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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

ของ 
 

เทศบาลนครตรัง 
 

อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
 
  



1 
 
 

คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับที่  1 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 
 
ทานประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง 
 
 ตามที่สภาเทศบาลนครตรัง  ไดพิจารณาอนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.2556  ไปแลวน้ัน 
 
 บัดน้ีปรากฏวา  เทศบาลนครตรังมีความจําเปนตองต้ังงบประมาณรายจายเพิ่มข้ึน  เน่ืองจากมีรายรับ 
บางประเภทเพิ่มมากข้ึน  ประกอบกับเทศบาลนครตรังมีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับ 
เปนเงินทั้งสิ้น  78,581,821.40  บาท  ทําใหมีความจําเปนตองต้ังงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1  เปนเงิน
ทั้งสิ้น  78,570,000  บาท 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่  2 
 

เทศบัญญัต ิ
 

เร่ือง 
 

งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ฉบับที่ 1 

 

ของ 
 

เทศบาลนครตรัง 
 

อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
 
 
 



รวม

ดานบริหารงานท่ัวไป

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 218,000                         

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 16,688,000                     

ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 560,000                         

แผนงานสาธารณสุข 453,600                         

แผนงานเคหะและชุมชน 48,413,500                     

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1,292,400                      

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 9,813,000                      

ดานการดําเนินงานอ่ืน

งบกลาง 1,131,500                      

งบประมาณรายจายท้ังสิ้น 78,570,000                   

2

ดาน

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  1

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556  ของเทศบาลนครตรัง

อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง



แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบลงทุน

คาครุภัณฑ 68,000                   150,000                 218,000                

รวม 68,000                  150,000                218,000                

รายจายตามงานและงบรายจาย

เทศบาลนครตรัง

อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง

                 งาน

               งบ
งานบริหารท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน

คาครุภัณฑ 4,650,000               4,650,000              

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 12,038,000             12,038,000            

รวม 16,688,000            16,688,000            
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                 งาน งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับการรักษา

ความสงบภายใน

รวม

               งบ



แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

คาครุภัณฑ 560,000                 560,000                

รวม 560,000                560,000                

แผนงานสาธารณสุข

งบลงทุน

                 งาน
รวม

               งบ

งานระดับกอนวัยเรียน

และประถมศึกษา

                 งาน งานบริการสาธารณสุข

และงานสาธารณสุขอื่น
รวม

               งบ

งบลงทุน

คาครุภัณฑ 453,600                 453,600                

รวม 453,600                453,600                

แผนงานเคหะและชุมชน

งบลงทุน

คาครุภัณฑ -                        11,830,000             7,964,000               19,794,000             

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 26,119,500             2,500,000               -                        28,619,500             

รวม 26,119,500            14,330,000            7,964,000              48,413,500            

รวม
               งบ

                 งาน
งานไฟฟาถนน งานสวนสาธารณะ

งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล

4



แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบลงทุน

คาครุภัณฑ 1,292,400               1,292,400               

รวม 1,292,400              1,292,400              

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

                 งาน งานกีฬาและ

                 งาน
รวม

               งบ

งานสงเสริมและ

สนับสนุนความ

เขมแข็งชุมชน

งบลงทุน

คาครุภัณฑ 118,000                 118,000                

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 9,695,000               9,695,000              

รวม 9,813,000              9,813,000              

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

บําเหน็จ/บํานาญ 1,131,500               1,131,500              

รวม 1,131,500              1,131,500              

                 งาน งานกีฬาและ

นันทนาการ
รวม

               งบ 5

                 งาน
งบกลาง รวม

               งบ





รายการ ยอดประมาณการเดิม รับจริงระหวางป รับจริงเกินประมาณการ ยอดประมาณการ

หมวดภาษีอากร

   ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 30,000,000.00 32,711,247.69 2,711,247.69 2,700,000.00 

   ภาษีบํารุงทองท่ี 450,000.00 464,998.34 14,998.34 

   ภาษีปาย 5,000,000.00 6,008,699.00 1,008,699.00 1,000,000.00 

   อากรการฆาสัตว 186,000.00 211,710.00 25,710.00 

   อากรรังนกอีแอน 20,000.00 23,526.31 3,526.31 

รวมหมวดภาษีอากร 35,656,000.00 39,420,181.34 3,764,181.34 3,700,000.00 

หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับ และใบอนุญาต

   คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว 279,000.00 312,705.00 33,705.00 

   คาธรรมเนียมโรงพักสัตว 56,000.00 68,373.00 12,373.00 

   คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 24,000.00 33,350.30 9,350.30 

   คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน 7,000.00 8,468.00 1,468.00 

   คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 80,000.00 203,281.00 123,281.00 

   คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 230,000.00 219,300.00 10,700.00- 

   คาธรรมเนียมเก่ียวกับบัตรประจําตัวประชาชน 100,000.00 84,750.00 15,250.00- 

   คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย 20,000.00 17,200.00 2,800.00- 

7
รายงานประมาณการรายรับงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับท่ี  1

ประจําปงบประมาณ 2556

เทศบาลนครตรัง

อําเภอเมืองตรัง   จังหวัดตรัง



รายการ ยอดประมาณการเดิม รับจริงระหวางป รับจริงเกินประมาณการ ยอดประมาณการ

   คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 6,000,000.00 8,126,631.00 2,126,631.00 2,110,000.00 

   คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 200,000.00 124,790.00 75,210.00- 

   คาปรับผูกระทําผิดกฏหมายและขอบังคับทองถ่ิน 20,000.00 37,900.00 17,900.00 

   คาปรับการผิดสัญญา 50,000.00 510,976.51 460,976.51 400,000.00 

   คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 190,000.00 158,800.00 31,200.00- 

   คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร

   ในครัวหรือพ้ืนท่ีใดซึ่งมีพ้ืนท่ีเกิน  200  ตารางเมตร
180,000.00 155,000.00 25,000.00- 

   คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 1,500.00 20.00 1,480.00- 

   คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 5,000.00 5,808.00 808.00 

   คาใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 20,000.00 26,295.00 6,295.00 

รวมหมวดคาธรรมเนียม  คาปรับ  และใบอนุญาต 7,462,500.00 10,093,647.81 2,631,147.81 2,510,000.00 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน

   คาเชาหรือบริการสถานท่ี 5,830,000.00 10,513,278.87 4,683,278.87 4,681,000.00 

   ดอกเบี้ย 10,750,000.00 30,130,956.44 19,380,956.44 19,380,000.00 

   เงินปนผลหรือเงินรางวัลตางๆ 500.00 500.00 - 

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน 16,580,500.00 40,644,735.31 24,064,235.31 24,061,000.00 

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย

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

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

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

   คาขายแบบแปลน 500,000.00 740,400.00 240,400.00 200,000.00 
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รายการ ยอดประมาณการเดิม รับจริงระหวางป รับจริงเกินประมาณการ ยอดประมาณการ

   คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 80,000.00 131,160.00 51,160.00 

   คาสมัครสมาชิกหองสมุด 20,000.00 15,520.00 4,480.00- 

   รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 210,000.00 346,385.55 136,385.55 120,000.00 

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 810,000.00 1,233,465.55 423,465.55 320,000.00 

หมวดรายไดจากทุน

   คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 5,000.00 - 5,000.00- 

รวมหมวดรายไดจากทุน 5,000.00 - 5,000.00- - 

หมวดภาษีจัดสรร

   ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 240,000,000.00 246,156,354.45 6,156,354.45 6,100,000.00 

