












ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลนครนครราชสีมา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณราย
จ่ายประจําปต่อสภาเทศบาลนครนครราชสีมาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลนคร
นครราชสีมา จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 1,279,221,089.37 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 1,600,526,994.75 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 496,144,973.42 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 4 โครงการ รวม 
5,907,995.80 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 39 โครงการ รวม 17,969,164.80 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 1,227,233,955.62 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 56,511,602.07 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 28,437,201.05 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 26,760,298.13 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 14,149,988.21 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 25,295,562.62 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 532,511,481.54 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 543,567,822.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 71,581,616.77 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จํานวน 1,107,408,776.55 บาท ประกอบด้วย
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งบกลาง จํานวน 275,798,933.14 บาท

งบบุคลากร จํานวน 446,340,941.68 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 273,605,499.15 บาท

งบลงทุน จํานวน 22,473,652.58 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 74,305,080.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น จํานวน 14,884,670.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 71,581,616.77 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ จํานวน 82,236,536.26 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท

ประเภทกิจการประปา   กิจการงานกิจการประปา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายรับจริง จํานวน 317,078,346.47 บาท

รายจ่ายจริง จํานวน 295,723,635.37 บาท

กู้เงินจากธนาคาร/อื่น ๆ จํานวน 31,696,355.47 บาท

ยืมเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

กําไรสะสม จํานวน 0.00 บาท

เงินสะสม จํานวน 315,746,297.70 บาท

ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 83,270,043.38 บาท

เงินฝากธนาคาร จํานวน 328,472,138.33 บาท

ทรัพย์รับจํานํา จํานวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ
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ประเภทกิจการสถานธนานุบาล   กิจการสถานธนานุบาล1
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายรับจริง จํานวน 41,120,085.44 บาท

รายจ่ายจริง จํานวน 23,898,882.45 บาท

กู้เงินจากธนาคาร/อื่น ๆ จํานวน 0.00 บาท

ยืมเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

กําไรสะสม จํานวน 17,282,957.32 บาท

เงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

เงินฝากธนาคาร จํานวน 164,537,335.87 บาท

ทรัพย์รับจํานํา จํานวน 142,014,500.00 บาท

ประเภทกิจการสถานธนานุบาล   กิจการสถานธนานุบาล2
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายรับจริง จํานวน 35,555,684.70 บาท

รายจ่ายจริง จํานวน 21,893,632.11 บาท

กู้เงินจากธนาคาร/อื่น ๆ จํานวน 50,000,000.00 บาท

ยืมเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

กําไรสะสม จํานวน 13,711,085.09 บาท

เงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

เงินฝากธนาคาร จํานวน 118,005,562.97 บาท

ทรัพย์รับจํานํา จํานวน 114,441,800.00 บาท
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ประเภทกิจการสถานธนานุบาล   กิจการสถานธนานุบาล3
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายรับจริง จํานวน 26,168,122.40 บาท

รายจ่ายจริง จํานวน 15,810,154.28 บาท

กู้เงินจากธนาคาร/อื่น ๆ จํานวน 100,000,000.00 บาท

ยืมเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

กําไรสะสม จํานวน 10,412,303.39 บาท

เงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

เงินฝากธนาคาร จํานวน 12,337,423.80 บาท

ทรัพย์รับจํานํา จํานวน 93,801,980.00 บาท

ประเภทกิจการสถานีขนส่ง   กิจการงานกิจการขนส่ง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายรับจริง จํานวน 2,607,604.93 บาท

รายจ่ายจริง จํานวน 2,503,849.81 บาท

กู้เงินจากธนาคาร/อื่น ๆ จํานวน 0.00 บาท

ยืมเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

กําไรสะสม จํานวน 0.00 บาท

เงินสะสม จํานวน 2,766,361.38 บาท

ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 488,138.42 บาท

เงินฝากธนาคาร จํานวน 3,358,525.65 บาท

ทรัพย์รับจํานํา จํานวน 0.00 บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 56,511,602.07 84,010,000.00 89,010,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

28,437,201.05 21,225,600.00 21,210,600.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 26,760,298.13 20,075,900.00 20,075,900.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย์

14,149,988.21 14,100,000.00 12,450,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 25,295,562.62 17,481,500.00 17,199,900.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 151,154,652.08 156,893,000.00 159,946,400.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 532,511,481.54 586,900,000.00 551,900,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

532,511,481.54 586,900,000.00 551,900,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 543,567,822.00 563,882,000.00 537,494,600.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

543,567,822.00 563,882,000.00 537,494,600.00

รวม 1,227,233,955.62 1,307,675,000.00 1,249,341,000.00
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2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 275,798,933.14 306,186,600.00 316,123,700.00

งบบุคลากร 446,340,941.68 501,037,500.00 519,530,000.00

งบดําเนินงาน 273,605,499.15 249,842,900.00 279,103,900.00

งบลงทุน 22,473,652.58 175,000,000.00 74,977,000.00

งบเงินอุดหนุน 74,305,080.00 61,488,000.00 59,606,400.00

งบรายจ่ายอื่น 14,884,670.00 14,120,000.00 0.00

รวมจายจากงบประมาณ 1,107,408,776.55 1,307,675,000.00 1,249,341,000.00
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ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครนครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา











บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครนครราชสีมา
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 117,044,800

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 40,025,500

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 396,114,900

แผนงานสาธารณสุข 58,614,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5,050,400

แผนงานเคหะและชุมชน 192,130,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 15,119,700

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 19,600,300

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 87,543,200

แผนงานการพาณิชย์ 1,973,500

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 316,123,700

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 1,249,341,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครนครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 316,123,700 316,123,700
    งบกลาง 316,123,700 316,123,700
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

งานสารสนเทศ รวม

งบบุคลากร 55,306,000 4,551,700 32,088,400 1,452,800 1,916,000 95,314,900
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 9,790,500 0 0 0 0 9,790,500

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 45,515,500 4,551,700 32,088,400 1,452,800 1,916,000 85,524,400

งบดําเนินงาน 11,004,900 1,517,000 3,290,900 198,000 5,719,100 21,729,900
    ค่าตอบแทน 1,392,900 221,000 1,052,200 108,000 79,100 2,853,200

    ค่าใช้สอย 3,380,000 760,000 755,000 30,000 5,040,000 9,965,000

    ค่าวัสดุ 2,522,000 536,000 1,363,700 60,000 200,000 4,681,700

    ค่าสาธารณูปโภค 3,710,000 0 120,000 0 400,000 4,230,000
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน
งานเทศกิจ

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งานจราจร รวม

งบบุคลากร 883,100 5,182,700 19,943,500 1,988,000 27,997,300
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 883,100 5,182,700 19,943,500 1,988,000 27,997,300

งบดําเนินงาน 5,000 2,508,400 3,410,000 264,800 6,188,200
    ค่าใช้สอย 5,000 495,000 895,000 250,000 1,645,000

    ค่าตอบแทน 0 1,588,400 285,000 4,800 1,878,200

    ค่าวัสดุ 0 415,000 1,675,000 10,000 2,100,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 10,000 555,000 0 565,000

งบลงทุน 0 0 840,000 5,000,000 5,840,000
    ค่าครุภัณฑ์ 0 0 840,000 5,000,000 5,840,000
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แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานระดับมัธยมศึกษา
งานศึกษาไม่กําหนด

ระดับ
รวม

งบบุคลากร 11,637,400 184,164,500 16,361,600 4,533,700 216,697,200
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 11,637,400 184,164,500 16,361,600 4,533,700 216,697,200

งบดําเนินงาน 1,698,000 94,312,300 21,670,000 4,231,000 121,911,300
    ค่าตอบแทน 590,000 465,000 300,000 390,000 1,745,000

    ค่าใช้สอย 350,000 52,762,600 15,530,000 2,271,000 70,913,600

    ค่าวัสดุ 655,000 35,144,700 4,110,000 890,000 40,799,700

    ค่าสาธารณูปโภค 103,000 5,940,000 1,730,000 680,000 8,453,000

งบเงินอุดหนุน 0 57,506,400 0 0 57,506,400
    เงินอุดหนุน 0 57,506,400 0 0 57,506,400
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แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

รวม

งบบุคลากร 10,940,300 9,254,200 26,687,700 46,882,200
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 10,940,300 9,254,200 26,687,700 46,882,200

งบดําเนินงาน 2,271,800 4,214,400 3,546,100 10,032,300
    ค่าตอบแทน 275,800 1,173,600 2,619,100 4,068,500

    ค่าใช้สอย 720,000 2,143,800 430,000 3,293,800

    ค่าวัสดุ 451,000 730,000 97,000 1,278,000

    ค่าสาธารณูปโภค 825,000 167,000 400,000 1,392,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,700,000 0 1,700,000
    เงินอุดหนุน 0 1,700,000 0 1,700,000
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แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 442,700 3,033,200 3,475,900
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 442,700 3,033,200 3,475,900

งบดําเนินงาน 52,500 1,522,000 1,574,500
    ค่าตอบแทน 22,500 235,200 257,700

    ค่าใช้สอย 30,000 1,250,000 1,280,000

    ค่าวัสดุ 0 36,800 36,800 2-6



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
งานบําบัดน้ําเสีย รวม

งบบุคลากร 14,201,200 8,713,000 46,328,600 13,466,400 82,709,200
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 14,201,200 8,713,000 46,328,600 13,466,400 82,709,200

งบดําเนินงาน 2,112,100 22,831,000 42,820,200 22,428,000 90,191,300
    ค่าตอบแทน 480,600 97,000 2,617,200 328,000 3,522,800

    ค่าใช้สอย 766,500 14,210,000 22,995,000 14,300,000 52,271,500

    ค่าวัสดุ 405,000 7,834,000 15,975,000 6,250,000 30,464,000

    ค่าสาธารณูปโภค 460,000 690,000 1,233,000 1,550,000 3,933,000

งบลงทุน 0 1,350,000 0 17,480,000 18,830,000
    ค่าครุภัณฑ์ 0 1,350,000 0 500,000 1,850,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 16,980,000 16,980,000

งบเงินอุดหนุน 0 400,000 0 0 400,000
    เงินอุดหนุน 0 400,000 0 0 400,000
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 7,019,400 2,910,300 9,929,700
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 7,019,400 2,910,300 9,929,700

งบดําเนินงาน 2,321,400 2,868,600 5,190,000
    ค่าตอบแทน 512,000 205,800 717,800

    ค่าใช้สอย 380,000 2,580,000 2,960,000

    ค่าวัสดุ 1,094,400 82,800 1,177,200

    ค่าสาธารณูปโภค 335,000 0 335,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับศาสนา วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่อง

เที่ยว
รวม

งบบุคลากร 774,000 2,838,200 1,794,700 1,029,000 6,435,900
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 774,000 2,838,200 1,794,700 1,029,000 6,435,900

งบดําเนินงาน 80,000 7,082,000 5,510,000 492,400 13,164,400
    ค่าตอบแทน 80,000 220,000 80,000 10,000 390,000

    ค่าใช้สอย 0 3,662,000 5,200,000 370,000 9,232,000

    ค่าวัสดุ 0 820,000 230,000 100,000 1,150,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 2,380,000 0 12,400 2,392,400

2-9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 2,087,600 26,520,600 28,608,200
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,087,600 26,520,600 28,608,200

งบดําเนินงาน 20,000 8,608,000 8,628,000
    ค่าตอบแทน 10,000 378,000 388,000

    ค่าใช้สอย 10,000 470,000 480,000

    ค่าวัสดุ 0 7,760,000 7,760,000

งบลงทุน 0 50,307,000 50,307,000
    ค่าครุภัณฑ์ 0 2,500,000 2,500,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 47,807,000 47,807,000
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แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานตลาดสด รวม

งบบุคลากร 1,479,500 1,479,500
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,479,500 1,479,500

งบดําเนินงาน 494,000 494,000
    ค่าตอบแทน 130,000 130,000

    ค่าใช้สอย 50,000 50,000

    ค่าวัสดุ 144,000 144,000

    ค่าสาธารณูปโภค 170,000 170,000
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แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 117,044,800

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 40,025,500

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 396,114,900

แผนงานสาธารณสุข 58,614,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5,050,400

แผนงานเคหะและชุมชน 192,130,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 15,119,700

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 19,600,300

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 87,543,200

แผนงานการพาณิชย์ 1,973,500

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 316,123,700

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 1,249,341,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมา และโดยเห็นชอบของผู้วาราชการจังหวัดนครราชสีมา

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 1,656,992,400 
บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 1,249,341,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

2-13



ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 407,651,400 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
งบกลาง 68,830,300

งบบุคลากร 73,795,800

งบดําเนินงาน 221,514,300

งบลงทุน 1,702,800

งบรายจายอื่น 41,808,200

รวมรายจ่าย 407,651,400

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมามีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายประเสริฐ บุญชัยสุข)

ตําแหนง นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา

เห็นชอบ

(ลงนาม)..................................................

(นายกอบชัย บุญอรณะ)

ตําแหนง ผู้วาราชการจังหวัดนครราชสีมา
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 176,288,597.07 20,915,348.53 1,000,000.00 0.00 % 1,000,000.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 2,788,373.13 857,162.96 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 9,406,278.58 60,000,000.00 0.00 % 60,000,000.00
     ภาษีป้าย 27,441,599.20 25,332,812.00 23,000,000.00 21.74 % 28,000,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 206,518,569.40 56,511,602.07 84,010,000.00 89,010,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 107,825.20 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 40.00 260.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 0.00 304,017.00 0.00 100.00 % 800,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 12,410,248.90 11,403,753.00 11,100,000.00 -2.70 % 10,800,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 480,000.00 320,000.00 480,000.00 0.00 % 480,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

323,000.00 293,400.00 280,000.00 0.00 % 280,000.00

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ
การโฆษณา

68,900.00 21,100.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 378,090.00 422,580.00 350,000.00 -42.86 % 200,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน 1,192,630.00 1,136,120.00 1,000,000.00 -30.00 % 700,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 528,428.70 321,248.10 509,600.00 0.00 % 509,600.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวด
ล้อมแห่งชาติ

7,026.00 6,792.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 28,300.00 24,700.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก 210,125.00 50,625.00 150,000.00 -44.67 % 83,000.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 34,000.00 14,070.00 8,500.00 0.00 % 8,500.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 9,126,875.00 3,145,500.00 3,000,000.00 0.00 % 3,000,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

1,882,850.00 1,173,150.00 1,500,000.00 0.00 % 1,500,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร 2,150.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน 27,590.00 17,760.00 20,000.00 -40.00 % 12,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข 49,630.00 51,810.00 35,000.00 0.00 % 35,000.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 2,047,181.12 7,883,417.25 1,000,000.00 0.00 % 1,000,000.00
     ค่าปรับอื่น ๆ 0.00 203.50 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 75,000.00 75,000.00 70,000.00 14.29 % 80,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

1,195,800.00 1,196,450.00 1,100,000.00 0.00 % 1,100,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

278,500.00 294,500.00 250,000.00 0.00 % 250,000.00

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 78,500.00 76,500.00 85,000.00 0.00 % 85,000.00
     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 36,000.00 38,000.00 40,000.00 0.00 % 40,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 7,420.00 7,710.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 29,840.00 17,710.00 23,000.00 0.00 % 23,000.00
     ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 29,200.00 33,000.00 23,000.00 0.00 % 23,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 30,527,324.72 28,437,201.05 21,225,600.00 21,210,600.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าที่ดิน 870,987.00 866,400.00 873,000.00 0.00 % 873,000.00
     ค่าเช่าหรือบริการ 7,052,680.00 5,206,280.00 7,080,400.00 0.00 % 7,080,400.00
     ดอกเบี้ย 16,419,012.34 19,016,993.13 11,000,000.00 0.00 % 11,000,000.00
     เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ 0.00 0.00 2,500.00 0.00 % 2,500.00
     รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ 933,090.00 1,670,625.00 1,120,000.00 0.00 % 1,120,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 25,275,769.34 26,760,298.13 20,075,900.00 20,075,900.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนานุบาล 15,493,476.63 14,149,988.21 14,100,000.00 -11.70 % 12,450,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 15,493,476.63 14,149,988.21 14,100,000.00 12,450,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่าจําหน่ายเศษของ 2,410,010.00 1,902,277.00 600,000.00 0.00 % 600,000.00
     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 16,146,728.06 17,595,768.70 13,000,000.00 0.00 % 13,000,000.00
     ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 174,300.00 203,700.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00
     ค่าขายแบบพิมพ์และคําร้อง 8,325.00 4,835.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด 78,050.00 58,150.00 86,000.00 -53.49 % 40,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 3,993,042.37 5,530,831.92 3,585,500.00 -6.57 % 3,349,900.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 22,810,455.43 25,295,562.62 17,481,500.00 17,199,900.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 5,760,909.18 5,667,439.49 5,500,000.00 0.00 % 5,500,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 338,900,276.34 314,854,220.05 337,000,000.00 -2.08 % 330,000,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 56,256,211.70 55,717,506.07 56,000,000.00 0.00 % 56,000,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3,071,185.62 3,229,187.96 3,000,000.00 0.00 % 3,000,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 113,194,889.09 97,307,998.72 113,000,000.00 -11.50 % 100,000,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 1,598,830.67 1,554,113.15 1,500,000.00 0.00 % 1,500,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 1,000,832.34 866,341.10 900,000.00 0.00 % 900,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

70,120,203.00 53,314,675.00 70,000,000.00 -21.43 % 55,000,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 589,903,337.94 532,511,481.54 586,900,000.00 551,900,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 540,902,814.00 543,567,822.00 563,882,000.00 -4.68 % 537,494,600.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 540,902,814.00 543,567,822.00 563,882,000.00 537,494,600.00
รวมทุกหมวด 1,431,431,747.46 1,227,233,955.62 1,307,675,000.00 1,249,341,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 1,249,341,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 89,010,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 1,000,000 บาท

     - ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณ 2564 
โดยตั้งจากประมาณการตามยอดคงเหลือผู้ค้างชําระ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 
2562 ที่กําหนดภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้ประมาณการ
ตามที่กฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกําหนด 

ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 10,000 บาท

     - ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณ 2564 
โดยตั้งจากประมาณการตามยอดคงเหลือผู้ค้างชําระ
ภาษีบํารุงท้องที่ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน
2562 ที่กําหนดภาษีบํารุงท้องที่ ให้ประมาณการตามที่
กฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกําหนด

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 60,000,000 บาท

     - ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณ 2564 
โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณ
2564 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ. 2562 โดยที่ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือน
และที่ดินและกฎหมายว่าด้วยภาษีบํารุงท้องที่ที่กําหนด
การจัดเก็บภาษีสําหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2563 เป็นต้นไป
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ภาษีป้าย จํานวน 28,000,000 บาท

     - ประมาณการไว้สูงกว่าปงบประมาณ 2564 จํานวน
5,000,000 บาท โดยตั้งตามบัญชีคุมผู้ชําระภาษีป้าย 
และใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณ 2563

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 21,210,600 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 100,000 บาท

     - ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณ 2564 
โดยตั้งตามรายรับที่สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่
นครราชสีมาเคยจัดส่งให้ เนื่องจากเป็นรายได้
ที่ไม่แน่นอน

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 500 บาท

     - ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณ 2564
โดยตั้งจากรายรับที่สํานักงานอําเภอเมืองนครราชสีมา
เคยจัดส่งให้ เนื่องจากเป็นรายได้ที่ไม่แน่นอนอําเภอ
เป็นผู้จัดเก็บแล้วส่งให้

ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 800,000 บาท

     - ประมาณการไว้เป็นปแรก แยกจากประมาณการ
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย เป็นการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอยจากตลาดเอกชนและ
สถานประกอบการอื่น ๆ ที่นําขยะมูลฝอยไปกําจัด
ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยเทศบาลนครนครราชสีมา

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 10,800,000 บาท

     - ประมาณการไว้ต่ํากว่าปงบประมาณ 2564
จํานวน 300,000 บาท โดยตั้งใกล้เคียงจากค่าธรรมเนียม
มูลฝอยทั่วไปที่จัดเก็บได้ในป 2563 จํานวน 10,200,000 บาท 
และรายได้ค่าธรรมเนียมมูลฝอยติดเชื้อ จํานวน 
600,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 480,000 บาท

     - ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณ 2564 
โดยตั้งตามสัญญาที่ให้เอกชนรับดําเนินการสูบ
สิ่งปฏิกูล ในอัตราค่าธรรมเนียม เดือนละ 40,000 บาท

2-20



ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 280,000 บาท

     - ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณ 2564 
โดยตั้งจากจํานวนผู้ประกอบการค้าที่มาขอหนังสือรับรอง
การแจ้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร จํานวน 1,100 ราย
เป็นเงิน 280,000 บาท 

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 50,000 บาท

     - ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณ 2564 
โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณ 
2563

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 200,000 บาท

     - ประมาณการไว้ต่ํากว่าปงบประมาณ 2564 
จํานวน 150,000 บาท เนื่องจากปัจจุบันการรับรองเอกสาร
เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร ประชาชนสามารถคัดรับรองได้ 
ณ สํานักทะเบียนฯ ทั่วประเทศ

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 700,000 บาท

     - ประมาณการไว้ต่ํากว่าปงบประมาณ 2564 
จํานวน 300,000 บาท เนื่องจากผู้ขอทําบัตรฯ กรณี
บัตรหาย บัตรชํารุด การเปลี่ยนที่อยู่ เปลี่ยนชื่อตัว
และชื่อสกุลลดลง
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ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 509,600 บาท

     1. ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง
หรือดัดแปลงอาคาร จํานวน 500,000 บาท
     - ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณ 2564 
โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณ 
2563 
     2. ค่าธรรมเนียมใบรับรองอาคาร จํานวน 3,000 บาท
     - ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณ 2564 
โดยตั้งตามรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณ 2563 
     3. ค่าธรรมเนียมใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร
จํานวน 6,000 บาท
     - ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณ 2564 
โดยตั้งตามรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณ 2563 
     4. ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรอง
จํานวน 100 บาท
     - ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณ 2564 
เนื่องจากมีรายได้เกิดขึ้นมาในปงบประมาณ 2562 
     5. ค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต จํานวน 500 บาท
     - ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณ 2564 
โดยตั้งตามรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณ 2563 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ

จํานวน 10,000 บาท

     - ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณ 2564 
โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณ 
2563 เนื่องจากเป็นรายได้ที่จัดเก็บได้ไม่แน่นอน

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 30,000 บาท

     - ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณ 2564  
โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณ 
2563 เนื่องจากเป็นรายได้ที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับ
ผู้มาขอจดทะเบียนพาณิชย์
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ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก จํานวน 83,000 บาท

     - ประมาณการไว้ต่ํากว่าปงบประมาณ 2564
จํานวน 67,000 บาท มาจากการได้รับถ่ายโอน
ภารกิจประเภทกิจการหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก 
พ.ศ. 2558 กรณีการตั้งหอพักใหม่ การต่อใบอนุญาต
ผู้ประกอบการและผู้จัดการหอพัก

