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ของ 
 

เทศบาลนครตรัง 
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คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับที่  1 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 
 
ทานประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง 
 
 ตามที่สภาเทศบาลนครตรัง  ไดพิจารณาอนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2557  ไปแลวน้ัน 
 
 บัดน้ีปรากฏวา  เทศบาลนครตรังมีความจําเปนตองต้ังงบประมาณรายจายเพิ่มข้ึน  เน่ืองจากมีรายรับ 
บางประเภทเพิ่มมากข้ึน  ประกอบกับเทศบาลนครตรังมีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับ 
เปนเงินทั้งสิ้น  61,746,731.88  บาท  ทําใหมีความจําเปนตองต้ังงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1  เปนเงิน
ทั้งสิ้น  61,700,000  บาท 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่  2 
 

เทศบัญญัต ิ
 

เร่ือง 
 

งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ฉบับที่ 1 

 

ของ 
 

เทศบาลนครตรัง 
 

อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
 
 
 



รวม

ดานบริหารท่ัวไป

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1,320,000                      

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 35,000,000                     

ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 24,146,000                     

ดานการดําเนินงานอ่ืน

งบกลาง 1,234,000                      

งบประมาณรายจายท้ังส้ิน 61,700,000                   

2

ดาน

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  1

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557  ของเทศบาลนครตรัง

อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง



แผนงานบริหารท่ัวไป

งบลงทุน

คาครุภัณฑ 1,320,000                  1,320,000                

รวม 1,320,000                 1,320,000                

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

                 งาน
งานบริหารงานท่ัวไป

รวม
                 งาน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

รวม
               งบ

รายจายตามงานและงบรายจาย

เทศบาลนครตรัง

อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง

3

งบลงทุน

คาครุภัณฑ 35,000,000                 35,000,000               

รวม 35,000,000               35,000,000               

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 24,146,000                 24,146,000               

รวม 24,146,000               24,146,000               

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

บําเหน็จ/บํานาญ 1,234,000                  1,234,000                

รวม 1,234,000                 1,234,000                

                 งาน
งบกลาง รวม

               งบ

รวม
               งบ

                 งาน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การรักษาความสงบภายใน

                 งาน งานระดับกอนวัยเรียน

และประถมศึกษา
รวม

               งบ





รายการ ยอดประมาณการเดิม รับจริงระหวางป รับจริงเกินประมาณการ ยอดประมาณการ

หมวดภาษีอากร

   ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 31,000,000.00 34,813,846.94 3,813,846.94 3,800,000.00        

   ภาษีบํารุงทองท่ี 460,000.00 411,465.85 48,534.15- 

   ภาษีปาย 5,500,000.00 6,463,097.00 963,097.00 900,000.00           

   อากรการฆาสัตว 186,000.00 207,510.00 21,510.00 

   อากรรังนกอีแอน 23,000.00 16,468.42 6,531.58- 

รวมหมวดภาษีอากร 37,169,000.00 41,912,388.21 4,743,388.21 4,700,000.00 

หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับ และใบอนุญาต

   คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว 279,000.00 311,265.00 32,265.00 

   คาธรรมเนียมโรงพักสัตว 56,000.00 62,253.00 6,253.00 

   คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 30,000.00 33,106.10 3,106.10 

   คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน 7,000.00 6,984.00 16.00- 

   คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 150,000.00 241,807.00 91,807.00 

   คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 230,000.00 238,650.00 8,650.00 

   คาธรรมเนียมเก่ียวกับบัตรประจําตัวประชาชน 120,000.00 102,205.00 17,795.00- 

   คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย 20,000.00 18,600.00 1,400.00- 

5
รายงานประมาณการรายรับงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  1

ประจําปงบประมาณ 2557

เทศบาลนครตรัง

อําเภอเมืองตรัง   จังหวัดตรัง



รายการ ยอดประมาณการเดิม รับจริงระหวางป รับจริงเกินประมาณการ ยอดประมาณการ

   คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 7,000,000.00 8,665,135.00 1,665,135.00 1,600,000.00        

   คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 200,000.00 137,045.00 62,955.00- 

   คาปรับผูกระทําผิดกฏหมายและขอบังคับทองถ่ิน 20,000.00 27,700.00 7,700.00 

   คาปรับการผิดสัญญา 50,000.00 1,260,985.24 1,210,985.24 1,200,000.00        

   คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 190,000.00 114,800.00 75,200.00- 

   คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร

   ในครัวหรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน  200  ตารางเมตร
180,000.00 147,940.00 32,060.00- 

   คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 1,200.00 80.00 1,120.00- 

   คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 5,000.00 8,535.00 3,535.00 

   คาใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 20,000.00 23,525.00 3,525.00 

