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กองแผนและงบประมาณ

งบประมาณรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี เป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เป็นแนวทางในการจัดท�ำงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี ในปีงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
2562 ตั้งไว้ 537,950,000 บาท ประกอบด้วย
ด้านบริหารงานทั่วไป รวม 185,268,360 บาท
: มีภารกิจปฏิบัติงานบริหารกิจการงานทั่วไป ประกอบด้วยแผนงานดังนี้
๑. แผนงานบริหารทั่วไป

ตั้งไว้

183,169,360.- บาท

๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ตั้งไว้

2,099,000.- บาท

ด้านบริการชุมชนและสังคม รวม 77,324,420 บาท
: มีภารกิจปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ดีขึ้นโดย
แบ่งเป็นแผนงานดังนี้
๑. แผนงานการศึกษา

ตั้งไว้

3,622,060.- บาท

๒. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ตั้งไว้

16,218,380.- บาท

๓. แผนงานเคหะและชุมชน

ตั้งไว้

500,000.- บาท

๔. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ตั้งไว้

16,900,000.- บาท

๕. แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ตั้งไว้

40,083,980 .- บาท

ด้านเศรษฐกิจ รวม 263,260,030 บาท
: มีภารกิจหรือแนวทางในการที่จะมุ่งพัฒนาด้านเศรษฐกิจของท้องถิ่นในการแก้ปัญหาที่มี
เศรษฐกิจ ซึ่งปรากฏตามแผนงานดังนี้
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตั้งไว้

260,690,030.- บาท

๒. แผนงานการเกษตร

ตั้งไว้

2,570,000.- บาท

ผลกระทบถึง

ด้านการด�ำเนินงานอื่น รวม 12,097,190 บาท
: ประกอบด้วยงานงบกลางเป็นค่าใช้จ่ายในการที่ท้องถิ่นมีความผูกพันตามกฏหมายที่ต้องจ่ายและส�ำรองไว้ใช้
จ่ายในกรณีจ�ำเป็น
๑. แผนงานงบกลาง

๑

ตั้งไว้ 12,097,190 .- บาท
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รายจ่ายจ�ำแนกตามหมวดรายจ่าย
๑. งบบุคลากร

ตั้งไว้ 104,864,210 บาท

- ฝ่ายการเมือง

ประมาณการ 10,230,360.- บาท

- ฝ่ายประจ�ำ

ประมาณการ 94,633,850.- บาท

๒. งบด�ำเนินการ

ตั้งไว้

189,775,190 บาท

- ค่าตอบแทน

ประมาณการ

75,566,800.- บาท

- ค่าใช้สอย

ประมาณการ

74,588,390.- บาท

- ค่าวัสดุ

ประมาณการ

33,684,000.- บาท

- สาธารณูปโภค

ประมาณการ

5,936,000.- บาท

๓. งบลงทุน

ตั้งไว้ 220,557,800 บาท

- ครุภัณฑ์

ประมาณการ

305,360.- บาท

- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประมาณการ 220,252,440.- บาท

๔. งบรายจ่ายอื่น

ตั้งไว้

150,000 บาท

ประมาณการ

150,000.- บาท

๕. งบเงินอุดหนุน

ตั้งไว้ 10,505,610 บาท

ประมาณการ

10,505,610.- บาท

๖.งบกลาง

ตั้งไว้ 12,097,190 บาท

ประมาณการ

12,097,190.- บาท

รวม ตั้งไว้ 537,950,000 บาท
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
“การติดตามและประเมินผล” ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลดปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่าง
การปฏิบัติงาน ควบคุมการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอนการด�ำเนินงาน ดังนั้น การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่า
โครงการที่ได้ด�ำเนินการไปแล้ว ผลเป็นอย่างไร น�ำไปสู่ความส�ำเร็จตามแผนงานที่ก�ำหนดไว้หรือไม่ สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ)
เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน�ำไปเป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงและทบทวนการจัดท�ำ
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังต่อไป
ทั้งนี้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนประชาคม ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าส่วนการบริหารองค์การบริหารส่วน
จังหวัดตรัง และ ผู้ทรงคุณวุฒิ รวม 11 คน ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท�ำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ก�ำหนด
ในปีงบประมาณ 2562 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ได้ก�ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง คือ ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม โดยใช้แบบส�ำรวจความพึงพอใจโครงการ/กิจกรรมสาธารณประโยชน์น�ำข้อมูลที่ได้มา
ประมวลผลด้วยโปรแกรม SPSS เพื่อให้ได้ทราบผลการด�ำเนินงานและผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดโครงการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดตรังตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่าง ๆ ตลอดจนได้ทราบความคิดเห็นของประชาชนในการด�ำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
จากการตอบแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ และสามารถน�ำข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลไปเป็นประกอบการก�ำหนด
แผนงานและโครงการประจ�ำปีอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ตลอด
ปีงบประมาณ พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังได้ส่งเสริมโครงการ/กิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและท้อง
ถิ่นให้ดีขึ้น ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนทั้งในระดับครอบครัวและระดับชุมชน สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยมีการจัดบริการสาธารณะในรูปแบบ
โครงการ/กิจกรรมกระจายไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 9 ด้าน จ�ำนวน 116 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 260,582,310.-บาท
สรุปผลการด�ำเนินงานได้ดังนี้
		
ผลการเบิกจ่าย (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) ที่ตั้งจ่ายในโครงการ/กิจกรรมสาธารณประโยชน์ทั้งหมด จ�ำนวน 116 โครงการ
(ปริมาณงาน) รวมเป็นเงินจ�ำนวน 260,582,310.-บาท (ปริมาณเงิน) โดยมีรายละเอียดแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จ�ำนวนโครงการทั้งหมด 10 โครงการ งบประมาณตั้งจ่าย 16,667,000.บาท ด�ำเนินการแล้วเสร็จ จ�ำนวน 9 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 5,083,458.55 บาท ยังไม่ได้ด�ำเนินการจ�ำนวน 1 โครงการ
(กันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน)
		
-คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของปริมาณงานที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จ
		
-คิดเป็นร้อยละ 30.50 ของปริมาณเงินที่เบิกจ่ายแล้ว
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ�ำนวนโครงการทั้งหมด 54 โครงการ งบประมาณตั้งจ่าย 179,387,920.-บาท ด�ำเนิน
การแล้วเสร็จ จ�ำนวน 8 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 45,782,986.54 บาท อยู่ระหว่างด�ำเนินการ จ�ำนวน 12 โครงการ (กันเงินกรณีก่อ
หนี้ผูกพัน) ยังไม่ได้ด�ำเนินการ จ�ำนวน 34 โครงการ (กันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน)
		
-คิดเป็นร้อยละ 14.81 ของปริมาณงานที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จ
		
-คิดเป็นร้อยละ 25.52 ของปริมาณเงินที่เบิกจ่ายแล้ว
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จ�ำนวนโครงการทั้งหมด 4 โครงการ งบประมาณตั้งจ่าย 1,652,000.-บาท ด�ำเนินการแล้วเสร็จ
จ�ำนวน 4 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 1,456,854.-บาท
		
–คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของปริมาณงานที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จ
		
-คิดเป็นร้อยละ 88.19 ของปริมาณเงินที่เบิกจ่ายแล้ว

๓
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว จ�ำนวนโครงการทั้งหมด 2 โครงการ งบประมาณตั้งจ่าย 2,340,000.-บาท ไม่ได้ด�ำเนินการ
จ�ำนวน 2 โครงการ (กันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จ�ำนวน 1 โครงการ ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ�ำนวน 1 โครงการ)
		
-คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของปริมาณงานที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จ
-คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของปริมาณเงินที่เบิกจ่ายแล้ว
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน จ�ำนวนโครงการทั้งหมด 3 โครงการ
งบประมาณตั้งจ่าย 850,000.-บาท ด�ำเนินการแล้วเสร็จ จ�ำนวน 2 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 405,593.-บาท ยังไม่ได้ด�ำเนินการ จ�ำนวน
1 โครงการ
		
-คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของปริมาณงานที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จ
-คิดเป็นร้อยละ 47.72 ของปริมาณเงินที่เบิกจ่ายแล้ว
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม จ�ำนวนโครงการทั้งหมด 28 โครงการ งบประมาณตั้งจ่าย 36,011,000.-บาท
ด�ำเนินการแล้วเสร็จ จ�ำนวน 22 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 5,469,003.-บาท ไม่ได้ด�ำเนินการ จ�ำนวน 6 โครงการ (กันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน จ�ำนวน 2 โครงการ ไม่มีการเบิกจ่าย จ�ำนวน 4 โครงการ)
		
-คิดเป็นร้อยละ 78.57 ของปริมาณงานที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จ
		
-คิดเป็นร้อยละ 15.19 ของปริมาณเงินที่เบิกจ่ายแล้ว
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร จ�ำนวนโครงการทั้งหมด 11 โครงการ
งบประมาณตั้งจ่าย 21,974,390.-บาท
ด�ำเนินการแล้วเสร็จ จ�ำนวน 7 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 1,329,100.-บาท ไม่ได้ด�ำเนินการ จ�ำนวน 4 โครงการ (ไม่มีการเบิกจ่าย
จ�ำนวน 3 โครงการ , กันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จ�ำนวน 1 โครงการ)
		
-คิดเป็นร้อยละ 63.64 ของปริมาณงานที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จ
-คิดเป็นร้อยละ 6.05 ของปริมาณเงินที่เบิกจ่ายแล้ว
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น จ�ำนวนโครงการทั้งหมด 2 โครงการ งบประมาณตั้งจ่าย 500,000.-บาท
ด�ำเนินการแล้วเสร็จ จ�ำนวน 1 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 3,958.-บาท ไม่ได้ด�ำเนินการ จ�ำนวน 1 โครงการ
		
-คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของปริมาณงานที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จ
		
-คิดเป็นร้อยละ 0.79 ของปริมาณเงินที่เบิกจ่ายแล้ว
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคล จ�ำนวนโครงการทั้งหมด 2 โครงการ งบประมาณตั้งจ่าย 1,200,000.-บาท ด�ำเนินการ
แล้วเสร็จ จ�ำนวน 1 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 7,070.-บาท ไม่ได้ด�ำเนินการ จ�ำนวน 1 โครงการ
		
-คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของโครงการที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จ
		
-คิดเป็นร้อยละ 0.59 ของงบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว
ผลลัพธ์ : ประเมินจากผลส�ำเร็จของวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมสาธารณประโยชน์และประเมินผลจากความพึงพอใจ/ความคิด
เห็นของประชากรเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ในภาพรวม โดย
สามารถประเมินผลส�ำเร็จทั้งในด้านปริมาณและด้านคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/ยุทธศาสตร์ได้ดังนี้		
		
- ผลส�ำเร็จด้านปริมาณ พบว่า มีประชาชนได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562 ไม่น้อยกว่า 100,000 ราย โดยได้รับประโยชน์ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมจากการส่ง
เสริมกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม การส่งเสริมสุขภาพอนามัย ตลอดจนการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจในครัวเรือน/ชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้
และสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ
		
- ผลส�ำเร็จด้านคุณภาพ พบว่า ประชาชน/ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งในด้านสุขภาพ สภาพความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ ครัว
เรือนและสิ่งแวดล้อม , ระบบการขนส่งและการคมนาคมมีความสะดวกสบาย รวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น , เกิดเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
เกี่ยวกับการพัฒนาทางการเกษตร โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้ประชาชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีศักยภาพพร้อมที่จะ
สามารถน�ำไปปฏิบัติใช้ได้อย่างเหมาะสมตามสภาพแวดล้อมในชุมชน/ท้องถิ่นของตนเองได้อย่างยั่งยืน , ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมสาธารณประโยชน์มากขึ้น ฯลฯ
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ผลวิเคราะห์การบริหารโครงการ (ปริมาณงาน) และ งบประมาณประจ�ำปี 2562 (ปริมาณเงิน) สรุปได้ดังนี้
จากโครงการ/กิจกรรมสาธารณประโยชน์จ�ำนวน 116 โครงการ รวมเป็นเงิน 260,582,310.-บาท ด�ำเนินการแล้วเสร็จ
54 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 46.55 ของโครงการที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 59,538,023.09 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 22.85 ของงบประมาณที่เบิกจ่าย
เมื่อเปรียบเทียบผลการด�ำเนินงานจากโครงการที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จกับผลการเบิกจ่ายงบประมาณ หรือปริมาณงานที่
แล้วเสร็จกับปริมาณงบประมาณที่เบิกจ่าย พบว่า ไม่สอดคล้องกับแผนการด�ำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินที่ก�ำหนดไว้ ซึ่ง
สะท้อนถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการบริหารโครงการและงบประมาณ อีกทั้งการตั้งงบประมาณในการด�ำเนินโครงการ ไม่
สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง ส่งผลให้งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่สัมพันธ์กับผลการเบิกจ่ายจริง

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังจึงควรก�ำหนดมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามห้วงระยะเวลา
ในแผนการด�ำเนินงานและให้เป็นไปตามรายไตรมาสในแผนการใช้จ่ายเงิน และด�ำเนินการให้สอดคล้องตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
ไว้ , การบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมตามงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีควรก�ำหนดกรอบ/ระยะเวลาเพื่อขับเคลื่อนภารกิจที่
เหมาะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนสิ้นปีงบประมาณ และปฏิบัติตามอย่างจริงจังและเคร่งครัด ฯลฯ
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การจัดท�ำแผนการด�ำเนินงาน
ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

แผนการด�ำเนินงาน ประจ�ำปี 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง จัดท�ำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท�ำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
โดยรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งบประมาณ และบัญชีจ�ำนวนครุภัณฑ์ส�ำหรับที่ไม่ได้ด�ำเนินการตาม
โครงการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไว้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงราย
ละเอียด/แผนงาน/โครงการพัฒนา กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการทั้งหมด งบประมาณ และห้วงระยะเวลาด�ำเนินการประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ�ำนวน 260 โครงการ/รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 537,950,000.- บาท ซึ่งประกอบด้วย
1.บัญชีจ�ำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ จ�ำนวน 257 โครงการ
งบประมาณ 537,644,640 บาท
2.บัญชีจ�ำนวนครุภัณฑ์ส�ำหรับที่ไม่ได้ด�ำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น จ�ำนวน 3 รายการ งบประมาณ 305,360 บาท

แผนการด�ำเนินงาน ประจ�ำปี 2562 เป็นแผนฉบับส�ำคัญ ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาฯ งบประมาณ
สถานที่ด�ำเนินงาน หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และห้วงระยะเวลาด�ำเนินการ ที่ด�ำเนินการโดยใช้งบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังและเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ของจังหวัด
ตรัง ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น อีกทั้งสามารถใช้เป็นเครื่องมือเชื่อมโยงการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล ซึ่งนายก อบจ.ตรัง ได้อนุมัติและประกาศใช้ เมื่อวันที่ 21
กุมภาพันธ์ 2562
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การจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือและแนวทางอย่างหนึ่งเพื่อช่วยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังใช้เป็นข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ในการ
ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดตรัง โดยการใช้ทรัพยากรทางการบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง อย่างคุ้ม
ค่าและมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น โดยได้ด�ำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท�ำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ก�ำหนด
		
ส�ำหรับโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ส่วนหนึ่งเป็นโครงการที่ได้
จากการประชุมประชาคม จากการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด และทบทวนจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตรัง น�ำมารวบรวมจัดท�ำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) รวมทั้งสิ้น 722 โครงการ งบประมาณ 2,097,553,695
บาท
ซึ่งนายก อบจ.ตรัง ได้อนุมัติและประกาศใช้ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการจัดท�ำงบประมาณ
ประจ�ำปี เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อท้องถิ่นจังหวัดตรัง ต่อไป
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การจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข,เปลี่ยนแปลงฯ
การจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้ด�ำเนินการจัดท�ำและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท�ำงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีฯ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และหลังจากได้ประกาศใช้แผนฯ
ฉบับดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กองช่างได้แจ้งขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ล�ำดับ
ที่ 349 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ตง.ถ1-0053 บ้านหัวถนน-บ้านต้นปราง หมู่ที่ 9,12,16,4,10 ต�ำบล
หนองปรือ-หมู่ที่ 9,8,5 ต�ำบลคลองปาง อ�ำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง แก้ไขเป็น โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สาย
ตง.ถ1-0053 บ้านหัวถนน-บ้านต้นปราง หมู่ที่ 9,12,6,4,10 ต�ำบลหนองปรือ-หมู่ที่ 9,8,5 ต�ำบลคลองปาง อ�ำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง โดยมีเหตุผลที่
ขอแก้ไขว่า เพื่อให้เป็นไปตามมติสภาฯ ขอแก้ไข และเป็นถนนสายเดียวกัน เนื่องจากจ�ำนวนหมู่บ้านในต�ำบลหนองปรือ มีจ�ำนวน 12 หมู่บ้าน แต่ใน
รายละเอียดโครงการฯ พิมพ์ตัวเลขผิดเป็น หมู่ที่ 16 จึงต้องแก้ไขเป็นหมู่ที่ 6 ส�ำหรับรายละเอียดอื่นคงเดิม
ฉะนั้น เพื่อให้การด�ำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ตามโครงการดังกล่าวข้างต้น มีความสอดคล้องกับความเป็นจริงตามสภาพพื้นที่
และน�ำไปเป็นกรอบในการจัดท�ำงบประมาณรายจ่ายฯ ส่งผลให้การพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในท้องถิ่นจังหวัดตรังได้อย่างแท้จริง และ เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนในท้องถิ่นจังหวัดตรัง จึงมีความจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการจัดท�ำแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง แก้ไข (ครั้งที่ 1/2562) ขึ้น โดยได้ด�ำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท�ำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 “การแก้ไข” หมายความว่า การ
แก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการด�ำเนินงานให้ถูกต้องโดยไม่ท�ำให้วัตถุประสงค์และสาระส�ำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป ข้อ 21 การแก้ไข
แผนพัฒนาเป็นอ�ำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง จึงน�ำเสนอ นายก อบจ.ตรัง อนุมัติและประกาศใช้ เมื่อวันที่ 20 ก.ย.
2562
การจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2551-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้ด�ำเนินการจัดท�ำและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท�ำงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีฯ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และหลังจากได้ประกาศใช้แผนฯ
ฉบับดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กองช่างได้แจ้งขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ล�ำดับที่ 265 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีล สายโตนทรายขาว-ห้วยไม้ด�ำ (ตอน 2) หมู่ที่ 8 ต�ำบลอ่าวตง อ�ำเภอวังวิเศษ จังหวัด
ตรัง เพื่อเชื่อมต่อจดเขตต�ำบลล�ำนาว อ�ำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพารา
เคพซีล สายโตนทรายขาว-ห้วยไม้ด�ำ (ตอน 2) หมู่ที่ 8,3 ต�ำบลอ่าวตง อ�ำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง เพื่อเชื่อมต่อจดเขตต�ำบลล�ำนาว อ�ำเภอ
บางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง ว่า เพื่อให้เป็นไปตามมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ประจ�ำปี 2562 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ขอแก้ไข และเนื่องจากโครงการดังกล่าวมีระยะทางยาวทั้งหมด 2,138 เมตร จุดเริ่มต้นโครงการฯ ตั้ง
อยู่หมู่ที่ 8 ต�ำบลอ่าวตง และจุดสิ้นสุดโครงการฯ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต�ำบลอ่าวตง อ�ำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง เชื่อมต่อเขตต�ำบลล�ำนาว อ�ำเภอบางขัน
จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งลักษณะของโครงการดังกล่าวข้างต้น ที่ขอเปลี่ยนแปลง
ท�ำให้สาระส�ำคัญของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จึงต้องด�ำเนินการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตามสภาพพื้นที่
ฉะนั้น เพื่อให้การด�ำเนินการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ตามโครงการดังกล่าวข้างต้น มีความสอดคล้องกับข้อเท็จจริงตามสภาพ
พื้นที่ และน�ำไปเป็นกรอบในการจัดท�ำงบประมาณรายจ่ายฯ ส่งผลให้การพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในท้องถิ่นจังหวัดตรังได้อย่างแท้จริง และ เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนในท้องถิ่นจังหวัดตรัง จึงมีความจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการจัดท�ำแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2562) ขึ้น โดยได้ด�ำเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจัดท�ำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 “ข้อ 22/1 เพื่อ
ประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ�ำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นฯ”
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 และ
น�ำเสนอ นายก อบจ.ตรัง เพื่ออนุมัติและประกาศใช้ เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2562
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กองคลัง

โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ล�ำดับ

โครงการ

ระยะทาง/เมตร

งบประมาณ

วงเงินท�ำสัญญา

ผู้รับจ้าง

1

ปรับปรุงผิวจราจรถนนชนิดพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสาย
หนองพลอง - ช่องไม้ด�ำ ม.13 ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ - ม.5
ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง

870

2,488,000

1,700,000

หจก.สุขศรัณย์

2

ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลต์
คอนกรีตสาย ตง.ถ1-0053 บ้านหัวถนน-บ้านต้นปราง ม.
9,12,6,10,4 ต.หนองปรือ เชื่อม ม.9,4 ต.คลองปาง
อ.รัษฎา จ.ตรัง

800

1,913,000

1,270,000

หจก.สุขศรัณย์

3

ปรับปรุงผิวถนนลาดยางชนิดพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายทุ่ง
ค่าย - ท่าโต๊ะเฆม (ตอน 4) ม.5 ต.บางสัก-ม.8 ต.เกาะลิบง
อ.กันตัง จ.ตรัง

1,000

2,508,000

2,480,000

หจก.โล่กิจการทาง

4

ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลต์
คอนกรีตสาย ตง.ถ1-0113 บ้านสามแยกห้วยไทร-ศาลา
เอนกประสงค์ ม.3,7 ต.ละมอ
อ.นาโยง เชื่อม ม.6 ต.น�้ำผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

2,200

5,800,000

4,959,000

หจก.สังขวิทย์การค้า

5

ปรับปรุงซ่อมสร้างเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแบบพารา
แอสฟัลต์ คอนกรีตสาย ตง.ถ1-0114 คลองปริง-ห้วยไทร ม.
3 ต.ละมอ อ.นาโยง เชื่อม ม.6 ต.น�้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง

380

1,256,000

1,234,000

หจก.ไชยาการโยธา

6

ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลต์
คอนกรีตสาย กัลปศาสน์ช่วงสุดเขตเทศบาลต�ำบลห้วยยอด
เชื่อม เขต อบต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

565

1,920,000

1,585,000

หจก.วงศ์สวัสดิ์
ก่อสร้าง

7

ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลต์
คอนกรีตสาย บ้านต้นไทร-บ้านควนหนองกก ม.2,7
ต.หนองบัว เชื่อม ม.6,5,8 ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง

725

2,307,000

1,950,000

ห จ ก . ว ง ศ ์ ส วั ส ดิ์
ก่อสร้าง

8

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสหาร ม.1 ต.ห้วยนาง
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง เชื่อม ต.วังหิน อ.บางขัน
จ.นครศรีธรรมราช

665

3,170,000

2,155,000

หจก.สินพิบูรณ์ กรุ๊ป

9

ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราเคพซีล
สายบ้าน โคกโดน-สามแยกต้นหว้า ม.1,8,3 ต.นาหมื่นศรี
อ.นาโยง เชื่อม ม.11 ต.น�้ำผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

720

1,880,000

1,870,000

หจก.นาโยงการ
ก่อสร้าง

10

ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
สาย หนองคล้า-บ้านควนจ�ำปา หมู่ที่ 3,10,4,13 ต.ควนเมา
เชื่อม ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง

650

1,596,000

1,130,000

หจก.สุขศรัณย์

11

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีลสายนาตีน-ทุ่งโพธิ์
(ตอน 2) ม.4 ต.บ่อหิน-ม.1 ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง

480

1,876,000

1,828,000

หจก.รอดรัตน์ตรัง
การโยธา

12

ปรับปรุงซ่อมสร้างเสริมผิวถนนพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสาย
ตง. 1-0054 บ้านควนเมา-บ้านทอนเหรียญ ม.2,7 ต.ควน
เมา เชื่อม ม.4,8,9 ต.คลองปาง เชื่อม ม.2,4 ต.เขาไพร
อ.รัษฎา จ.ตรัง

1,757

6,973,000

6,560,000

หจก.สยามภัณฑ์
ศิลา

13

ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราเคพซีล
สายบ้าน หูโตน-บ้านนางทอง ม.6 ต.นาข้าวเสีย เชื่อม ม.10
ต.ละมอ อ.นาโยงจ.ตรัง

797

1,985,000

1,660,000

หจก.จอมเพชร
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โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ล�ำดับ

ระยะทาง/เมตร

งบประมาณ

วงเงินท�ำสัญญา

ผู้รับจ้าง

14

ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
สายบ้าน ในเขา-บ้านทุ่งกอ-บ้านในทอน ม.1,3 ต.บ้าหวี
เชื่อม ถนนสายบ้านนา-หาดส�ำราญ อ.หาดส�ำราญ จ.ตรัง

790

1,950,000

1,888,000

หจก.โล่กิจการทาง

15

ปรับปรุงผิวจราจรถนนชนิดพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสาย
บ้านควน - นางประหลาด ม.6 ต.บ้านควน อ.เมือง-ต.ทุ่ง
ค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

3,000

16,390,000

16,000,000

บริษัท รัษฎา
ก่อสร้าง จ�ำกัด

16

ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
สายโคก ทรายใต้-หน้าควน ม.6 ต.โพรงจระเข้
อ.ย่านตาขาว - ต.ปะเหลียนอ.ปะเหลียน จ.ตรัง

800

1,997,000

1,549,000

หจก.สุชาติการโยธา

17

ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
สายคลอง มิหลัง สาย 2 ม.2 ต.หาดส�ำราญ - ต.บ้าหวี
อ.หาดส�ำราญ จ.ตรัง

800

1,992,000

1,927,000

หจก.โล่กิจการทาง

18

ปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายตอ
เคี่ยม - ท่าสะบ้า ม.5 ต.เขาวิเศษ - ม.2 ต.ท่าสะบ้า
อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

810

1,999,000

1,210,000

หจก.สยามวิชาวุฒิ
กร

19

ปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายไส
เตย - คลองไม้แดง ม.8 ต.บ่อน�้ำร้อน - ม.1 ต.คลองลุ
อ.กันตัง จ.ตรัง

625

1,596,000

1,429,000

หจก.โล่กิจการทาง

20

ปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสาย
วิทยาลัยการ อาชีพวังวน ม.5 ต.กันตังใต้ - ม.5 ต.วังวน
อ.กันตัง จ.ตรัง

600

1,532,000

1,200,000

บริษัท ธนภัทร
อะไหล่ยนต์ จ�ำกัด

21

ปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสาย
ตง.ถ1-0034 บ้านเกาะปอม-บ้านป่ากอ (ตอน 2) ม.2
ต.บางเป้า - ม.5 ต.คลองชีล้อม อ.กันตัง จ.ตรัง

608

1,999,000

1,710,000

หจก.พิพรภัทร คอน
สตรัคชั่น

22

ปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายนา
เกลือ - พระม่วง (ตอน 2) ม.3,5,6,4 ต.นาเกลือ-ม.5 ต.บาง
สัก อ.กันตัง จ.ตรัง

795

1,999,000

1,750,000

หจก.พิพรภัทร คอน
สตรัคชั่น

23

ปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสาย
อนามัย - ไร่ใหญ่ ม.1 ต.บางหมาก - ม.4 ต.คลองชีล้อม
อ.กันตัง จ.ตรัง

700

1,810,000

1,640,000

หจก.พิพรภัทร คอน
สตรัคชั่น

24

ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
สายส้มเฟือง - บางด้วน ม.1 ต.บางด้วน - ต.ท่าพญา
อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

1,000

2,543,000

2,343,547.25

หจก.โล่กิจการทาง

25

ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
สายในทอน - (ทางเข้าพิพิธภัณฑ์เตาถ่าน) ม.11 ต.สุโสะ
เชื่อม ถ.ตรัง - ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

2,700

9,580,000

8,320,000

หจก.โล่ทองการ
โยธา

26

ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
สายบ้าน ป่าแก่-บ้านควนโพธิ์ ม.7 ต.ทุ่งค่าย-ต.ย่านตาขาว
อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

1,000

2,610,000

1,727,498

บริษัท เดอะ.ซี.อี.ซี
คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด

2,700

8,583,000

8,340,000

หจก.โล่ทองการ
โยธา

27

โครงการ

ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
สายหนอง หว้า - ทุ่งดินด�ำ ม.4 ต.ทุ่วยาว-ต.ลิพัง
อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