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 8,500 บาท

     1. ค่าธรรมเนียมการตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ 
จํานวน 1,000 บาท
     - ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณ 2564
โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณ 
2563 
     2. ค่าธรรมเนียมการให้บริการทําหมันสัตว์ 
จํานวน 5,000 บาท
     - ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณ 2564 
โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณ 
2563
     3. ค่าธรรมเนียมใบแจ้งขุดดินถมดิน จํานวน
2,500 บาท 
     - ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณ 2564 
โดยตั้งจากที่เคยจัดเก็บ เป็นรายได้ที่จัดเก็บได้
ไม่แน่นอนและเป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. 2546 

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 3,000,000 บาท

     - ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณ 2564 
โดยตั้งจากรายได้ค่าปรับผิดกฎจราจร ที่คาดว่าจะได้รับจาก
ศาลแขวงนครราชสีมาและสถานีตํารวจภูธรนครราชสีมา 
เนื่องจากเป็นรายได้ที่ได้รับไม่แน่นอน
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ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

จํานวน 1,500,000 บาท

     - ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณ 2564 
โดยตั้งใกล้เคียงกับยอดค่าปรับกึ่งหนึ่งของปงบประมาณ 
2563 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0313/ว 1521 ลว. 2 ก.ค. 2552 และเป็นรายได้
ที่ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการจับกุมและจํานวนผู้ฝาฝน
ตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดฯ

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร จํานวน 1,000 บาท

     - ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณ 2564
เนื่องจากในปัจจุบันการทําผิดตาม พ.ร.บ. 
งานทะเบียนราษฎรฯ ฉบับที่ 3 ป 2562 บางรายการ
ยกเลิกค่าปรับเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 12,000 บาท

     - ประมาณการไว้ต่ํากว่าปงบประมาณ 2564
จํานวน 8,000 บาท เนื่องจากประชาชนผู้ขอมีบัตร
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดมีมากขึ้น

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข จํานวน 35,000 บาท

     - ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณ 2564 
โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณ 
2563 เนื่องจากเป็นรายได้ที่จัดเก็บได้ไม่แน่นอน

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 1,000,000 บาท

     - ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณ 2564 
โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณ 
2563 เนื่องจากเป็นรายได้ที่จัดเก็บได้ไม่แน่นอน

ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 80,000 บาท

     - ประมาณการไว้สูงกว่าปงบประมาณ 2564 
จํานวน 10,000 บาท โดยตั้งจากจํานวนผู้ที่ขออนุญาต 
จํานวน 16 ราย ๆ ละ 5,000 บาท 
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ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ

จํานวน 1,100,000 บาท

     - ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณ 2564 
โดยตั้งจากผู้ประกอบการค้าที่ขออนุญาตประกอบการค้าฯ 
จํานวน 1,300 ราย 

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 250,000 บาท

     - ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณ 2564 
โดยตั้งจากจํานวนผู้ประกอบการค้าที่ขออนุญาต
มีสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร จํานวน 170 ราย 
เป็นเงิน 250,000 บาท 

ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 85,000 บาท

     - ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณ 2564 
จากผู้ประกอบการค้าแผงลอย จํานวน 850 ราย ๆ ละ 
100 บาท

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จํานวน 40,000 บาท

     - ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณ 2564   
โดยตั้งตามจํานวนผู้ขออนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน
ในเขตเทศบาล จํานวน 20 ราย ๆ ละ 2,000 บาท

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 10,000 บาท

     - ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณ 2564 
โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณ 
2563 เนื่องจากเป็นรายได้ที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับ
ผู้มาขออนุญาต

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 23,000 บาท

     - ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณ 2564 
โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณ 
2563 เนื่องจากเป็นรายได้ที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับ
ผู้มาขออนุญาต

2-25



ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 23,000 บาท

     - ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณ 2564 
โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณ 
2563 เป็นรายได้จากภารกิจถ่ายโอน จัดเก็บค่าธรรมเนียม
การขอใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้ง
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง หรือสถานที่เก็บรักษา
น้ํามันเชื้อเพลิง (ปัมน้ํามัน) ตาม พ.ร.บ. ควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 20,075,900 บาท
ค่าเช่าที่ดิน จํานวน 873,000 บาท

     - ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณ 2564 
โดยตั้งตามสัญญาเช่าที่ดิน ตําบลกฤษณา อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา ปละ 833,400 บาท และสัญญา
เช่าที่ดินถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา ปละ 39,600 บาท
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ค่าเช่าหรือบริการ จํานวน 7,080,400 บาท

     1. ค่าเช่าศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจําทาง 
จํานวน 140,000 บาท
     - ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณ 2564 
โดยตั้งตามสัญญาเช่าศาลาที่พักผู้โดยสาร
รถประจําทาง 
     2. ค่าเช่าส้วมสาธารณะ จํานวน 391,200 บาท
     - ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณ 2564  
โดยตั้งตามสัญญาเช่าส้วมสาธารณะ 2 แห่ง คือ 
ส้วมสาธารณะตลาดเทศบาล 5 อัตราค่าเช่าเดือนละ 
15,600 บาท และส้วมสาธารณะสวนรัก อัตราค่าเช่า
เดือนละ 17,000 บาท รวมค่าเช่าทั้งสิ้น 32,600 บาท 
ต่อเดือน
     3. ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ จํานวน 2,154,000 บาท
     - ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณ 2564  
โดยตั้งตามสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์ จํานวน 12 ราย 
อัตราค่าเช่ารวมเป็นเงิน 179,500 บาท ต่อเดือน
     4. ค่าเช่าแผงตลาดเทศบาล จํานวน 3,250,400 บาท
     - ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณ 2564 
โดยตั้งตามสัญญาเช่าแผงตลาดเทศบาล 2 
และตลาดเทศบาล 5
     5. ค่าเช่าร้านแผงลอย จํานวน 784,800 บาท
     - ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณ 2564 
โดยตั้งตามสัญญาเช่าแผงขายดอกไม้ธูปเทียน และ
เครื่องสักการะบูชาท้าวสุรนารี ในอัตราเดือนละ 
65,400 บาท
     6. ค่าเช่าเวทีแสดงเพลงโคราช จํานวน 360,000 บาท
     - ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณ 2564 
โดยตั้งตามสัญญาเช่าเวทีแสดงเพลงโคราช ค่าเช่า
ในอัตราเดือนละ 30,000 บาท
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ดอกเบี้ย จํานวน 11,000,000 บาท

     1. ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท. จํานวน 1,000,000 บาท
     - ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณ 2564 
โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปงบประมาณ 
2563
     2. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 10,000,000 บาท
     - ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณ 2564 
โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณ 2563 
และจากการคํานวณอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่มี
การผันผวนขึ้นลงไม่แน่นอน

เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ จํานวน 2,500 บาท

     - ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณ 2564
โดยตั้งตามรายรับที่โรงพิมพ์ฯ เคยจัดส่งให้

รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ จํานวน 1,120,000 บาท

     1. ค่าเช่ารถสุขาเคลื่อนที่ จํานวน 100,000 บาท
     - ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณ 2564 
โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณ 
2563 เนื่องจากเป็นรายได้ที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับ
ผู้มาขอใช้บริการ และมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน ขอความอนุเคราะห์สนับสนุน
รับบริการ โดยส่วนมากขอยกเว้นค่าธรรมเนียม
     2. ค่าเช่ารถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล จํานวน 20,000 บาท
     - ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณ 2564 
โดยตั้งจากที่เคยจัดเก็บได้ และเป็นรายได้ที่ไม่แน่นอน
ขึ้นอยู่กับผู้มาขอใช้บริการ
     3. รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือการจัดหา
ประโยชน์ในทรัพย์สิน จํานวน 1,000,000 บาท
     - ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณ 2564 
โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณ 
2563 จากรายได้การจัดเก็บค่าอนุญาตต่อสัญญา 
และค่าธรรมเนียมโอนสิทธิการเช่า
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หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 12,450,000 บาท
เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนานุบาล จํานวน 12,450,000 บาท

     - ประมาณการไว้ต่ํากว่าปงบประมาณ 2564 
จํานวน 1,650,000 บาท โดยตั้งในอัตราร้อยละ 30 
ของกําไรสุทธิ ป 2564 จากสถานธนานุบาล แห่งที่ 1 
จํานวน 4,650,000 บาท จากสถานธนานุบาลแห่งที่ 2 
จํานวน 4,200,000 บาท และจากสถานธนานุบาล 
แห่งที่ 3 จํานวน 3,600,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 17,199,900 บาท
ค่าจําหน่ายเศษของ จํานวน 600,000 บาท

     - ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณ 2564 
โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณ 
2563 เนื่องจากเป็นรายได้ที่จัดเก็บได้ไม่แน่นอน 

เงินที่มีผู้อุทิศให้ จํานวน 13,000,000 บาท

     - ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณ 2564 
โดยตั้งจากเงินอุทิศที่คาดว่าจะได้รับในการกําจัด
ขยะมูลฝอยจาก อปท. ต่าง ๆ ที่นําขยะมูลฝอยมากําจัด
ที่ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครนครราชสีมา 
เนื่องจากเป็นรายได้ที่จัดเก็บได้ไม่แน่นอน

ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 200,000 บาท

     - ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณ 2564
โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณ 
2563 เนื่องจากเป็นรายได้ที่จัดเก็บได้ไม่แน่นอน

ค่าขายแบบพิมพ์และคําร้อง จํานวน 10,000 บาท

     - ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณ 2564
โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณ 
2563 เนื่องจากเป็นรายได้ที่จัดเก็บได้ไม่แน่นอน

ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด จํานวน 40,000 บาท

     - ประมาณการไว้ต่ํากว่าปงบประมาณ 2564
จํานวน 46,000 บาท มาจากค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด
ที่มาใช้บริการลดลง ณ อุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา 
(TK Square Korat)
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รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 3,349,900 บาท

     1. ค่าซ่อมผิวถนน จํานวน 10,000 บาท
     - ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณ 2564 
โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณ 
2563 เนื่องจากเป็นรายได้ที่จัดเก็บได้ไม่แน่นอน 
     2. ค่ารักษาความสะอาดตลาดสาธารณะ จํานวน
2,869,900 บาท
     - ประมาณการไว้ต่ํากว่าปงบประมาณ 2564 
จํานวน 235,600 บาท โดยตั้งตามสัญญาอนุญาต
ให้จําหน่ายสินค้าบริเวณจุดผ่อนผันต่าง ๆ ที่เทศบาล
กําหนดขึ้น 7 จุด ได้แก่ จุดผ่อนผันไนท์บาซาร์ 
ถนนมนัส ถนนจอมพล ถนนสุรนารายณ์ ถนนช้างเผือก 
ถนนสุรนารี ถนนกุดั่น ซอยสุขมาศ และจุดผ่อนผัน
ถนนมุขมนตรี 
     3. เงินชดเชยค่าเสียหาย จํานวน 30,000 บาท
     - ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณ 2564 
โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณ 
2563 เนื่องจากเป็นรายได้ที่จัดเก็บได้ไม่แน่นอน 
     4. ค่าทดสอบวัสดุ จํานวน 40,000 บาท
     - ประมาณการไว้เท่าปงบประมาณ 2564 
โดยตั้งตามรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณ 
2563 เนื่องจากเป็นรายได้ที่จัดเก็บได้ไม่แน่นอน
     5. ค่าจําหน่ายกระแสไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท
     - ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณ 2564 
โดยตั้งตามรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณ 
2564 เป็นรายได้ที่คํานวณจากการเดินระบบผลิต
กระแสไฟฟ้าและจําหน่ายได้จากศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลนครนครราชสีมา
     6. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 200,000 บาท
     - ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณ 2564 
โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปงบประมาณ

2563 เนื่องจากเป็นรายได้ที่จัดเก็บได้ไม่แน่นอน
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 551,900,000 บาท

ภาษีรถยนต์ จํานวน 5,500,000 บาท

     - ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณ 2564 
โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่รัฐจัดสรรให้ในปงบประมาณ 
2563 จากเงินภาษีรถ ตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก 
พ.ศ. 2522 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.3/ว 1760 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2556 

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 330,000,000 บาท

     - ประมาณการไว้ต่ํากว่าปงบประมาณ 2564 
จํานวน 7,000,000 บาท โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริง
ที่รัฐจัดสรรให้ในปงบประมาณ 2563 ตั้งตาม พ.ร.บ. 
กําหนดแผนฯ จํานวน 330,000,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 56,000,000 บาท

     - ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณ 2564 
โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่รัฐจัดสรรให้ในปงบประมาณ 
2563 และตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1 ใน 9 จํานวน 
56,000,000 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 3,000,000 บาท

     - ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณ 2564 
โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่รัฐจัดสรรให้
ในปงบประมาณ 2563

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 100,000,000 บาท

     - ประมาณการไว้ต่ํากว่าปงบประมาณ 2564 
จํานวน 13,000,000 บาท โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริง
ที่รัฐจัดสรรให้ในปงบประมาณ 2563 มาจากภาษีสุรา 
และภาษีสรรพสามิตเดิม ที่รัฐจัดสรรตาม พ.ร.บ. 
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ได้กําหนดให้การคํานวณ
ภาษีสรรพสามิต สําหรับสินค้าสุรา และสินค้ายาสูบ 
มาเป็นฐานในการคํานวณรวมกัน 

2-31



ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 1,500,000 บาท

     - ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณ 2564 
โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่รัฐจัดสรรให้
ในปงบประมาณ 2563

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 900,000 บาท

     - ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณ 2564 
โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่รัฐจัดสรรให้
ในปงบประมาณ 2563

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 55,000,000 บาท

     - ประมาณการไว้ต่ํากว่าปงบประมาณ 2564 
จํานวน 15,000,000 บาท โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริง
ที่รัฐจัดสรรให้ในปงบประมาณ 2562

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 537,494,600 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 537,494,600 บาท

     - ประมาณการไว้ต่ํากว่าปงบประมาณ 2564 
จํานวน 26,387,400 บาท โดยตั้งตามหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค์
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 6,568,828.00 6,110,922.00 4,994,900.00 70.63 % 8,522,600

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา 85,500,000.00 73,700,000.00 68,692,110.00 22.93 % 84,440,000

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการโครงการ
อื่น ๆ

1,085,000.00 1,257,000.00 1,275,000.00 31.84 % 1,681,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 131,266,600.00 135,131,100.00 142,503,600.00 4.86 % 149,424,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 20,200,800.00 21,184,800.00 21,456,000.00 3.26 % 22,154,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 718,000.00 707,000.00 708,000.00 -0.85 % 702,000

เงินสํารองจ่าย 164,600.00 2,566,667.00 5,200,200.00 110.62 % 10,952,900

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0.00 0.00 0.00 100 % 20,965,400

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) 0.00 0.00 0.00 100 % 4,293,600

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0.00 0.00 0.00 100 % 5,666,300

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา
อําเภอเมืองนครราชสีมา    จังหวัดนครราชสีมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข
.)

0.00 0.00 0.00 100 % 78,500

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 4,998,760.00 4,999,590.00 1,250,000.00 140 % 3,000,000

ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 750,000.00 750,000.00 750,000.00 0 % 750,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 293,165.00 264,000.00 350,000.00 0 % 350,000

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ 3,530,277.00 2,951,932.50 2,952,000.00 -0.3 % 2,943,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.)

15,874,900.00 16,232,340.00 21,923,790.00 -100 % 0

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 3,046,288.20 2,979,441.27 3,393,600.00 -100 % 0

เงินบําเหน็จบํานาญพนักงานครู 0.00 444,017.61 0.00 0 % 0

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 3,033,024.00 6,372,067.26 3,849,800.00 -100 % 0

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) 81,426.00 107,855.50 122,200.00 -100 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ 0.00 0.00 237,800.00 -100 % 0

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าทําศพข้าราชการ/พนักงาน 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

เงินช่วยค่าทําศพลูกจ้างประจํา 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

เงินช่วยค่าทําศพพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมงบกลาง 277,165,668.20 275,798,933.14 279,929,000.00 316,123,700
รวมงบกลาง 277,165,668.20 275,798,933.14 279,929,000.00 316,123,700
รวมงบกลาง 277,165,668.20 275,798,933.14 279,929,000.00 316,123,700

รวมแผนงานงบกลาง 277,165,668.20 275,798,933.14 279,929,000.00 316,123,700
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

2,132,280.00 2,132,280.00 1,662,300.00 28.27 % 2,132,300

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 480,000.00 480,000.00 372,000.00 29.03 % 480,000

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 480,000.00 480,000.00 372,000.00 29.03 % 480,000

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

899,520.00 899,520.00 674,800.00 33.31 % 899,600

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5,331,960.00 5,331,960.00 4,660,000.00 24.43 % 5,798,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 9,323,760.00 9,323,760.00 7,741,100.00 9,790,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 23,056,796.96 23,317,822.97 25,063,700.00 28.67 % 32,249,700

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

709,230.00 671,908.32 725,500.00 70.37 % 1,236,000

เงินประจําตําแหน่ง 553,400.00 565,540.32 620,400.00 16.63 % 723,600

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 242,400.00 252,120.00 252,200.00 0 % 252,200

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา 0.00 2,520.00 10,100.00 0 % 10,100

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 4,789,847.67 5,458,201.93 6,297,700.00 67.81 % 10,568,300

2-35



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 427,257.28 340,893.96 395,400.00 20.28 % 475,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 29,778,931.91 30,609,007.50 33,365,000.00 45,515,500
รวมงบบุคลากร 39,102,691.91 39,932,767.50 41,106,100.00 55,306,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

665,798.00 59,200.00 3,116,000.00 -90.5 % 296,000

ค่าเบี้ยประชุม 70,075.00 67,987.50 100,000.00 0 % 100,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 689,840.00 601,940.00 550,000.00 -48.18 % 285,000

ค่าเช่าบ้าน 301,600.00 343,198.06 393,100.00 1.04 % 397,200

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0.00 0.00 0.00 100 % 314,700

รวมค่าตอบแทน 1,947,118.00 1,253,125.56 4,440,400.00 1,392,900
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 1,604,688.92 0.00 100 % 2,375,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,516,080.79 0.00 2,070,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 193,150.00 143,285.00 550,000.00 -90.91 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล 15,920.00 13,720.00 16,000.00 -100 % 0

ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน
สําหรับผู้ประสบภัย

31,200.00 70,658.00 240,000.00 -83.33 % 40,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่าง
ประเทศ

0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

242,805.80 254,871.00 200,000.00 -60 % 80,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาล

1,380,354.00 1,842,628.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลและผู้บริหาร
เทศบาลนครนครราชสีมา

0.00 0.00 6,718,600.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
และศึกษาดูงานของ
ผู้ประสานงานฝ่ายข่าวเทศบาลนคร
นครราชสีมา

0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ทาง
กฎหมายแก่พนักงาน
เทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

ค่าซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

14,200.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และ
พวงมาลา

0.00 11,200.00 20,000.00 -100 % 0

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,135,985.11 806,138.33 1,000,000.00 -38 % 620,000

รวมค่าใช้สอย 4,529,695.70 4,747,189.25 10,814,600.00 3,380,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 490,742.75 836,403.90 630,000.00 -26.98 % 460,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 25,191.00 48,201.00 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 158,543.50 158,362.75 200,000.00 -20 % 160,000

วัสดุก่อสร้าง 5,820.80 8,975.15 40,000.00 5 % 42,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 54,200.00 66,750.00 100,000.00 70 % 170,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 577,650.04 385,587.51 780,000.00 6.41 % 830,000

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 30,000.00 100 % 60,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 10,000.00 700 % 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 500,068.00 526,094.00 600,000.00 3.33 % 620,000

รวมค่าวัสดุ 1,812,216.09 2,030,374.31 2,490,000.00 2,522,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 3,130,521.49 2,964,405.04 3,124,200.00 -7.18 % 2,900,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 93,328.61 80,023.16 150,000.00 -26.67 % 110,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 353,850.84 320,773.48 450,000.00 -33.33 % 300,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 253,355.00 995,671.00 950,000.00 -57.89 % 400,000
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 380,756.00 380,756.00 500,000.00 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 4,211,811.94 4,741,628.68 5,174,200.00 3,710,000
รวมงบดําเนินงาน 12,500,841.73 12,772,317.80 22,919,200.00 11,004,900

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 0.00 241,500.00 0.00 0 % 0

เก้าอี้บุนวม 3,000.00 3,200.00 0.00 0 % 0

เก้าอี้ผู้มาติดต่อราชการ 0.00 106,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 64,400.00 390,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติด
ผนัง (ระบบ Inverter)

24,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้บานเลื่อนทึบ 10,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็ก 0.00 15,100.00 0.00 0 % 0

โต๊ะทํางาน 0.00 4,500.00 0.00 0 % 0

โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 0.00 4,500.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทําน้ําเย็น 0.00 6,000.00 0.00 0 % 0

ผ้าม่านสําหรับติดรถยนต์ 12,840.00 0.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

0.00 22,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว)

0.00 118,300.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา

0.00 8,900.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1 
(28 หน้า/นาที)

0.00 44,100.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1 
(18 หน้า/นาที)

0.00 9,900.00 0.00 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA 0.00 12,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 12,000.00 0.00 0 % 0
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ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย

0.00 29,700.00 3,800.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 114,240.00 1,027,700.00 25,800.00 0
รวมงบลงทุน 114,240.00 1,027,700.00 25,800.00 0

รวมงานบริหารทั่วไป 51,717,773.64 53,732,785.30 64,051,100.00 66,310,900
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 8,265,541.61 9,370,931.60 10,017,300.00 -60 % 4,007,200

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

553,226.12 443,880.00 464,000.00 -80.93 % 88,500

เงินประจําตําแหน่ง 103,200.00 107,700.00 121,200.00 -29.7 % 85,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,257,947.96 2,784,681.31 3,556,300.00 -89.57 % 370,800

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 115,336.17 103,884.67 126,400.00 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 11,295,251.86 12,811,077.58 14,285,200.00 4,551,700
รวมงบบุคลากร 11,295,251.86 12,811,077.58 14,285,200.00 4,551,700
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0.00 9,750.00 20,000.00 -100 % 0

ค่าเบี้ยประชุม 0.00 0.00 1,000.00 400 % 5,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 72,040.00 56,540.00 52,500.00 -4.76 % 50,000

ค่าเช่าบ้าน 176,548.39 212,900.00 253,600.00 -36.91 % 160,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0.00 0.00 0.00 100 % 6,000

รวมค่าตอบแทน 349,612.39 355,531.00 390,900.00 221,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 464,818.27 0.00 600,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 380,410.67 0.00 100 % 300,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

71,040.00 124,406.00 100,000.00 -60 % 40,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลนครนครราชสีมา

548,299.00 173,883.00 500,000.00 -30 % 350,000
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ค่าใช้จ่ายในโครงการประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครนครราชสีมา

17,575.00 17,850.00 30,000.00 0 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
การจัดทําแผนและ
งบประมาณ

161,220.00 84,340.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
และศึกษาดูงานของ
ผู้ประสานงานฝ่ายข่าวเทศบาลนคร
นครราชสีมา

254,528.00 238,900.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ทาง
กฎหมายแก่พนักงาน
เทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