รวมหมวดคาธรรมเนียม  คาปรับ  และใบอนุญาต 8,558,200.00 11,400,615.34 2,842,415.34 2,800,000.00 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน

   คาเชาหรือบริการสถานท่ี 12,063,000.00 10,777,610.81 1,285,389.19- 

   ดอกเบี้ย 23,750,000.00 33,638,513.25 9,888,513.25 8,600,000.00 

   เงินปนผลหรือเงินรางวัลตางๆ 500.00 - 500.00- 

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน 35,813,500.00 44,416,124.06 8,602,624.06 8,600,000.00 

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย

   เงินชวยเหลือจากสถานธนานุบาล 8,100,000.00 7,659,694.81 440,305.19- 

รวมหมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 8,100,000.00 7,659,694.81 440,305.19- - 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

   คาขายแบบแปลน 600,000.00 1,317,200.00 717,200.00 600,000.00           
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รายการ ยอดประมาณการเดิม รับจริงระหวางป รับจริงเกินประมาณการ ยอดประมาณการ

   คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 120,000.00 140,530.00 20,530.00 

   คาสมัครสมาชิกหองสมุด 12,000.00 14,055.00 2,055.00 

   รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 230,000.00 357,029.66 127,029.66 

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 962,000.00 1,828,814.66 866,814.66 600,000.00 

หมวดรายไดจากทุน

   คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 5,000.00 617,030.00 612,030.00 600,000.00           

รวมหมวดรายไดจากทุน 5,000.00 617,030.00 612,030.00 600,000.00 

หมวดภาษีจัดสรร

   ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 240,000,000.00 291,521,536.52 51,521,536.52 41,400,000.00 

   ภาษีมูลคาเพ่ิม 1 ใน 9 20,000,000.00 23,267,429.00 3,267,429.00 3,000,000.00 

   ภาษีธุรกิจเฉพาะ 700,000.00 713,141.95 13,141.95 7

   ภาษีสุรา 9,000,000.00 11,396,644.68 2,396,644.68 

   ภาษีสรรพสามิต 20,000,000.00 15,501,695.57 4,498,304.43- 

   คาภาคหลวงแร 200,000.00 321,269.08 121,269.08 

   คาภาคหลวงปโตรเลียม 680,000.00 896,006.00 216,006.00 

   คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 30,000,000.00 21,375,229.00 8,624,771.00- 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 320,580,000.00 364,992,951.80 44,412,951.80 44,400,000.00 

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป

   เงินอุดหนุนท่ัวไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจถายโอนเลือกทํา 200,646,300.00 200,753,113.00 106,813.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 200,646,300.00 200,753,113.00 106,813.00 - 

รวมทุกหมวด 611,834,000.00 673,580,731.88 61,746,731.88 61,700,000.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 
ประจําปงบประมาณ 2557 

เทศบาลนครตรัง 
อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

 
ประมาณการรายรบัรวมทัง้สิ้น  61,700,000  บาท  แยกเปน 

รายไดจัดเก็บเอง 
 
หมวดภาษีอากร รวม 4,700,000 บาท 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 3,800,000 บาท 
เดิมประมาณการรายรับไว จํานวน 31,000,000 บาท  เทศบาลเรงรัด

จัดเก็บภาษีประเภทน้ีไดสูงกวาประมาณการที่ต้ังไว  เปนเงิน  34,813,846.94  
บาท  จึงนํามาต้ังงบประมาณเพิ่มเติม เปนเงินจํานวน  3,800,000  บาท 

   

ภาษีปาย 
เดิมประมาณการรายรับไว จํานวน 5,500,000 บาท  เทศบาลเรงรัด

จัดเก็บภาษีประเภทน้ีไดสูงกวาประมาณการที่ต้ังไว  เปนเงิน  6,463,097.00  
บาท  จึงนํามาต้ังงบประมาณเพิ่มเติม เปนเงินจํานวน  900,000  บาท 

 

จํานวน 900,000 บาท 

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต รวม 2,800,000 บาท 
คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 1,600,000 บาท 

เดิมประมาณการรายรับไว จํานวน 7,000,000 บาท  เทศบาลไดรับเงิน
รายไดประเภทน้ีแลว  เปนเงิน  8,665,135.00 บาท  จึงนํามาต้ังงบประมาณ
เพิ่มเติม เปนเงินจํานวน  1,600,000  บาท 

   

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 1,200,000 บาท 
เดิมประมาณการรายรับไว จํานวน 50,000 บาท  เทศบาลไดรับเงิน

รายไดประเภทน้ีแลว  เปนเงิน  1,260,985.24 บาท  จึงนํามาต้ังงบประมาณ
เพิ่มเติม เปนเงินจํานวน  1,200,000  บาท 

   