๑๐
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โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ล�ำดับ

โครงการ

ระยะทาง/เมตร

งบประมาณ

วงเงินท�ำสัญญา

ผู้รับจ้าง

28

ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
สายเกาะบก - นาทะเล ม.6 ตะเสะ-ม.3 ต.หาดส�ำราญ
อ.หาดส�ำราญ จ.ตรัง

1,200

2,998,000

2,573,000

หจก.โล่กิจการทาง

29

ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
สายท่าคลอง - ปากคลอง ม.3 ต.ลิพัง เชื่อม ถนนสาย
ตรัง-สตูล อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

800

3,059,000

2,295,000

หจก.สุชาติการโยธา

30

ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
สายบ้านโคก มะม่วง - บ้านทุ่งส�ำราญ ม.10,5 ต.เกาะเปียะ
- ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

800

2,794,000

2,406,000

หจก.โล่กิจการทาง

31

ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
สายหนอง หวายน�้ำ-หนองชวด ม.2,3 ต.ย่านตาขาว-ต.เกาะ
เปียะ อ.ย่านตาขาวจ.ตรัง

833

2,656,000

2,394,000

หจก.โล่กิจการทาง

32

ปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราเคพซีลสายทอนหาน-ท่า
ตากแดด ม.6 ต.ท่าข้าม-ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

1,500

3,882,000

3,785,000

หจก.ช ชนวิทย์ การ
โยธา

33

ก่อสร้างถนลาดยางชนิดพาราเคพซีลสายหน้าบ้านผู้ใหญ่ทวี
ทรัพย์ ม.2 ต.วังมะปราง จรดถนน สปก. เชื่อมต่อ ม.7
ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

900

3,780,000

3,740,000

หจก.ยิ่งวงศ์วิวัฒน์
การโยธา

34

ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
สายทุ่งกอ - ควนจาก ม.6 ต.นาท่ามใต้-ต.หนองตรุด-ต.นา
ท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

965

2,770,000

2,317,900

บริษัท รัษฎา
ก่อสร้าง จ�ำกัด

35

ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายทุ่ง
ประชา ม.11 ต.แหลมสอม อ.ปะเหลียน-ต.ในควน
อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

651

2,032,000

1,523,000

หจก.โล่กิจการทาง

36

ปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านนา
เหนือ - บ้านทุ่งอิฐ ม.5 ต.คลองลุ - ม.4 ต.ย่านซื่อ อ.กันตัง
จ.ตรัง

1,000

2,717,000

2,167,586

หจก.มั่นซิ้วการโยธา

37

ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
สายทุ่งข่า - ลิพัง ม.10 ต.ปะเหลียน เชื่อม ถนนสายกะช่องหาดเลา ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

820

2,029,000

1,757,000

หจก.โล่กิจการทาง

38

ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
สายบ้านใต้ - ทุ่งกระบือ ม.3 ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว
จ.ตรัง

920

2,241,000

1,940,000

หจก.โล่กิจการทาง

39

ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
สายทุ่ง ไทรทอง-หนองผักฉีด ม.6,10 ต.สุโสะ - ต.บ้านนา
- ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

560

2,370,000

2,142,000

หจก.โล่กิจการทาง

40

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กนาทุ่ง ม.3 ต.แหลมสอม
- ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

10

1,480,000

1,216,000

หจก.ภัทรจักขณ์
อันดามัน

41

ปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสาย
หนองหว้า - เขตลิพัง ม.4 ต.ทุ่งยาว - ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน
จ.ตรัง

800

3,594,000

2,120,000

หจก.โล่ทองการ
โยธา
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โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ล�ำดับ

โครงการ

ระยะทาง/เมตร

งบประมาณ

วงเงินท�ำสัญญา

ผู้รับจ้าง

42

ปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายทุ่ง
เกาะญวน - โคกทรายเหนือ ม.5 ต.หนองบ่อ-ต.โพรงจระเข้
อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

575

2,090,000

1,808,000

หจก.โล่กิจการทาง

43

ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
สายปาก แคลง-เจ้าพะ ม.15 ต.ปะเหลียน-ต.แหลมสอม
อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

2,242

7,870,000

6,870,000

หจก.โล่กิจการทาง

44

ปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายโคก
วา - นาทะเล ม.6,10 ต.หาดส�ำราญ-ต.ตะเสะ อ.หาด
ส�ำราญ จ.ตรัง

1,000

2,980,000

2,577,000

หจก.โล่กิจการทาง

45

ปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสาย
หน้าอนามัย หนองยายแม็ม-บ้านต้นไทร ม.1 ต.บ้านนาต.บางด้วน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

790

2,006,000

1,769,000

หจก.โล่กิจการทาง

46

ปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสาย
บ้านน�้ำผุด - ไสเดือย ต.น�้ำผุด อ.เมืองตรัง-ต.นาหมื่นศรี
อ.นาโยง จ.ตรัง

3,500

9,422,000

8,960,000

หจก.สังขวิทย์การค้า

47

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนบ้านเขาติง
ม.5 ต.ลิพัง - ถ.สุสานลิงภูบรรทัด เชื่อม ถ.ตรัง-สตูล
อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

214

1,114,000

998,000

หจก.โล่เงินก่อสร้าง

48

ปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสาย
บ้านโคกวัว - โคกขี้เหล็ก ม.2 ต.นาโยงใต้ อ.เมือง เชื่อม ต.นา
บินหลา อ.เมือง จ.ตรัง

1,300

3,056,000

2,199,000

บริษัท รัษฎา
ก่อสร้าง จ�ำกัด

49

ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลต์
คอนกรีตสาย หนองฮีคุย - ปากร่วม ม.5 ต.ช่อง อ.นาโยง
เชื่อม ม.2 ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

800

1,920,000

1,697,000

หจก.สังขวิทย์การค้า

50

ก่อสร้างถนนลาดยางชนิดพาราเคพซีลสายบ้านควนเหมียงบ้านควนลิง ม.4 ต.บางกุ้ง-ม.4 ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

910

4,447,000

4,410,000

หจก.ทวี ม งคลการ
โยธา

51

ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลต์
คอนกรีตสาย ตง.ถ1-0040 สามแยกทางหลวงหมายเลข ตง.
4123-บ้านล�ำภูรา ม.5,4,7 ต.ปากแจ่ม เชื่อม ม.7 ต.ล�ำภูรา
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

800

1,973,000

1,758,524

หจก.ง้วนวัสดุภัณฑ์

52

ปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสาย
สะพานเคียน - บางลึก ม.5 ต.วังมะปราง-ม.5 ต.วังมะปราง
เหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

727

2,000,000

1,805,000

หจก.ยิ่งวงศ์วิวัฒน์
การโยธา

54

ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลต์
คอนกรีตสาย บ้านทุ่งศาลา - บ้านวังเจริญ ม.3,6 ต.บางกุ้ง
เชื่อม ม.3 ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

635

2,000,000

1,586,000

หจก.วงศ์สวัสดิ์
ก่อสร้าง

55

ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
สายหนอง เป็ด - กรงไหน ม.5,7,12 ต.นาชุมเห็ด-ต.โพรง
จระเข้ อ.ย่านตาขาวจ.ตรัง

1,000

3,481,000

2,990,000

หจก.โล่ทองการ
โยธา

56

ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลต์
คอนกรีตสาย บ้านในเหยา ม.4 ต.ห้วยยอด เชื่อม ม.1 ต.เขา
ปูน อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

700

1,730,000

1,100,000

หจก.วงศ์สวัสดิ์
ก่อสร้าง

๑๒
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โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ล�ำดับ

โครงการ

ระยะทาง/เมตร

57

ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราเคพซีล
สายบ้าน ไสใหญ่-บ้านปากคม ม.8 ต.ล�ำภูรา เชื่อม
ต.ปากคม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

730

58

ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
สายคลองส่ง น�้ำสายใหญ่ ฝั่งขวา ม.2,6,7,5 ต.ละมอ เชื่อม
ม.1,8 ต.นาหมื่นศรีอ.นาโยง จ.ตรัง

59

งบประมาณ

วงเงินท�ำสัญญา

ผู้รับจ้าง

1,570,000

1,555,000

หจก.บี.เอ็ม.พี.ซีวิล
เอ็นจิเนียริ่ง

2,700

6,390,000

5,740,000

หจก.สังขวิทย์การค้า

ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
สายไสพลู - เขาสว่าง ม.4 ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา เชื่อม ม.
8 ต.โคกยาง อ.กันตัง จ.ตรัง

2,000

4,794,000

3,447,906

หจก.มั่นซิ้วการโยธา

60

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยนาใต้ ถนนสายยะหรม-นาป่า
ไทร ม.3 ต.โคกยาง เชื่อม ต.คลองลุ เชื่อม ต.ย่านซื่อ
อ.กันตัง จ.ตรัง

275

4,950,000

3,391,068.23

หจก.ภัทรจักขณ์
อันดามัน

61

ปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มสร้ า งผิ ว จราจรถนนแบบพาราแอสฟั ล ต์
คอนกรีตสาย ตง. ถ1-0090 สี่แยกหนองดุก-ปากสุหรา ม.4
ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ เชื่อม ต.ล�ำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

1,212

3,789,000

3,500,000

หจก.สยามภัณฑ์
ศิลา

62

ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลต์
คอนกรีตสาย ตง.ถ1-0050 บ้านโรโร-บ้านท่างิ้ว ม.4 ต.ใน
เตา เชื่อม ม.1 ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

800

1,960,000

1,450,000

หจก.วงศ์สวัสดิ์
ก่อสร้าง

63

ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
สายโพรง จระเข้-หนองขอน ม.9,10 ต.ในควน-ต.โพรงจระเข้
อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