124,760.00 145,500.00 50,000.00 -100 % 0

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 121,367.02 73,033.54 230,000.00 -86.96 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 1,763,607.29 1,238,323.21 1,510,000.00 760,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 213,672.50 233,191.00 210,000.00 -28.57 % 150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,100.00 18,810.00 20,000.00 -50 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 14,216.00 17,520.00 20,000.00 -50 % 10,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 1,900.00 5,000.00 -60 % 2,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 60,462.09 39,018.34 150,000.00 -50.67 % 74,000
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 714,098.00 648,478.00 1,213,300.00 -93.41 % 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 373,780.00 645,980.00 562,000.00 -64.41 % 200,000

รวมค่าวัสดุ 1,391,328.59 1,604,897.34 2,200,300.00 536,000
รวมงบดําเนินงาน 3,504,548.27 3,198,751.55 4,101,200.00 1,517,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 3,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 0.00 32,400.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็ก
0.00 3,290.00 0.00 0 % 0

โต๊ะทํางานเหล็กพร้อมเก้าอี้ 0.00 11,760.00 0.00 0 % 0

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 3,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องปมน้ํา 0.00 9,800.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้อง DSLR แบบสะท้อนเลนส์เดียว
0.00 95,000.00 0.00 0 % 0

กล้องถ่ายภาพ แบบ Mirror Less 37,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 28,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จอรับภาพ แบบตั้งพื้น (Floor Screen) 0.00 9,900.00 0.00 0 % 0
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โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart 
TV

0.00 109,200.00 0.00 0 % 0

เลนส์สําหรับกล้องถ่ายภาพ E-Mount 
Lens/APS-C

18,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว)

0.00 16,400.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานัก
งาน

0.00 15,500.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

0.00 8,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED สี

0.00 15,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี 
แบบ Network

9,900.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1 
(28 หน้า/นาที)

0.00 17,380.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 2 
(27 หน้า/นาที)

0.00 25,900.00 0.00 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 19,200.00 0.00 0 % 0
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ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส 0.00 700.00 0.00 0 % 0

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย

0.00 7,600.00 0.00 0 % 0

สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที่ 2

0.00 26,900.00 0.00 0 % 0

อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access 
Point) แบบที่ 1

0.00 21,600.00 0.00 0 % 0

อุปกรณ์เก็บข้อมูลระดับเครือข่าย NAS 61,980.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 161,880.00 445,530.00 0.00 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ค่าปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ตะแกรงเหล็ก
เทศบาล

0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 200,000.00 0
รวมงบลงทุน 161,880.00 445,530.00 200,000.00 0
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งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษาประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครนครราชสีมา

0.00 70,000.00 120,000.00 -100 % 0

ค่าประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา

130,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 130,000.00 70,000.00 120,000.00 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 130,000.00 70,000.00 120,000.00 0

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 15,091,680.13 16,525,359.13 18,706,400.00 6,068,700
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 18,124,297.33 18,324,411.75 18,836,100.00 11.1 % 20,927,800

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

180,000.00 184,399.36 206,500.00 49.06 % 307,800

เงินประจําตําแหน่ง 288,000.00 281,274.19 468,000.00 -38.46 % 288,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 1,488,000.00 1,549,800.00 1,585,100.00 0.11 % 1,586,800

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา 0.00 15,120.00 60,500.00 0 % 60,500

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 6,418,894.20 7,088,430.33 8,541,400.00 -1.73 % 8,394,000
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 527,510.56 473,758.82 547,500.00 -4.38 % 523,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 27,026,702.09 27,917,194.45 30,245,100.00 32,088,400
รวมงบบุคลากร 27,026,702.09 27,917,194.45 30,245,100.00 32,088,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0.00 25,100.00 50,000.00 -80 % 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,493,000.00 2,556,080.00 1,075,000.00 -72.09 % 300,000

ค่าเช่าบ้าน 154,800.00 177,600.00 189,600.00 6.33 % 201,600

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0.00 0.00 0.00 100 % 226,600

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบํานาญ 0.00 0.00 0.00 100 % 314,000

รวมค่าตอบแทน 1,846,870.00 2,962,229.00 1,605,200.00 1,052,200
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 315,847.30 0.00 100 % 475,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 356,477.88 0.00 475,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

278,986.00 74,519.68 182,500.00 -67.12 % 60,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการสํารวจข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

199,840.00 200,000.00 0.00 0 % 0

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 126,027.63 690,772.02 285,000.00 -47.37 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 961,331.51 1,281,139.00 942,500.00 755,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 747,611.00 783,006.00 806,000.00 -19.35 % 650,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 36,760.00 2,800.00 0 % 2,800

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 4,200.00 9,500.00 0 % 9,500

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 9,500.00 0 % 9,500

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 4,750.00 0.00 19,000.00 0 % 19,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 113,073.91 60,660.42 187,500.00 -20 % 150,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 1,340.00 2,900.00 0 % 2,900

วัสดุคอมพิวเตอร์ 447,195.00 433,060.00 570,000.00 -17.54 % 470,000

รวมค่าวัสดุ 1,312,629.91 1,319,026.42 1,657,200.00 1,363,700
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ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 0.00 100 % 120,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 120,000
รวมงบดําเนินงาน 4,120,831.42 5,562,394.42 4,204,900.00 3,290,900

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้บุนวมมีพนักพิง 19,500.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 28,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้บานเลื่อนทึบ 4,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็ก 0.00 158,000.00 0.00 0 % 0

โต๊ะทํางานพร้อมถาดคีย์บอร์ด 81,400.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถจักรยานยนต์ 0.00 122,400.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องดิจิตอล 
0.00 81,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทําน้ําเย็น แบบใช้ขวด 6,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ แบบสิทธิ
การใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน 
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย

25,700.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ แบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย

59,100.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว)

0.00 68,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED ขาวดํา

8,900.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบ
แคร่สั้น

109,500.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด Network 
แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)

15,800.00 0.00 0.00 0 % 0
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที)

0.00 2,600.00 0.00 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 7,200.00 10,000.00 0.00 0 % 0

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย

0.00 15,200.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 365,600.00 457,200.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 365,600.00 457,200.00 0.00 0

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(GIS) ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน เทศบาลนครนครราชสีมา

0.00 2,078,100.00 0.00 0 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 0.00 2,078,100.00 0.00 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 0.00 2,078,100.00 0.00 0

รวมงานบริหารงานคลัง 31,513,133.51 36,014,888.87 34,450,000.00 35,379,300
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 100 % 1,332,800

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 100 % 108,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 100 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 1,452,800
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 1,452,800

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00 100 % 96,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0.00 0.00 0.00 100 % 12,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 108,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

0.00 0.00 0.00 100 % 3,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0.00 0.00 0.00 100 % 7,000
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 30,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 60,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 198,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0.00 0.00 0.00 1,650,800
งานสารสนเทศ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 100 % 1,156,700

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 0.00 100 % 18,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 100 % 741,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 1,916,000
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 1,916,000
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00 100 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0.00 0.00 0.00 100 % 33,100

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 79,100
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 100 % 5,010,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 5,040,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 200,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 400,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 5,719,100

รวมงานสารสนเทศ 0.00 0.00 0.00 7,635,100
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 98,322,587.28 106,273,033.30 117,207,500.00 117,044,800

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 100 % 389,400

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 100 % 479,100

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 100 % 14,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 883,100
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 883,100
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 5,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 5,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0.00 0.00 0.00 888,100
งานเทศกิจ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 874,800.00 1,049,047.42 1,484,200.00 5.79 % 1,570,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 1,075,020.00 1,127,760.00 1,176,700.00 -23.65 % 898,400

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา 0.00 0.00 24,700.00 -49.8 % 12,400

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,733,217.87 2,624,734.41 2,653,200.00 -5.89 % 2,496,800

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 283,156.51 237,440.83 220,200.00 -6.95 % 204,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,966,194.38 5,038,982.66 5,559,000.00 5,182,700
รวมงบบุคลากร 4,966,194.38 5,038,982.66 5,559,000.00 5,182,700

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,082,040.00 1,224,740.00 1,125,000.00 33.33 % 1,500,000
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ค่าเช่าบ้าน 0.00 16,000.00 48,000.00 0 % 48,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0.00 0.00 0.00 100 % 40,400

รวมค่าตอบแทน 1,107,040.00 1,264,870.00 1,213,400.00 1,588,400
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 4,900.00 0.00 9,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 4,960.00 0.00 100 % 15,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

0.00 33,480.00 9,000.00 -44.44 % 5,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบ้ติงาน 
เทศกิจและผู้ที่เกี่ยวข้อง

175,300.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
เทศกิจและผู้ที่เกี่ยวข้อง

0.00 180,000.00 0.00 100 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้
และประสบการณ์
ผู้ประกอบการค้าหาบเร่แผงลอยในเขต
เทศบาล

383,620.00 0.00 0.00 100 % 200,000
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 73,361.81 109,298.05 100,000.00 50 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 637,181.81 327,738.05 118,000.00 495,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 44,460.00 23,109.00 37,000.00 116.22 % 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 500.00 1,900 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 15,000.00 14,930.00 14,500.00 3.45 % 15,000

วัสดุก่อสร้าง 20,000.00 20,000.00 15,000.00 33.33 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 16,800.00 0.00 1,000.00 1,900 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 82,650.25 64,913.65 100,000.00 50 % 150,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 1,000.00 900 % 10,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0.00 0.00 500.00 1,900 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 90,000.00 88,200.00 70,000.00 42.86 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 268,910.25 211,152.65 239,500.00 415,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 3,775.29 3,150.14 6,000.00 66.67 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 3,775.29 3,150.14 6,000.00 10,000
รวมงบดําเนินงาน 2,016,907.35 1,806,910.84 1,576,900.00 2,508,400

รวมงานเทศกิจ 6,983,101.73 6,845,893.50 7,135,900.00 7,691,100
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 7,352,800.00 7,807,601.55 8,784,200.00 8.24 % 9,507,900

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

38,500.00 4,552.50 149,100.00 14.29 % 170,400

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 282,300.00 295,800.00 309,600.00 9.27 % 338,300

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 8,956,478.70 9,245,954.95 9,500,200.00 -0.51 % 9,452,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 634,157.64 564,477.42 537,600.00 -11.66 % 474,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 17,264,236.34 17,918,386.42 19,280,700.00 19,943,500
รวมงบบุคลากร 17,264,236.34 17,918,386.42 19,280,700.00 19,943,500

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

84,000.00 42,000.00 120,000.00 -25 % 90,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 50,080.00 478,180.00 89,000.00 -78.65 % 19,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0.00 0.00 0.00 100 % 176,000

รวมค่าตอบแทน 259,540.00 663,395.00 445,000.00 285,000
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 14,600.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 14,640.00 0.00 100 % 50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

17,680.00 13,920.00 50,000.00 -80 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

44,094.50 55,639.50 50,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

410,448.50 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานของพนักงานดับเพลิง

410,253.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ลดอุบัติภัยทาง
ถนนช่วงเทศกาล
ประจําป

0.00 0.00 200,000.00 0 % 200,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ลดอุบัติภัยทาง
ถนนช่วงเทศกาลประจําป

123,966.00 63,738.00 0.00 0 % 0

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0.00 0.00 0.00 100 % 35,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 460,306.00 478,785.40 490,000.00 22.45 % 600,000

รวมค่าใช้สอย 1,481,348.00 626,722.90 840,000.00 895,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 67,680.00 34,250.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 93,977.00 127,874.00 40,000.00 0 % 40,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 6,435.00 9,990.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุก่อสร้าง 24,057.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 166,350.00 338,866.00 200,000.00 -50 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 515,748.56 662,157.17 925,000.00 -37.84 % 575,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 74,100.00 123,200.00 25,000.00 3,100 % 800,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 16,840.00 20,210.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 137,000.00 584,500.00 140,000.00 -28.57 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 1,102,187.56 1,901,047.17 1,390,000.00 1,675,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 526,986.98 570,939.27 550,000.00 -7.82 % 507,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 14,287.71 16,780.81 20,000.00 0 % 20,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 15,371.23 10,626.54 15,000.00 0 % 15,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 8,880.63 12,014.99 20,000.00 -35 % 13,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 565,526.55 610,361.61 605,000.00 555,000
รวมงบดําเนินงาน 3,408,602.11 3,801,526.68 3,280,000.00 3,410,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถพ่วงลากจูง
0.00 300,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 10,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องรับส่งวิทยุ 60,000.00 240,000.00 0.00 0 % 0

โคมไฟส่องสว่าง 340,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โคมไฟส่องสว่าง 0.00 0.00 0.00 100 % 350,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องช่วยหายใจ 0.00 0.00 0.00 100 % 490,000

เครื่องช่วยหายใจ 196,000.00 490,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องกรองน้ํา 8,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

เลื่อยยนต์ 74,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ชุดผจญเพลิง
0.00 739,990.00 0.00 0 % 0

2-63



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์อื่น

เครื่องค้นหาผู้ประสบภัย แบบตรวจจับคลื่น
ความร้อน TIC

740,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 1,428,000.00 1,769,990.00 0.00 840,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงระบบประปาบ้านพักพนักงาน
เทศบาลนครนครราชสีมา
(แฟลตหมื่นไวย)

0.00 310,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 310,000.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 1,428,000.00 2,079,990.00 0.00 840,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 22,100,838.45 23,799,903.10 22,560,700.00 24,193,500
งานจราจร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 100 % 1,246,700

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 100 % 21,300

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 100 % 648,000
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 100 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 1,988,000
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 1,988,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0.00 0.00 0.00 100 % 4,800

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 4,800
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 250,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุเครื่องแต่งกาย 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 264,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ระบบบริหารจัดการควบคุมไฟจราจร
อัจฉริยะในเขตพื้นที่
เทศบาลนครนครราชสีมา

0.00 0.00 0.00 100 % 5,000,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 5,000,000
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 5,000,000

รวมงานจราจร 0.00 0.00 0.00 7,252,800
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 29,083,940.18 30,645,796.60 29,696,600.00 40,025,500

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 6,904,999.33 7,755,656.13 8,532,900.00 8.46 % 9,254,900

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

89,666.67 154,838.71 180,000.00 0 % 180,000
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เงินประจําตําแหน่ง 125,666.67 190,838.71 212,000.00 18.87 % 252,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,806,623.22 1,706,347.42 1,923,000.00 -2.53 % 1,874,400

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 78,402.57 64,872.90 96,000.00 -20.73 % 76,100

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 9,005,358.46 9,872,553.87 10,943,900.00 11,637,400
รวมงบบุคลากร 9,005,358.46 9,872,553.87 10,943,900.00 11,637,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0.00 59,400.00 100,000.00 0 % 100,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 397,400.00 185,840.00 75,000.00 -6.67 % 70,000

ค่าเช่าบ้าน 169,600.00 251,900.00 350,000.00 0 % 350,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0.00 0.00 0.00 100 % 70,000

รวมค่าตอบแทน 591,195.00 535,845.00 595,000.00 590,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 14,480.00 0.00 150,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 16,300.00 0.00 100 % 50,000
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

71,432.00 35,395.00 100,000.00 -75 % 25,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา

0.00 95,992.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร
ในสังกัดสํานักการศึกษา

443,274.00 720,490.00 0.00 100 % 100,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 164,063.05 84,745.22 250,000.00 -40 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 693,249.05 952,922.22 500,000.00 350,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 365,767.00 272,163.75 200,000.00 -25 % 150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 294,960.00 179,580.00 100,000.00 -40 % 60,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 19,800.00 0.00 50,000.00 -20 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 61,529.08 19,735.58 200,000.00 25 % 250,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 98,750.00 0.00 0 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 438,306.00 244,190.00 200,000.00 -30 % 140,000

รวมค่าวัสดุ 1,180,362.08 814,419.33 765,000.00 655,000
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ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการโทรศัพท์ 1,284.00 1,284.00 10,000.00 -70 % 3,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 31,718.70 41,520.60 70,000.00 42.86 % 100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 33,002.70 42,804.60 80,000.00 103,000
รวมงบดําเนินงาน 2,497,808.83 2,345,991.15 1,940,000.00 1,698,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 80,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับงาน
ประมวลผล

69,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุด
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ
แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรง
งาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

29,900.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด Network
แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที)

14,900.00 0.00 0.00 0 % 0
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1 
(28 หน้า/นาที)

26,700.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 7,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย

11,400.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 239,400.00 0.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 239,400.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 11,742,567.29 12,218,545.02 12,883,900.00 13,335,400
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 111,336,250.08 111,517,562.70 123,955,100.00 7.85 % 133,683,400

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

12,519,741.38 11,794,084.33 13,554,900.00 2.09 % 13,838,400

เงินวิทยฐานะ 14,109,745.14 13,747,608.28 17,101,400.00 -8.27 % 15,686,400

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 1,627,560.00 1,705,740.00 1,777,500.00 -15.48 % 1,502,300
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา 0.00 7,560.00 55,100.00 -8.53 % 50,400

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 16,623,646.36 17,357,680.84 19,100,600.00 -3.1 % 18,508,200

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 1,067,988.67 1,052,719.19 1,139,400.00 -21.41 % 895,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 157,284,931.63 157,182,955.34 176,684,000.00 184,164,500
รวมงบบุคลากร 157,284,931.63 157,182,955.34 176,684,000.00 184,164,500

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

254,050.00 198,600.00 300,000.00 -33.33 % 200,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 25,000.00 120 % 55,000

ค่าเช่าบ้าน 50,000.00 117,600.00 160,000.00 -12.5 % 140,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0.00 0.00 0.00 100 % 70,000

รวมค่าตอบแทน 317,680.00 316,200.00 535,000.00 465,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,454,247.00 0.00 1,300,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 1,169,341.00 0.00 100 % 1,100,000
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

905,418.08 448,678.00 467,800.00 -78.62 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมของศูนย์การ
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษา

50,000.00 50,000.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าค่ายพัฒนาทักษะ
กิจกรรมการเรียนรู้

136,000.00 83,700.00 0.00 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันคนเก่งภายใน
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครนครราชสีมา

101,014.00 0.00 0.00 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันทักษะและ
กิจกรรมทางวิชาการ

830,380.00 229,860.00 0.00 100 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการงานอาชีพจากท้องถิ่นสู่
ประชาคมอาเซียน

282,682.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดนิทรรศการแสดงผล
งานทางวิชาการ

1,044,522.00 0.00 0.00 100 % 300,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการนิเทศ ติดตาม ตรวจ
สอบคุณภาพสถานศึกษา

59,872.00 60,000.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

721,145.00 0.00 0.00 0 % 0
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ค่าใช้จ่ายในโครงการนิเทศและติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพ
สถานศึกษา

0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการประกวดสภานักเรียน 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์การ
จัดการศึกษาเทศบาลนคร
นครราชสีมา

173,044.00 0.00 0.00 100 % 40,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานวิชาการ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น

50,000.00 0.00 0.00 100 % 40,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการจัดการเรียน
รู้ในศตวรรษที่ 21

0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่การ
เป็นประชาคมอาเซียน
(ASEAN COMMUNITY)

119,914.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาดนตรีของ
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครนครราชสีมา

532,855.00 440,750.00 0.00 100 % 80,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลากรครู 
โรงเรียนเทศบาล 1
(บูรพาวิทยากร) เพื่อเตรียมความพร้อมนัก
เรียนเข้าสู่มหาวิทยาลัย
(Pre Univercity)

408,750.00 0.00 100,000.00 200 % 300,000
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ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาและส่งเสริมการ
บริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา

283,648.00 251,648.00 68,000.00 -26.47 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาวิถีชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง

466,160.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการวัดผลและประเมินผล 24,100.00 0.00 0.00 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการวิจัยทางการศึกษา 80,000.00 44,100.00 0.00 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการจัดการ
กระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง (สถานศึกษา
พอเพียง)

0.00 300,000.00 300,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการเรียนการ
สอนภาษาต่างประเทศ

882,133.00 946,000.00 1,500,000.00 0 % 1,500,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษา
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา

98,450.00 300,000.00 300,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมทักษะและการ
แข่งขันวิชาการ
ศิลปหัตถกรรม

0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมศักยภาพการ
เรียนรู้ของเด็กเล็ก
และนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
นครราชสีมา

399,940.00 304,780.00 0.00 100 % 50,000
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ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

44,323,647.00 40,722,790.00 43,733,000.00 -2.97 % 42,432,600

ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างและพัฒนาเครือ
ข่ายการจัดทําแผน
และงบประมาณทางการศึกษา

365,029.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการห้องเรียนพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการห้องเรียนสองภาษา 2,660,000.00 3,479,000.00 3,000,000.00 73.33 % 5,200,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการป้องกันสาร
เสพติดในสถานศึกษา
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา

0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคณะกรรมการ
สถานศึกษาสังกัด
เทศบาลนครนครราชสีมา

0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม นักเรียนสังกัด
เทศบาลนครนครราชสีมา

49,335.00 0.00 0.00 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมบุคลากรทางการ
ศึกษาและดูงาน

0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมบุคลากรทางการ
ศึกษาและดูงาน

740,400.00 0.00 0.00 0 % 0
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ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาการจัด
ระบบประกันสุขภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

0.00 143,000.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาการจัด
ระบบประกันสุขภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาปฐมวัย

0.00 66,000.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ 
เนตรนารี
และยุวกาชาด

389,653.00 223,019.00 0.00 100 % 100,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 69,614.17 517,880.55 450,000.00 -55.56 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 57,701,952.25 49,780,546.55 51,418,800.00 52,762,600
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 1,920,665.00 1,343,078.00 900,000.00 -66.67 % 300,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 302,310.00 69,585.00 50,000.00 -20 % 40,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,294,296.00 1,041,042.00 600,000.00 5,495.78 % 33,574,700

ค่าอาหารเสริม (นม) 25,774,486.26 26,192,940.38 35,146,400.00 -100 % 0

วัสดุก่อสร้าง 2,786,871.00 1,359,100.00 260,000.00 -23.08 % 200,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 50,000.00 60 % 80,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 192,000.19 110,791.42 180,000.00 0 % 180,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 291,506.00 1,215,224.00 200,000.00 -25 % 150,000

วัสดุการเกษตร 441,790.00 175,770.00 100,000.00 -20 % 80,000
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 18,000.00 50,000.00 -20 % 40,000

วัสดุกีฬา 590,670.00 182,500.00 70,000.00 71.43 % 120,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 711,040.00 316,910.00 300,000.00 -50 % 150,000

วัสดุการศึกษา 1,483,665.00 479,950.00 70,000.00 142.86 % 170,000

วัสดุดนตรี 346,420.00 298,300.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุอื่น 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 36,135,719.45 32,803,190.80 38,036,400.00 35,144,700
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 5,218,174.70 3,753,746.03 4,050,000.00 -1.23 % 4,000,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 969,196.37 436,883.14 800,000.00 50 % 1,200,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 40,871.03 38,391.57 100,000.00 0 % 100,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 591,836.99 589,058.70 640,000.00 0 % 640,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 6,820,079.09 4,818,079.44 5,590,000.00 5,940,000
รวมงบดําเนินงาน 100,975,430.79 87,718,016.79 95,580,200.00 94,312,300

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องถ่ายเอกสาร 180,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องบันทึกเงินสด 46,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 650,692.00 1,205,000.00 0.00 0 % 0