   ภาษีมูลคาเพ่ิม 1 ใน 9 19,500,000.00 21,494,947.85 1,994,947.85 1,829,000.00 

   ภาษีธุรกิจเฉพาะ 500,000.00 - 500,000.00- - 

   ภาษีสุรา 9,000,000.00 9,659,280.16 659,280.16 650,000.00 

   ภาษีสรรพสามิต 20,000,000.00 21,133,064.74 1,133,064.74 1,100,000.00 

   คาภาคหลวงแร 200,000.00 357,879.31 157,879.31 

   คาภาคหลวงปโตรเลียม 300,000.00 938,224.56 638,224.56 600,000.00 

   คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 19,000,000.00 34,739,964.00 15,739,964.00 15,700,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 308,500,000.00 334,479,715.07 25,979,715.07 25,979,000.00 

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป

   เงินอุดหนุนท่ัวไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจถายโอนเลือกทํา 171,950,000.00 193,991,974.00 22,041,974.00 22,000,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 171,950,000.00 193,991,974.00 22,041,974.00 22,000,000.00 

รวมทุกหมวด 547,864,000.00 626,445,821.40 78,581,821.40 78,570,000.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 
ประจําปงบประมาณ 2556 

เทศบาลนครตรัง 
อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

 
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  78,570,000  บาท  แยกเปน 

รายไดจัดเก็บเอง 
 
หมวดภาษีอากร รวม 3,700,000 บาท 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 2,700,000 บาท 
เดิมประมาณการรายรับไว จํานวน 30,000,000 บาท  เทศบาลเรงรัด

จัดเก็บภาษีประเภทน้ีไดสูงกวาประมาณการที่ต้ังไว  เปนเงิน  32,711,247.69  
บาท  จึงนํามาต้ังงบประมาณเพิ่มเติม เปนเงินจํานวน  2,700,000  บาท 

   

ภาษีปาย 
เดิมประมาณการรายรับไว จํานวน 5,000,000 บาท  เทศบาลเรงรัด

จัดเก็บภาษีประเภทน้ีไดสูงกวาประมาณการที่ต้ังไว  เปนเงิน  6,088,699.00  
บาท  จึงนํามาต้ังงบประมาณเพิ่มเติม เปนเงินจํานวน  1,000,000  บาท 

 

จํานวน 1,000,000 บาท 

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต รวม 2,510,000 บาท 
คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 2,110,000 บาท 

เดิมประมาณการรายรับไว จํานวน 6,000,000 บาท  เทศบาลไดรับเงิน
รายไดประเภทน้ีแลว  เปนเงิน  8,126,631.00 บาท  จึงนํามาต้ังงบประมาณ
เพิ่มเติม เปนเงินจํานวน  2,110,000  บาท 

   

คาปรับผิดสัญญา จํานวน 400,000 บาท 
เดิมประมาณการรายรับไว จํานวน 50,000 บาท  เทศบาลไดรับเงิน

รายไดประเภทน้ีแลว  เปนเงิน  510,976.51  บาท  จึงนํามาต้ังงบประมาณ
เพิ่มเติม เปนเงินจํานวน  400,000  บาท 

 

   

หมวดรายไดจากทรัพยสิน รวม 24,061,000 บาท 
คาเชาหรือบริการสถานที ่ จํานวน 4,681,000 บาท 

เดิมประมาณการรายรับไว จํานวน 5,830,000 บาท  เทศบาลไดรับเงิน
รายไดประเภทน้ีแลว  เปนเงิน  10,513,278.87 บาท  จึงนํามาต้ังงบประมาณ
เพิ่มเติม เปนเงินจํานวน  4,681,000  บาท 

   

ดอกเบี้ย จํานวน 19,380,000 บาท 
เดิมประมาณการรายรับไว จํานวน 10,750,000 บาท  เทศบาลไดรับเงิน

รายไดประเภทน้ีแลว  เปนเงิน  30,130,956.44 บาท  จึงนํามาต้ังงบประมาณ
เพิ่มเติม เปนเงินจํานวน  19,380,000  บาท 
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หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด รวม 320,000 บาท 
คาขายแบบแปลน จํานวน 200,000 บาท 

เดิมประมาณการรายรับไว จํานวน 500,000 บาท  เทศบาลไดรับเงิน
รายไดประเภทน้ีแลว  เปนเงิน  740,400 บาท  จึงนํามาต้ังงบประมาณเพิ่มเติม 
เปนเงินจํานวน  200,000  บาท 

   

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 120,000 บาท 
เดิมประมาณการรายรับไว จํานวน 210,000 บาท  เทศบาลไดรับเงิน

รายไดประเภทน้ีแลว  เปนเงิน  346,385.55 บาท  จึงนํามาต้ังงบประมาณ
เพิ่มเติม เปนเงินจํานวน  120,000  บาท 
 

   

 
 

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
หมวดภาษีจัดสรร รวม 25,979,000 บาท 

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 6,100,000 บาท 
เดิมประมาณการรายรับไว จํานวน 240,000,000 บาท  เทศบาลไดรับ

จัดสรรเงินประเภทน้ีแลว เปนเงิน  246,156,354.45 บาท  จึงนํามาต้ัง
งบประมาณเพิ่มเติม  เปนเงินจํานวน  6,100,000  บาท 
 

   

ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9 จํานวน 1,829,000 บาท 
เดิมประมาณการรายรับไว จํานวน 19,500,000 บาท  เทศบาลไดรับ

จัดสรรเงินประเภทน้ีแลว เปนเงิน  21,494,947.85 บาท  จึงนํามาต้ัง
งบประมาณเพิ่มเติม  เปนเงินจํานวน  1,829,000  บาท 
 

   

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

จัดสรรเงินประเภทน้ีแลว เปนเงิน  9,659,280.16 บาท  จึงนํามาต้ังงบประมาณ
เพิ่มเติม  เปนเงินจํานวน  650,000  บาท 
 

   

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 1,100,000 บาท 
เดิมประมาณการรายรับไว จํานวน 20,000,000 บาท  เทศบาลไดรับ

จัดสรรเงินประเภทน้ีแลว เปนเงิน  21,133,064.74 บาท  จึงนํามาต้ัง
งบประมาณเพิ่มเติม  เปนเงินจํานวน  1,100,000  บาท 
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คาภาคหลวงปโตรเลียม จํานวน 600,000 บาท 
เดิมประมาณการรายรับไว จํานวน 300,000 บาท  เทศบาลไดรับจัดสรร

เงินประเภทน้ีแลว เปนเงิน  938,224.56 บาท  จึงนํามาต้ังงบประมาณเพิ่มเติม  
เปนเงินจํานวน  600,000  บาท 

 

   

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 15,700,000 บาท 
เดิมประมาณการรายรับไว จํานวน 19,000,000 บาท  เทศบาลไดรับ

จัดสรรเงินประเภทน้ีแลว เปนเงิน  34,739,964 บาท  จึงนํามาต้ังงบประมาณ
เพิ่มเติม  เปนเงินจํานวน  15,700,000  บาท 

 

   

 
รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป รวม 22,000,000 บาท 

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน
เลือกทํา 

จํานวน 22,000,000 บาท 

เดิมประมาณการรายรับไว จํานวน 171,950,000 บาท  เทศบาลไดรับ
จัดสรรเงินประเภทน้ีแลว เปนเงิน  193,991,974 บาท  จึงนํามาต้ังงบประมาณ
เพิ่มเติม  เปนเงินจํานวน  22,000,000  บาท 

   

 
 
 



ยอดประมาณการเดิม รับจายระหวางป ยอดประมาณการ

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานบริหารท่ัวไป

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องทําลายเอกสาร -                     -                     8,000                

เครื่องบันทึกเวลาดวยคียการด -                     -                     60,000               

รวมคาครุภัณฑ -                    -                    68,000              

รวมงบลงทุน -                    -                    68,000              

รวมงานบริหารท่ัวไป -                    -                    68,000              

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

กลองถายวีดิโอ -                     -                     150,000             

13

รายการ

รายงานประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับท่ี  1

ประจําปงบประมาณ 2556

เทศบาลนครตรัง

อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง



ยอดประมาณการเดิม รับจายระหวางป ยอดประมาณการรายการ

รวมคาครุภัณฑ -                    -                    150,000            

รวมงบลงทุน -                    -                    150,000            

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ -                    -                    150,000            

รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป -                    -                    218,000            

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

14

รถยนตบรรทุกน้ํา -                     -                     4,650,000           

รวมคาครุภัณฑ -                    -                    4,650,000          

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง

คากอสรางปรับปรุงอาคารสถานีดับเพลิงเทศบาลนครตรัง -                     -                     12,038,000         

รวมคาท่ีดินและสิ่งกอสราง -                    -                    12,038,000        

รวมงบลงทุน -                    -                    16,688,000        

รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน -                    -                    16,688,000        

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน -                    -                    16,688,000        



ยอดประมาณการเดิม รับจายระหวางป ยอดประมาณการรายการ

แผนงานการศึกษา

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

เครื่องเลนดีวีดี -                     -                     56,000               

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

เครื่องรับโทรทัศน -                     -                     469,000             

ครุภัณฑโรงงาน

เครื่องปมน้ํา -                     -                     35,000               

15

รวมคาครุภัณฑ -                    -                    560,000            

รวมงบลงทุน -                    -                    560,000            

รวมงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา -                    -                    560,000            

รวมแผนงานการศึกษา -                    -                    560,000            

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน -                     -                     450,000             



ยอดประมาณการเดิม รับจายระหวางป ยอดประมาณการรายการ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

มอนิเตอร -                     -                     3,600                

รวมคาครุภัณฑ -                    -                    453,600            

รวมงบลงทุน -                    -                    453,600            

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน -                    -                    453,600            

รวมแผนงานสาธารณสุข -                    -                    453,600            

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟาถนน

งบลงทุน

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง

16

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

คากอสรางถนนและทอระบายน้ํา บริเวณถนนควนขนุน ซอย 2 เริ่มตนจาก

ขางบานเลขท่ี 32/5 ไปทางทิศตะวันออก จดรางระบายน้ําของเดิมหนา

บานเลขท่ี 20

-                     -                                  670,000

คากอสรางถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนวังตอ ซอย 2/2 ตอจากของเดิม

ไปจดถนนวังตอ ซอย 2

-                     -                     132,000             

คากอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกอุดมลาภ ซอย 7 -                     -                     388,600             

คากอสรางถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล. แยกจากซอย 13 รัษฎา ขาง

บานเลขท่ี 105/50 ไปทางทิศใตจดคลองน้ําเจ็ด

-                     -                     1,310,000           

คาติดตั้งไฟฟาแสงสวางถนนราชดําเนิน -                     -                     3,553,000           

คาติดตั้งไฟฟาแสงสวางถนนกันตัง -                     -                     2,191,000           



ยอดประมาณการเดิม รับจายระหวางป ยอดประมาณการรายการ

คาติดตั้งปายบอกทางภายในเขตเทศบาลนครตรัง -                     -                     1,000,000           

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง

คาปรับปรุงทอระบายนํ้าพรอมทางเทาถนนเพลินพิทักษ บริเวณหนองนํ้าสาธารณะ -                     -                     478,000             

คาปรับปรุงผิวจราจรถนนกันตัง ซอย 10 เริ่มจากถนนกันตัง (ขางสมาคม

ฮกเก้ียน) ถึงทางเขาบาน สท.ทวีศักดิ์  นาคพล

-                     -                     1,581,000           

คาปรับปรุงผิวจราจรและกอสรางรางระบายน้ําถนนควนขนุนไปทางทิศใตจด

สะพานควนขนุน

-                     -                     1,704,000           

คาปรับปรุงการจราจรบริเวณสามแยกหมี -                     -                     592,000             

คาปรับปรุงไฟฟาแสงสวางบริเวณถนนพระราม 6 -                     -                     3,131,200           

คาปรับปรุงไฟฟาแสงสวางบริเวณเกาะกลางถนนกันตัง -                     -                     1,715,400           

17

คาปรับปรุงไฟฟาแสงสวางบริเวณเกาะกลางถนนเพลินพิทักษ -                     -                     2,623,000           

คาปรับปรุงไฟฟาแสงสวางบริเวณถนนพัทลุงหนาสวนสาธารณะทับเท่ียง -                     -                     344,600             

คาปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางบริเวณจุดภูมิทัศนริมคลองหวยยาง (C1-C9) -                     -                     1,263,700           

คาปรับปรุงระบบไฟฟาและระบบปรับอากาศ อาคารอเนกประสงค

สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร 95

-                                            -   3,442,000           

รวมคาท่ีดินและสิ่งกอสราง -                    -                    26,119,500        

รวมงบลงทุน -                    -                    26,119,500        

รวมงานไฟฟาถนน -                    -                    26,119,500        



ยอดประมาณการเดิม รับจายระหวางป ยอดประมาณการรายการ

งานสวนสาธารณะ

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอ้ี -                     -                     730,000             

โตะพรอมเกาอ้ี -                     -                     730,000             

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถไฟฟา -                     -                     1,800,000           

ครุภัณฑการเกษตร
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เครื่องตัดแตงพุมไม -                     -                     75,000               

เครื่องพนยา -                     -                     15,000               

ครุภัณฑกอสราง

เครื่องเลื่อยโซยนต -                     -                     110,000             

ครุภัณฑงานบานงานครัว

เครื่องซักผา -                     -                     27,000               

ครุภัณฑโรงงาน

เครื่องเติมอากาศ -                     -                     375,000             

เครื่องปมน้ํา -                     -                     120,000             

สวานไฟฟา -                     -                     98,000               



ยอดประมาณการเดิม รับจายระหวางป ยอดประมาณการรายการ

ครุภัณฑอ่ืน

ปอมยามสําเร็จรูป -                     -                     250,000             

อุปกรณเครื่องเลนภายในสวนสาธารณะ -                     -                     7,500,000           

รวมคาครุภัณฑ -                    -                    11,830,000        

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง

คาปรับปรุงอาคาร 200 ป และศาลาพักผอนภายในสวนสาธารณะอนุสาวรีย

พระยารัษฎานุประดิษฐฯ

-                     -                     2,500,000           

รวมคาท่ีดินและสิ่งกอสราง -                    -                    2,500,000          

รวมงบลงทุน -                    -                    14,330,000        

19

รวมงานสวนสาธารณะ -                    -                    14,330,000        

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) -                     -                     820,000             

รถยนตบรรทุกขยะ -                     -                     7,000,000           

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

เครื่องรับสงวิทยุ -                     -                     24,000               

วิทยุสื่อสาร -                     -                     95,000               



ยอดประมาณการเดิม รับจายระหวางป ยอดประมาณการรายการ

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

สัญญาณไฟวับวาบ -                     -                     25,000               

รวมคาครุภัณฑ -                     -                     7,964,000           

รวมงบลงทุน -                     -                     7,964,000           

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล -                     -                     7,964,000           

รวมแผนงานเคหะและชุมชน -                    -                    48,413,500        

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

20

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถโดยสาร (รถตู) -                     -                     1,232,400           

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

กลองถายวีดิโอ -                     -                     60,000               

รวมคาครุภัณฑ -                    -                    1,292,400          

รวมงบลงทุน -                    -                    1,292,400          

รวมงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน -                    -                    1,292,400          

รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน -                    -                    1,292,400          



ยอดประมาณการเดิม รับจายระหวางป ยอดประมาณการรายการ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑงานบานงานครัว

 เครื่องตัดหญา -                     -                     19,000               

ครุภัณฑกีฬา

อุปกรณวอลเลยบอลชายหาด -                     -                     99,000               

รวมคาครุภัณฑ -                    -                    118,000            

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง

คาปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง -                     -                     2,555,000           