1,401

4,199,000

3,550,000

หจก.โล่ทองการ
โยธา

64

ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลต์
คอนกรีตสาย นรเทพภักดี - ถนนราษฎร์สว่าง ม.4
ต.ปากคม เชื่อม ต.ทุ่งต่อ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

625

2,080,000

1,750,000

หจก.อนันมณี

65

ปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายเขา
แก้ว - ห้วยเหรียง ม.3 ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา-ม.3 ต.นาโต๊ะ
หมิง อ.เมือง จ.ตรัง

815

2,205,000

2,025,000

หจก.ป.สมศรี
ตรัง การโยธา

66

ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
สายบ้าหวี - นาทุ่ง ม.2 ต.บ้าหวี อ.หาดส�ำราญ - ต.บ้านนา
อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

1,600

5,706,000

4,977,000

หจก.โล่กิจการทาง

67

ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
สาย ตง. ถ.1-0067 โคกชะแง้ - บ้านเกาะปุด ม.5 ต.นาบิน
หลา อ.เมืองตรัง - ม.10 ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง

1,000

4,430,000

3,279,000

หจก.สุชาติการโยธา

68

ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
สายควน ล้อนตก ม.5 ต.นาบินหลา อ.เมืองตรัง-ต.ทุ่งค่าย
อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

1,328

3,742,000

3,263,000

หจก.สังขวิทย์การค้า

69

ปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสาย
บ้านสะพาน ไทร-บ้านทุ่งค่าย ม.11 ต.โคกหล่อ อ.เมือง
ตรัง-ม.10 ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

925

2,164,000

1,945,000

บริษัท รัษฎา
ก่อสร้าง จ�ำกัด
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โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ล�ำดับ

โครงการ

ระยะทาง/เมตร

งบประมาณ

วงเงินท�ำสัญญา

ผู้รับจ้าง

70

ปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสาย
บ้านเกาะ หวายเล็ก ม.1 ต.นาโต๊ะหมอง เชื่อม ต.หนองตรุด
อ.เมือง จ.ตรัง

1,550

3,693,000

2,888,000

บริษัท รัษฎา
ก่อสร้าง จ�ำกัด

71

ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
สายสิบเอ็ด แยก-หน้าวัดนาป้อ ม.4,6 ต.ควนปริง อ.เมือง
ตรัง - ม.2 ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง

1,940

4,656,000

4,115,000

บริษัท รัษฎา
ก่อสร้าง จ�ำกัด

72

ปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสาย
ตง.ถ1-0102 บ้านดุหุน-บ้านทุ่งขี้เหล็ก ม.3 ต.บ่อหิน - ม.6
ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง

1,625

5,318,000

3,029,782

หจก.มั่นซิ้วการโยธา

73

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งชน-คลองล�ำชาน ม.
5 ต.ย่านตาขาว ต.หนองบ่อ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

370

2,235,000

2,100,000

หจก.จรูญศักดิ์
ก่อสร้าง

74

ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลต์
คอนกรีตสาย ตง.ถ1-0049 แยกทางหลวงหมายเลข
403-บ้านท่าประดู่ ม.2,3,8,4,5,7 ต.ทุ่งต่อ เชื่อม
เขต ทต.ห้วยยอด ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

615

2,000,000

1,608,990

หจก.ยิ่งวงศ์วิวัฒน์
การโยธา

75

ปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสาย
ตง.ถ1-0033 นาเหนือ-ป่าเตียว ม.5,3 ต.คลองลุ - ม.1,2,3
ต.ย่านซื่อ อ.กันตัง จ.ตรัง

3,125

11,282,000

8,484,963.01

หจก.ส่องกิจก่อสร้าง

76

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็กข้าม ห้วยอ้ายเต็ง ถนนสายแยก
ทางหลวง 403-บ้านหนองราโพ ม.3,13
ต.ควนเมา อ.รัษฎา เชื่อม ต.ห้วยนาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

850

9,930,000

9,650,000

หจก.ภัทรจักขณ์
อันดามัน

77

ปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสาย
บ้านวังทอง-บ้านบางนาว ม.8,2 ต.วังมะปรางเหนือ - ม.4
ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

2,975

7,358,000

6,570,000

หจก.โชคบัญชาการ
โยธา

78

ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
สายนาทุ่ง-หน้าลา ม.3,7 ต.แหลมสอม - ต.ปะเหลียน
อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

3,100

8,588,000

7,800,000

หจก.โล่ ท องกการ
โยธา

79

ปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายท่า
หยี - ตะเคียน หลบฟ้า ม.4 ต.คลองชีล้อม-ม.6 ต.บางหมาก
อ.กันตัง จ.ตรัง

4,000

9,870,000

8,735,000

บริษัท รัษฎา
ก่อสร้าง จ�ำกัด

80

ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลต์
คอนกรีต สายราชประสงค์ ม.3 ต.เขากอบ เชื่อม ม.6 ต.เขา
ขาว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

825

1,969,000

1,371,500

หจก.วงศ์สวัสดิ์
ก่อสร้าง

81

ปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสาย
ห้วยรากไม้ ม.5 ต.วังมะปรางเหนือ - ม.5 ต.วังมะปราง
อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

800

1,996,000

1,768,000

หจก.รอดรัตน์ตรัง
การโยธา

82

ปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายทุ่ง
เศรษฐี ม.6 ต.ควนธานี - ม.3 ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง
(ขนาดกว้าง 6 ม.)

1,375

3,493,000

3,086,000

หจก.สังขวิทย์การค้า

๑๔
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โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ล�ำดับ

โครงการ

ระยะทาง/เมตร

งบประมาณ

วงเงินท�ำสัญญา

ผู้รับจ้าง

83

ปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสาย
ตง.ถ1-0007 บ้าน นาโต๊ะหมิง-บ้านน�้ำฉา ม.1 ต.นาโต๊ะหมิง
- ม.3 ต.หนองตรุด อ.เมือง ตรัง จ.ตรัง

1,420

4,728,000

4,250,000

บริษัท รัษฎา
ก่อสร้าง จ�ำกัด

84

ปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสาย
ตง.ถ1-0107 กลิ้ง กลอง-ผมเด็น ม.6 ต.นาเมืองเพชร ต.ไม้
ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

2,530

6,235,000

3,770,200

หจก.มั่นซิ้ว การ
โยธา

85

ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรถนนแบบพาราเคพซีลสาย
หนองห้าง ม.8 ต.น�้ำผุด - ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง

1,250

3,200,000

2,913,000

หจก.นาโยงการ
ก่อสร้าง

86

ปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสาย
ตง.ถ1-0099 บางพระ-กะลาเส ม.3 ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ
- ม.5 ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง

1,250

7,056,000

3,450,000

หจก.มั่นซิ้ว การ
โยธา

87

ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเทศบาล-วัดหูแกง ม.4 ต.นาวง เทศบาลต�ำบล นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

645

2,514,000

2,388,300

หจก.ทวีมงคลการ
โยธา

88

ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
สายบ้านหัวถนน - บ้านห้วยไม้ไผ่ ม.3,7 ต.เขาปูน เชื่อม ม.5
ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

490

2,057,000

1,794,891.93

หจก.สยามภัณฑ์
ศิลา

89

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยนางถนนสาย
สามแยก สระน�้ำรพช. - ถนนสายสองพี่น้อง ม.5 ต.หนอง
ช้างแล่น เชื่อม ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

15

1,994,000

1,699,000

หจก.ภัทรจักขณ์
อันดามัน

90

ปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสาย
สนามกีฬาทุ่งแจ้ง - วัดแจ้ง ม.1,5 ต.บางรัก เชื่อม เขต
เทศบาลนครตรัง อ.เมือง จ.ตรัง

1,200

3,770,000

3,363,000

หจก.โล่กิจการทาง

91

ปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสาย
บ้านทุ่งหวัง ม.5 ต.นาบินหลา เชื่อม ม.1 ต.บ้านควน อ.เมือง
จ.ตรัง

1,120

2,623,000

2,345,000

บริษัท รัษฎา
ก่อสร้าง จ�ำกัด

92

ปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสาย
ตลาดใหม่ - ปาเต ม.3 ต.บางเป้า - ม.4 ต.วังวน อ.กันตัง
จ.ตรัง

1,800

4,494,000

3,950,000

ห จ ก . ว ง ศ ์ ส วั ส ดิ์
ก่อสร้าง

93

ปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายบาง
เตา - บางหมาก ม.1 ต.ย่านซื่อ - ม.3 ต.คลองลุ อ.กันตัง
จ.ตรัง

990

2,776,000

2,537,000

หจก.สังขวิทย์การค้า

94

ปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสาย
บ้านห้วยทุ่งรักษ์ - บ้านศาลาเทวดา ม.8 ต.เขาไม้แก้ว - ม.5
ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง

778

2,081,000

1,100,000

หจก.อนันมณี

95

ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
สาย ตง.ถ1-0118 บ้านเกาะหยี - บ้านห้วยลึก ม.1,10,3
ต.โคกสะบ้า เชื่อม ม.2,5 ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง

2,350

8,710,000

7,674,000

หจก.โล่กิจการทาง

96

ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
สายบ้าน กม.40 - บ้านนาท่อม ม.3,9,11 ต.หนองช้างแล่น
เชื่อม ม.8,9,7 ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

595

2,010,000

1,840,000

หจก.โชคบัญชาการ
โยธา
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โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ล�ำดับ

โครงการ

ระยะทาง/เมตร

งบประมาณ

วงเงินท�ำสัญญา

ผู้รับจ้าง

97

ปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายข้าง
โรงเรียนห้วย ต่อ ม.1 ต.ไม้ฝาด - ม.5 ต.บ่อหิน อ.สิเกา
จ.ตรัง

