนึ่งใหสถานธนานุบาล ฯลฯ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ รวม 223,100 บาท

เพ่ือจายเปนคาสมทบเงินสะสมใหแกพนักงานสถานธนานุบาล ฯ ตาม
ระเบียบฯ

เงินสมทบเงินสะสม จํานวน 260,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาพาหนะเหมาจายใหนายกเทศมนตรี 

คาพาหนะเหมาจาย จํานวน 120,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาเบี้ยเล้ียงในวันจําหนายทรัพยหลุดใหแกพนักงานสถาน
ธนานุบาล และเจาหนาท่ีซึ่งปฏิบัติหนาท่ีในวันท่ีมีการจําหนายทรัพย
หลุด

คาเบี้ยเล้ียงจําหนายทรัพยหลุด จํานวน 30,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาอาหารใหแกพนักงานสถานธนานุบาลท่ีปฏิบัติงานทุก
วันทําการ  ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ ฯ  และพนักงานเทศบาลท่ีได
รับการแตงตั้งใหปฏิบัติงานแทนพนักงานสถานธนานุบาลเปนการชั่ว
คราว

คาอาหาร จํานวน 250,000 บาท
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สําหรับจายเปนคาน้ําประปาของสถานธนานุบาล

คาน้ําประปา จํานวน 36,000 บาท

สําหรับจายเปนคาไฟฟาของสถานธนานุบาล

คาไฟฟา จํานวน 180,000 บาท

สําหรับจายเปนคาวัสดุตาง ๆ  ท่ีไมไดระบุไวในประเภทใดประเภท
หนึ่งใหเบิกจายไดในประเภทนี้

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอรตาง ๆ  เชน อุปกรณสํารองขอมูล 
ผาหมึก เข็มเคร่ืองพิมพ ตลับผงหมึก ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

สําหรับจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร และจัดซื้อวัสดุตาง ๆ  ใน
การเขียนปายประกาศเกี่ยวกับงาน สถานธนานุบาล ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

สําหรับจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน รถจักรยานยนตท่ีอยูใน
ความรับผิดชอบของสถานธนานุบาลและจัดซื้อน้ํามันหลอล่ืนตาง ๆ   
ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน จํานวน 12,000 บาท

สําหรับจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก ยางใน 
แบตเตอร่ี หัวเทียน ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

สําหรับจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน สี ทินเนอร แปรงทาสี และจัดซื้อ
วัสดุตางๆ สําหรับใชในการรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตาง ๆ ท่ีอยู
ในความรับผิดชอบของสถานธนานุบาล ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจายเปนคาวัดสุงานบานงานครัว เชน ไมกวาด ไมถูพ้ืน ผงซัก
ฟอก ถังขยะ แกวน้ํา ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจายเปนคาวัสดุไฟฟา เชน สายไฟฟา สวิทซไฟฟา  ฯลฯ 

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุและอุปกรณตางๆ ในการปฏิบัติงานของสถานธนา
นุบาล(โรงรับจํานํา) เชน  คาสมุด คากระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ  
ตั๋วรับจํานํา  ใบเสร็จดอกเบี้ย  ใบเสร็จจําหนายทรัพยหลุด  เคร่ือง
เขียน  กระดาษตอเนื่องสําหรับพิมพรายงานตางๆ  ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

สําหรับจายเปน  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ   ท่ีดินและสิ่ง
กอสราง  และทรัพยสินอื่นๆ  เชน เคร่ืองพิมพดีด โตะ เกาอี้  เคร่ือง
คอมพิวเตอร  เคร่ืองพร้ินเตอร  ทาสีภายในอาคารสํานักงาน  และ
วัสดุตาง ๆ  ท่ีสถานธนานุบาลรับผิดชอบ ฯลฯ  รวมท้ังการซอมแซม
ทรัพยหลุดเปนกรรมสิทธ์ิรอการจําหนาย ซึ่งอาจเกิดการชํารุดใหอยู
ในสภาพท่ีดีทําใหสามารถจําหนายได ฯลฯ

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน จํานวน 150,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม รวม 150,000 บาท

สําหรับจายเปนคาพาหนะเดินทาง คาเบี้ยเล้ียง และคาเชาท่ีพัก ใหแก
พนักงานสถานธนานุบาล ฯ ท่ีเดินทางไปราชการในกิจการของสถาน
ธนานุบาล และเปนคาขนยายของพนักงานสถานธนานุบาล ฯลฯ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น (03) รวม 150,000 บาท
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เพ่ือจายเปนเงินคาเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพนจากการเปนพนัก
งานสถานธนานุบาล โดยสํานักงาน จ.ส.ท. ไดกําหนดในอัตราไมเกิน
รอยละ 2 ของรายไดในปท่ีลวงมา ซึ่งสํานักงานตรวจเงินแผนดินได
รับรองแลว ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ท่ี มท 0801.5/ว 1207 ลง
วันท่ี 12 มิถุนายน 2556

เงินสมทบสวัสดิการหลังพนจากการเปนพนักงานสถานธนานุบาล จํานวน 546,000 บาท

เพ่ือสํารองไวเปนคาชําระดอกเบี้ยเงินกูสํานักงานเงินทุนสงเสริม
กิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)

คาชําระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู ก.ส.ท. จํานวน 200,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาดอกเบี้ยเงินกูเบิกเกินบัญชีธนาคารดังนี้
1.ธนาคารออมสิน สาขาตรัง วงเงินท่ีขอกูเบิกเกินบัญชีธนาคาร 
30,000,000 บาท
2.ธนาคารออมสิน สาขาตรัง วงเงินท่ีขอกูเบิกเกินบัญชีธนาคาร 
80,000,000 บาท
3.เพ่ือสํารองไวสําหรับดอกเบี้ยเงินกูเบิกเกินบัญชีธนาคาร กรณีขอกู
เพ่ิมเติมระหวางป

คาชําระดอกเบี้ยเงินกูธนาคาร จํานวน 6,000,000 บาท

เพ่ือสํารองไวเปนคาชําระดอกเบี้ยเงินกูกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) และอื่นๆ

คาชําระดอกเบี้ยเงินกู จํานวน 300,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือพัฒนาทองถิ่นกรณีพิเศษ โดยจายเปนคา
ดอกเบี้ยเงินยืมเงินสะสมเทศบาลกรณีขอกูเพ่ิมเติมระหวางป

สํารองจาย จํานวน 200,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินสมทบทุนหมุนเวียน

เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55% จํานวน 14,850,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินบูรณะทองถิ่น 

เงินบูรณะทองถิ่น 30% จํานวน 8,100,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินรางวัลประจําป

เงินรางวัลประจําป 15% จํานวน 4,050,000 บาท

สําหรับจายใหแกสํานักงาน จ.ส.ท. ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ท่ี 
มท 0801.5/ว 1208 ลงวันท่ี 12 มิถุนายน 2556

คาใชจายฝายอํานวยการ จํานวน 144,000 บาท

สําหรับจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ตและคาสื่อ
สารอื่นๆและใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพ่ือใหไดใชบริการดัง
กลาวและคาใชจายท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ

คาบริการทางดานโทรคมนาคม จํานวน 12,000 บาท

สําหรับจายเปนคาดวงตราโปรษณีย  คาจัดสงเอกสารทางไปรษณีย  
เชน  รายงานประจําวัน  และอื่น ๆ

คาไปรษณีย จํานวน 40,000 บาท

สําหรับจายเปนคาโทรศัพทของสถานธนาสุบาล

คาโทรศัพท จํานวน 12,000 บาท