คาปรับปรุงสนามยิงปนสิรินธรสนามกีฬาทุงแจง -                     -                     7,140,000           

รวมคาท่ีดินและสิ่งกอสราง -                    -                    9,695,000          

รวมงบลงทุน -                    -                    9,813,000          

รวมงานกีฬาและนันทนาการ -                    -                    9,813,000          

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ -                    -                    9,813,000          



ยอดประมาณการเดิม รับจายระหวางป ยอดประมาณการรายการ

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

บําเหน็จ/บํานาญ

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) 7,527,875            7,527,875            1,131,500           

รวมบําเหน็จ/บํานาญ 7,527,875           7,527,875           1,131,500          

รวมงบกลาง 7,527,875           7,527,875           1,131,500          

รวมแผนงานงบกลาง 7,527,875           7,527,875           1,131,500          

รวมทุกแผนงาน 7,527,875           7,527,875           78,570,000        

22
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 
ประจําปงบประมาณ 2556 

เทศบาลนครตรัง 
อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

 
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น  78,570,000  บาท  จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป  แยกเปน 

แผนงานงบกลาง 
 
งบกลาง รวม 1,131,500 บาท 

งบกลาง รวม 1,131,500 บาท 
บําเหน็จ/บํานาญ รวม 1,131,500 บาท 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) จํานวน 1,131,500 บาท 
สําหรับจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถ่ิน  ตามกฎหมายฯ  ในอัตรารอยละ 2 ของจํานวนเงินรายรับ
ที่เพิ่มข้ึนจริงจากงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ     
พ.ศ.2556  โดยไมรวมรายไดจากพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให 
และเงินอุดหนุน 

   

 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริหารท่ัวไป รวม 68,000 บาท 
งบลงทุน รวม 68,000 บาท 

คาครุภัณฑ รวม 68,000 บาท 
ครุภัณฑสํานักงาน    

เครื่องทําลายเอกสาร จํานวน 8,000 บาท 
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร  แบบละเอียด  จํานวน
ในการตัด 12-15 แผน/ครั้ง  มีระบบสัญญาณแจงเตือนเมื่อ
กระดาษติด  จํานวน  1  เครื่อง  ต้ังจายตามราคาตลาดทองถ่ิน 

   

เครื่องบันทึกเวลาดวยคียการด จํานวน 60,000 บาท 
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องบันทึกเวลาดวยคียการด  พรอม
อุปกรณบัตรและการติดต้ัง  จํานวน 1 เครื่อง  ต้ังจายตามราคา
ตลาดทองถ่ิน 

   

 
 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 150,000 บาท 

งบลงทุน รวม 150,000 บาท 
คาครุภัณฑ รวม 150,000 บาท 
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร    

กลองถายวีดิโอ จํานวน 150,000 บาท 
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เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองวีดิโอ พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ตัว  
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
- มีความละเอียดในการบันทึกภาพแบบ Full High Definition ที่
มีความละเอียดไมตํ่ากวา 1920x1080 พิกเซล 
- สามารถบันทึกภาพตอเน่ืองไดไมตํ่ากวา 10 ช่ัวโมง 
- มีเลนสซูมไมตํ่ากวา 20 เทา 
- รองรับสื่อบันทึกขอมูลแบบ Memory Stick และ Memory Card 
ต้ังจายตามราคาตลาดทองถ่ิน 

   

 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 16,688,000 บาท 

งบลงทุน รวม 16,688,000 บาท 
คาครุภัณฑ รวม 4,650,000 บาท 
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง    

รถยนตบรรทุกนํ้า จํานวน 4,650,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคารถยนตบรรทุกนํ้าแบบอเนกประสงค  ขนาดความจุ   
ไมนอยกวา 12,000 ลิตร ชนิด 10 ลอ  2  เพลา  แบบหัวเกง หนาสั้น  
มีประตูเปด-ปด พรอมท่ีล็อค  สามารถน่ังปฏิบัติงานไดไมนอยกวา 3  
ท่ีน่ัง รวมพนักงานขับรถ  ตอนทายหลังเกง เปนถังบรรทุกนํ้า  ขนาด
ความจุไมนอยกวา 12,000 ลิตร  ดานขางของถังนํ้ามีแผงควบคุมการ
ทํางานดานละ 1 แผง  ตัวรถและอุปกรณเปนของใหมไมเคยใชงาน   
มากอน  ซ่ึงเปนรถบรรทุกนํ้าท่ีผลิตจากโรงงานท่ีไดรับการรับรองระบบ
คุณภาพตามมาตรฐาน เลขท่ี มอก. 9001 หรือ 9002  ในกิจการและ
ข อ บ ข า ย ท่ี ไ ด รั บ ก า ร รั บ ร อ ง จ า ก สํ า นั ก ง า น ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พรอมอุปกรณ จํานวน 1 คัน  ตั้งจายตามราคา
ตลาดทองถิ่น (จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

   

 
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวม 12,038,000 บาท 
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง    

คากอสรางปรับปรุงอาคารสถานีดับเพลิงเทศบาลนครตรัง จํานวน 12,038,000 บาท 
เพื่อจายเปนคาดําเนินการดังน้ี 
- ปรับปรุงอาคาร ค.ส.ล. 3 ช้ันเ ดิมเปนอาคารสํา นักงาน  
หองประชุมและหองพักเวรยาม จํานวน 1 หลัง พื้นที่ประมาณ 
672  ตารางเมตร 
- กอสรางอาคารจอดรถดับเพลิงพรอมถนน พื้นที่ประมาณ 800 
ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง  
(จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
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แผนงานการศึกษา 
 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 560,000 บาท 

งบลงทุน รวม 560,000 บาท 
คาครุภัณฑ รวม 560,000 บาท 
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ    

เครื่องเลนดีวีดี จํานวน 56,000 บาท 
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเลนดีวีดี  พรอมอุปกรณ  จํานวน  
14  ชุด  ต้ังจายตามราคาตลาดทองถ่ิน 

   

 
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร    

เครื่องรับโทรทัศน จํานวน 469,000 บาท 
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องรับโทรทัศนสี จอ LED  ขนาดไมนอย
กวา 42 น้ิว  พรอมติดต้ังขารับโครงลูกกรงเหล็ก  จํานวน 14 ชุด  
ต้ังจายตามราคาตลาดทองถ่ิน 

   

 
ครุภัณฑโรงงาน    

เครื่องปมนํ้า จํานวน 35,000 บาท 
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปมนํ้าแรงดัน ขนาดมอเตอรไมนอย
กวา 3 HP (2200w) สําหรับสระวายนํ้า พรอมอุปกรณ  
ประกอบดวย  โครงสรางภายนอกสามารถปองกันนํ้าสัมผัสกับ
มอเตอรโดยตรงได  ตะกราหนาปมมีขนาดใหญสามารถถอดทํา
ความสะอาดไดพรอมฝาใสปดงายตอการตรวจสอบสิ่งสกปรกที่
ตกคางในตะกรา  มีทอเขา-ออก ขนาดไมนอยกวา 2 น้ิว  จํานวน 
1 เครื่อง  ต้ังจายตามราคาตลาดทองถ่ิน 

   

 
แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 453,600 บาท 

งบลงทุน รวม 453,600 บาท 
คาครุภัณฑ รวม 453,600 บาท 
ครุภัณฑการเกษตร    

เครื่องพนหมอกควัน จํานวน 450,000 บาท 
เ พ่ื อจ า ย เ ป นค า จั ด ซ้ื อ เ ค ร่ื อ งพ นห มอกค วัน   แ บบส ะพา ย  
มีปริมาณการฉีดพนนํ้ายาไมนอยกวา 40 ลิตรตอชั่วโมง  ถังบรรจุนํ้ายา
ไมนอยกวา 6 ลิตร  กําลังเคร่ืองยนตไมต่ํากวา  25  แรงมา  เปน
เคร่ืองท่ีผลิตจากโรงงานท่ีไดรับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน 
เลขท่ี มอก. 9001 หรือ 9002  ในกิจการและขอบขายท่ีไดรับการ
รับรองจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม จํานวน  
6  เคร่ือง  ตั้งจายตามราคาตลาดทองถิ่น 
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร    