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 0.00 120,000.00 0.00 0 % 0
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โต๊ะพร้อมเก้าอี้
0.00 48,800.00 0.00 0 % 0

พัดลมโคจร 102,000.00 0.00 0.00 0 % 0

พัดลมติดเพดาน 27,000.00 0.00 0.00 0 % 0

พัดลมระบายอากาศ 27,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์การศึกษา

เก้าอี้เลคเชอร์ 0.00 480,000.00 0.00 0 % 0

โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ระดับประถมศึกษา 290,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถจักรยานยนต์ 0.00 40,800.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครื่องเชื่อม 10,000.00 0.00 0.00 0 % 0

แท่นตัดไฟเบอร์ 15,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียง 416,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องขยายเสียงมีล้อเคลื่อนที่ได้ 19,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องเสียงเคลื่อนที่ 14,700.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้ลําโพง 45,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้ลําโพงอเนกประสงค์ 36,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพ แบบดิจิตอล 55,000.00 0.00 0.00 0 % 0

กล้องถ่ายภาพ ระบบ DSLR 40,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล 65,800.00 0.00 0.00 0 % 0

กล้องถ่ายวีดีโอ 70,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 151,500.00 141,000.00 0.00 0 % 0

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 68,500.00 130,000.00 0.00 0 % 0

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 263,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart 
TV

0.00 596,600.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องชั่งน้ําหนัก 5,900.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องกรองน้ํา 54,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องชงกาแฟ 57,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องตีไข่ 10,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องทําน้ําเย็น 79,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องนวดแป้ง 25,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เย็น
0.00 9,300.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

กลองเล็กเดินแถว 6,000.00 0.00 0.00 0 % 0

กีต้าร์โปร่ง 14,100.00 0.00 0.00 0 % 0

ฉาบเดินแถว 8,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เซลโล่ 40,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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เทนเมอร์สไลด์ทรอมโบน 28,000.00 0.00 0.00 0 % 0

บีแฟลตทรัมเป็ต 22,000.00 0.00 0.00 0 % 0

วีโอล่า 18,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

Wireless Access Point 135,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
สํานักงาน พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน 
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 

406,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

150,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

68,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ แบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย

455,400.00 0.00 0.00 0 % 0
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เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับงาน
ประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน 
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

24,800.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา

18,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดํา (18 หน้า/นาที)

13,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด Network 
แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที) 

15,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

51,600.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1 
(18 หน้า/นาที)

10,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 17,400.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 105,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย

34,200.00 0.00 0.00 0 % 0

สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที่ 1

18,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

เครื่องเล่นกลางแจ้ง 345,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ชุดเครื่องเล่น 90,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 4,915,592.00 2,771,500.00 0.00 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ค่าติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันนก บริเวณโดม
หลังคาคลุมสนาม และอาคารเรียน 3
โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)

425,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าเทพื้น ค.ส.ล. พร้อมติดตั้งถังเก็บน้ําไฟ
เบอร์กลาส 33,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ

0.00 0.00 6,530,000.00 -100 % 0

ค่าปรับปรุงพื้นและประตูหน้าต่างอาคาร
เรียน 1 โรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดสมอราย)

0.00 600,000.00 0.00 0 % 0

ค่าปรับปรุงพื้นสนามอาคารโดมหน้าเสาธง 
โรงเรียนเทศบาล 4 
(เพาะชํา)

0.00 1,360,000.00 0.00 0 % 0

ค่าปรับปรุงห้องเรียนบริเวณ ชั้น 1 อาคาร
เรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 1
(บูรพาวิทยากร)

386,250.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าปรับปรุงอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาล 
3 (ยมราชสามัคคี)

0.00 0.00 900,000.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 844,250.00 1,960,000.00 7,430,000.00 0
รวมงบลงทุน 5,759,842.00 4,731,500.00 7,430,000.00 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่สถาน
ศึกษาที่ถ่ายโอนภารกิจ

58,215,660.00 56,605,080.00 59,388,000.00 -3.17 % 57,506,400

รวมเงินอุดหนุน 58,215,660.00 56,605,080.00 59,388,000.00 57,506,400
รวมงบเงินอุดหนุน 58,215,660.00 56,605,080.00 59,388,000.00 57,506,400

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 322,235,864.42 306,237,552.13 339,082,200.00 335,983,200
งานระดับมัธยมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 5,773,699.03 6,175,450.07 8,216,000.00 -1.44 % 8,097,800

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

743,716.14 585,489.66 950,200.00 -16.78 % 790,800

เงินวิทยฐานะ 793,393.55 854,872.99 1,219,200.00 -17.91 % 1,000,800

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 366,060.00 385,980.00 204,800.00 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 4,992,370.00 5,450,736.77 5,935,800.00 5.63 % 6,270,100

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 149,980.00 164,948.39 164,900.00 22.56 % 202,100

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 12,819,218.72 13,617,477.88 16,690,900.00 16,361,600
รวมงบบุคลากร 12,819,218.72 13,617,477.88 16,690,900.00 16,361,600
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 413,200.00 335,580.00 350,000.00 -14.29 % 300,000

รวมค่าตอบแทน 413,200.00 335,580.00 350,000.00 300,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 40,364.09 0.00 100 % 30,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 19,221.95 0.00 30,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็น
เลิศ

2,157,033.28 572,468.57 800,000.00 150 % 2,000,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการหลักสูตรคู่ขนาน 827,656.00 694,780.00 500,000.00 -20 % 400,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารสําหรับโรงเรียน
กีฬาเทศบาลนคร
นครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ป เทศบาล)

0.00 0.00 12,662,000.00 2.67 % 13,000,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารสําหรับโรงเรียน
กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา
(อนุสรณ์ 70 ป เทศบาล)

6,064,270.24 7,685,428.51 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 343,401.65 277,904.57 600,000.00 -83.33 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 9,411,583.12 9,270,945.74 14,592,000.00 15,530,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 388,300.00 30,600.00 50,000.00 -20 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 40,350.00 50,000.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 96,522.00 50,000.00 6,900 % 3,500,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,527,235.56 861,739.50 3,000,000.00 -100 % 0

วัสดุก่อสร้าง 766,541.00 351,087.00 550,000.00 -90.91 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 244,026.98 204,219.92 700,000.00 -71.43 % 200,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 188,255.00 50,000.00 40 % 70,000

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 50,000.00 -40 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

วัสดุกีฬา 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

วัสดุการศึกษา 0.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000

วัสดุอื่น 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 2,966,453.54 1,782,423.42 4,510,000.00 4,110,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 96,037.44 77,480.46 300,000.00 33.33 % 400,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 818,920.22 776,267.88 1,200,000.00 0 % 1,200,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 11,013.51 7,861.29 20,000.00 0 % 20,000
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 95,101.60 109,011.60 110,000.00 0 % 110,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,021,072.77 970,621.23 1,630,000.00 1,730,000
รวมงบดําเนินงาน 13,812,309.43 12,359,570.39 21,082,000.00 21,670,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ขาเหล็ก 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องดูดฝุ่น 22,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เอกสาร 13,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โต๊ะอเนกประสงค์ 48,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า
2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํา
กว่า 90 กิโลวัตต์

1,189,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดเครื่องเสียง 75,900.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 27,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า 175,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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ตู้แช่อาหาร 11,490.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์กีฬา

ที่เก็บคานยกน้ําหนัก 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เสาประตูฟุตบอล 54,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 1,665,890.00 0.00 0.00 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง 
ๆ

ค่าต่อเติมห้องอาบน้ํารวมหอพักนักเรียนหญิง 
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร
นครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ป เทศบาล)  

0.00 290,000.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ค่าก่อสร้างอาคารซักล้าง โรงเรียนกีฬา
เทศบาลนครนครราชสีมา
(อนุสรณ์ 70 ป เทศบาล)

0.00 0.00 4,200,000.00 -100 % 0

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงอาคารเรียน 1 โรงเรียนกีฬา
เทศบาลนครนครราชสีมา
(อนุสรณ์ 70 ป เทศบาล)

0.00 0.00 1,000,000.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 290,000.00 5,200,000.00 0
รวมงบลงทุน 1,665,890.00 290,000.00 5,200,000.00 0

รวมงานระดับมัธยมศึกษา 28,297,418.15 26,267,048.27 42,972,900.00 38,031,600
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1,156,260.00 1,219,440.00 1,287,200.00 5.93 % 1,363,500

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 280,140.00 295,800.00 313,600.00 5.74 % 331,600

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,218,980.00 2,128,869.51 2,451,600.00 13.83 % 2,790,600

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 36,000.00 40,000.00 48,000.00 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,691,380.00 3,684,109.51 4,100,400.00 4,533,700
รวมงบบุคลากร 3,691,380.00 3,684,109.51 4,100,400.00 4,533,700

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 505,810.00 283,180.00 397,500.00 -42.14 % 230,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000.00 33,000.00 65,000.00 -7.69 % 60,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รวมค่าตอบแทน 557,695.00 327,785.00 562,500.00 390,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,485,877.07 0.00 1,750,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 1,418,482.61 0.00 100 % 1,300,000
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

22,490.92 480.00 53,500.00 -85.05 % 8,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน
อนุรักษ์ธรรมชาติ

33,600.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่ง
ชาติ

842,004.00 876,863.00 0.00 100 % 400,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพการให้
บริการของอุทยาน
การเรียนรู้นครราชสีมา TK Square Korat 
Art Gallery and
Exhibition ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนคร
นครราชสีมาและ
ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนเทศบาลนคร
นครราชสีมา

0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพในการ
ให้บริการของอุทยาน
การเรียนรู้นครราชสีมา (TK Square Korat)

94,820.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการวันเยาวชนแห่งชาติ 169,450.00 0.00 0.00 100 % 150,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการศิลปะร่วมสมัย 0.00 99,877.00 50,000.00 -20 % 40,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการอ่านแบบ
ยั่งยืน

583,519.00 296,957.00 200,000.00 0 % 200,000
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ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพ
ติดเด็กและเยาวชน
นอกสถานศึกษา

200,000.00 256,055.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างเสริมทักษะด้าน 
ICT

0.00 96,640.00 50,000.00 -20 % 40,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการสานฝนสู่น้อง 44,890.00 90,448.00 0.00 100 % 25,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ 97,400.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ (TK 
on Tour)

0.00 99,818.00 0.00 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมวินัยจราจร 100,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาศึกษาดู
งานด้านการบริหาร
จัดการห้องสมุด

100,636.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0.00 0.00 0.00 100 % 8,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 94,692.90 66,604.00 130,000.00 -69.23 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 3,869,379.89 3,302,224.61 2,233,500.00 2,271,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 859,067.95 699,987.00 400,000.00 -62.5 % 150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 99,370.00 98,380.00 50,000.00 -20 % 40,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 396,736.00 221,527.00 195,000.00 -23.08 % 150,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 19,840.00 19,737.00 20,000.00 -100 % 0

วัสดุก่อสร้าง 193,765.00 299,419.00 270,000.00 -48.15 % 140,000
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,520.41 500.22 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 179,860.00 0.00 100 % 20,000

วัสดุการเกษตร 298,000.00 197,130.00 200,000.00 -60 % 80,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 99,300.00 94,809.00 100,000.00 -20 % 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 300,000.00 348,990.00 200,000.00 -25 % 150,000

วัสดุการศึกษา 29,690.00 29,900.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 2,297,289.36 2,190,239.22 1,525,000.00 890,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 641,030.71 580,069.53 600,000.00 -41.67 % 350,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 22,056.98 23,145.17 100,000.00 -20 % 80,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 8,391.72 5,973.81 50,000.00 0 % 50,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 57,935.84 66,211.66 200,000.00 0 % 200,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 729,415.25 675,400.17 950,000.00 680,000
รวมงบดําเนินงาน 7,453,779.50 6,495,649.00 5,271,000.00 4,231,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 94,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องเล่น CD/USB 15,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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ชุดลําโพงอเนกประสงค์ 14,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ไมโครโฟนไร้สาย 60,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ลําโพงกลาง-แหลม 336,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ลําโพงมอนิเตอร์ 78,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart 
TV

0.00 36,400.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต 0.00 420,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
สํานักงาน

357,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานัก
งาน

16,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา

9,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1 
(28 หน้า/นาที)

8,900.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1 
(18 หน้า/นาที)

10,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย

83,600.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 1,081,500.00 456,400.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 1,081,500.00 456,400.00 0.00 0

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 12,226,659.50 10,636,158.51 9,371,400.00 8,764,700
รวมแผนงานการศึกษา 374,502,509.36 355,359,303.93 404,310,400.00 396,114,900

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 5,369,160.00 4,978,265.63 4,006,800.00 49.24 % 5,979,700

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

150,000.00 108,064.52 63,300.00 385.31 % 307,200

เงินประจําตําแหน่ง 168,000.00 119,048.39 68,000.00 191.18 % 198,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 750,600.00 787,020.00 805,900.00 -29.04 % 571,900

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา 0.00 0.00 20,200.00 -50 % 10,100

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,331,805.16 2,857,292.26 3,407,100.00 6.81 % 3,639,200
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 138,044.90 151,498.87 195,800.00 19.61 % 234,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 8,907,610.06 9,001,189.67 8,567,100.00 10,940,300
รวมงบบุคลากร 8,907,610.06 9,001,189.67 8,567,100.00 10,940,300

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0.00 46,150.00 15,000.00 0 % 15,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 61,080.00 22,500.00 -11.11 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 61,559.76 121,538.71 182,000.00 -0.44 % 181,200

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0.00 0.00 0.00 100 % 59,600

รวมค่าตอบแทน 82,559.76 314,323.71 294,500.00 275,800
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 749,966.55 0.00 910,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 714,718.48 0.00 100 % 600,000
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

13,058.00 42,492.00 30,000.00 -66.67 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลากรสํานัก
การสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

633,660.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 64,581.11 103,167.91 160,000.00 -37.5 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 1,461,265.66 860,378.39 1,100,000.00 720,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 215,446.00 394,401.00 250,000.00 -40 % 150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 29,105.00 0.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 32,755.00 15,270.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุก่อสร้าง 35,950.00 24,740.00 16,200.00 85.19 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 15,150.00 0.00 50,000.00 -40 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 143,724.29 68,437.56 200,000.00 -50 % 100,000

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000.00 103,880.00 65,000.00 -23.08 % 50,000

วัสดุอื่น 0.00 0.00 1,000.00 0 % 1,000

รวมค่าวัสดุ 522,130.29 606,728.56 677,200.00 451,000

2-96



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า 603,329.95 670,528.49 600,000.00 16.67 % 700,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 114,227.85 98,630.46 100,000.00 0 % 100,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 1,321.45 304.95 0.00 100 % 10,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 10,988.90 16,336.26 16,500.00 -9.09 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 729,868.15 785,800.16 716,500.00 825,000
รวมงบดําเนินงาน 2,795,823.86 2,567,230.82 2,788,200.00 2,271,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็ก 45,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องปมน้ํา
0.00 8,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 
0.00 13,600.00 0.00 0 % 0

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0.00 30,300.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

0.00 8,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 45,000.00 59,900.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 45,000.00 59,900.00 0.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 11,748,433.92 11,628,320.49 11,355,300.00 13,212,100
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 3,961,452.19 3,821,605.97 4,795,000.00 28.94 % 6,182,700

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

130,050.00 125,766.56 341,300.00 20.25 % 410,400

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 515,880.00 538,860.00 321,800.00 3.05 % 331,600

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา 0.00 5,040.00 100.00 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,896,344.52 1,927,320.00 2,080,000.00 1.93 % 2,120,200

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 203,193.34 192,540.00 204,000.00 2.6 % 209,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,706,920.05 6,611,132.53 7,742,200.00 9,254,200
รวมงบบุคลากร 6,706,920.05 6,611,132.53 7,742,200.00 9,254,200
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 149,560.00 234,600.00 712,500.00 26.32 % 900,000

ค่าเช่าบ้าน 57,000.00 72,000.00 125,000.00 111.2 % 264,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0.00 0.00 0.00 100 % 9,600

รวมค่าตอบแทน 206,560.00 306,600.00 847,100.00 1,173,600
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 14,980.00 0.00 100 % 80,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

49,010.00 20,996.00 10,000.00 50 % 15,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ
เขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดยการ
บูรณาการและการมี
ส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย

0.00 0.00 900,000.00 11.11 % 1,000,000
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ค่าใช้จ่ายในโครงการการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา โดยการบูรณาการและการมี
ส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย

998,451.00 2,045,392.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการแก้ไขปญหาสัตว์จรจัด
ในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

504,000.00 98,220.00 100,000.00 20 % 120,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการเงินอุดหนุนสําหรับขับ
เคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนุัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี

333,600.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการสิ่งปฏิกูลให้ถูก
ต้องด้วยสุขลักษณะ

14,770.00 11,160.00 0.00 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการดําเนินงานตามแนวทาง
พระราชดําริ
ด้านสาธารณสุขชุมชนในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

305,192.00 153,906.00 560,000.00 -82.14 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรค
ติดต่อจากสัตว์สู่คน

176,771.97 239,985.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการเฝ้าระวังคุณภาพ
อากาศและเสียง

64,800.00 66,905.00 91,000.00 -23.08 % 70,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาสุขาภิบาลสถาน
ที่ผลิตและจําหน่ายอาหาร

198,924.00 98,970.00 0.00 100 % 100,000
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ค่าใช้จ่ายในโครงการเมืองสะอาด 194,520.00 0.00 0.00 100 % 150,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการโรงอาหารสะอาด
ปลอดภัยเด็กไทยสุขภาพดี

46,360.00 11,552.00 0.00 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างเสริมทักษะชีวิตวัย
ใสพ้นภัยสังคม

199,040.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการสองมือร่วมใจลดภัย
โลกร้อน

29,635.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

0.00 0.00 333,600.00 0 % 333,600

ค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี

0.00 233,520.00 0.00 0 % 0
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ค่าใช้จ่ายในโครงการสํารวจข้อมูลจํานวน
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าตาม
พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี

0.00 0.00 40,200.00 0 % 40,200

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,238.44 8,462.37 60,000.00 0 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 3,117,312.41 3,004,048.37 2,104,800.00 2,143,800
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 97,331.00 65,549.00 60,000.00 -16.67 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,100.00 13,520.00 10,000.00 100 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 8,658.00 7,137.00 20,000.00 175 % 55,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 4,250.00 10,000.00 400 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 110,550.96 124,413.94 150,000.00 -63.33 % 55,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 57,233.12 138,444.00 94,200.00 239.7 % 320,000

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 1,000.00 400 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 5,000.00 900 % 50,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0.00 0.00 15,000.00 233.33 % 50,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 26,680.00 29,720.00 50,000.00 20 % 60,000

วัสดุอื่น 0.00 50,260.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 304,553.08 433,293.94 430,200.00 730,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 100 % 120,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 0.00 0.00 0.00 100 % 35,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 0.00 0.00 100 % 12,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 167,000
รวมงบดําเนินงาน 3,628,425.49 3,743,942.31 3,382,100.00 4,214,400

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ 0.00 111,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 0.00 133,000.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็ก 0.00 15,600.00 0.00 0 % 0

โต๊ะทํางาน 0.00 18,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียง 0.00 19,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องเล่น ดีวีดี, ซีดี 
0.00 4,990.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart 
TV

0.00 13,500.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง
0.00 9,309.00 0.00 0 % 0

เครื่องวัดปริมาณของแข็ง
0.00 7,490.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 
ก๊อก

0.00 25,100.00 0.00 0 % 0

ตู้เย็น 0.00 25,800.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว)

0.00 136,000.00 0.00 0 % 0

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย

0.00 30,400.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 549,189.00 0.00 0
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รวมงบลงทุน 0.00 549,189.00 0.00 0
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนว
ทางพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุขชุมชนในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

1,420,000.00 1,300,000.00 1,240,000.00 37.1 % 1,700,000

รวมเงินอุดหนุน 1,420,000.00 1,300,000.00 1,240,000.00 1,700,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,420,000.00 1,300,000.00 1,240,000.00 1,700,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 11,755,345.54 12,204,263.84 12,364,300.00 15,168,600
งานศูนย์บริการสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 13,082,357.67 14,052,664.96 14,369,700.00 20.12 % 17,261,200

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

2,608,043.33 3,980,447.67 4,638,600.00 8.41 % 5,028,600

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 1,225,140.00 1,034,700.00 806,100.00 2.22 % 824,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา 0.00 2,520.00 20,300.00 -0.49 % 20,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,492,772.28 2,569,380.00 2,959,400.00 9.83 % 3,250,200
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 242,468.60 248,920.00 292,700.00 3.69 % 303,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 19,650,781.88 21,888,632.63 23,086,800.00 26,687,700
รวมงบบุคลากร 19,650,781.88 21,888,632.63 23,086,800.00 26,687,700

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,774,500.00 1,942,800.00 2,273,300.00 0.07 % 2,275,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000

ค่าเช่าบ้าน 158,000.00 168,000.00 214,000.00 2.34 % 219,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0.00 0.00 0.00 100 % 123,100

รวมค่าตอบแทน 2,009,370.00 2,333,408.00 2,665,600.00 2,619,100
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 426,420.00 0.00 370,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 370,580.00 0.00 100 % 400,000
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

9,020.00 42,730.00 20,000.00 -50 % 10,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,702.50 61,729.40 150,000.00 -93.33 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 486,142.50 475,039.40 540,000.00 430,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 11,052.00 52,864.00 50,000.00 -60 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,460.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 11,895.00 8,802.40 40,000.00 -75 % 10,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 26,950.00 0.00 100 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,850.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 9,800.00 0.00 9,400.00 112.77 % 20,000

วัสดุการเกษตร 9,125.00 0.00 0.00 100 % 2,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 100 % 2,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 6,840.00 11,840.00 50,000.00 -90 % 5,000

วัสดุอื่น 0.00 0.00 1,000.00 0 % 1,000

รวมค่าวัสดุ 63,022.00 100,456.40 182,400.00 97,000
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ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า 1,198,436.87 1,213,575.45 1,260,000.00 -76.19 % 300,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 126,766.11 29,772.75 50,000.00 0 % 50,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 20,784.62 17,715.72 20,000.00 0 % 20,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 58,929.40 52,708.20 40,000.00 -25 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,404,917.00 1,313,772.12 1,370,000.00 400,000
รวมงบดําเนินงาน 3,963,451.50 4,222,675.92 4,758,000.00 3,546,100

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถจักรยานยนต์ 39,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 39,000.00 0.00 0.00 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ค่าก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 6 (วัดศาลาทอง)

23,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 5 
และสถานีดับเพลิงย่อย

0.00 0.00 30,000,000.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 23,000.00 0.00 30,000,000.00 0
รวมงบลงทุน 62,000.00 0.00 30,000,000.00 0

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 23,676,233.38 26,111,308.55 57,844,800.00 30,233,800
รวมแผนงานสาธารณสุข 47,180,012.84 49,943,892.88 81,564,400.00 58,614,500
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 359,400.00 382,740.00 409,400.00 3.74 % 424,700

เงินประจําตําแหน่ง 18,000.00 18,000.00 18,000.00 0 % 18,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 377,400.00 400,740.00 427,400.00 442,700
รวมงบบุคลากร 377,400.00 400,740.00 427,400.00 442,700