2,320

5,734,000

2,713,000

หจก.มั่นซิ้ว
การโยธา

98

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
สาย ตง.ถ1 0056 บ้านหนองหมอ - บ้านจิจิก หมู่ที่ 1
ต�ำบลท่าสะบ้า อ�ำเภอวังวิเศษ - หมู่ที่ 11 ต�ำบลนาวง
อ�ำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

2,000

7,270,000

6,220,000

หจก.สยามภัณฑ์
ศิลา

99

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
สาย ตง.ถ1 - - 0006 บ้านนาโต๊ะหมิง - บ้านโคกยาง หมู่ที่
4 ต�ำบลนาโต๊ะหมิง อ�ำเภอเมืองตรัง - หมู่ที่ 1 ต�ำบลโคก
ยาง อ�ำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

1,630

5,328,000

4,550,000

หจก.สยามวิชาวุฒิ
กร

100

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
สายบ้าน บางสัก- บ้านเขาพลู หมู่ที่ 2,6 ต�ำบลบางสัก
อ�ำเภอกันตัง - หมู่ที่ 6 ต�ำบลไม้ฝาด อ�ำเภอสิเกา จังหวัด
ตรัง

3,100

10,363,000

9,100,000

หจก.สยามวิชา
วุฒิกร

101

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยหมูตาย พร้อม
ปรับปรุง ผิวจราจรถนนแบบพาราเคพซีล สาย
ราษฎร์พัฒนา หมู่ที่6 ต.ห้วยนาง เชื่อม หมู่ที่10 ต�ำบล
หนองช้างแล่น อ�ำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

915

4,319,000

3,819,000

หจก.ภัทรจักขณ์
อันดามัน

102

ก่อสร้างถนนลาดยางชนิดพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายเคี่ยม
งาน - ไสเตย - บางสัก หมู่ 7, 8 ต�ำบลบ่อน�้ำร้อน - หมู่.2
ต�ำบลบางสัก อ�ำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

1,065

4,987,000

4,937,000

หจก.รัษฎาก่อสร้าง

103

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดพาราเคพซีล สายบ้าน
โหล๊ะหาร - บ้านไสมะม่วง หมู่ที่ 1-3 ต�ำบลท่างิ้ว อ�ำเภอ
ห้วยยอด เชื่อม อ�ำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

756

3,223,000

2,049,906.73

หจก.สินแสงจันทร์
นครศรี

104

ก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนชนิดพาราเคพซีล
สายท่าคลอง - ในควน หมู่ 8 ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียนต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

1,140

2,851,000

1,900,000

หจก.สุชาติการโยธา

105

ก่ออสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยเขาฆังถนน
สายควนตอ - เขาฆัง - หนองเหม้า ม. 11 ต�ำบลบางดี
อ�ำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เพื่อเชื่อมต่อจดเขต ต.นิคม
อ�ำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

15

1,890,000

1,890,000

หจก.ภั ท รจั ก ขณ์
อันดามัน

106

ปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สาย
บ้านบางสัก -บ้านนาเกลือใต้ หมู่ที่ 5 ต�ำบลบางสัก - หมู่ที่ 3
ต�ำบลนาเกลือ อ�ำเภอกันตัง จ.ตรัง

2,495

7,766,000

7,100,000

หจก.วงศ์สวัสดิ์
ก่อสร้าง

107

ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลต์
คอนกรีต สาย ตง.ถ1 - 0045 บ้านหนองยูง - บ้านบอด
เคียน หมู่ที่ 7,5 ต�ำบลเขาขาว เชื่อม ต�ำบลห้วยยอด
อ�ำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

1,775

8,305,000

6,945,000

หจก.วงศ์สวัสดิ์
ก่อสร้าง

108

ก่อสร้างถนนลาดยางชนิดพาราเคพซีลสายชลประทานฝั่ง
ซ้าย หมู่ 2-1-5 ต.กะลาเส - หมู่ 8 ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา
จ.ตรัง

740

2,507,000

2,476,000

หจก.รอดรัตน์ตรัง
การโยธา

๑๖
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โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ล�ำดับ

โครงการ

ระยะทาง/เมตร

งบประมาณ

วงเงินท�ำสัญญา

ผู้รับจ้าง

109

ก่อสร้างถนนลาดยางชนิดพาราเคพซีล สาย สปก.ต้น
ปรง-ทอนแจ้ (โรงรม) หมู่ 1 - 9 ต.วังมะปรางเหนือ - หมู่
4 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

690

2,517,000

2,359,000

หจก.รอดรัตน์ตรัง
การโยธา

110

ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ตง.ถ1
- 0116 หนอง ยาว - บ้านท�ำเล หมู่ที่ 4 ต�ำบลโคกยาง
อ�ำเภอกันตัง - หมู่ที่ 4 ต�ำบลนา โต๊ะหมิง อ�ำเภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง

475

1,864,000

1,200,000

หจก.ถ.วารีรัตน์

111

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีล สายควนนาย
เกี้ยว-ห้วยไม้แก่น หมู่ที่ 8,6 ต�ำบลทุ่งกระบือ - หมู่ที่ 7
ต�ำบลทุ่งค่าย อ�ำเภอย่านตาขาว จ.ตรัง

1,295

5,144,000

3,595,000

หจก.ช ชนวิทย์

112

ก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวก่อสร้างถนนลาดยางแบบ
พาราแอสฟัลต์คอนกรีต สาย หมู่ที่ ๖ ต�ำบลเขากอบ
- ต�ำบลหนองช้างแล่น อ�ำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

280

1,430,000

1,215,000

หจก.สยามภัณฑ์
ศิลา

113

ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายป่าแก่ -ไส
จีนติก หมู่ที่ 4 ต�ำบลบางด้วน - ต�ำบลแหลมสอม อ�ำเภอ
ปะเหลียน จังหวัดตรัง

730

2,985,000

2,590,000

หจก.โล่กิจการทาง

114

ก่อสร้างถนนลาดยางชนิดพาราเคพซีลสายในยวน-ควนตอ
(ตอน 2) หมู่ 9 ต.หนองตรุด - ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมือง จ.ตรัง

660

2,510,000

1,819,000

หจก.ป.สมศรีตรัง
การโยธา

115

ขุดลอกห้วยเหรียง หมู่ที่ 1,5 ต�ำบลย่านตาขาว - ต�ำบลทุ่ง
กระบือ อ�ำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

1,030

2,314,000

565,000

หจก.ช ชนวิทย์

116

ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลต์
คอนกรีต สาย สุพัฒนา หมู่ที่ 5 ต�ำบลห้วยยอด - ต�ำบลปาก
แจ่ม อ�ำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

1,260

3,000,000

2,187,000

ห จ ก . ว ง ศ ์ ส วั ส ดิ์
ก่อสร้าง

117

ปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สาย
บ้านในเขา - บ้านทุ่งกอ หมู่ที่ 3,2,1 ต�ำบลบ้าหวี อ�ำเภอ
หาดส�ำราญ ต�ำบลบ้านนา อ�ำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

1,310

3,316,030

3,129,286.54

หจก.โล่กิจการทาง

118

ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลต์
คอนกรีต สาย บ้านล�ำภูรา - คลองมิท่า หมู่ที่ 3 ต�ำบลล�ำภูรา
- ต�ำบลปากคม อ�ำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

4,317

3,000,000

1,950,000

หจก.อนันมณี

119

ปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สาย
ตง. ถ1 - 0117 บ้านกะลาเส - บ้านพรุพี หมู่ที่ 2 ต�ำบล
กะลาเส อ�ำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

1,870

5,985,000

2,970,000

หจก.สยามวิชาวุฒิ
กร

120

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยสาย ถนนสาย
ผมเด็น - โคกยาง หมู่ที่ 6 ต�ำบลไม้ฝาด อ�ำเภอสิเกา เชื่อม
หมู่ที่ 7 ต�ำบลโคกยาง อ�ำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

22

3,605,000

2,599,000

หจก.ภัทรจักขณ์
อันดามัน

121

ปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายนา
เกลือ - พระม่วง (ตอน 3) หมู่ที่ 3 , 4 ต�ำบลนาเกลือ
- ต�ำบลเกาะลิบง อ�ำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

1,190

3,007,000

1,745,000

หจก.มั่นซิ้วการโยธา

122

ปรับปรุงซ่อมสร้างเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแบบพารา
แอสฟัลต์ คอนกรีตสายข้างโรงเรียน หมู่ที่ 8 ต�ำบลเขากอบ
- ต�ำบลหนองช้างแล่น อ�ำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

552

1,565,000

1,525,000

หจก.สยามภัณฑ์
ศิลา
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โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ล�ำดับ

โครงการ

ระยะทาง/เมตร

งบประมาณ

วงเงินท�ำสัญญา

ผู้รับจ้าง

123

ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลต์
คอนกรีต สาย ตง.ถ1 - 0113 บ้านสามแยกห้วย
ไทร-ศาลาเอนกประสงค์ (ตอน 2) หมู่ที่ 3,9 ต�ำบลละมอ
อ�ำเภอนาโยง - ต�ำบลน�้ำผุด อ�ำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

1,055

2,702,000

2,296,700

หจก.จักรมณี การ
โยธา

124

ก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีล สาย
ราษฎร์ร่วมแรง หมู่ที่ 2 ต�ำบลกะลาเส - หมู่ที่ 8 ต�ำบลเขา
ไม้แก้ว อ�ำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

977

2,254,000

2,126,000

หจก.รอดรัตน์ตรัง
การโยธา

125

ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายมิ่งเมือง หมู่
ที่ 4,1,9,8 ต�ำบลควนปริง - ต�ำบลโคกหล่อ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดตรัง

800

3,069,000

1,998,000

หจก.รัษฎาก่อสร้าง

126

ปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สาย
ตง.ถ1 - 0035 ยุทธศาสตร์ (ตอน 2) ม.3 ต�ำบลบางหมาก
อ�ำเภอกันตัง - ต�ำบลควนปริง อ�ำเภอเมือง จังหวัดตรัง

955

3,016,000

2,699,000

หจก.โล่กิจการทาง

127

ปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลต์
คอนกรีต และปรับ ปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแบบพาราเคพ
ซีลสาย ตง.ถ1-0039 บ้านยางงาม - บ้านวังคีรี หมู่ที่ 9,8
ต�ำบลบางดี เชื่อม หมู่ที่ 3 ต�ำบลวังคีรี อ�ำเภอห้วยยอด
จังหวัดตรัง

565

4,002,000

2,376,000

หจก.สยามภัณฑ์
ศิลา

128

ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านหน้า
ควน หมู่ที่ 8 ต�ำบลน�้ำผุด - ต�ำบลนาท่ามเหนือ อ�ำเภอเมือง
ตรัง จังหวัดตรัง

890

3,326,000

2,846,000

หจก.โล่กิจการทาง

129

ก่อสร้างถนนลาดยางชนิดพาราเคพซีล สายบ้านเขาโอน หมู่
ที่ 20 ต.เขา วิเศษ อ.วังวิเศษ เชื่อมต่อบ้านหนองหมอ
ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

920

3,850,000

2,164,000

หจก.ถ.วารีรัตน์

130

ปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สาย
กันตังใต้ - บางแรด (ตอน 8) เทศบาลเมืองกันตัง - ต�ำบล
กันตังใต้ อ�ำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

825

3,007,000

2,659,000

หจก.โล่กิจการทาง

131

ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราเคพซีล
สาย ตง.ถ1 - 0067 โคกชะแง้ - บ้านเกาะปุด (ตอน 3)
หมู่ที่ 10 ต�ำบลนาข้าวเสีย อ�ำเภอนาโยง - ต�ำบลนาบินหลา
อ�ำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

800

3,000,000

2,440,000

หจก.จอมเพชร

132

ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
สายบ้าน ต้นหว้า - บ้านหานโพธิ์ หมู่ที่ 1 ต�ำบลบ้านโพธิ์ ต�ำบลนาพละ อ�ำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

1,250

3,000,000

2,838,000

หจก.วงศ์สวัสดิ์
ก่อสร้าง

133

ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านโคก
ทรายใต้ - บ้านหน้าควน หมู่ที่ 6 ต�ำบลโพรงจระเข้ อ�ำเภอ
ย่านตาขาว - ต�ำบลปะเหลียน อ�ำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

1,000

3,034,820

2,753,000

หจก.โล่กิจการทาง

134

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยกลอย สายบ้านไร่ใหญ่ - อ้าย
เต็งหมู่ที่ 3,8 ต�ำบลควนเมา อ�ำเภอรัษฎา เชื่อม หมู่ที่ 3
ต�ำบลห้วยนาง อ�ำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

221

5,060,000

4,788,000

หจก.ภัทรจักขณ์
อันดามัน
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โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ล�ำดับ

โครงการ

ระยะทาง/เมตร

งบประมาณ

วงเงินท�ำสัญญา

ผู้รับจ้าง

425

4,940,000

3,450,000

หจก.สุชาติการโยธา

41,680,000

41,544,000

บ.ภูศรีตรัง จ�ำกัด

135

ก่อสร้างป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองนางน้อย หมู่ที่ 3
ต�ำบลบ้านควน - หมู่ที่ 6 ต�ำบลโคกหล่อ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดตรัง

136

ปรับปรุงถนนและพนังกั้นน�้ำแม่น�้ำตรัง (ฝั่งซ้าย) ต�ำบลนา
ท่ามเหนือ - ต�ำบลนาตาล่วง - ต�ำบลบางรัก อ�ำเภอเมือง
จังหวัดตรัง

137

ก่อสร้างถนนลาดยางชนิดพาราเคพซีล สายควนเหมียง-ควน
ชัน (ตอน 2) หมู่ 4 ต.วังคีรี เชื่อม หมู่ 10 ต.บางดี
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

585

3,400,000

3,300,000

หจก.รุ่งสิริบุญ
ลักษณ์

138

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีลพร้อมท่อลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านควนตีน - บ้านควนสนุก หมู่ที่
5 ต�ำบลหนองปรือ - ต�ำบลเขาไพร อ�ำเภอรัษฎา จ.ตรัง

465

2,022,000

1,620,000

หจก.อนันมณี

139

ก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางสายควนเมา - ทอนเหรียญ
หมู่ที่ 4, 8, 9 ต�ำบลคลองปาง - ต�ำบลควนเมา - ต�ำบลเขา
ไพร อ.รัษฎา จังหวัดตรัง

30

1,110,000

850,000

หจก.สินพิบูรณ์กรุ๊ป

140

ปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มสร้ า งเสริ ม ผิ ว จราจรแบบพาราแอสฟั ล ต์
คอนกรีต สายแยกทางหลวงชนบท ตง. 3034 - ถนนสาย
บ้านนางประหลาด- บ้านเกาะหยี หมู่ที่ 4 ต�ำบลนาข้าวเสีย
- หมู่ที่ 7 ต�ำบลโคกสะบ้า อ�ำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

1,120

2,977,000

2,295,000

หจก.สังขวิทย์การค้า

141

ปรับปรุงผิวจราจรถนนชนิดพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สาย
บ้านโคกทรายใต้ - หน้าควน หมู่ 6 ต.โพรงจระเข้
อ.ย่านตาขาว เชื่อม ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

200

2,720,000

2,010,000

หจก.นพวิทย์การ
โยธา

142

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโบสถ์คริสต์ หมู่ที่ 7
ต�ำบลหนองบัว - ต�ำบลเขาไพร อ�ำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

234

1,821,000

1,050,000

หจก.ปั ญ ญาทรั พ ย์
กรุ๊ป

143

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีลสายบ้านคลองโก หมู่
ที่ 7,5 ต�ำบลท่างิ้ว - ต�ำบลเขาปูน อ�ำเภอห้วยยอด จ.ตรัง

785

3,000,000

2,970,000

หจก.ส.เกิดนวล

144

ก่ อ สร้ า งขยายไหล่ ท างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟั ล ต์
คอนกรีต สาย ตง.ถ.1 - 0032 กันตัง - วังวน เทศบาลเมือง
กันตัง - ต�ำบลบางเป้า - ต�ำบลวังวน อ�ำเภอกันตัง จ.ตรัง

1,165

3,013,000

2,977,000

หจก.พิพรภัทรคอน
สตรัคชั่น

145

ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และการป้องกัน
การกัดเซาะ ลาดไหล่ทางสาย ตง.ถ1 - 0047 วังชุม -ห้วย
ช้างสาร ม. 12 ต�ำบลหนองช้างแล่น เชื่อม หมู่ที่ 4 ต�ำบล
ห้วยนาง อ�ำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

282

2,330,000

955,000

หจก.ช ชนวิทย์

146

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหินคอกควาย - บ้าน
หัวควน หมู่ที่ 3,5 ต�ำบลบ้านนา อ�ำเภอปะเหลียน -หมู่ที่
2 ต�ำบลบ้าหวี อ�ำเภอหาดส�ำราญ จังหวัดตรัง

892

3,936,000

2,990,000

หจก.สุชาติการโยธา

147

ก่อสร้างทางเดินชมธรรมชาติ สายทางขึ้นจุดชมวิว หมู่ที่ 1
ต�ำบลเกาะสุกร อ�ำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

2,084

4,790,000

4,549,000

หจก.จรูญศักดิ์
ก่อสร้าง

163,065.00

577,042,850.00

485,345,549.69

รวม
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๑๙

สรุปรายรับ - รายจ่าย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตรัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เดือน / ปี
ตุลาคม ๒๕๖๑
พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ธันวาคม ๒๕๖๑
มกราคม ๒๕๖๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
มีนาคม ๒๕๖๒
เมษายน ๒๕๖๒
พฤษภาคม ๒๕๖๒
มิถุนายน ๒๕๖๒
กรกฏาคม ๒๕๖๒
สิงหาคม ๒๕๖๒
กันยายน ๒๕๖๒
รวม

๒๐

รายรับ

รายจ่าย

ผลต่าง

101,224.00
124,416.26
96,904.98
166,737.67
106,266.38
106,056.31
136,391.00
107,748.33
90,084.88
108,580.58

97,228.78
87,715.30
87,500.14
148,069.41
71,036.02
70,898.48
95,019.45
77,906.57
93,312.90
78,679.47

3,995.22
36,700.96
9,404.84
18,668.26
35,230.36
35,157.83
41,371.55
29,841.76
-3,228.02
29,901.11

120,356.63
102,872.91
1,367,639.93

73,055.79
72,657.04
1,053,079.35

47,300.84
30,215.87
314,560.58
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สรุปรายรับ - รายจ่าย ผลประกอบการปาล์มน�้ำมัน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เดือน / ปี
ตุลาคม ๒๕๖๑
พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ธันวาคม ๒๕๖๑
มกราคม ๒๕๖๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
มีนาคม ๒๕๖๒
เมษายน ๒๕๖๒
พฤษภาคม ๒๕๖๒
มิถุนายน ๒๕๖๒
กรกฏาคม ๒๕๖๒
สิงหาคม ๒๕๖๒
กันยายน ๒๕๖๒
รวม

รายรับ

รายจ่าย

ผลต่าง

0.00
653,184.00
140,319.50
327,351.50
134,041.50
207,131.00
418,110.50
166,560.50
0.00
438,465.50

47,156.00
23,740.00
67,715.00
19,100.00
28,840.00
36,212.00
36,128.00
30,988.00
22,948.00
86,348.00