    
หมวดรายไดจากทรัพยสิน รวม 8,600,000 บาท 

ดอกเบี้ย จํานวน 8,600,000 บาท 
เดิมประมาณการรายรับไว จํานวน 23,750,000 บาท  เทศบาลไดรับเงิน

รายไดประเภทน้ีแลว  เปนเงิน  33,638,513.25 บาท  จึงนํามาต้ังงบประมาณ
เพิ่มเติม เปนเงินจํานวน  8,600,000  บาท 
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หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด รวม 600,000 บาท 
คาขายแบบแปลน จํานวน 600,000 บาท 

เดิมประมาณการรายรับไว จํานวน 600,000 บาท  เทศบาลไดรับเงิน
รายไดประเภทน้ีแลว  เปนเงิน  1,317,200 บาท  จึงนํามาต้ังงบประมาณ
เพิ่มเติม เปนเงินจํานวน  600,000  บาท 

   

 

หมวดรายไดจากทุน รวม 600,000 บาท 
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 600,000 บาท 

เดิมประมาณการรายรับไว จํานวน 5,000 บาท  เทศบาลไดรับเงินรายได
ประเภทน้ีแลว  เปนเงิน  617,030 บาท  จึงนํามาต้ังงบประมาณเพิ่มเติม  
เปนเงินจํานวน  600,000  บาท 

   

 

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
หมวดภาษีจัดสรร รวม 44,400,000 บาท 

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 41,400,000 บาท 
เดิมประมาณการรายรับไว จํานวน  240,000,000 บาท  เทศบาลไดรับ

จัดสรรเงินประเภทน้ีแลว เปนเงิน  291,521,536.52 บาท  จึงนํามาต้ัง
งบประมาณเพิ่มเติม  เปนเงินจํานวน  41,400,000  บาท 

   

 
ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9 จํานวน 3,000,000 บาท 

เดิมประมาณการรายรับไว จํานวน 20,000,000 บาท  เทศบาลไดรับ
จัดสรรเงินประเภทน้ีแลว เปนเงิน  23,267,429 บาท  จึงนํามาต้ังงบประมาณ
เพิ่มเติม  เปนเงินจํานวน  3,000,000  บาท 
 

   

 
 



ยอดประมาณการเดิม รับจายระหวางป ยอดประมาณการ

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานบริหารท่ัวไป

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
อีบอรด -                    -                    1,320,000           

รวมคาครุภัณฑ -                    -                    1,320,000          

รวมงบลงทุน -                    -                    1,320,000          
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รวมงานบริหารท่ัวไป -                    -                    1,320,000          

รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป -                    -                    1,320,000          

รายการ

รายงานประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  1

ประจําปงบประมาณ 2557

เทศบาลนครตรัง

อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง



ยอดประมาณการเดิม รับจายระหวางป ยอดประมาณการรายการ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

รถยนตดับเพลิง -                     -                     35,000,000         

รวมคาครุภัณฑ -                    -                    35,000,000        

รวมงบลงทุน -                    -                    35,000,000        

รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน -                    -                    35,000,000        

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน -                    -                    35,000,000        

แผนงานการศึกษา
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งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบลงทุน

คาท่ีดินและส่ิงกอสราง

อาคารตางๆ

คากอสรางอาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร) -                     -                     12,500,000         

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

คากอสรางโรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝนท่ีเปนจริง) -                    -                    11,646,000         

รวมคาท่ีดินและส่ิงกอสราง -                    -                    24,146,000        

รวมงบลงทุน -                    -                    24,146,000        

รวมงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา -                    -                    24,146,000        

รวมแผนงานการศึกษา -                    -                    24,146,000        



ยอดประมาณการเดิม รับจายระหวางป ยอดประมาณการรายการ

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

บําเหน็จ/บํานาญ

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) 8,224,358            8,224,358            1,234,000           

รวมบําเหน็จ/บํานาญ 8,224,358           8,224,358           1,234,000          

รวมงบกลาง 8,224,358           8,224,358           1,234,000          

รวมแผนงานงบกลาง 8,224,358           8,224,358           1,234,000          

รวมทุกแผนงาน 8,224,358           8,224,358           61,700,000        
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 
ประจําปงบประมาณ 2557 

เทศบาลนครตรัง 
อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

 

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น  61,700,000 บาท  จายจากรายไดจัดเก็บเอง  และหมวดภาษีจัดสรร  แยกเปน 
แผนงานงบกลาง 

 

งบกลาง รวม 1,234,000 บาท 
งบกลาง รวม 1,234,000 บาท 

บําเหน็จ/บํานาญ รวม 1,234,000 บาท 
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) จํานวน 1,234,000 บาท 

สําหรับจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
สวนทองถ่ิน  ตามกฎหมายฯ  ในอัตรารอยละ 2 ของจํานวนเงิน
จากยอดประมาณการรายรับ (ไมรวมรายการรายไดจากพันธบัตร 
เงินกู เงินที่มีผูอุทิศใหหรือเงินอุดหนุน)  ของงบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 

   

 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป รวม 1,320,000 บาท 

งบลงทุน รวม 1,320,000 บาท 
คาครุภัณฑ รวม 1,320,000 บาท 
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร    

อีบอรด จํานวน 1,320,000 บาท 
เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออีบอรด ขนาดไมนอยกวา 75 น้ิว ชนิดสัมผัส 
ควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอร มีโปรแกรมพรีเซ็นเตช่ันลิขสิทธ์ิ 
พรอมอุปกรณและพรอมติดต้ัง จํานวน 4 จุด  ต้ังจายตามราคาใน
ตลาดทองถ่ิน 

   

 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 35,000,000 บาท 

งบลงทุน รวม 35,000,000 บาท 
คาครุภัณฑ รวม 35,000,000 บาท 
ครุภัณฑเครื่องดับเพลงิ    

รถยนตดับเพลิง จํานวน 35,000,000 บาท 
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถยนตดับเพลิงบันไดเลื่อนกูภัย (หอนํ้า) 
ชนิดรถยนต 10 ลอ มีถังนํ้าในตัว ความจุนํ้าไมนอยกวา 5,000 
ลิตร เครื่องยนตไมนอยกวา 270 แรงมา มีกระเชากูภัยติดต้ังแทน
ปนฉีดนํ้าดับเพลิง ขนาดยกความสูงของกระเชาไมนอยกวา 30 
เมตร พรอมอุปกรณตางๆ ประจํารถสําหรับการดับเพลิงและกูภัย
ครบชุด จํานวน 1 คัน  ต้ังจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 
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แผนงานการศึกษา 
 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 24,146,000 บาท 

งบลงทุน รวม 24,146,000 บาท 
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวม 24,146,000 บาท 
อาคารตางๆ    

คากอสรางอาคารเรียน 4 ช้ัน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร) จํานวน 12,500,000 บาท 
เพื่อจายเปนคาดําเนินการดังน้ี 
- กอสรางอาคารเรียน 4 ช้ัน ใตถุนโลง 12 หองเรียน  กวาง  

12.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร  จํานวน 1 หลัง ตามแบบแปลนและ
รายการของเทศบาลนครตรัง 

 

   

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ    
คากอสรางโรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝนที่เปนจริง) จํานวน 11,646,000 บาท 

เพื่อจายเปนคาดําเนินการดังน้ี 
- กอสรางอาคาร ค.ส.ล. 4 ช้ัน พื้นที่อาคารรวมประมาณ 5,700 
ตา ร า ง เมตร  ปร ะกอบ ด ว ย  ห อ ง เ รี ย น  27  ห อ ง เ รี ย น , 
หองคอมพิวเตอร ,หองสมุด,หองประชุม,หองดนตรี/เกมส , 
หองทํางานฝายธุรการ,หองทํางานผูบริหาร,หองพักครู,โถงตอนรับ
,หองนํ้า/สวม,หองครัว,สระวายนํ้า 
- กอสรางรั้วโดยรอบโครงการความยาวประมาณ 380.00 เมตร 
- งานตกแตงภายในและงานภูมิสถาปตยกรรม 
- งานติดต้ังระบบไฟฟาและเครื่องปรับอากาศ 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง  
(รวมคากอสรางเปนเงิน  86,000,000 บาท  โดยปรากฏใน 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําป
งบประมาณ พ .ศ .  2557  เปน เ งิ น  11 , 646 ,000   บาท  
และจายจากเงินสะสม  เปนเงิน  74,354,000  บาท) 

   

 



แผนงาน แผนงาน แผนงานการรักษา แผนงาน

งบกลาง บริหารงานท่ัวไป ความสงบภายใน การศึกษา

งบกลาง บําเหน็จ/บํานาญ
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

สวนทองถ่ิน (กบท)
1,234,000 1,234,000      

งบลงทุน คาครุภัณฑ อีบอรด 1,320,000      1,320,000      

งบลงทุน คาครุภัณฑ รถยนตดับเพลิง 35,000,000     35,000,000    

รวม
     งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

แผนงาน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  1

งบลงทุน คาครุภัณฑ รถยนตดับเพลิง 35,000,000     35,000,000    

งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง
คากอสรางอาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนเทศบาล 2 

(วัดกะพังสุรินทร)
12,500,000    12,500,000    

15

งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง
คากอสรางโรงเรียนเทศบาล 8

(อนุบาลฝนท่ีเปนจริง)
11,646,000    11,646,000    

1,234,000 1,320,000      35,000,000    24,146,000   61,700,000    รวม
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