มอนิเตอร จํานวน 3,600 บาท 
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อมอนิเตอร (จอภาพ)  ชนิด LCD หรือ LED  
ขนาดไมนอยกวา 20 น้ิว  รองรับความละเอียดการแสดงผลไม
นอยกวา 1,600 x 900 Pixel  มี Refresh Rate ไมนอยกวา  
60 Hz  จํานวน 1 จอ  ต้ังจายตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 

   

 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 
งานไฟฟาถนน รวม 26,119,500 บาท 

งบลงทุน รวม 26,119,500 บาท 
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวม 26,119,500 บาท 
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค    

คากอสรางถนนและทอระบายนํ้า บริเวณถนนควนขนุน ซอย 2 
เริ่มตนจากขางบานเลขที่ 32/5 ไปทางทิศตะวันออก จดรางระบายนํ้า
ของเดิมหนาบานเลขที่ 20 

จํานวน 670,000 บาท 

เพื่อจายเปนคาดําเนินการดังน้ี 
- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวาง 5.00 เมตร ยาว
ประมาณ 20.00 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 94 ตารางเมตร 
- กอสรางทอระบายนํ้าเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร พรอมบอพัก 
ความยาวรวมบอพักไมนอยกวา 100.00 เมตร 
- กอสรางทอระบายนํ้าเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร พรอมบอพัก
และรางวีหลังทอความยาวรวมบอพัก ไมนอยกวา 55.00 เมตร   
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง 

   

 
คากอสรางถนนและรางระบายนํ้า ค.ส.ล. ถนนวังตอ ซอย 2/2  
ตอจากของเดิมไปจดถนนวังตอ ซอย 2 

จํานวน 132,000 บาท 

เพื่อจายเปนคาดําเนินการดังน้ี 
- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวาง 2.50 เมตร ยาว
ประมาณ 42.00 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 100 ตารางเมตร 
- กอสรางรางระบายนํ้า ค.ส.ล. กวาง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 
เมตร พื้นดานบนเปนรางเรียบมีฝาปดเปดทุกระยะ 7.00 เมตร 
หรือตามสภาพพื้นที่ ความยาวรวมทั้งสองขางไมนอยกวา 13.00 
เมตร   
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง 
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คากอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกอุดมลาภ ซอย 7 จํานวน 388,600 บาท 

เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
กวาง 3.90-5.00 เมตร ยาวประมาณ 107.00 เมตร หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 474 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการของเทศบาลนครตรัง 

   

 
คากอสรางถนนและรางระบายนํ้า ค.ส.ล. แยกจากซอย 13 รัษฎา 
ขางบานเลขที่ 105/50 ไปทางทิศใตจดคลองนํ้าเจ็ด 

จํานวน 1,310,000 บาท 

เพื่อจายเปนคาดําเนินการดังน้ี 
- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวาง 2.50-7.50 เมตร 
ยาวประมาณ 96.00 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 622 ตารางเมตร 
- กอสรางรางระบายนํ้า ค.ส.ล. กวาง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 
เมตร พื้นดานบนเปนรางต้ืนมีฝาปดเปดทุกระยะ 7.00 เมตร หรือ
ตามสภาพพื้นที่ความยาวรวมทั้งสองขางไมนอยกวา 192.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง 

   

 
คาติดต้ังไฟฟาแสงสวางถนนราชดําเนิน จํานวน 3,553,000 บาท 

เพื่อจายเปนคาดําเนินการติดต้ังโคมไฟฟาแสงสวางพรอมเสาและ
อุปกรณ จํานวน 48 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการ
ของเทศบาลนครตรัง 

   

 
คาติดต้ังไฟฟาแสงสวางถนนกันตัง จํานวน 2,191,000 บาท 

เพื่อจายเปนคาดําเนินการติดต้ังโคมไฟฟาแสงสวางพรอมเสาและ
อุปกรณ จํานวน 30 ชุด  รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการ
ของเทศบาลนครตรัง 

   

 
คาติดต้ังปายบอกทางภายในเขตเทศบาลนครตรัง จํานวน 1,000,000 บาท 

เพื่อจายเปนคาดําเนินการติดต้ังปายบอกทางเปนภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ตามถนนสายตางๆ ภายในเขตเทศบาลนครตรัง 
ประมาณ 10 สาย คือ ถนนวิเศษกุล  ถนนกันตัง  ถนนหวยยอด  
ถนนทากลาง  ถนนราชดําเนิน  ถนนเพลินพิทักษ  ถนนพัทลุง  
ถนนเจิมปญญา  ถนนรัษฎา  ถนนพระราม 6 ฯลฯ รายละเอียด
ตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง 
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง    
คาปรับปรุงทอระบายนํ้าพรอมทางเทาถนนเพลินพิทักษ บริเวณหนอง
นํ้าสาธารณะ 

จํานวน 478,000 บาท 

เพื่อจายเปนคาดําเนินการดังน้ี 
- กอสรางทอระบายนํ้า ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.80 เมตร  
ยาวรวมบอพักประมาณ 50.00 เมตร 
- กอสรางบอพักทอระบายนํ้า ขนาด 0.80x1.00 เมตร จํานวน   
6 บอ 
- กอสรางทางเทารวมคันหินกวาง 1.50 เมตร ยาว 50.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง 

   

 
คาปรับปรุงผิวจราจรถนนกันตัง ซอย 10 เริ่มจากถนนกันตัง       
(ขางสมาคมฮกเกี้ยน) ถึงทางเขาบาน สท.ทวีศักด์ิ  นาคพล 

จํานวน 1,581,000 บาท 

เพื่อจายเปนคาดําเนินการปูผิวจราจรแอสฟลติกคอนกรีต หนา 
0.05 เมตร กวาง 4.00-7.00 เมตร ยาวประมาณ 600.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 3,200 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบ
แปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง 

   

 
คาปรับปรุงผิวจราจรและกอสรางรางระบายนํ้าถนนควนขนุนไปทาง
ทิศใตจดสะพานควนขนุน 

จํานวน 1,704,000 บาท 

เพื่อจายเปนคาดําเนินการดังน้ี 
- รื้อผิวจราจรของเดิมออก หนา 0.05 เมตร แลวทําการปู      
แอสฟลทติกคอนกรีตใหม หนา 0.05 เมตร กวาง 2.90-8.00 เมตร 
ยาวประมาณ 380.00 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 1,825 ตาราง
เมตร 
- กอสรางรางระบายนํ้า ค.ส.ล. กวาง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย  
0.50 เมตร พื้นดานบนเปนพื้นเรียบ มีบอพักทุกระยะ 7.00 เมตร 
หรือตามสภาพพื้นที่ ความยาวประมาณ 93.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง 

   

 
คาปรับปรุงการจราจรบริเวณสามแยกหมี จํานวน 592,000 บาท 

เพื่อจายเปนคาดําเนินการดังน้ี 
- รื้อถอนเกาะกลางถนน พื้นที่ประมาณ 60.00 ตารางเมตร 
- ปรับปรุงผิวจราจรและพื้นทาง เท า  พื้นที่ประมาณ 104  
ตารางเมตร 
- ยายสัญญาณไฟจราจรวงเวียนสามแยกหมีไปอยูเกาะกลางถนน
หวยยอดพรอมปรับปรุงระบบ 
- ติดต้ังปายเตือนรถเขาวงเวียนและทาสีขาว-แดง บริเวณทางแยก 
- ปรับลดพื้นที่ทางเทา ความยาวประมาณ 42.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง 
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คาปรับปรุงไฟฟาแสงสวางบริเวณถนนพระราม 6 จํานวน 3,131,200 บาท 