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 22,500.00 0 % 22,500

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 22,500.00 22,500
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

0.00 0.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 60,000.00 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 82,500.00 52,500
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 377,400.00 400,740.00 509,900.00 495,200
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 3,403,200.00 2,664,540.00 2,800,700.00 8.3 % 3,033,200

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

54,000.00 27,000.00 0.00 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,457,200.00 2,691,540.00 2,800,700.00 3,033,200
รวมงบบุคลากร 3,457,200.00 2,691,540.00 2,800,700.00 3,033,200

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 58,100.00 93,660.00 75,000.00 -66.67 % 25,000

ค่าเช่าบ้าน 202,500.00 222,600.00 237,600.00 -17.68 % 195,600

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0.00 0.00 0.00 100 % 14,600

รวมค่าตอบแทน 274,916.00 325,860.00 345,400.00 235,200
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

26,508.00 86,980.00 80,000.00 -62.5 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อน
จากสาธารณภัย

0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ

382,360.00 0.00 0.00 100 % 200,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพคน
พิการและผู้ดูแลคนพิการ

149,820.00 0.00 0.00 100 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพเครือ
ข่ายปฏิบัติงานด้านสวัสดิการ
สังคม

159,350.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี 299,490.00 278,370.00 200,000.00 -25 % 150,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็ก
และเยาวชนในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา

903,253.00 783,529.00 9,000.00 2,677.78 % 250,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว
อบอุ่น

15,930.00 0.00 0.00 100 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการหอพักสีขาว 99,982.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้แก่
บุคลากรสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา

26,500.00 0.00 0.00 0 % 0
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 200,000.00 -25 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 2,063,193.00 1,148,879.00 519,000.00 1,250,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 18,545.00 36,800.00 0 % 36,800

รวมค่าวัสดุ 0.00 18,545.00 36,800.00 36,800
รวมงบดําเนินงาน 2,338,109.00 1,493,284.00 901,200.00 1,522,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 5,795,309.00 4,184,824.00 3,701,900.00 4,555,200
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 6,172,709.00 4,585,564.00 4,211,800.00 5,050,400

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 9,091,672.32 9,979,952.58 10,415,500.00 11.32 % 11,594,900

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

230,000.00 240,000.00 240,000.00 0 % 240,000

เงินประจําตําแหน่ง 309,450.00 325,500.00 348,000.00 0 % 348,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,299,607.75 1,361,370.97 1,873,100.00 3.64 % 1,941,200

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 120,727.53 107,310.48 99,300.00 -22.36 % 77,100

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 11,051,457.60 12,014,134.03 12,975,900.00 14,201,200
รวมงบบุคลากร 11,051,457.60 12,014,134.03 12,975,900.00 14,201,200
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0.00 592,050.00 600,000.00 -66.67 % 200,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 64,660.00 66,100.00 52,500.00 -23.81 % 40,000

ค่าเช่าบ้าน 113,000.00 130,384.31 72,000.00 0 % 72,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0.00 0.00 0.00 100 % 168,600

รวมค่าตอบแทน 277,610.00 881,669.31 878,500.00 480,600
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 170,037.74 0.00 878,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 344,056.14 0.00 100 % 712,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

247,555.00 190,954.00 250,000.00 -88 % 30,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 14,068.00 11,975.00 24,500.00 -40.82 % 14,500

รวมค่าใช้สอย 431,660.74 546,985.14 1,152,500.00 766,500
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 183,491.00 160,901.00 200,000.00 -50 % 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 49,794.00 78,845.00 56,000.00 -55.36 % 25,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 44,270.00 43,260.00 50,000.00 -40 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 11,679.50 7,085.22 60,000.00 -33.33 % 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 13,243.00 10,350.00 100,000.00 -40 % 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 317,080.00 282,690.00 240,400.00 -37.6 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 619,557.50 583,131.22 706,400.00 405,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 110,640.25 158,450.29 500,000.00 -50 % 250,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 210,296.73 114,315.59 200,000.00 -25 % 150,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 6,619.45 6,102.05 20,000.00 0 % 20,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 27,218.60 55,500.00 -27.93 % 40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 327,556.43 306,086.53 775,500.00 460,000
รวมงบดําเนินงาน 1,656,384.67 2,317,872.20 3,512,900.00 2,112,100

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 0.00 130,500.00 0.00 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 188,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โต๊ะทํางาน
0.00 116,250.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

0.00 43,800.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

0.00 8,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1 
(18 หน้า/นาที)

0.00 10,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 0.00 17,100.00 0.00 0 % 0

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย

0.00 7,400.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 188,000.00 333,050.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 188,000.00 333,050.00 0.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 12,895,842.27 14,665,056.23 16,488,800.00 16,313,300
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งานไฟฟ้าและประปา
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 3,628,150.67 3,845,992.52 4,427,600.00 -100 % 0

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

0.00 0.00 300.00 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 4,842,292.26 5,219,603.88 5,643,600.00 -100 % 0

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 489,546.15 513,387.10 485,200.00 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 8,959,989.08 9,578,983.50 10,556,700.00 0
รวมงบบุคลากร 8,959,989.08 9,578,983.50 10,556,700.00 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 54,915.00 52,095.00 72,800.00 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 54,915.00 52,095.00 72,800.00 0
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 293,093.09 0.00 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 37,509.67 0.00 540,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 12,700.00 14,960.00 400,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 50,209.67 308,053.09 940,000.00 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 48,455.00 86,676.00 100,000.00 -100 % 0
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,285,550.00 4,972,650.00 3,150,000.00 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 67,995.00 61,440.00 70,000.00 -100 % 0

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0.00 0.00 75,200.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 3,402,000.00 5,120,766.00 3,395,200.00 0
รวมงบดําเนินงาน 3,507,124.67 5,480,914.09 4,408,000.00 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ขาเหลี่ยม
0.00 240,000.00 0.00 0 % 0

โซฟาไม้สักแกะสลัก
0.00 120,000.00 0.00 0 % 0

โต๊ะพับ โครงเหล็ก 450,000.00 450,000.00 0.00 0 % 0

โต๊ะหมู่บูชา 37,000.00 0.00 0.00 0 % 0

พนักพิงไม้ 52,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถจักรยานยนต์ 
0.00 40,800.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครื่องตีเส้นจราจรระบบไฮดรอลิก 0.00 318,000.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ป้ายเตือนหัวเกาะ 497,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 1,036,000.00 1,168,800.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 1,036,000.00 1,168,800.00 0.00 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 13,503,113.75 16,228,697.59 14,964,700.00 0
งานสวนสาธารณะ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 939,180.00 989,580.00 1,049,200.00 17.72 % 1,235,100

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

0.00 0.00 300.00 7,000 % 21,300

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 6,455,755.06 6,754,556.13 6,690,000.00 0.44 % 6,719,300

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 727,738.71 766,612.90 754,100.00 -2.23 % 737,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 8,122,673.77 8,510,749.03 8,493,600.00 8,713,000
รวมงบบุคลากร 8,122,673.77 8,510,749.03 8,493,600.00 8,713,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 50,400.00 60,000.00 60,000.00 20 % 72,000
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 50,400.00 60,000.00 94,800.00 97,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 13,996,478.60 0.00 14,434,100.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 13,032,090.00 0.00 100 % 14,000,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 106,420.46 239,673.50 300,000.00 -33.33 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 14,102,899.06 13,271,763.50 14,734,100.00 14,210,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 4,662.00 4,320.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุก่อสร้าง 58,146.00 0.00 144,000.00 -30.56 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 49,610.00 49,900.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุการเกษตร 3,099,000.00 1,492,500.00 1,000,000.00 665.9 % 7,659,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000
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วัสดุสํารวจ 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 3,211,418.00 1,546,720.00 1,209,000.00 7,834,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 747,352.25 633,192.60 578,000.00 12.46 % 650,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 32,170.62 29,984.61 50,000.00 -20 % 40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 779,522.87 663,177.21 628,000.00 690,000
รวมงบดําเนินงาน 18,144,239.93 15,541,660.71 16,665,900.00 22,831,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ําเสีย 
0.00 7,000.00 0.00 0 % 0

รถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง 0.00 0.00 0.00 100 % 1,350,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ 68,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องตัดหญ้า 45,000.00 45,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ 12,000.00 52,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 125,000.00 104,000.00 0.00 1,350,000
รวมงบลงทุน 125,000.00 104,000.00 0.00 1,350,000

2-120



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนสํานักงานสวนน้ําบุ่งตาหลั่วเฉลิม
พระเกียรติ รัชกาลที่ 9
กองทัพภาคที่ 2 ในการชําระค่ากระแสไฟฟ้า

400,000.00 400,000.00 400,000.00 0 % 400,000

รวมเงินอุดหนุน 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000
รวมงบเงินอุดหนุน 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000

รวมงานสวนสาธารณะ 26,791,913.70 24,556,409.74 25,559,500.00 33,294,000
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 3,006,700.65 3,051,168.71 3,286,800.00 15.64 % 3,800,800

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

42,000.00 42,000.00 43,300.00 -3 % 42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 4,074,960.00 3,749,820.00 3,684,400.00 -3.47 % 3,556,700

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา 0.00 0.00 10,100.00 121.78 % 22,400

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 31,019,143.83 31,176,961.51 35,337,100.00 0.55 % 35,530,500

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 3,148,681.18 3,046,887.06 3,368,900.00 0.22 % 3,376,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 41,291,485.66 41,066,837.28 45,730,600.00 46,328,600
รวมงบบุคลากร 41,291,485.66 41,066,837.28 45,730,600.00 46,328,600
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,673,840.00 2,637,490.00 2,175,000.00 9.2 % 2,375,000

ค่าเช่าบ้าน 40,800.00 44,400.00 48,000.00 0 % 48,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0.00 0.00 0.00 100 % 194,200

รวมค่าตอบแทน 2,867,455.00 2,826,695.00 2,397,200.00 2,617,200
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 237,206.60 0.00 15,220,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 11,568,990.95 0.00 100 % 15,405,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

128,940.00 6,180.00 63,000.00 3.17 % 65,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการคัดแยกขยะรักษาสิ่ง
แวดล้อมในโรงเรียน

53,108.00 99,372.00 0.00 100 % 40,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 0.00 51,550.00 70,000.00 -14.29 % 60,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ตามแนวทาง
การจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste)

0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000
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ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ตามแนวทางการจัดการขยะ
เหลือศูนย์ (Zero Waste)

571,966.00 650,156.00 0.00 0 % 0

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 9,167,243.67 7,115,369.85 5,578,000.00 30.87 % 7,300,000

รวมค่าใช้สอย 10,158,464.27 19,491,618.80 21,031,000.00 22,995,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 109,667.00 378,973.00 130,000.00 -15.38 % 110,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 210,655.00 598,300.00 395,000.00 -40.51 % 235,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 2,573,019.00 2,779,252.00 2,092,000.00 -47.42 % 1,100,000

วัสดุก่อสร้าง 4,961,040.00 8,678,529.00 4,020,000.00 -81.34 % 750,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 4,366,132.00 3,291,457.50 4,034,600.00 -41.75 % 2,350,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 15,146,387.24 11,811,473.46 12,127,000.00 -12.59 % 10,600,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1,359,700.00 2,408,255.00 4,030,000.00 -94.29 % 230,000

วัสดุการเกษตร 555,170.00 1,039,200.00 2,070,000.00 -96.62 % 70,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17.65 % 20,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 430,960.00 400,550.00 616,800.00 -33.53 % 410,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 90,400.00 119,503.50 120,000.00 -25 % 90,000

วัสดุอื่น 10,000.00 9,900.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 29,830,130.24 31,532,393.46 29,662,400.00 15,975,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 2,506,469.88 1,925,462.10 2,000,000.00 -40 % 1,200,000
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ค่าบริการโทรศัพท์ 2,309.48 1,668.08 21,000.00 9.52 % 23,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 5,955.27 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 2,508,779.36 1,933,085.45 2,031,000.00 1,233,000
รวมงบดําเนินงาน 45,364,828.87 55,783,792.71 55,121,600.00 42,820,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 6,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 47,000.00 423,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องฟอกอากาศ แบบฝงใต้เพดาน 187,078.80 0.00 0.00 0 % 0

ถังน้ํา 464,800.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) 0.00 575,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องชั่ง 12,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ปมน้ํา 490,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครื่องขุดดิน
0.00 6,500.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง แบบตั้งโต๊ะ
0.00 22,000.00 0.00 0 % 0
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ตู้อบความร้อน
0.00 80,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า 95,000.00 95,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ 6,000.00 6,200.00 0.00 0 % 0

ตู้เชื่อมไฟฟ้า 3,700.00 0.00 0.00 0 % 0

มอเตอร์เครื่องร่อนขยะ แบบอุโมงค์ 499,904.00 0.00 0.00 0 % 0

แม่แรงยกกระปุกเกียร์ 25,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 1,836,482.80 1,207,700.00 0.00 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ค่าเปลี่ยนหลังคา (แผ่นเหล็กรีดลอน) อาคาร
คัดแยกขยะมูลฝอย

0.00 0.00 852,000.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 852,000.00 0
รวมงบลงทุน 1,836,482.80 1,207,700.00 852,000.00 0
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งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารจัดการเดินระบบ
และดูแลระบบ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์และกระแสไฟฟ้าจากขยะมูล
ฝอย

0.00 0.00 13,900,000.00 -100 % 0

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารจัดการเดินระบบ
และดูแลระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์
และกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย

0.00 12,736,570.00 0.00 0 % 0

ค่าบริหารจัดการเดินระบบและดูแลระบบ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์และกระแสไฟฟ้า
จากขยะมูลฝอย

7,770,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 7,770,000.00 12,736,570.00 13,900,000.00 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 7,770,000.00 12,736,570.00 13,900,000.00 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 96,262,797.33 110,794,899.99 115,604,200.00 89,148,800
งานบําบัดน้ําเสีย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 2,232,296.46 3,151,307.96 3,565,000.00 4.11 % 3,711,500

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

42,000.00 56,077.59 100,500.00 -75.02 % 25,100

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 286,740.00 300,600.00 324,700.00 6.16 % 344,700
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 7,950,572.50 8,490,139.16 8,829,800.00 -2.02 % 8,651,300

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 731,361.99 761,091.15 787,000.00 -6.76 % 733,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 11,242,970.95 12,759,215.86 13,607,000.00 13,466,400
รวมงบบุคลากร 11,242,970.95 12,759,215.86 13,607,000.00 13,466,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 686,380.00 826,000.00 525,000.00 -65.71 % 180,000

ค่าเช่าบ้าน 24,900.00 34,000.00 48,000.00 0 % 48,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รวมค่าตอบแทน 796,364.00 940,021.00 673,000.00 328,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 128,931.67 0.00 200,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 258,067.25 0.00 100 % 13,300,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

62,510.00 37,543.00 50,000.00 0 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 4,775,765.64 2,850,414.35 1,812,200.00 -47.58 % 950,000

รวมค่าใช้สอย 4,967,207.31 3,146,024.60 2,062,200.00 14,300,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 46,066.00 48,282.00 70,000.00 -42.86 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 299,465.00 297,304.00 300,000.00 -40 % 180,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 19,520.00 29,674.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 4,066,786.00 4,507,312.00 2,700,000.00 74.07 % 4,700,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 112,270.00 443,232.00 300,000.00 -50 % 150,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,836,554.12 1,637,616.80 2,200,000.00 -59.09 % 900,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 399,940.00 99,450.00 129,200.00 -30.34 % 90,000

วัสดุการเกษตร 61,820.00 0.00 100,000.00 -10 % 90,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 4,320.00 0.00 0.00 100 % 20,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 8,430.00 44,800.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 49,650.00 79,700.00 100,000.00 -60 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 6,904,821.12 7,187,370.80 5,949,200.00 6,250,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 6,836,375.61 4,885,422.18 5,000,000.00 -70 % 1,500,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 16,120.62 12,296.44 30,000.00 0 % 30,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 5,170.18 16,664.18 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 6,857,666.41 4,914,382.80 5,050,000.00 1,550,000
รวมงบดําเนินงาน 19,526,058.84 16,187,799.20 13,734,400.00 22,428,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถจักรยานยนต์ 340,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

สายรัดนิรภัย 25,600.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

0.00 59,492.00 0.00 0 % 0

ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูก
ต้องตามกฎหมาย

0.00 17,976.00 0.00 0 % 0

ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส 0.00 1,391.00 0.00 0 % 0

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย

0.00 7,490.00 0.00 0 % 0

สแกนเนอร์ 0.00 64,949.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 799,595.58 500,000.00 0 % 500,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 366,100.00 950,893.58 500,000.00 500,000
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ค่าก่อสร้างฝายน้ําล้น (บุ่งตาหลั่ว) 0.00 0.00 0.00 100 % 4,000,000

ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ํา ถนน 30 กันยา 
ซอย 1

0.00 0.00 0.00 100 % 2,300,000

ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ํา ถนนสนามกีฬา
กลาง ซอย 8

0.00 0.00 0.00 100 % 1,300,000

ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ํา ถนนสืบศิริ ข้าง
บ้านเลขที่ 160

0.00 0.00 0.00 100 % 530,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ํา ชุมชนการเคหะ 
(ระยะที่ 1)

0.00 0.00 50,000,000.00 -100 % 0

ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ํา ซอยหลังบ้านพัก
รถไฟถึงหนองหัวลาว

0.00 0.00 1,100,000.00 -100 % 0

ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ํา ถนนเดชอุดม 
ซอย 9

0.00 0.00 4,700,000.00 -100 % 0

ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ํา ถนนมิตรภาพ 
ซอย 4 แยกซ้ายมือ 
(ตะคองเก่าเหนือ ซอย 5)

0.00 0.00 1,815,000.00 -100 % 0

ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ํา ถนนมิตรภาพ 
ซอย 8  
(ซอยหลังวัดเลียบ) 

0.00 0.00 400,000.00 -100 % 0
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ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ํา ถนนสนามกีฬา
กลาง ซอย 5

0.00 0.00 2,600,000.00 -100 % 0

ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ํา ถนนสืบศิริ ซอย 
3/10 ถึง ถนนสืบศิริ  
ซอย 17

0.00 0.00 2,700,000.00 -100 % 0

ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ํา ถนนสืบศิริ ซอย 
3/12 ถึง ถนนสืบศิริ  
ซอย 19

0.00 0.00 2,300,000.00 -100 % 0

ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ํา ถนนหน้า
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา

0.00 0.00 3,200,000.00 -100 % 0

ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ํา บ้านเกาะ ซอย 
19

0.00 0.00 600,000.00 -100 % 0

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงรางระบายน้ํา ถนนไชยณรงค์ 
(ข้างวัดศาลาเย็น)
ถึงสุดเขตเทศบาล

0.00 2,215,000.00 0.00 0 % 0

ค่าปรับปรุงรางระบายน้ําในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา  
ช่วงที่ 5

0.00 0.00 7,880,000.00 -100 % 0

ค่าปรับปรุงรางระบายน้ําในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา  
ช่วงที่ 6

0.00 0.00 8,850,000.00 -100 % 0
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ค่าปรับปรุงรางระบายน้ําในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา ช่วงที่ 7

0.00 0.00 0.00 100 % 8,850,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 2,215,000.00 86,145,000.00 16,980,000
รวมงบลงทุน 366,100.00 3,165,893.58 86,645,000.00 17,480,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนงานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่
สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวง
หมายเลข 204 ตอนควบคุม 0100 ตอนทาง
เลี่ยงเมืองนครราชสีมา
ระหว่าง กม.0+500 - กม.0+600 ตําบลใน
เมือง อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา

0.00 16,000,000.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 16,000,000.00 0.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 16,000,000.00 0.00 0

รวมงานบําบัดน้ําเสีย 31,135,129.79 48,112,908.64 113,986,400.00 53,374,400
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 180,588,796.84 214,357,972.19 286,603,600.00 192,130,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 2,453,540.32 2,269,382.41 3,020,600.00 7.53 % 3,248,100
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

67,200.00 47,870.97 109,800.00 -35.34 % 71,000

เงินประจําตําแหน่ง 85,200.00 65,870.97 85,200.00 0 % 85,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,925,815.45 3,187,306.45 3,747,200.00 -8.57 % 3,426,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 310,078.07 283,758.87 280,700.00 -32.63 % 189,100

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,841,833.84 5,854,189.67 7,243,500.00 7,019,400
รวมงบบุคลากร 5,841,833.84 5,854,189.67 7,243,500.00 7,019,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0.00 7,900.00 30,000.00 233.33 % 100,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 153,020.00 157,940.00 150,000.00 -33.33 % 100,000

ค่าเช่าบ้าน 126,000.00 188,690.32 253,400.00 -1.97 % 248,400

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0.00 0.00 0.00 100 % 63,600

รวมค่าตอบแทน 304,020.00 394,035.32 560,600.00 512,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 90,000.00 0.00 150,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 110,000.00 0.00 100 % 150,000
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

11,400.00 42,879.48 50,000.00 -40 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อน
จากสาธารณภัย

18,557.50 130,015.00 1,200,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลากรกอง
สวัสดิการสังคม

263,390.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 180,989.70 205,376.98 450,000.00 -55.56 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 564,337.20 488,271.46 1,850,000.00 380,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 393,860.00 174,916.00 569,400.00 -35.12 % 369,400

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,800.00 96,650.00 100,000.00 -30 % 70,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 4,996.00 19,567.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 19,500.00 200,000.00 -50 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 5,500.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 65,345.80 67,918.34 300,000.00 -6.67 % 280,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 100,000.00 -20 % 80,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

วัสดุกีฬา 0.00 0.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 119,580.00 94,970.00 250,000.00 -60 % 100,000
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วัสดุดนตรี 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 591,581.80 479,021.34 1,644,400.00 1,094,400
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 271,910.22 251,196.88 300,000.00 0 % 300,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 4,359.18 3,129.75 20,000.00 0 % 20,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 1,253.35 1,225.90 15,000.00 0 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 277,522.75 255,552.53 335,000.00 335,000
รวมงบดําเนินงาน 1,737,461.75 1,616,880.65 4,390,000.00 2,321,400

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
0.00 54,000.00 0.00 0 % 0

พัดลมระบายอากาศ
0.00 7,500.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) 0.00 868,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียงตามสายและอุปกรณ์พร้อม
ติดตั้ง

455,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว)

0.00 51,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0.00 12,900.00 0.00 0 % 0

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย

0.00 11,400.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 455,000.00 1,004,800.00 0.00 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ชุมชนเสาสูง
0.00 176,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 176,000.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 455,000.00 1,180,800.00 0.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 8,034,295.59 8,651,870.32 11,633,500.00 9,340,800
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 2,652,840.00 2,656,579.74 2,964,800.00 -1.97 % 2,906,500

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

10,650.00 30,517.74 22,600.00 -83.19 % 3,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,663,490.00 2,687,097.48 2,987,400.00 2,910,300
รวมงบบุคลากร 2,663,490.00 2,687,097.48 2,987,400.00 2,910,300

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 167,880.00 143,000.00 -30.07 % 100,000

ค่าเช่าบ้าน 54,600.00 67,200.00 67,200.00 0 % 67,200

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0.00 0.00 0.00 100 % 38,600

รวมค่าตอบแทน 89,870.00 257,730.00 252,400.00 205,800
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