-47,156.00
629,444.00
72,604.50
308,251.50
105,201.50
170,919.00
381,982.50
135,572.50
-22,948.00
352,117.50

458,084.50
239,035.50
3,182,284.00

440,868.00
33,092.00
873,135.00

17,216.50
205,943.50
2,309,149.00

รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๒ Trang Provincial Administration Organization Annual Report 2019

๒๑

สรุปรายรับ - รายจ่าย ผลประกอบการยางพารา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เดือน / ปี

รายรับ

รายจ่าย

ผลต่าง

ตุลาคม ๒๕๖๑
พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ธันวาคม ๒๕๖๑
มกราคม ๒๕๖๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
มีนาคม ๒๕๖๒
เมษายน ๒๕๖๒
พฤษภาคม ๒๕๖๒
มิถุนายน ๒๕๖๒
กรกฏาคม ๒๕๖๒

74,255.38
242,036.40
122,656.19
147,116.66
94,237.22
100,622.76
0.00
0.00
0.00
65,811.64

102,829.29
131,280.03
194,296.26
94,524.09
90,117.49
66,862.60
43,666.00
49,275.70
44,506.30

-28,573.91
110,756.37
-71,640.07
52,592.57
4,119.73
33,760.16
-43,666.00
-49,275.70
-44,506.30

สิงหาคม ๒๕๖๒
กันยายน ๒๕๖๒
รวม

184,354.02
208,266.38
1,239,356.65

209,002.53
100,899.09
102,755.62
1,230,015.00

-143,190.89
83,454.93
105,510.76
9,341.65

๒๒
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สรุปรายรับ - รายจ่าย รถโดยสารประจ�ำทาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เดือน / ปี

รายรับ

ตุลาคม ๒๕๖๑
พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ธันวาคม ๒๕๖๑
มกราคม ๒๕๖๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
มีนาคม ๒๕๖๒
เมษายน ๒๕๖๒
พฤษภาคม ๒๕๖๒
มิถุนายน ๒๕๖๒
กรกฏาคม ๒๕๖๒

62,160.00
75,788.00
63,910.00
84,126.00
63,524.00
53,620.00
57,686.00
59,892.00
55,776.00
62,778.00

สิงหาคม ๒๕๖๒
กันยายน ๒๕๖๒
รวม

72,420.00
71,772.00
783,452.00

รายจ่าย

ผลต่าง

235,936.40
193,559.00
214,165.42
292,969.41
252,773.55
252,697.26
236,287.21
223,477.74
287,961.29

-173,776.40
-117,771.00
-150,255.42
-208,843.41
-189,249.55
-199,077.26
-178,601.21
-163,585.74
-232,185.29

235,133.89
355,108.09
260,933.53
3,041,002.79

-172,355.89
-282,688.09
-189,161.53
-2,257,550.79
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๒๓

สรุปรายรับ - รายจ่าย ท่าเรือนาเกลือ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เดือน / ปี

รายรับ

รายจ่าย

ผลต่าง

ตุลาคม ๒๕๖๑
พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ธันวาคม ๒๕๖๑
มกราคม ๒๕๖๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
มีนาคม ๒๕๖๒
เมษายน ๒๕๖๒
พฤษภาคม ๒๕๖๒
มิถุนายน ๒๕๖๒
กรกฏาคม ๒๕๖๒

126,343.64
112,646.56
49,490.48
55,759.34
37,854.64
20,695.70
6,608.74
17,370.37
145,801.93
19,511.16

184,960.39
168,151.41
178,521.39
152,720.01
185,693.04
216,130.34
205,145.37
189,593.80
185,338.15
335,848.41

-58,616.75
-55,504.85
-129,030.91
-96,960.67
-147,838.40
-195,434.64
-198,536.63
-172,223.43
-39,536.22
-316,337.25

สิงหาคม ๒๕๖๒
กันยายน ๒๕๖๒
รวม

16,708.70
20,576.26
629,367.52

180,871.58
227,920.79
2,410,894.68

-164,162.88
-207,344.53
-1,781,527.16

๒๔
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รายรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
รายการ

ประมาณการรายรับ

รายรับจริง

ประมาณการรายรับคงขาด

รายได้จัดเก็บเอง
๑.หมวดภาษีอากร
๑.๑ อากรรังนกอีแอ่น

1,080,000.00

-1,080,000.00

๑.๒ ภาษีบ�ำรุง อบจ.จากสถานค้าปลีกยาสูบ

15,000,000.00

13,270,852.62

-1,729,147.38

๑.๓ ภาษีบ�ำรุง อบจ.จากสถานค้าปลีกน�้ำมัน

6,000,000.00

6,545,655.03

545,655.03

22,080,000.00

19,816,507.65

-2,263,492.35

๒.๑ ค่าธรรมเนียมบ�ำรุง อบจ.จากผู้พักในโรงแรม

1,400,000.00

1,264,315.79

-135,684.21

๒.๒ ค่าปรับการผิดสัญญา

2,000,000.00

2,983,062.53

983,062.53

15,050.00

182,911.38

167,861.38

3,415,050.00

4,430,289.70

1,015,239.70

218,700.00

151,490.00

-67,210.00

๓.๒.๑ ค่าเช่าอาคารหรือบริการสถานที่

7,150,000.00

7,583,171.41

433,171.41

๓.๒.๒ รายได้จากกิจการสวนยางพาราและ
สวนปาล์ม

3,600,000.00

3,920,090.17

320,090.17

990,000.00

922,890.00

-67,110.00

1,100,000.00

783,452.00

-316,548.00

18,096,000.00

19,508,365.49

1,412,365.49

รวม
๒.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

๒.๓ ค่าปรับอื่น ๆ
รวม
๓.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
๓.๑ ค่าเช่าที่ดิน
๓.๒ ค่าเช่าหรือบริการสถานที่

๓.๒.๓ รายได้จากสถานีขนส่ง
๓.๒.๔ รายได้จากค่ารถโดยสารรถประจ�ำทาง
๓.๓ ดอกเบี้ย
๓.๔ เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ
๓.๕ ค่าตอบแทนตามที่ กฎหมายก�ำหนด
รวม

250.00

-250.00

1,000,000.00

604,771.00

-395,229.00

32,154,950.00

33,474,230.07

1,319,280.07

2,000,000.00

8,579,400.00

6,579,400.00

300,000.00

517,020.97

217,020.97

2,300,000.00

9,096,420.97

6,796,420.97

100,000.00

823,333.00

723,333.00

100,000.00

823,333.00

723,333.00

60,050,000.00

67,640,781.39

7,590,781.39

๔.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
๔.๑ ค่าขายแบบแปลน
๔.๒ รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
รวม
๕.หมวดรายได้จากทุน
๕.๑ ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
รวม
รวมจัดเก็บเองทั้งสิ้น
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๒๕

รายรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
รายการ

ประมาณการรายรับ

รายรับจริง

ประมาณการรายรับคงขาด

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๖.หมวดภาษีจัดสรร
๖.๑ ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน

189,000,000.00

190,748,911.52

1,748,911.52

๖.๒ ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ก�ำหนดแผน ฯ

113,000,000.00

109,451,682.13

-3,548,317.87

43,000,000.00

43,714,851.11

714,851.11

2,300,000.00

2,737,481.68

437,481.68

347,300,000.00

346,652,926.44

-647,073.56

๗.๑.๑ เงินอุดหนุนทั่วไป ส�ำหรับด�ำเนินการตาม
อ�ำนาจหน้าที่

46,000,000.00

47,800,662.00

1,800,662.00

๗.๑.๒ เงินสนับสนุน อสม.

72,856,800.00

72,295,200.00

-561,600.00

๗.๑.๓ เงินอุดหนุนสถานสงเคราะห์คนชรา
บ้านศรีตรัง

11,793,200.00

9,906,000.00

-1,887,200.00

รวมเงินอุดหนุนทั่วไป

130,650,000.00

130,001,862.00

-648,138.00

รวมประมาณการรายรับ/รายรับจริงทั้งสิ้น

538,000,000.00

544,295,569.83

6,295,569.83

๖.๓ ภาษีบ�ำรุง อบจ.จากภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตาม
ประมวลรัษฎากร ๕%
๖.๔ ค่าภาคหลวงแร่
รวม
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๗.๑ เงินอุดหนุนทั่วไป ส�ำหรับด�ำเนินการตามอ�ำนาจ
หน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท�ำ

๗.๒ เงินอุดหนุนทั่วไปก�ำหนดวัตถุประสงค์
๗.๒.๑. ถ่ายโอน เงินสวัสดิการและเงินบ�ำเหน็จ
บ�ำนาญ เงินสิทธิประโยชน์ฯ เงินเดือน
ค่าจ้างประจ�ำต�ำแหน่ง ค่าครองชีพชั่วคราว
๗.๒.๒. เงินบ�ำเหน็จ บ�ำนาญข้าราชการครู
๗.๕.๑. ค่าใช้จ่ายสนับสนุน อสม. (ส่วนที่เพิ่ม ๔๐๐)
รวมเงินอุดหนุนก�ำหนดวัตถุประสงค์

13,630,793.61
778,107.08
35,617,200.00
50,026,100.69

๗.๓ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบปี ๒๕๖๒
๗.๓.๑. โครงการซ่อมแซมผิวจราจรทางหลวงท้องถิ่น ต.ถ.
๑ - ๑๐๑๑ สายบ้านน�้ำผุด ฯ

8,960,000.00

รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ค่าซ่อมแซมผิวจราจร)

8,960,000.00

รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

58,986,100.69

รวมรายรับจริงทั้งสิ้น

๒๖

603,281,670.52

รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๒ Trang Provincial Administration Organization Annual Report 2019