เพื่อจายเปนคาดําเนินการติดต้ังโคมไฟฟาแสงสวางบนเสาสูง     
ไมนอยกวา  12.00  เมตร  จํานวน  10  ตน  รายละเอียดตาม
แบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง 

   

 
คาปรับปรุงไฟฟาแสงสวางบริเวณเกาะกลางถนนกันตัง จํานวน 1,715,400 บาท 

เพื่อจายเปนคาดําเนินการติดต้ังโคมไฟฟาแสงสวางชนิดหลอด   
ไฮเพรสเซอรโซเดียม 250 วัตต พรอมอุปกรณ จํานวน 160 ชุด  
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง 

   

 
คาปรับปรุงไฟฟาแสงสวางบริเวณเกาะกลางถนนเพลินพิทักษ จํานวน 2,623,000 บาท 

เพื่อจายเปนคาดําเนินการติดต้ังโคมไฟฟาแสงสวางชนิดหลอด 
LED ขนาด 120 วัตต จํานวน 78 ชุด  รายละเอียดตามแบบ
แปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง 

   

 
คาปรับปรุงไฟฟาแสงสวางบริเวณถนนพัทลุงหนาสวนสาธารณะทับ
เที่ยง 

จํานวน 344,600 บาท 

เพื่อจายเปนคาดําเนินการติดต้ังโคมไฟฟาแสงสวางบนเสาสูง     
ไมนอยกวา  12.00  เมตร  จํานวน  1  ตน   รายละเอียดตาม
แบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง 

   

 
คาปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางบริเวณจุดภูมิทัศนริมคลองหวยยาง 
(C1-C9) 

จํานวน 1,263,700 บาท 

เพื่อจายเปนคาดําเนินการดังน้ี 
- ซอมเปลี่ยนเสาและโคมไฟฟาแสงสวาง จํานวนไมนอยกวา      
14  จุด 
- ซอมเปลี่ยนสายไฟฟาและชุดควบคุมไฟฟา 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง 

   

 
คาปรับปรุงระบบไฟฟาและระบบปรับอากาศ อาคารอเนกประสงค
สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร 95 

จํานวน 3,442,000 บาท 

เพื่อจายเปนคาดําเนินการดังน้ี 
- ขยายเขตติดต้ังหมอแปลงไฟฟา ขนาด 250 KVA จํานวน        
1 เครื่อง พรอมเช่ือมตอสายเมนเขาอาคาร 
- ติดต้ังเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร ขนาดไมนอยกวา 70,000 
BTU จํานวน 11 เครื่อง   
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง 
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งานสวนสาธารณะ รวม 14,330,000 บาท 
งบลงทุน รวม 14,330,000 บาท 

คาครุภัณฑ รวม 11,830,000 บาท 
ครุภัณฑสํานักงาน    

เกาอี้ จํานวน 730,000 บาท 
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้อัลลอยด  ขนาดยาว 1.20-1.50 เมตร  
พรอมติดต้ัง  จํานวน  45  ตัว  ต้ังจายตามราคาตลาดทองถ่ิน 

   

 

โตะพรอมเกาอี้ จํานวน 730,000 บาท 
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดโตะพรอมเกาอี้อัลลอยด  ประกอบดวย
โตะ 1 ตัว  เกาอี้ เ ด่ียว 2 ตัว  มาน่ังยาว 1 ตัว  ขนาดตามที่
เทศบาลนครตรังกําหนด  พรอมติดต้ัง  จํานวน  20  ชุด  ต้ังจาย
ตามราคาตลาดทองถ่ิน 

   

 
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง    

รถไฟฟา จํานวน 1,800,000 บาท 
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถไฟฟา  เปนรถ 4 ลอ  ขนาดไมนอยกวา  
14  ที่น่ัง  ขับเคลื่อนดวยพลังงานไฟฟาจากแบตเตอรี่  จํานวน  
3  คัน  ต้ังจายตามราคาตลาดทองถ่ิน 

   

 
ครุภัณฑการเกษตร    

เครื่องพนยา จํานวน 15,000 บาท 
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพนยาชนิดสะพายหลัง ขนาด
เครื่องยนตไมนอยกวา 1.5 แรงมา เครื่องยนตเบนซิน 2 จังหวะ  
จํานวน 1 เครื่อง  ต้ังจายตามราคาตลาดทองถ่ิน 

   

 

เครื่องตัดแตงพุมไม จํานวน 75,000 บาท 
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดแตงพุมไม  เครื่องยนตเบนซิน 2 
จังหวะ  ความยาวใบมีดไมนอยกวา 18 น้ิว  จํานวน 3 เครื่อง  ต้ัง
จายตามราคาตลาดทองถ่ิน 

   

 
ครุภัณฑกอสราง    

เครื่องเลื่อยโซยนต จํานวน 110,000 บาท 
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 - เครื่องเลื่อยโซยนต  เครื่องยนตเบนซิน 2 จังหวะ ไมตํ่ากวา 5.3 
แรงมา  แผนบังคับโซยาวไมตํ่ากวา 25 น้ิว จํานวน 1 เครื่อง 
 - เครื่องเลื่อยโซยนต  เครื่องยนตเบนซิน 2 จังหวะ ไมตํ่ากวา 3 
แรงมา  แผนบังคับโซยาวไมตํ่ากวา 18 น้ิว จํานวน 1 เครื่อง 
- เครื่องเลื่อยโซยนต  เครื่องยนตเบนซิน 2 จังหวะ ไมตํ่ากวา 2 
แรงมา  แผนบังคับโซยาวไมตํ่ากวา 12 น้ิว จํานวน 2 เครื่อง 
ต้ังจายตามราคาตลาดทองถ่ิน 
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ครุภัณฑงานบานงานครัว    

เครื่องซักผา จํานวน 27,000 บาท 
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องซักผา  ระบบอัตโนมัติ  ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 16 กิโลกรัม จํานวน 1 เครื่อง  ต้ังจายตามราคาตลาด
ทองถ่ิน 

   

 
ครุภัณฑโรงงาน    

สวานไฟฟา จํานวน 98,000 บาท 
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสวานไฟฟา  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
- สวานไฟฟา  มีกําลังไฟฟาไมนอยกวา 1,470 วัตต  อัตราเจาะ
กระแทก (ipm) ไมนอยกวา 1,300 ครั้ง/นาที  พรอมอุปกรณ  
จํานวน 1 เครื่อง 
- สวานไฟฟา  มีกําลังไฟฟาไมนอยกวา  850 วัตต  สามารถใชงาน
ได 3 ระบบ คือ เจาะธรรมดา  เจาะกระแทก และสกัด  อัตรา
เจาะกระแทก (ipm)  ไมนอยกวา 1,650-3,300 ครั้ง/นาที พรอม
อุปกรณ  จํานวน 1 เครื่อง 
ต้ังจายตามราคาตลาดทองถ่ิน 
 

   

เครื่องปมนํ้า จํานวน 120,000 บาท 
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อปมนํ้า  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 - ปมนํ้าหอยโขง  ขนาดไมตํ่ากวา 3 แรงมา ใชกับไฟฟา 220 
โวลท พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ตัว 
 - ปมนํ้าบาดาล  ขนาดไมตํ่ากวา 3 แรงมา ใชกับไฟฟา 3 เฟส 
พรอมอุปกรณ จํานวน 2 ตัว 
ต้ังจายตามราคาตลาดทองถ่ิน 

   

 
เครื่องเติมอากาศ จํานวน 375,000 บาท 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเติมอากาศ JET AERATOR ขนาดไม
ตํ่ากวา 5 แรงมา ใชกับไฟฟา 3 เฟส  พรอมทุนลอยและอุปกรณ  
จํานวน 5 เครื่อง  ต้ังจายตามราคาตลาดทองถ่ิน 