91,358.00 36,320.00 0.00 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการแก้ไขปญหายาเสพติด 32,800.00 119,840.00 200,000.00 0 % 200,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาชุมชน
สัมพันธ์

0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการชุมชนช่อสะอาด 68,900.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมสัมมนาผู้นํา
ชุมชนในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา

0.00 0.00 200,000.00 25 % 250,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมสัมมนาผู้นํา
ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

98,986.00 114,795.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาชุมชนตามแนว
ทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาชุมชนตามแนว
ทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

485,540.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาองค์กรชุมชน 1,693,580.00 0.00 0.00 100 % 1,100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการเวทีชุมชน 62,010.00 0.00 0.00 100 % 100,000
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ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการตลาด 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
ชุมชนน่าอยู่

0.00 117,000.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพ

350,585.00 34,402.00 100,000.00 200 % 300,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างเครือข่ายผู้ผลิต
สินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์
ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา

19,955.00 250,670.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาทีมปฏิบัติ
งานพัฒนาชุมชน

0.00 245,600.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 100,000.00 -20 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 2,903,714.00 918,627.00 700,000.00 2,580,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 10,050.00 20,976.00 32,800.00 0 % 32,800

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 30,000.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 10,050.00 50,976.00 82,800.00 82,800
รวมงบดําเนินงาน 3,003,634.00 1,227,333.00 1,035,200.00 2,868,600

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 5,667,124.00 3,914,430.48 4,022,600.00 5,778,900
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 13,701,419.59 12,566,300.80 15,656,100.00 15,119,700
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 346,020.00 366,060.00 469,700.00 60.95 % 756,000

เงินประจําตําแหน่ง 18,000.00 18,000.00 36,000.00 -50 % 18,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 364,020.00 384,060.00 505,700.00 774,000
รวมงบบุคลากร 364,020.00 384,060.00 505,700.00 774,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 4,800.00 0.00 80,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 4,800.00 0.00 80,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

364,020.00 388,860.00 505,700.00 854,000

งานกีฬาและนันทนาการ
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 676,718.71 731,400.00 946,800.00 5.45 % 998,400
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,652,496.78 1,418,132.75 1,587,400.00 7.58 % 1,707,800

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 153,117.42 122,714.19 133,400.00 -1.05 % 132,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,482,332.91 2,272,246.94 2,667,600.00 2,838,200
รวมงบบุคลากร 2,482,332.91 2,272,246.94 2,667,600.00 2,838,200

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 436,680.00 305,240.00 300,000.00 -66.67 % 100,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 60,000.00 -33.33 % 40,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

รวมค่าตอบแทน 436,680.00 323,540.00 440,000.00 220,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 599,132.35 0.00 100 % 1,270,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 691,235.00 0.00 770,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการอบรมวินัยจราจร 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000
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ค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัด
เลือกระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบชิง
ชนะเลิศระดับ
ประเทศไทย

0.00 0.00 0.00 100 % 160,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศไทย

746,380.00 1,044,390.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือก
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1,349,370.00 1,040,956.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานัก
เรียนโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา

0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาเด็กอนุบาล
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

342,495.00 0.00 0.00 100 % 250,000
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ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครนครราชสีมา

299,030.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน
และประชาชน
เทศบาลนครนครราชสีมา

733,220.00 337,100.00 0.00 100 % 400,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมเยาวชนส่ง
เสริมกีฬาและนันทนาการ

250,000.00 0.00 0.00 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการดนตรี ศิลปะ และการ
แสดงเพื่อประชาชน

455,100.00 100,000.00 70,000.00 328.57 % 300,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งนักกีฬาสมาชิกศูนย์
เยาวชนสุรนารี
เข้าร่วมการแข่งขัน

0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 153,430.71 499,727.38 1,180,000.00 -10 % 1,062,000

รวมค่าใช้สอย 5,020,260.71 3,621,305.73 2,020,000.00 3,662,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 266,946.00 97,011.00 100,000.00 -30 % 70,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 299,679.00 299,580.00 80,000.00 -25 % 60,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 290,308.00 86,495.00 100,000.00 -30 % 70,000

วัสดุก่อสร้าง 602,460.00 109,480.00 200,000.00 -40 % 120,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 90,000.00 -44.44 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 109,852.06 66,092.15 145,000.00 -65.52 % 50,000

2-143



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

วัสดุการเกษตร 194,255.00 93,765.00 0.00 100 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 23,700.00 29,800.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

วัสดุกีฬา 142,498.00 266,690.00 0.00 100 % 150,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,400.00 69,980.00 200,000.00 -50 % 100,000

วัสดุการศึกษา 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

วัสดุดนตรี 45,200.00 0.00 0.00 100 % 20,000

วัสดุอื่น 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 2,005,298.06 1,118,893.15 945,000.00 820,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 2,305,169.10 1,506,441.03 1,650,000.00 21.21 % 2,000,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 1,630.68 1,500.14 40,000.00 0 % 40,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 8,988.00 10,753.22 40,000.00 0 % 40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 2,315,787.78 1,518,694.39 1,730,000.00 2,380,000
รวมงบดําเนินงาน 9,778,026.55 6,582,433.27 5,135,000.00 7,082,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องถ่ายเอกสาร 0.00 149,000.00 0.00 0 % 0

ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง 0.00 16,000.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถจักรยานยนต์ 0.00 40,800.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับส่งวิทยุ 0.00 36,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า 0.00 42,500.00 0.00 0 % 0

ตู้เย็น 0.00 6,500.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

0.00 22,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1 
(28 หน้า/นาที)

0.00 8,900.00 0.00 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 0.00 5,800.00 0.00 0 % 0

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย

0.00 3,800.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 331,300.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 331,300.00 0.00 0
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รวมงานกีฬาและนันทนาการ 12,260,359.46 9,185,980.21 7,802,600.00 9,920,200
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 767,500.00 822,240.00 864,900.00 4.62 % 904,900

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 789,840.00 817,200.00 845,800.00 3.78 % 877,800

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,569,340.00 1,651,440.00 1,722,700.00 1,794,700
รวมงบบุคลากร 1,569,340.00 1,651,440.00 1,722,700.00 1,794,700

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 29,500.00 0.00 50,000.00 80,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 21,420.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 18,650.00 0.00 100 % 20,000
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

15,777.00 0.00 0.00 100 % 15,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการงานตรุษจีน 0.00 195,710.00 0.00 100 % 400,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการงานลอยกระทง 0.00 0.00 0.00 100 % 800,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการงานวันขึ้นปใหม่ 0.00 37,315.00 4,300.00 2,225.58 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการงานวันฉลองชัยชนะ
ท้าวสุรนารี

0.00 0.00 600,000.00 33.33 % 800,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการงานวันเทศบาล 67,385.00 3,680.00 50,000.00 60 % 80,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการงานวันมาฆบูชา 46,503.00 49,260.00 0.00 100 % 60,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการงานวันวิสาขบูชา 45,412.00 0.00 20,000.00 200 % 60,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการงานสงกรานต์ 174,215.00 0.00 0.00 100 % 800,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการงานแห่เทียนพรรษา 2,511,977.00 0.00 1,000,000.00 100 % 2,000,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศกาลถือศีลกินเจ 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรม
ของจังหวัดนครราชสีมา

0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาวิชาการ
และศึกษาดูงานประติมากรรม

0.00 31,310.00 0.00 0 % 0

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 2,882,689.00 335,925.00 1,674,300.00 5,200,000
ค่าวัสดุ
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 39,251.00 13,697.00 100,000.00 -30 % 70,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,050.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 77,190.00 19,876.00 100,000.00 -70 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 37,000.00 -45.95 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 50,296.69 29,179.52 200,000.00 -85 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 28,500.00 43,780.00 100,000.00 -60 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 196,287.69 106,532.52 587,000.00 230,000
รวมงบดําเนินงาน 3,108,476.69 442,457.52 2,311,300.00 5,510,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ชุดรับแขกหลุยส์ 170,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ แบบสิทธิ
การใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน 
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย

22,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ แบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย

32,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED ขาวดํา

9,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet)

7,900.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดํา (18 หน้า/นาที)

2,600.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 5,800.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 5,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 254,300.00 0.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 254,300.00 0.00 0.00 0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 4,932,116.69 2,093,897.52 4,034,000.00 7,304,700
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 359,400.00 379,320.00 561,600.00 -25.53 % 418,200

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

0.00 0.00 4,000.00 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000.00 324,000.00 386,800.00 51.71 % 586,800

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 36,000.00 36,000.00 36,000.00 -33.33 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 719,400.00 739,320.00 988,400.00 1,029,000
รวมงบบุคลากร 719,400.00 739,320.00 988,400.00 1,029,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 4,840.00 620.00 15,000.00 -33.33 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 4,840.00 620.00 15,000.00 10,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 180.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000
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ค่าใช้จ่ายในโครงการงานตรุษจีน 239,400.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการงานวันขึ้นปใหม่ 43,245.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการงานวันฉลองชัยชนะ
ท้าวสุรนารี

4,453,795.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

43,346.00 0.00 0.00 100 % 80,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและประชา
สัมพันธ์การท่องเที่ยว
(Road Show) ในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมอาสาสมัคร
มัคคุเทศก์น้อยหลานคุณย่า
พาชมเมือง

82,425.00 0.00 0.00 100 % 80,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 4,862,391.00 0.00 20,000.00 370,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 1,200.00 1,250.00 0.00 100 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 49,000.00 0.00 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 1,200.00 50,250.00 5,000.00 100,000
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ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการโทรศัพท์ 1,244.20 1,259.45 5,400.00 -25.93 % 4,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 5,778.00 5,778.00 5,400.00 55.56 % 8,400

รวมค่าสาธารณูปโภค 7,022.20 7,037.45 10,800.00 12,400
รวมงบดําเนินงาน 4,875,453.20 57,907.45 50,800.00 492,400

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

0.00 29,200.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

0.00 8,000.00 0.00 0 % 0

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย

0.00 3,800.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 41,000.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 41,000.00 0.00 0

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 5,594,853.20 838,227.45 1,039,200.00 1,521,400
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รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 23,151,349.35 12,506,965.18 13,381,500.00 19,600,300
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1,966,260.00 1,966,770.00 1,744,700.00 15.53 % 2,015,600

เงินประจําตําแหน่ง 72,000.00 67,500.00 54,000.00 33.33 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,038,260.00 2,034,270.00 1,798,700.00 2,087,600
รวมงบบุคลากร 2,038,260.00 2,034,270.00 1,798,700.00 2,087,600

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 48,200.00 28,128.25 34,600.00 10,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 10,000
รวมงบดําเนินงาน 48,200.00 28,128.25 34,600.00 20,000
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 2,086,460.00 2,062,398.25 1,833,300.00 2,107,600
งานก่อสร้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 5,789,840.00 5,195,310.00 5,180,500.00 93.1 % 10,003,700

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 100 % 42,600

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 3,922,920.00 2,709,300.00 2,545,500.00 -6.27 % 2,385,900

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 8,008,449.56 8,280,858.72 8,564,700.00 52.95 % 13,099,400

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 740,271.21 714,189.13 682,200.00 44.97 % 989,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 18,461,480.77 16,899,657.85 16,972,900.00 26,520,600
รวมงบบุคลากร 18,461,480.77 16,899,657.85 16,972,900.00 26,520,600

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 664,400.00 494,280.00 475,000.00 -57.89 % 200,000

ค่าเช่าบ้าน 42,000.00 36,000.00 48,000.00 0 % 48,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0.00 0.00 0.00 100 % 130,000

รวมค่าตอบแทน 873,897.50 626,891.00 679,700.00 378,000
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 2,880,000.00 10,000.00 0 % 10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 431,364.88 996,722.44 700,000.00 -42.86 % 400,000

รวมค่าใช้สอย 431,364.88 3,876,722.44 710,000.00 470,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 2,333,584.00 2,063,565.00 400,000.00 -37.5 % 250,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 100 % 2,700,000

วัสดุก่อสร้าง 8,231,835.00 9,078,703.00 5,500,000.00 -49.09 % 2,800,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 696,424.00 676,200.00 650,000.00 -46.15 % 350,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,151,619.96 3,301,647.36 3,666,400.00 -56.36 % 1,600,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

วัสดุอื่น 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 15,413,462.96 15,120,115.36 10,226,400.00 7,760,000
รวมงบดําเนินงาน 16,718,725.34 19,623,728.80 11,616,100.00 8,608,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บแบบฟอร์ม 0.00 4,900.00 0.00 0 % 0

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 
0.00 11,800.00 0.00 0 % 0

ตู้บานเลื่อนทึบสูง
0.00 23,600.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 100 % 2,500,000

รถบรรทุก (ดีเซล) 794,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครื่องตบดิน
0.00 18,500.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 5,500.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องตัดและเชื่อมโลหะ 32,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ถังเติมและถ่ายน้ํามันเกียร์
0.00 10,000.00 0.00 0 % 0

บล็อกลมขนาดใหญ่
0.00 35,000.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว)

0.00 67,600.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3

0.00 6,200.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 2 
(38 หน้า/นาที)

0.00 14,900.00 0.00 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 12,000.00 0.00 0 % 0

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย

0.00 14,800.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 831,500.00 219,300.00 0.00 2,500,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ํา 
ถนนมหาชัย 
ซอย 5/6-1

0.00 0.00 0.00 100 % 670,000
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ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ํา 
ถนนมิตรภาพ 
ซอย 3 ถึง ซอย 5

0.00 0.00 0.00 100 % 4,600,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยลําปรุ (ข้างบ้าน
เลขที่ 2300/1 
โรงผลิตน้ําดื่ม)

0.00 0.00 709,000.00 -100 % 0

ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเบญจรงค์ (ซอย
ไปหัวทะเล 2)   

0.00 0.00 530,000.00 -100 % 0

ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนมะค่า (หลังโรง
กล้วยไม้บุญฤทธิ์ออร์คิด) 0.00 122,000.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ ซอย 
19 แยกซ้ายมือ
หลังการเคหะแห่งชาติ ข้างบ้านเลขที่ 67/5

332,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนมุขมนตรี แยก
ขวามือสุดเขต 
(ข้างบ้านเลขที่ 2568 ร้านขายของชํา)

0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0

ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเลียบนคร 28/3
 (กลางห้องแถว) 0.00 141,500.00 0.00 0 % 0
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ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ํา 
ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ 
ซอย 13 ท้ายซอย (ทองประสิทธิ์เพลส)

0.00 698,000.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ํา 
ซอยลําปรุ 2/2 
(ข้างบ้านเลขที่ 482)

0.00 0.00 91,000.00 -100 % 0

ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ํา 
ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ
ซอยโชคดี

212,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ํา 
ค.ส.ล. ถนนมุขมนตรี
ซอย 15 (ข้างบ้านเลขที่ 1935)

0.00 127,900.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ํา 
ค.ส.ล. ถนนสุระ 2 
(ข้างร้านเอสเอ็นคาร์แคร์)

0.00 1,020,000.00 0.00 0 % 0

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าต่อเติมและปรับปรุงอาคารโรงเก็บแบบ
แปลน 0.00 400,000.00 0.00 0 % 0

ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยทางมอญ 
(มุขมนตรี – 
ทางรถไฟ)  

0.00 0.00 2,900,000.00 -100 % 0
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ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ตรอกกิ่งจันทร์ 0.00 0.00 2,900,000.00 -100 % 0

ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนไชยณรงค์ 
ซอย 3/13

0.00 0.00 0.00 100 % 946,000

ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเดชอุดม 
ซอย 5/2 714,300.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนท้าวสุระ 
2/9

0.00 0.00 0.00 100 % 1,045,000

ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนท้าวสุระ 
25

0.00 0.00 2,891,000.00 -100 % 0

ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนท้าวสุระ 
ซอย 3

0.00 0.00 5,550,000.00 -100 % 0

ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนพิบูล
ละเอียด ซอย 12/4 ถึง 
12/6

0.00 0.00 2,700,000.00 -100 % 0

ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเพชรเยี่ยม 
ซอย 3

0.00 0.00 2,600,000.00 -100 % 0

ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ 
20 (หน้าวัดป่า
จิตตสามัคคี) 

0.00 0.00 3,970,000.00 -100 % 0

ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ 
ซอย 8/7 
(ข้างบ้านเลขที่ 111)

0.00 0.00 1,500,000.00 -100 % 0

ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนสืบศิริ 49 0.00 0.00 0.00 100 % 3,600,000
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ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้ํา 
ถนนพิบูลละเอียด ซอย 12 (แยกขวามือซอย
ที่ 1 
หลังโรงพยาบาลค่ายสุรนารี)

0.00 0.00 2,700,000.00 -100 % 0

ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้ํา ซอยทรายเงิน  
(โรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูล)

0.00 0.00 3,200,000.00 -100 % 0

ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้ํา ถนน 30 กันยา 
ซอย 6

0.00 0.00 0.00 100 % 7,800,000

ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้ํา ถนนเซนต์เมรี่ 
ซอย 2 

0.00 0.00 1,263,000.00 -100 % 0

ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้ํา ถนนท้าวสุระ
ซอย 13

0.00 0.00 0.00 100 % 5,416,000

ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้ํา ถนนบุรินทร์ – 
ตรอกวัดม่วง

0.00 0.00 1,311,000.00 -100 % 0

ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้ํา ถนนมุขมนตรี 
ซอย 24 (ตรงข้ามสาธารณสุขสวนพริกไทย)

0.00 0.00 0.00 100 % 150,000
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ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมเปลี่ยนฝา
ระบบระบายน้ํา 
ถนนปกธงชัย ซอย 2 ถึง ถนนมิตรภาพ ซอย 
11

0.00 2,115,000.00 0.00 0 % 0

ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมเปลี่ยนฝา
รางระบายน้ํา 
ถนนมหาชัย ซอย 5/8 - 5/8/1

0.00 0.00 0.00 100 % 2,484,000

ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมราง
ระบายน้ํา ถนนมหาชัย 
ซอย 2/2

0.00 0.00 1,650,000.00 -100 % 0

ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมราง
ระบายน้ํา ถนนมิตรภาพ 
ซอย 18  

0.00 0.00 4,000,000.00 -100 % 0

ค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท์ติกคอนกรีต 
ซอยวัดม่วง

0.00 0.00 2,210,000.00 -100 % 0

ค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท์ติกคอนกรีต 
ถนน 30 กันยา 
(จากถนนสุรนารายณ์ - ถนนกีฬากลาง)

0.00 0.00 0.00 100 % 9,945,000

ค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท์ติกคอนกรีต
ภายในหมู่บ้านวีไอพี 
ซอย 9 จาก ซอย 5 ถึง ซอย 8

0.00 0.00 0.00 100 % 543,000

ค่าปรับปรุงฟุตบาททางเท้าระบบไฟฟ้า
สาธารณะ ถนนพลแสน 
(ถนนชุมพล - ถนนประจักษ์)

0.00 0.00 0.00 100 % 8,108,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าปรับปรุงห้องน้ํา ชั้น 1 - ชั้น 6 อาคาร
ฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ 50 ป

0.00 0.00 0.00 100 % 2,500,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,258,300.00 4,624,400.00 42,825,000.00 47,807,000
รวมงบลงทุน 2,089,800.00 4,843,700.00 42,825,000.00 50,307,000

รวมงานก่อสร้าง 37,270,006.11 41,367,086.65 71,414,000.00 85,435,600
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 39,356,466.11 43,429,484.90 73,247,300.00 87,543,200

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,080,000.00 1,188,000.00 1,103,000.00 20.6 % 1,330,200

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 120,000.00 132,000.00 125,000.00 19.44 % 149,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,200,000.00 1,320,000.00 1,228,000.00 1,479,500
รวมงบบุคลากร 1,200,000.00 1,320,000.00 1,228,000.00 1,479,500

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 65,520.00 198,960.00 132,500.00 -1.89 % 130,000

รวมค่าตอบแทน 65,520.00 198,960.00 132,500.00 130,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 5,723.46 0.00 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 736.14 0.00 80,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,900.00 0.00 50,000.00 -20 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 2,636.14 5,723.46 130,000.00 50,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 6,405.00 10,000.00 -50 % 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,620.00 7,980.00 8,000.00 -62.5 % 3,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 42,135.00 49,890.00 50,000.00 -80 % 10,000

วัสดุก่อสร้าง 3,500.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 141,950.00 15,000.00 -33.33 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 26,754.50 23,857.59 40,000.00 25 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 8,940.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000

วัสดุการเกษตร 8,000.00 0.00 300.00 1,566.67 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 860.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 9,870.00 3,500.00 10,000.00 -40 % 6,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 6,440.00 7,760.00 8,000.00 -37.5 % 5,000

วัสดุอื่น 0.00 19,600.00 0.00 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 109,259.50 261,802.59 176,300.00 144,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 146,556.61 155,043.58 200,000.00 -15 % 170,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 146,556.61 155,043.58 200,000.00 170,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงบดําเนินงาน 323,972.25 621,529.63 638,800.00 494,000
รวมงานตลาดสด 1,523,972.25 1,941,529.63 1,866,800.00 1,973,500

รวมแผนงานการพาณิชย์ 1,523,972.25 1,941,529.63 1,866,800.00 1,973,500
รวมทุกแผนงาน 1,090,749,431.00 1,107,408,776.55 1,307,675,000.00 1,249,341,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 316,123,700 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 316,123,700 บาท
งบกลาง รวม 316,123,700 บาท

งบกลาง รวม 316,123,700 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 8,522,600 บาท

- เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม โดยให้หักในอัตรา
ร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่จ่ายให้แก่พนักงานจ้าง โดยคํานวณ
ตามอัตราพนักงานจ้างของเทศบาลนครนครราชสีมา 
จํานวน 1,213 คน

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา จํานวน 84,440,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการการประปา
เพื่อใช้ในกิจการประปา

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการโครงการอื่น ๆ จํานวน 1,681,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการกิจการขนส่ง 
เพื่อใช้ในการบริหารงานของสถานีขนส่งแห่งที่ 1

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 149,424,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา จํานวน 20,038 คน

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 22,154,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพความพิการ ในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา จํานวน 2,665 คน 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 702,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา จํานวน 137 คน 
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เงินสํารองจ่าย จํานวน 10,952,900 บาท

- เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 3,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําเครื่องหมายจราจร 
การปรับปรุงแก้ไขสิ่งจําเป็นในด้านการจราจร เพื่อให้เกิด
ความสะดวก ปลอดภัย แก่ประชาชนทั่วไป และเกิดความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
ซึ่งเทศบาลพิจารณาตั้งจ่ายจากรายได้ประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ค่าปรับที่ได้จากผู้กระทําความผิด ตามพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก ฯลฯ

ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 750,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 1/6 ของงบประมาณ 
รายรับจริงประจําป และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมทุกฉบับ
ของปที่ผ่านมาของงบทั่วไป ยกเว้น เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม 
เงินอุดหนุนทุกประเภท เทศบาลมีงบประมาณรายรับจริงทั่วไป 
ประจําปที่ผ่านมา 1,227,233,955.62 บาท หักเงินกู้ - บาท 
เงินจ่ายขาดเงินสะสม - บาท เงินอุดหนุน 543,567,822 บาท 
คงเหลือยอดคํานวณ 683,666,133.62 บาท คิดร้อยละ 1/6 
เป็นเงิน 1,139,443.56 บาท ตั้งจ่ายไว้ 750,000 บาท ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555 และข้อบังคับ
สมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556 