   

 
ครุภัณฑอื่น    

ปอมยามสําเร็จรูป จํานวน 250,000 บาท 
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อปอมยามสําเร็จรูป  ขนาดไมนอยกวา  
2x3x2.65 เมตร  จํานวน 2 ชุด  ต้ังจายตามราคาตลาดทองถ่ิน 
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อุปกรณเครื่องเลนภายในสวนสาธารณะ จํานวน 7,500,000 บาท 
เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณเครื่องเลน  สนามเด็กเลน ภายใน
สวนสาธารณะ 3 แหง คือสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร 
95  สวนสาธารณะสระกะพังสุรินทร   และสวนสาธารณะ
อนุสาวรียพระยารัษฎานุประดิษฐฯ แตละแหงติดต้ังอุปกรณเครื่อง
เลน จํานวน 23 รายการ  รายละเอียดตามรายการของเทศบาล
นครตรัง  ต้ังจายตามราคาตลาดทองถ่ิน 

   

 
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวม 2,500,000 บาท 
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง    

คาปรับปรุงอาคาร 200 ป และศาลาพักผอนภายในสวนสาธารณะ
อนุสาวรียพระยารัษฎานุประดิษฐฯ 

จํานวน 2,500,000 บาท 

เพื่อจายเปนคาดําเนินการดังน้ี 
- ปรับปรุงอาคาร 200 ป  สําหรับจัดทําเปนพิพิธภัณฑยางพารา
และแสดงประวัติพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี พื้นที่
ประมาณ 290 ตารางเมตร 
- เปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาอาคารศาลาพักผอน จํานวน 7 หลัง 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง 

   

 
 
งานกําจัดขยะมูลฝอย รวม 7,964,000 บาท 

งบลงทุน รวม 7,964,000 บาท 
คาครุภัณฑ รวม 7,964,000 บาท 
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง    

รถบรรทุกขยะ จํานวน 7,000,000 บาท 
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ  แบบอัดทาย  ตูบรรทุก 
มูลฝอยมีขนาดความจุของตู  12  ลูกบาศกเมตร  จํานวน 2 คัน 
ต้ังจายตามราคาตลาดทองถ่ิน 

   

 
รถบรรทุก(ดีเซล) จํานวน 820,000 บาท 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)  ปริมาตรกระบอกสูบไม
ตํ่ากวา 2,400 ซีซี  ขับเคลื่อน 2 ลอ  แบบดับเบิ้ลแค็บ  พรอมยก
สูง  ติดต้ังที่น่ังพับเก็บไดมีพนักพิงหลังกระบะ จํานวน 2 แถว  
จํานวน 1 คัน  ต้ังจายตามราคาตลาดทองถ่ิน 

   

 
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ    

เครื่องรับสงวิทยุ จํานวน 24,000 บาท 
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุชนิดติดรถยนต ขนาดกําลัง
สง 25 วัตต พรอมอุปกรณและติดต้ัง  จํานวน 1 ชุด  ต้ังจายตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
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วิทยุสื่อสาร จํานวน 95,000 บาท 
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ  ขนาดกําลังสง  
5 วัตต  พรอมอุปกรณ  จํานวน  10  ชุด ต้ังจายตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ 

   

 

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร    
สัญญาณไฟวับวาบ จํานวน 25,000 บาท 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสัญญาณไฟวับวาบแบบติดรถยนตและลําโพง 
พรอมอุปกรณและติดต้ัง  จํานวน  1  ชุด  ต้ังจายตามราคาตลาด
ทองถ่ิน 

   

 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน รวม 1,292,400 บาท 
งบลงทุน รวม 1,292,400 บาท 

คาครุภัณฑ รวม 1,292,400 บาท 
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง    

รถโดยสาร (รถตู) จํานวน 1,232,400 บาท 
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถโดยสาร (รถตู) ขนาดไมนอยกวา 12 ที่น่ัง  
หลังคาสูง เครื่องยนตดีเซล  ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 
2,400 ซีซี  มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้น และกรุผนังโดยรอบ  
แยกที่ น่ัง  พนักพิงปรับ เอนไดหลายระดับ  เปนราคารวม
เครื่องปรับอากาศ  ฟลมกรองแสงและพนกันสนิม จํานวน 1  คัน  
ต้ังจายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

   

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร    
กลองถายวีดิโอ จํานวน 60,000 บาท 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองถายวีดิโอ  สัญญาณรับภาพ  สามารถ
ถายภาพน่ิงได หนวยความจําในตัวกลองไมนอยกวา 96 กิ๊กกะ
ไบท  ความละเอียดภาพน่ิงไมนอยกวา 24.1 ลานพิกเซล พรอม
อุปกรณ  จํานวน  1  เครื่อง  ต้ังจายตามราคาตลาดทองถ่ิน 

   

 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 9,813,000 บาท 
งบลงทุน รวม 9,813,000 บาท 

คาครุภัณฑ รวม 118,000 บาท 
ครุภัณฑงานบานงานครัว    

เครื่องตัดหญา จํานวน 19,000 บาท 
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญาสายสะพาย  แบบขอแข็ง  
ขนาดเครื่องยนตไมตํ่ากวา 1.5 แรงมา  ปริมาตรกระบอกสูบ 
ไมตํ่ากวา 30 ซีซี  พรอมใบ  จํานวน  2  เครื่อง  ต้ังจายตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
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ครุภัณฑกีฬา    
อุปกรณวอลเลยบอลชายหาด จํานวน 99,000 บาท 

เพื่ อจ าย เป นค าจั ดซื้ ออุปกรณ เพื่ อ ใช ในการแข ง ขันกีฬา
วอลเลยบอลชายหาด  ประกอบดวย 
 - เสาวอลเลยบอล ทําจากวัสดุที่แข็งแรงสามารถปรับระดับสูง-ตํ่า
ได  พรอมปลอกสวมที่โคนเสาและมีอุปกรณในการถอดเก็บ  
จํานวน  2  คู 
 - เสาอากาศ  ทําจากวัสดุที่มีความแข็งแรง  จํานวน  1  คู 
 - เกาอี้กรรมการตัดสิน  ทําจากวัสดุที่แข็งแรงและมีความ
ปลอดภัยแกผูตัดสิน  จํานวน  1  ตัว 
 - เบาะหุมเสาวอลเลยบอล  ทําจากวัสดุที่มีความน่ิมนวล สามารถ
กันแรงกระแทกได หุมดวยพลาสติกอยางดี จํานวน 2 ชุด 
 - สกอรบอรดคะแนน  มีขาต้ัง 2 อัน มีชองใสช่ือทีมพรอมตัวเลข
และชองใสตะแกรงและสามารถเคลื่อนยายได 
ต้ังจายตามราคาตลาดทองถ่ิน 

   

 

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวม 9,695,000 บาท 
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง    

คาปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง จํานวน 2,555,000 บาท 
เพื่อจายเปนคาดําเนินการดังน้ี 
- ติดต้ังหมอแปลงไฟฟา ขนาด 500 KVA จํานวน 1 ลูก 
- ปรับปรุงระบบไฟฟาสองสวางบริเวณรอบสนามกีฬา 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง 

   

 

คาปรับปรุงสนามยิงปนสิรินธรสนามกีฬาทุงแจง จํานวน 7,140,000 บาท 
เพื่อจายเปนคาดําเนินการดังน้ี 
- รื้อระบบไฟฟาเกาแลวติดต้ังตูควบคุม,ระบบสายไฟฟาภายใน
และเปลี่ยนดวงโคม พัดลม และระบบปรับอากาศใหมทั้งหมด 
- รื้อและติดต้ังฝาเพดานทั้งภายในและภายนอกอาคารใหมทั้งหมด 
- ปรับปรุงหองนํ้ารวม  โดยเดินระบบนํ้าดีและนํ้าทิ้ง เปลี่ยน
กระเบื้องและสุขภัณฑใหม 
 - ทาสีอาคารใหมทั้งหลัง ซอมแซมหลังคาที่ชํารุดและทํากันซึม
หลังคาทางเดิน 
 - ปรับปรุงประตู-หนาตาง  พื้นอาคาร และงานพื้นลานจอดรถ
หนาอาคาร 
 - ระบบกันปลวกทั้งอาคาร  งานสนามหญาและระบบนํ้ารดสนาม
หญา ฯลฯ 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง 
(จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 5,312,000 บาท  จายจากเงิน
รายได  จํานวน  1,828,000 บาท) 

   

 



แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน

งบกลาง บริหารงาน

ท่ัวไป

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

การศึกษา สาธารณสุข เคหะและชุมชน สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

งบกลาง
บําเหน็จ/บํานาญ เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท)

1,131,500  1,131,500   

เครื่องทําลายเอกสาร 8,000       8,000        

เครื่องบันทึกเวลาดวยคียการด 60,000     60,000       

กลองถายวีดิโอ 150,000   150,000     

รวม

     งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

แผนงาน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  1

กลองถายวีดิโอ 150,000   150,000     

รถยนตบรรทุกนํ้า 4,650,000    4,650,000   

เครื่องเลนดีวีดี 56,000   56,000       

เครื่องรับโทรทัศน 469,000  469,000     

เครื่องปมนํ้า 35,000   35,000       

เครื่องพนหมอกควัน 450,000   450,000     

มอนิเตอร 3,600       3,600        

เกาอ้ี 730,000          730,000     

โตะพรอมเกาอ้ี 730,000          730,000     

รถไฟฟา 1,800,000        1,800,000   

เครื่องพนยา 15,000            15,000       

เครื่องเลื่อยโซยนต 110,000          110,000     

เครื่องตัดแตงพุมไม 75,000            75,000       

เครื่องซักผา 27,000            27,000       

35

งบลงทุน คาครุภัณฑ



แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน

งบกลาง บริหารงาน

ท่ัวไป

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

การศึกษา สาธารณสุข เคหะและชุมชน สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

รวม

     งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

แผนงาน

สวานไฟฟา 98,000            98,000       

เครื่องปมนํ้า 120,000          120,000     

เครื่องเติมอากาศ 375,000          375,000     

ปอมยามสําเร็จรูป 250,000          250,000     

อุปกรณเครื่องเลนภายในสวนสาธารณะ 7,500,000        7,500,000   

รถยนตบรรทุกขยะ 7,000,000        7,000,000   

รถบรรทุก (ดีเซล) 820,000          820,000     

36รถบรรทุก (ดีเซล) 820,000          820,000     

36

เครื่องรับสงวิทยุ 24,000            24,000       

วิทยุสื่อสาร 95,000            95,000       

สัญญาณไฟวับวาบ 25,000            25,000       

รถโดยสาร (รถตู) 1,232,400  1,232,400   

กลองถายวีดีโอ 60,000      60,000       

เครื่องตัดหญา 19,000        19,000       

อุปกรณวอลเลยบอลชายหาด 99,000        99,000       

คาท่ีดินและ

สิ่งกอสราง

คากอสรางปรับปรุงอาคารสถานี

ดับเพลิงเทศบาลนครตรัง

12,038,000  12,038,000 

คาครุภัณฑ

งบลงทุน



แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน

งบกลาง บริหารงาน

ท่ัวไป

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

การศึกษา สาธารณสุข เคหะและชุมชน สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

รวม

     งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

แผนงาน

คากอสรางถนนและทอระบายนํ้า 

บริเวณถนนควนขนุน ซอย 2 เริ่มตน

จากขางบานเลขท่ี 32/5 ไปทางทิศ

ตะวันออก จดรางระบายนํ้าของเดิม

หนาบานเลขท่ี 20

          670,000 670,000     

คากอสรางถนนและรางระบายนํ้า    

ค.ส.ล. ถนนวังตอ ซอย 2/2 ตอจาก

132,000          132,000     

ค.ส.ล. ถนนวังตอ ซอย 2/2 ตอจาก

ของเดิมไปจดถนนวังตอ ซอย 2

คากอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกอุดม

ลาภ ซอย 7

388,600          388,600     37

คากอสรางถนนและรางระบายนํ้า     

ค.ส.ล. แยกจากซอย 13 รัษฎา ขาง

บานเลขท่ี 105/50 ไปทางทิศใตจด

คลองนํ้าเจ็ด

1,310,000        1,310,000   

คาติดตั้งไฟฟาแสงสวางถนนราชดําเนิน 3,553,000        3,553,000   

คาติดตั้งไฟฟาแสงสวางถนนกันตัง 2,191,000        2,191,000   

คาติดตั้งปายบอกทางภายในเขต

เทศบาลนครตรัง

1,000,000        1,000,000   

งบลงทุน
คาท่ีดินและ

สิ่งกอสราง



แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน

งบกลาง บริหารงาน

ท่ัวไป

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

การศึกษา สาธารณสุข เคหะและชุมชน สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

รวม

     งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

แผนงาน

คาปรับปรุงทอระบายนํ้าพรอมทางเทา

ถนนเพลินพิทักษ บริเวณหนองนํ้า

สาธารณะ

478,000          478,000     

คาปรับปรุงผิวจราจรถนนกันตัง ซอย 

10 เริ่มจากถนนกันตัง (ขางสมาคม

ฮกเก้ียน) ถึงทางเขาบาน สท.ทวีศักดิ์  

นาคพล

1,581,000        1,581,000   

นาคพล

คาปรับปรุงผิวจราจรและกอสรางราง

ระบายนํ้าถนนควนขนุนไปทางทิศใต

จดสะพานควนขนุน

1,704,000        1,704,000   

38

คาปรับปรุงไฟฟาแสงสวางบริเวณถนน

พระราม 6

3,131,200        3,131,200   

คาปรับปรุงการจราจรบริเวณสามแยกหมี 592,000          592,000     

คาปรับปรุงไฟฟาแสงสวางบริเวณเกาะ

กลางถนนกันตัง

1,715,400        1,715,400   

คาปรับปรุงไฟฟาแสงสวางบริเวณเกาะ

กลางถนนเพลินพิทักษ

2,623,000        2,623,000   

คาปรับปรุงไฟฟาแสงสวางบริเวณถนน

พัทลุงหนาสวนสาธารณะทับเท่ียง

344,600          344,600     

งบลงทุน
คาท่ีดินและ

สิ่งกอสราง



แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน

งบกลาง บริหารงาน

ท่ัวไป

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

การศึกษา สาธารณสุข เคหะและชุมชน สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

รวม

     งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

แผนงาน

คาปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง

บริเวณจุดภูมิทัศนริมคลองหวยยาง 

(C1-C9)

1,263,700        1,263,700   

คาปรับปรุงระบบไฟฟาและระบบปรับ

อากาศ อาคารอเนกประสงค

สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร 

95

3,442,000        3,442,000   

คาท่ีดินและ 95

คาปรับปรุงอาคาร 200 ป และศาลา

พักผอนภายในสวนสาธารณะ

อนุสาวรียพระยารัษฎานุประดิษฐฯ

2,500,000        2,500,000   
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คาปรับปรุงสนามยิงปนสิรินธรสนาม

กีฬาทุงแจง

7,140,000    7,140,000   

คาปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางสนาม

กีฬาเทศบาลนครตรัง

2,555,000    2,555,000   

1,131,500 218,000   16,688,000 560,000 453,600   48,413,500     1,292,400 9,813,000   78,570,000 รวม

งบลงทุน
คาท่ีดินและ

สิ่งกอสราง