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) จํานวน 78,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
(กบข.) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0809.4/ว 1697 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2555
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เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) จํานวน 4,293,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าครองชีพ
ผู้รับบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 
และฉบับเพิ่มเติม

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 5,666,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นบําเหน็จลูกจ้างประจํา
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดยหักในอัตราร้อยละ 0.20
ของค่าจ้างที่จ่ายให้แก่พนักงานจ้างทั้งป ในกรณีพนักงานจ้าง
บาดเจ็บ ทุพพลภาพ เสียชีวิต ขณะปฏิบัติงาน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 20,965,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 3 ของรายได้ 
ประจําปตามงบประมาณทั่วไป ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ 
เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน ตามนัยหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที่ 26 
กรกฎาคม 2561 และ ที่ มท 0808.5/ว 3466 ลงวันที่ 
29 ตุลาคม 2561 ซึ่งได้คํานวณจากรายได้ประจําป
ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป จํานวน 1,249,341,000 บาท 
หักด้วยเงินที่มีผู้อุทิศให้ 13,000,000 บาท เงินอุดหนุน 
537,494,600 บาท คงเหลือยอดที่นํามาคํานวณ 
698,846,400 บาท ร้อยละ 3 เป็นเงิน 20,965,392 บาท 
ตั้งจ่ายไว้ 20,965,400 บาท

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ จํานวน 2,943,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบการดําเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพ 
จากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยการ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เข้าร่วม
การดําเนินงาน และต้องออกสมทบไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 
ของค่าบริการที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
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เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าทําศพ กรณีพนักงานของ
เทศบาลนครนครราชสีมาตายระหว่างรับราชการ

เงินช่วยค่าทําศพพนักงานจ้าง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าทําศพ กรณีพนักงานจ้างของเทศบาลนคร
นครราชสีมาตายระหว่างรับราชการ

เงินช่วยค่าทําศพลูกจ้างประจํา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าทําศพ กรณีลูกจ้างประจําของเทศบาลนคร
นครราชสีมาตายระหว่างรับราชการ
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 66,310,900 บาท แยกเป็น 
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป รวม 66,310,900 บาท
งบบุคลากร รวม 55,306,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 9,790,500 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,132,300 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 
55,530 บาท รองนายกเทศมนตรี จํานวน 4 อัตรา ๆ ละ 
30,540 บาท ต่อเดือน
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 480,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี 
ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท รองนายกเทศมนตรี จํานวน 
4 อัตรา ๆ ละ 7,500 บาท ต่อเดือน
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 480,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี ในอัตรา
เดือนละ 10,000 บาท รองนายกเทศมนตรี จํานวน 
4 อัตรา ๆ ละ 7,500 บาท ต่อเดือน
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 899,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี เป็นเงินเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี
จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 19,440 บาท ต่อเดือน และเงินเดือน
ที่ปรึกษาของนายกเทศมนตรี จํานวน 4 อัตรา ๆ ละ 13,880 
บาท ต่อเดือน
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 5,798,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล เดือนละ 
30,540 บาท รองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 24,990 
บาท และสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 22 อัตรา ๆ ละ 
19,440 บาท ต่อเดือน 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 45,515,500 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 32,249,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป
(สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 23,367,500 บาท 
กองการเจ้าหน้าที่ จํานวน 5,244,600 บาท 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จํานวน 2,200,500 บาท
สํานักคลัง จํานวน 1,437,100 บาท)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,236,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประเภทบริหารท้องถิ่น
ระดับสูงพิเศษ จํานวน 1 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ 
14,500 บาท ระดับสูง จํานวน 2 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ 
10,000 บาท ระดับกลาง จํานวน 1 อัตรา เป็นเงินอัตรา
เดือนละ 5,600 บาท ประเภทอํานวยการท้องถิ่นระดับกลาง 
จํานวน 2 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ 5,600 บาท 
เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลผู้ได้รับเงินเดือน
หรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหน่ง เงินเพิ่มสําหรับ
การสู้รบ (พ.ส.ร.) ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
เงินเพิ่มตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ของพนักงานเทศบาล และเงินเพิ่มอื่น ๆ
(สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 1,012,800 บาท 
กองการเจ้าหน้าที่ จํานวน 180,600 บาท 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จํานวน 21,300 บาท
สํานักคลัง จํานวน 21,300)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 723,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น
ระดับสูงพิเศษ จํานวน 1 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ 14,500 
บาท ระดับสูง จํานวน 2 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ 10,000 
บาท ระดับกลาง จํานวน 1 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ 
5,600 บาท ประเภทอํานวยการท้องถิ่นระดับกลาง จํานวน 
2 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ 5,600 บาท ระดับต้น จํานวน 
6 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ 1,500 บาท
(สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 620,400 บาท 
กองการเจ้าหน้าที่ จํานวน 103,200 บาท)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 252,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุง
ค่าจ้างประจําป
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา จํานวน 10,100 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับ
เงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหน่ง
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 10,568,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง
(สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 6,136,200 บาท 
กองการเจ้าหน้าที่ จํานวน 992,200 บาท 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จํานวน 2,420,700 บาท
สํานักคลัง จํานวน 1,019,200)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 475,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
(สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 315,400 บาท 
กองการเจ้าหน้าที่ จํานวน 31,100 บาท 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จํานวน 99,800 บาท
สํานักคลัง จํานวน 29,300 บาท)

งบดําเนินงาน รวม 11,004,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,392,900 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 296,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
     + ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐของ
เทศบาลนครนครราชสีมา
     + ค่าตรวจผลงานและค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผล
     + ค่ารางวัลกรรมการสอบ
     + ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด
     + ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล
     + เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําป)
(สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 116,000 บาท
กองการเจ้าหน้าที่ จํานวน 180,000 บาท)
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ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล เมื่อมี
การประชุมเพื่อกิจการเทศบาล เช่น การตรวจรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล การตรวจร่างเทศบัญญัติ 
และการประชุมอื่น ๆ
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 285,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ตามระเบียบฯ
(สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 250,000 บาท 
กองการเจ้าหน้าที่ จํานวน 30,000 บาท 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จํานวน 5,000 บาท)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 397,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ 
ตามระเบียบฯ
(สํานักปลัดเทศบาล  จํานวน 289,200 บาท
กองการเจ้าหน้าที่  จํานวน 60,000 บาท
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  จํานวน 48,000 บาท)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 314,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล 
และลูกจ้างประจํา ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร ตามระเบียบฯ
(สํานักปลัดเทศบาล  จํานวน 244,300 บาท
กองการเจ้าหน้าที่  จํานวน 38,000 บาท
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  14,000 บาท
สํานักคลัง จํานวน 18,400 บาท)
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ค่าใช้สอย รวม 3,380,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 2,375,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้
     + ค่าจ้างเหมาบริการเท่าที่จําเป็น เช่น ค่าย้าย
เครื่องปรับอากาศ ค่าปรับปรุงกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ค่าจ้าง
สํารวจความพึงพอใจ และค่าจ้างเหมาอื่น ๆ เท่าที่จําเป็น
     + ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าลงทะเบียนสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย ฯลฯ
     + ค่ารับวารสารและหนังสือพิมพ์รายวัน
     + ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือต่าง ๆ และค่าจ้างพิมพ์
     + ค่าระวางบรรทุกสิ่งของของเทศบาล
     + ค่าเช่าทรัพย์สินต่าง ๆ
     + ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับ 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
(สํานักปลัดเทศบาล  จํานวน 2,000,000 บาท
กองการเจ้าหน้าที่  จํานวน 75,000 บาท
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  จํานวน 300,000 บาท)
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

     1. ค่ารับรองผู้ที่มาเยี่ยมหรือมาตรวจงานเทศบาล จํานวน 
10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองผู้ที่มาเยี่ยมหรือมาตรวจงานเทศบาล
และผู้ปฏิบัติงานเทศบาล และชมกิจการของเทศบาลเป็นครั้งคราว
โดยตั้งตามเกณฑ์ในอัตราไม่เกินปละ 0.5% ของรายได้จริง 
ในปงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ 
เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ ตามหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 
กรกฎาคม 2548 เทศบาลมีรายได้จริงในปงบประมาณที่ล่วงมา
จํานวน 1,227,233,955.62 บาท หักเงินอุดหนุน 543,567,822 
บาท เงินที่มีผู้อุทิศให้ 17,595,768.70 บาท คงเหลือยอดที่นํามา
คํานวณ 666,070,364.92 บาท ร้อยละ 0.5% จํานวน 
3,330,351.82 จึงตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาท
     2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลหรือ
คณะกรรมการ จํานวน 20,000 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลหรือ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ โดยตั้งงบประมาณตาม
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 
     3. ค่าซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และ
พวงมาลา จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา ในงานฉลองชัยชนะของท้าวสุรนารี 
งานถวายบังคมพระบรมรูปทรงม้า และงานอื่นเท่าที่จําเป็น
(สํานักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนสําหรับผู้ประสบภัย จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน
สําหรับผู้ประสบภัยจากรถของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น และอื่นๆ
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก 
ค่ารับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นเนื่องในการเดินทาง
ไปราชการต่างประเทศของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล 
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะเดินทาง 
ค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
(สํานักปลัดเทศบาล  จํานวน 20,000 บาท
กองการเจ้าหน้าที่  จํานวน 50,000 บาท
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  จํานวน 10,000 บาท)

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของ
ผู้ประสานงานฝ่ายข่าวเทศบาลนครนครราชสีมา

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้และศึกษา
ดูงานแก่ผู้ประสานงานฝ่ายข่าว และผู้ที่เกี่ยวข้องในด้าน
การประชาสัมพันธ์ จํานวน 60 คน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 100,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.1-12 ลําดับที่ 12 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่พนักงาน
เทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่
พนักงานเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
จํานวนประมาณ 100 คน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าถ่ายเอกสาร 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 30,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.1-10 ลําดับที่ 10
และแก้ไข 
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
ต่าง ๆ ที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 620,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
(สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 600,000 บาท 
กองการเจ้าหน้าที่ จํานวน 10,000 บาท 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จํานวน 10,000 บาท)

ค่าวัสดุ รวม 2,522,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 460,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ใช้ใน
สํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ กรรไกร ยางลบ
ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในการจัดทําคู่มือ หนังสือ ระเบียบ กฎหมาย 
เอกสารของเทศบาลและแบบพิมพ์เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร 
(ทร.ต่าง ๆ) และงานบัตรประจําตัวประชาชน
(สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 300,000 บาท
กองการเจ้าหน้าที่ จํานวน 130,000 บาท
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จํานวน 30,000 บาท)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า
ในสํานักงาน ฟวส์ อุปกรณ์เครื่องขยายเสียง เครื่องอัดเทปอื่น ๆ 
และแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ
(สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 80,000 บาท
กองการเจ้าหน้าที่ จํานวน 10,000 บาท
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จํานวน 10,000 บาท)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 160,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าผงซักฟอก แปรง น้ํายาดับกลิ่น แก้วน้ํา 
ชุดกาแฟ จาน และอุปกรณ์ต่าง ๆ
(สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 150,000 บาท
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 10,000 บาท)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ฆ้อน เสียม ไม้ต่าง ๆ
ปูนซีเมนต์ ฯลฯ เท่าที่จําเป็น
(สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 40,000 บาท
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จํานวน 2,000 บาท)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 170,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน น้ํามันเบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ 
กุญแจต่าง ๆ อะไหล่รถยนต์ และอื่น ๆ 
(สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 150,000 บาท
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จํานวน 20,000 บาท)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 830,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล และน้ํามันหล่อลื่น
อื่น ๆ เพื่อใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
(สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 780,000 บาท
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จํานวน 50,000 บาท)

วัสดุการเกษตร จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ ฯลฯ เท่าที่จําเป็น 
เพื่อประดับภายในบริเวณสวนหย่อมโดยรอบสํานักงาน
เทศบาลนครนครราชสีมา
(สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทําป้าย และอุปกรณ์
เกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมการปฏิบัติงาน และอื่น ๆ
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 620,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษพิมพ์
ต่อเนื่อง หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผงหมึก และอื่น ๆ
(สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 400,000 บาท
กองการเจ้าหน้าที่ จํานวน 120,000 บาท
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จํานวน 100,000 บาท)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,710,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 2,900,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสํานักการช่าง งานทะเบียนราษฎร 
ตึกสํานักงานเทศบาล อาคารฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ป
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 110,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาประจําตึกสํานักการช่าง ตึกสํานักงาน
เทศบาล อาคารฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ป ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สํานักงานเทศบาล ค่าโทรศัพท์มือถือ
ประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาล
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข ค่าธนาณัติ ดวงตรา
ไปรษณียากร และอื่น ๆ
(สํานักปลัดเทศบาล)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,068,700 บาท แยกเป็น 
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 6,068,700 บาท
งบบุคลากร รวม 4,551,700 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 4,551,700 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 4,007,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 88,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประเภทอํานายการ
ท้องถิ่นระดับกลาง จํานวน 1 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ
5,600 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล
และเงินเพิ่มอื่น ๆ
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทอํานวยการ
ท้องถิ่นระดับกลาง จํานวน 1 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ
5,600 บาท ระดับต้น จํานวน 1 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ
1,500 บาท
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 370,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
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งบดําเนินงาน รวม 1,517,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 221,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการต่าง ๆ
ตามที่กฎหมายกําหนด 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 160,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ตามสิทธิที่ได้รับ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ตามสิทธิที่ได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

ค่าใช้สอย รวม 760,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้      
     + ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการต่าง ๆ เช่น 
ค่าจ้างที่ปรึกษาประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา ฯลฯ 
     + ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ เช่น เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ฯลฯ 
     + ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับ 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะเดินทาง 
และค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางไปราชการภายใน
ราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล หรือเป็นค่าขนย้าย
สิ่งของในกรณีที่มีการโอน (ย้าย) ไปรับราชการที่เทศบาลอื่น 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา ค่าใช้จ่ายในการจัดประชาคม การอบรม
สัมมนา และการจัดประชุมต่าง ๆ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร ค่ายานพาหนะ 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 350,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.1-8 ลําดับที่ 8 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่าย
ภายในวงเงิน 30,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.1-2 ลําดับที่ 2 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
ต่าง ๆ ที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

ค่าวัสดุ รวม 536,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องใช้
สํานักงาน ตามความจําเป็น เช่น กระดาษ หมึก ปากกา 
ดินสอ สมุด ฯลฯ
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟ 
สายลําโพง ฟวส์ สปอร์ตไลท์ ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าสบู่ น้ํายาล้างจาน น้ํายาดับกลิ่น ฯลฯ 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

2-3-4



วัสดุก่อสร้าง จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น ไม้ต่าง ๆ แปรงทาสี ทินเนอร์ 
ตะปู ฯลฯ 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ายางรถยนต์ น้ํามันเบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ 
และอื่น ๆ สําหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ฯลฯ
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 74,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สําหรับ
รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ เพื่อใช้ติดต่อราชการ
ตามความจําเป็น
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประเภทต่าง ๆ 
เช่น เมมโมรี่การ์ด กระดาษเขียนโปสเตอร์ กระดาษสี
ชนิดต่าง ๆ ฯลฯ 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษต่อเนื่อง 
หัวพิมพ์ หมึกพิมพ์ ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ฯลฯ
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,379,300 บาท แยกเป็น 
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง รวม 35,379,300 บาท
งบบุคลากร รวม 32,088,400 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 32,088,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 20,927,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี 
(สํานักคลัง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 307,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประเภทอํานวยการ
ท้องถิ่นระดับสูง จํานวน 1 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ 
10,000 บาท ระดับกลาง จํานวน 2 อัตรา เป็นเงินอัตรา
เดือนละ 2,500 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานเทศบาล และเงินเพิ่มอื่น ๆ
(สํานักคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 288,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทอํานวยการ
ท้องถิ่นระดับสูง จํานวน 1 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ 
10,000 บาท ระดับกลาง จํานวน 2 อัตรา เป็นเงินอัตรา
เดือนละ 2,500 บาท ระดับต้น จํานวน 6 อัตรา เป็นเงิน
อัตราเดือนละ 1,500 บาท
(สํานักคลัง)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,586,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุง
ค่าจ้างประจําปี 
(สํานักคลัง)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา จํานวน 60,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับ
เงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหน่ง 
(สํานักคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 8,394,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง 
(สํานักคลัง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 523,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
(สํานักคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 3,290,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,052,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
ของเทศบาลนครนครราชสีมา
(สํานักคลัง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างในการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
(สํานักคลัง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 201,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
(สํานักคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 226,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
(สํานักคลัง)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบํานาญ จํานวน 314,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการ
บํานาญ ที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
(สํานักคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 755,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 475,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้
     + ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าเครื่องดิจิตอล
ทําความสะอาดสํานักงาน ค่าซักผ้าม่าน และอื่น ๆ
     + ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนยานพาหนะของ
เทศบาล และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการติดต่อราชการ
กับสํานักงานที่ดินจังหวัด และอื่น ๆ
     + ค่ารับวารสารและหนังสือพิมพ์รายวันให้เจ้าหน้าที่
อ่านศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
     + ค่าเช่าทรัพย์สิน เป็นค่าเช่าค่าต่อสัญญาที่ดิน
ราชพัสดุ ซึ่งเป็นที่ตั้งตลาดเทศบาล 5 (ประตูผี)
     + ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
(สํานักคลัง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักระหว่าง
เดินทาง และค่าพาหนะเดินทางไปราชการเข้ารับการอบรม
ต่าง ๆ ตามที่จําเป็น และส่วนกลางจัดขึ้นหรือเทศบาล
เห็นสมควรให้เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม
(สํานักคลัง)

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
ต่าง ๆ ที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น
(สํานักคลัง)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
(สํานักคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 1,363,700 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 650,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา
สมุดทะเบียน ใบเสร็จรับเงิน เครื่องคํานวณ ฯลฯ
(สํานักคลัง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ
ปลั๊ก ฟิวส์ ฯลฯ
(สํานักคลัง)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 9,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก 
ยาขัดพื้น สบู่ ฯลฯ
(สํานักคลัง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 9,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น สี ทินเนอร์ 
แปรงทาสี ฯลฯ เพื่อใช้ในการทาสีถนนทําช่องจอด
ยานยนต์ และอื่น ๆ
(สํานักคลัง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 19,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น 
แบตเตอรี่ ยางนอก ยางในรถยนต์ ฯลฯ
(สํานักคลัง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ใช้กับรถยนต์
และรถจักรยานยนต์
(สํานักคลัง)

2-4-4



วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น 
หน้ากากอนามัย ฯลฯ
(สํานักคลัง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น จัดทําแผ่นพับ
แผ่นปลิวหรือโปสเตอร์ เพื่อแนะนําถึงหน้าที่ วิธีการชําระภาษี
และค่าธรรมเนียมประเภทต่าง ๆ ให้ประชาชนถือปฏิบัติ
(สํานักคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 470,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เทปบันทึกข้อมูล
แผ่นกรองแสง ฯลฯ
(สํานักคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 120,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตการ์ด
และค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี และให้หมายความรวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ
(สํานักคลัง)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,650,800 บาท แยกเป็น 
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 1,650,800 บาท
งบบุคลากร รวม 1,452,800 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,452,800 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,332,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
(สํานักปลัดเทศบาล)

งบดําเนินงาน รวม 198,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 108,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 96,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ 
ตามระเบียบฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล 
และลูกจ้างประจําของสํานักปลัดเทศบาล ที่อยู่ในเกณฑที่จะ
ต้องจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตามระเบียบฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ
เดินทาง ค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
ต่าง ๆ ที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ เครื่องเขียน แบบพิมพ ใช้ใน
สํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ กรรไกร ฯลฯ 
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า
ในสํานักงาน ฟวส ปลั๊กไฟฟ้า และอื่น ๆ
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าผงซักฟอก แปรง น้ํายาดับกลิ่น แก้วน้ํา 
ไม้กวาด และอุปกรณต่าง ๆ
(สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร เช่น ผงหมึก
หัวพิมพหรือแถบพิมพ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร  โปรแกรม
คอมพิวเตอร และอื่น ๆ
(สํานักปลัดเทศบาล)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,635,100 บาท แยกเป็น 
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานสารสนเทศ รวม 7,635,100 บาท
งบบุคลากร รวม 1,916,000 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,916,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,156,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทอํานวยการ
ท้องถิ่นระดับต้น จํานวน 1 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ
1,500 บาท
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 741,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

งบดําเนินงาน รวม 5,719,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 79,100 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ตามสิทธิที่ได้รับ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 33,100 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ตามสิทธิที่ได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

ค่าใช้สอย รวม 5,040,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,010,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเป็นค่าจ้างเหมา
บุคคลภายนอกดําเนินการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน 
website ค่าจ้างพัฒนาระบบผู้บริหาร ฯลฯ 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะเดินทาง 
และค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางไปราชการภายใน
ราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล หรือเป็นค่าขนย้าย
สิ่งของในกรณีที่มีการโอน (ย้าย) ไปรับราชการที่เทศบาลอื่น 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
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ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องใช้
สํานักงาน ตามความจําเป็น เช่น กระดาษ หมึก ปากกา 
ดินสอ สมุด ฯลฯ
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟ 
สายลําโพง ฟวส์ สปอร์ตไลท์ ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประเภทต่าง ๆ เช่น 
เมมโมรี่การ์ด กระดาษโปสเตอร์ กระดาษสีชนิดต่าง ๆ ฯลฯ 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษต่อเนื่อง 
หัวพิมพ์ หมึกพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์  และอื่น ๆ 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 400,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ต
เช่น ค่าสมาชิก ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์
และ Application ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับระบบต่างๆ
(Cloud, Hosting) ค่าจ้างทําโปรแกรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 888,100 บาท แยกเป็น 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 888,100 บาท
งบบุคลากร รวม 883,100 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 883,100 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 389,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 479,100 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 14,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
(สํานักปลัดเทศบาล)

งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ
เดินทาง ค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้าง และสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(สํานักปลัดเทศบาล)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,691,100 บาท แยกเป็น 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ รวม 7,691,100 บาท
งบบุคลากร รวม 5,182,700 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 5,182,700 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,570,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 898,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุง
ค่าจ้างประจําป
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา จํานวน 12,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับ
เงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหน่ง
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,496,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 204,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งบดําเนินงาน รวม 2,508,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,588,400 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ตามระเบียบฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 40,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจําของสํานักปลัดเทศบาล ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้อง
จ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตามระเบียบฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้สอย รวม 495,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้
     + ค่าจ้างเหมาบริการเท่าที่จําเป็น
     + ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
     + ค่ารับวารสาร และหนังสือพิมพ์รายวัน
     + ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือต่าง ๆ และค่าจ้างพิมพ์
     + ค่าระวางบรรทุกสิ่งของของเทศบาล
     + ค่าเช่าทรัพย์สินต่าง ๆ
     + ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
(สํานักปลัดเทศบาล)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ
เดินทาง ค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
เทศกิจและผู้ที่เกี่ยวข้อง

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเทศกิจและผู้ที่เกี่ยวข้อง จํานวนประมาณ 
45 คน จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่า
ที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเครื่องเขียน 
แบบพิมพ์ ค่าวัสดุในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดย
ถัวจ่ายภายในวงเงิน 100,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.1-30 ลําดับที่ 7 
(สํานักปลัดเทศบาล)

2-8-3



ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์
ผู้ประกอบการค้าหาบเร่แผงลอยในเขตเทศบาล

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเสริมสร้างความรู้
และประสบการณ์ให้กับผู้ประกอบการค้าหาบเร่แผงลอย
ในเขตเทศบาล จํานวนประมาณ 150 คน จ่ายเป็น
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก 
ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเครื่องเขียน 
แบบพิมพ์ ค่าวัสดุในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 200,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.1-28 ลําดับที่ 5
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
ต่าง ๆ ที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าวัสดุ รวม 415,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ใช้ใน
สํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ กรรไกร 
ยางลบ ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น สายไฟ หลอดไฟฟ้า
ในสํานักงาน ฟวส์ อุปกรณ์เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร แบตเตอรี่
วิทยุสื่อสาร ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้กวาด ผงซักฟอก แปรง น้ํายาดับกลิ่น แก้วน้ํา
ชุดกาแฟ จาน และอุปกรณ์ต่าง ๆ
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อซ่อมแซมทรัพย์สิน
ในกรณีเทศบาลจัดทํางาน เช่น ซ่อมสํานักงานเทศบาล 
บ้านพักพนักงาน และจัดซื้อเครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ฆ้อน 
เสียม ฯลฯ เท่าที่จําเป็น
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน น้ํามันเบรก หัวเทียน
แบตเตอรี่ กุญแจต่าง ๆ อะไหล่รถยนต์ เครื่องสูบน้ําดับเพลิง
ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
วัสดุต่าง ๆ และอื่น ๆ ทดแทนที่ชํารุด
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล และน้ํามันหล่อลื่น
อื่น ๆ เพื่อใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องจักรกล
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทําป้าย และอุปกรณ์
เกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมการปฏิบัติงาน 
ตามระเบียบฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบและชุดป้องกันอันตราย
ขณะปฏิบัติงานของพนักงานเทศกิจ เช่น ชุดปฏิบัติการ 
รองเท้า เสื้อกั๊กสะท้อนแสง เสื้อกันฝน หมวกนิรภัย ฯลฯ 
ตามระเบียบฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษพิมพ์
ต่อเนื่อง หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผงหมึก และอื่น ๆ
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์
(สํานักปลัดเทศบาล)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 24,193,500 บาท แยกเป็น 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 24,193,500 บาท
งบบุคลากร รวม 19,943,500 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 19,943,500 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 9,507,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 170,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล
และเงินเพิ่มอื่น ๆ
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 338,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุง
ค่าจ้างประจําป
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 9,452,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 474,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งบดําเนินงาน รวม 3,410,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 285,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
     + ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ของเทศบาลนคร
นครราชสีมา
     + เงินค่าใช้จ่ายที่มอบให้แก่อาสาสมัคร เพื่อเป็นค่าป่วยการ
ชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 19,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ตามระเบียบฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 176,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล 
และลูกจ้างประจําของสํานักปลัดเทศบาล ที่อยู่ในเกณฑ์
ที่จะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตามระเบียบฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าใช้สอย รวม 895,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้
     + ค่าจ้างเหมาบริการเท่าที่จําเป็น เช่น ค่าย้าย
เครื่องปรับอากาศ ค่าปรับปรุงกระแสไฟฟ้าขัดข้อง และ
ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ที่จําเป็น
     + ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
     + ค่ารับวารสาร และหนังสือพิมพ์รายวัน
     + ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือต่าง ๆ และค่าจ้างพิมพ์
     + ค่าระวางบรรทุกสิ่งของของเทศบาล
     + ค่าเช่าทรัพย์สินต่าง ๆ
     + ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 
(สํานักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ
เดินทาง ค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา
พนักงานจ้าง และสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาล
ประจําป

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ลดอุบัติภัยทางถนน
ช่วงเทศกาลประจําป จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และสมาชิก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และวัสดุอื่น ในช่วง
เทศกาลต่าง ๆ เช่น วันหยุดปใหม่ สงกรานต์ ฯลฯ โดยถัวจ่าย
ภายในวงเงิน 200,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.1-24 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
ต่าง ๆ ที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 600,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าวัสดุ รวม 1,675,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ใช้ใน
สํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ กรรไกร 
ยางลบ ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น สายไฟ หลอดไฟฟ้า
ในสํานักงาน ฟวส์ อุปกรณ์เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร แบตเตอรี่
วิทยุสื่อสาร ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้กวาด ผงซักฟอก แปรง น้ํายาดับกลิ่น
แก้วน้ํา ชุดกาแฟ จาน และอุปกรณ์ต่าง ๆ
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อซ่อมแซมทรัพย์สิน
ในกรณีเทศบาลจัดทํางาน เช่น ซ่อมสํานักงานเทศบาล 
บ้านพักพนักงาน และจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ฆ้อน 
เสียม ฯลฯ เท่าที่จําเป็น
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน น้ํามันเบรก หัวเทียน แบตเตอรี่
กุญแจต่าง ๆ อะไหล่รถยนต์ เครื่องสูบน้ําดับเพลิง ตลอดจน
เครื่องมือเครื่องใช้ในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุต่าง ๆ 
และอื่น ๆ ทดแทนที่ชํารุด
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 575,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล และน้ํามันหล่อลื่น
อื่น ๆ เพื่อใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องจักรกล
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทําป้าย และอุปกรณ์
เกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมการปฏิบัติงาน
(สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 800,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบและชุดป้องกันอันตราย
ขณะปฏิบัติงานของพนักงานดับเพลิง เช่น ชุดปฏิบัติการ
รองเท้าดับเพลิง หมวกดับเพลิง เสื้อคลุมดับเพลิง เสื้อกั๊ก
สะท้อนแสง เสื้อกันฝน หมวกนิรภัย ฯลฯ ตามระเบียบฯ 
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษพิมพ์
ต่อเนื่อง หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผงหมึก และอื่น ๆ
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าสายส่งน้ํา ไม้ชักขอ ข้อแยกทางส่งน้ํา หัวฉีดน้ํา
ดับเพลิงชนิดฟอกซ์ไฟร์เตอร์ ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 555,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 507,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสถานีดับเพลิงถนนจอมสุรางค์ยาตร์
สถานีย่อยแห่งที่ 1 (สุรนารายณ์) สถานีย่อยแห่งที่ 2 (การเคหะ)
สถานีย่อยแห่งที่ 3 (วัดศาลาทอง) และไฟส่องสว่างบริเวณถนน
ไฟใต้อาคารแฟลตหมื่นไวยของสํานักงานเทศบาล ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาประจําสถานีดับเพลิง
ถนนจอมสุรางค์ยาตร์ สถานีย่อยแห่งที่ 1 (สุรนารายณ์) 
สถานีย่อยแห่งที่ 2 (การเคหะ) และสถานีย่อยแห่งที่ 3 
(วัดศาลาทอง)
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สถานีดับเพลิงถนนจอมสุรางค์ยาตร์
สถานีย่อยแห่งที่ 1 (สุรนารายณ์) สถานีย่อยแห่งที่ 2 (การเคหะ)
และสถานีย่อยแห่งที่ 3 (วัดศาลาทอง)
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 13,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ต 
เช่น ค่าสมาชิก ค่าใช้บริการโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)

งบลงทุน รวม 840,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 840,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โคมไฟส่องสว่าง จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโคมไฟส่องสว่าง (Balloon Light System)
สําหรับให้แสงสว่างในบริเวณปฏิบัติงานกู้ภัยและบรรเทา
สาธารณภัย ประกอบด้วยเครื่องปั่นไฟ ชุดโคมไฟส่องสว่าง
พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน
350,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และตั้งตามราคาท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.5-55 ลําดับที่ 3
(สํานักปลัดเทศบาล)

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องช่วยหายใจ จํานวน 490,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องช่วยหายใจ แบบอัดอากาศ (SCBA) 
ชนิดสะพายหลัง ประกอบด้วย หน้ากากเต็มหน้า 
ชุดสะพายหลัง และถังอากาศจุประมาณ 6.8 ลิตร
จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 98,000 บาท เป็นเงิน 490,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และตั้งตามราคาท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.5-58 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัดเทศบาล)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,252,800 บาท แยกเป็น 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานจราจร รวม 7,252,800 บาท
งบบุคลากร รวม 1,988,000 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,988,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,246,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป
(สํานักช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 21,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล
และเงินเพิ่มอื่น ๆ
(สํานักช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 648,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง
(สํานักช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
(สํานักช่าง)

งบดําเนินงาน รวม 264,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 4,800 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
(สํานักช่าง)
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ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้
     + ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
ยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมในการรังวัดตรวจสอบเขตที่ดิน ฯลฯ
     + ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าชดเชย
มิเตอร์ไฟฟาที่ชํารุด
     + ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เท่าที่จําเป็น
     + ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
(สํานักช่าง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ และ
ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ในระหว่างเดินทางไปราชการ
ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
เมื่อมีความจําเป็นที่ต้องเดินทางไปราชการหรือในกรณี
ที่พนักงานเทศบาลโอน (ย้าย) ไปประจําสํานักงานอื่น
(สํานักช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
(สํานักช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อใช้ในการซ่อมไฟฟา
สาธารณะ ซ่อมถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ํา เช่น เสื้อผ้า
ชุดปฏิบัติงาน ถุงมือ รองเท้า เข็มขัด ฯลฯ
(สํานักช่าง)
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งบลงทุน รวม 5,000,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ระบบบริหารจัดการควบคุมไฟจราจรอัจฉริยะในเขตพื้นที่
เทศบาลนครนครราชสีมา

จํานวน 5,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบบริหารจัดการควบคุมไฟจราจร
อัจฉริยะในเขตพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมา ตามแนว
ถนนมิตรภาพเริ่มจากบริเวณแยกซอยสวายเรียง
ผ่านแยกนครราชสีมาไปถึงแยกประโดก ประกอบด้วย
ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ระบบวิเคราะห์ข้อมูล
และระบบประมวลผลที่ส่วนกลาง เป็นต้น จํานวน 1 ระบบ 
เป็นเงิน 5,000,000 บาท
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และตั้งตามราคาท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 หน้าที่ 97 ลําดับที่ 64
(สํานักช่าง)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 13,335,400 บาท แยกเป็น 
แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 13,335,400 บาท
งบบุคลากร รวม 11,637,400 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 11,637,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 9,254,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป
(สํานักการศึกษา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประเภทอํานวยการ
ท้องถิ่นระดับสูง จํานวน 1 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ 
10,000 บาท ระดับกลาง จํานวน 2 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ 
2,500 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ 
(สํานักการศึกษา)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 252,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่น
ระดับสูง จํานวน 1 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ 10,000 บาท 
ระดับกลาง จํานวน 2 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ 2,500 บาท 
ระดับต้น จํานวน 4 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ 1,500 บาท
(สํานักการศึกษา) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,874,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง 
(สํานักการศึกษา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 76,100 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
(สํานักการศึกษา)
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งบดําเนินงาน รวม 1,698,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 590,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
ของเทศบาลนครนครราชสีมา
(สํานักการศึกษา)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แก่พนักงาน และลูกจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
(สํานักการศึกษา)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
(สํานักการศึกษา)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
และลูกจ้างประจํา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
(สํานักการศึกษา)

2-11-2



ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้ 
     + ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน 
ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าจ้างยาม ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่ง 
ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าจ้างเหมาอื่น ๆ 
ที่จําเป็น ฯลฯ 
     + ค่ารับวารสาร เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสารท้องถิ่น ฯลฯ 
     + ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
ป้ายคัทเอาท์ ฯลฯ 
     + ค่าเช่าทรัพย์สิน 
     + ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
     + ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับ 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 
(สํานักการศึกษา)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง 
และบุคลากรทางการศึกษา เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ไปราชการต่างจังหวัด หรือโอน (ย้าย) ฯลฯ 
(สํานักการศึกษา)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรในสังกัดสํานักการศึกษา จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและศึกษาดูงานแก่
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา 
และพนักงานจ้างในสังกัดสํานักการศึกษา จ่ายเป็นค่าวัสดุ 
ค่าของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่าย
ภายในวงเงิน 100,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.1-42 ลําดับที่ 7 
(สํานักการศึกษา)

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
ต่าง ๆ ที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น
(สํานักการศึกษา)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ 
(สํานักการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 655,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ เครื่องเขียน 
และแบบพิมพ์ต่าง ๆ ใช้ในสํานักงาน ฯลฯ
(สํานักการศึกษา)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า 
หลอดไฟฟ้า ฯลฯ 
(สํานักการศึกษา)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ อุปกรณ์งานบ้าน 
แปรง ผงซักฟอก ไม้กวาด ฯลฯ 
(สํานักการศึกษา)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก 
ยางใน ฯลฯ 
(สํานักการศึกษา)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ น้ํามันเบนซิน 
น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
(สํานักการศึกษา)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี แผ่นซีดี 
ม้วนเทป วีดีโอเทป ฯลฯ 
(สํานักการศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 140,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์  ฯลฯ 
(สํานักการศึกษา)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 103,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อราชการกับหน่วยงาน
อื่น ๆ ของหน่วยงานในสังกัดสํานักการศึกษา ฯลฯ
(สํานักการศึกษา) 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต การเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าบริการรายเดือน ของสํานัก
การศึกษา 
(สํานักการศึกษา)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 335,983,200 บาท แยกเป็น 
แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 335,983,200 บาท
งบบุคลากร รวม 184,164,500 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 184,164,500 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 133,683,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (พนักงานเทศบาล
สามัญและพนักงานครูเทศบาล) และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี (พนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน 4,188,900 บาท
พนักงานครูเทศบาล จํานวน 129,494,500 บาท) 
(สํานักการศึกษา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 13,838,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนรายเดือนของผู้อํานวยการ
สถานศึกษา รองผู้อํานวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก 
และเงินเพิ่มอื่น ๆ (พนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน 372,000 
บาท พนักงานครูเทศบาล จํานวน 13,466,400 บาท)
(สํานักการศึกษา) 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 15,686,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ
และพนักงานครูเทศบาล (พนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน
372,000 บาท พนักงานครูเทศบาล จํานวน 15,314,400 บาท)
(สํานักการศึกษา)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,502,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุง
ค่าจ้างประจําปี 
(สํานักการศึกษา)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา จํานวน 50,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับ
เงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหน่ง 
(สํานักการศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 18,508,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง 
(สํานักการศึกษา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 895,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
(สํานักการศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 94,312,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 465,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การตรวจและประเมินในระดับ
ความชํานาญหรือความเชี่ยวชาญหรือความเชี่ยวชาญพิเศษ 
และผลงานทางวิชาการของพนักงานครูเทศบาลผู้ขอรับ
การประเมิน และค่าบริหารจัดการผู้ตรวจการประเมินผลงาน 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
(เงินอุดหนุน)
(สํานักการศึกษา) 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 55,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แก่พนักงาน และลูกจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
(สํานักการศึกษา)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 140,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
(สํานักการศึกษา)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
และลูกจ้างประจํา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
(สํานักการศึกษา)

ค่าใช้สอย รวม 52,762,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้ 
     + ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน 
ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าจ้างยาม ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่ง 
ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งโทรศัพท และค่าจ้างเหมาอื่น ๆ 
ที่จําเป็น ฯลฯ 
     + ค่ารับวารสาร เช่น หนังสือพิมพ นิตยสารท้องถิ่น ฯลฯ
     + ค่าเข้าเล่มหนังสือ เข้าปกหนังสือต่าง ๆ 
     + ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ โทรทัศน 
หนังสือพิมพ ประชาสัมพันธในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
ป้ายคัทเอาท ฯลฯ 
     + ค่าเช่าทรัพยสิน เช่น ค่าเช่าที่ดินโรงเรียนเทศบาล 5
(วัดป่าจิตตสามัคคี) ฯลฯ
     + ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
     + ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนตและรถจักรยานยนตภาคบังคับ 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 
(สํานักการศึกษา)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง 
และบุคลากรทางการศึกษา เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการอบรม 
ติดต่อราชการต่างจังหวัด หรือโอน (ย้าย) ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
(เงินอุดหนุน)
(สํานักการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าค่ายพัฒนาทักษะกิจกรรมการเรียนรู้ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาทักษะ
ด้านการอ่านการเขียน การคิดคํานวณให้กับนักเรียนใน
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา จัดกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยการเสริมสร้างทักษะ การคิด
เชิงบริหาร (EF) ทักษะชีวิต และทักษะในศตวรรษที่ 21
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
ฯลฯ จ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ค่าของรางวัล ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างนักศึกษาหรือค่าตอบแทน
นักเรียน โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 50,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-16 ลําดับที่ 16
(สํานักการศึกษา)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันคนเก่งภายในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครนครราชสีมา

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ จัดทํา
ข้อทดสอบในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สําหรับใช้ทดสอบนักเรียน
ในการเข้าร่วมแข่งขันคนเก่งในท้องถิ่นระดับจังหวัด ระดับ
เขตการศึกษา และระดับประเทศ จ่ายเป็นค่าจัดพิมพข้อทดสอบ 
ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าเดินทางไปราชการ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 50,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-10 ลําดับที่ 11 
(สํานักการศึกษา)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันทักษะและกิจกรรมทางวิชาการ จํานวน 100,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ 
ภายในสังกัด ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 14
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ และระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา เช่น คัดลายมือ ประกวดวาดภาพ ประกวด
งานประดิษฐ ประกวดร้องเพลง ประกวดอ่านทํานองเสนาะ
แข่งขันตอบปัญหา ฯลฯ โดยแบ่งเป็นระดับปฐมวัย ระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับการแข่งขันภายใน
หรือเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น จ่ายเป็นค่าของรางวัล 
ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าจัดทําเอกสารเผยแพร่ ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตัดสิน ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ค่าสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน ค่าสนับสนุนรายการ
แสดงบนเวที ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมาบริการ 
ค่ายานพาหนะ ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 100,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-13 ลําดับที่ 13 
(สํานักการศึกษา)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการงานอาชีพจากท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมการเรียนรู้งานอาชีพ
ท้องถิ่น เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณที่เกี่ยวกับงานอาชีพ
ท้องถิ่นของนักเรียน โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก 
ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่าย
ภายในวงเงิน 100,000 บาท
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-49 ลําดับที่ 46
(สํานักการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดร้านนิทรรศการ การแข่งขัน
กิจกรรมทางวิชาการ การประกวดผลงานครู ในระดับท้องถิ่น 
ระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ 
จ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่า
สถานที่ ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่ายานพาหนะ ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสินหรือค่าจ้างนักเรียน นักศึกษา ค่าใช้จ่าย
เบ็ดเตล็ด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 
300,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.1-36 ลําดับที่ 1
(สํานักการศึกษา)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการนิเทศและติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
สถานศึกษา

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่ม
ระดับจังหวัด ระดับประเทศ คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการจัดการศึกษา เป็นค่าจ้างเหมาจัดทําคู่มือ
การดําเนินการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ในการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการจัดการศึกษา ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมา
เข้ารูปเล่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 
30,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.1-37 ลําดับที่ 2 
(สํานักการศึกษา)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการประกวดสภานักเรียน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดสภานักเรียน
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา จ่ายเป็น
ค่าของรางวัล ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา ใบประกาศเกียรติคุณ 
ค่าจัดทําเอกสารเผยแพร่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 10,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-17 ลําดับที่ 17 
(สํานักการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธการจัดการศึกษาเทศบาลนคร
นครราชสีมา

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธแจ้งและรับเด็ก
เข้าเรียน ค่าจัดทําเอกสารสรุปผลการศึกษา เพื่อใช้เผยแพร่
ให้โรงเรียนในสังกัด จ่ายเป็นค่าจัดพิมพเป็นรูปเล่ม ค่าจ้างเหมา 
ค่าวัสดุสํานักงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 
40,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-25 ลําดับที่ 26 
(สํานักการศึกษา)

2-12-9



ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประสานงาน
วิชาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 14 
ระดับส่วนกลาง ระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับกลุ่ม และระดับ
ประเทศ เป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา ค่าเช่า
ที่พัก ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าโล่ประกาศเกียรติคุณ 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 40,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-14 ลําดับที่ 14
(สํานักการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาผู้เรียน พนักงานครู 
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จัดทําสื่อและนวัตกรรมการศึกษา 
จัดทํา Website เป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา 
ค่าเช่าที่พัก ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าของที่ระลึก 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 30,000 บาท
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-11 ลําดับที่ 12
และแก้ไข 
(สํานักการศึกษา)

2-12-10



ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาดนตรีของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครนครราชสีมา

จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักเรียนเข้าประกวด
แสดงวงดนตรี เช่น ประกวดดนตรีประเภทต่าง ๆ หรือประกวด
วงดนตรีพร้อมหางเครื่อง การอบรมพัฒนาทักษะการดนตรีให้แก่
นักเรียน จ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ค่าเก็บตัวนักเรียน ผู้ควบคุม 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าตัดชุดเครื่องแต่งกาย ค่าทําฉากประกอบการแสดง 
ค่าวัสดุดนตรี ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าจ้างเหมา ค่าเช่าชุดนักแสดง 
ค่าจ้างทําความสะอาดชุด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายใน
วงเงิน 80,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-26 ลําดับที่ 27 
(สํานักการศึกษา)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลากรครู โรงเรียนเทศบาล 1
(บูรพาวิทยากร) เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าสู่มหาวิทยาลัย
(Pre Univercity)

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา แก่
บุคลากรครู บุคลากรทางการศึกษา ครู โรงเรียนเทศบาล 1 
(บูรพาวิทยากร) โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก 
ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่าย
ภายในวงเงิน 300,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-48 ลําดับที่ 45
(สํานักการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดหาสื่อการเรียน
การสอน จัดอบรมและศึกษาดูงานให้แก่ผู้ดูแลเด็กเล็ก ผู้ดูแล
เด็กอนุบาลและปฐมวัย คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จํานวนไม่น้อยกว่า 60 คน เป็นค่าวัสดุ 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าสถานที่ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่ายานพาหนะ ค่าจ้างเหมา
และบริการ ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่าย
ภายในวงเงิน 50,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-22 ลําดับที่ 24 
(สํานักการศึกษา)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ในการปรับหลักสูตรและสาธิตการสอนแบบบูรณาการ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนเทศบาล 5 
(วัดป่าจิตตสามัคคี) เป็นค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 100,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-7 ลําดับที่ 8
(สํานักการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในโครงการวัดผลและประเมินผล จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและประชุม
คณะกรรมการวิชาการ จัดทําหรือจัดหาข้อทดสอบ 
สร้างเครื่องมือในการวัดผลประเมินผลของนักเรียน 
ประมวลผลการประเมินคุณภาพทุกระดับ จ่ายเป็น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุ 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมา
เข้ารูปเล่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 
30,000 บาท
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.1-40 ลําดับที่ 5
(สํานักการศึกษา)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการวิจัยทางการศึกษา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาในการ
ทําวิจัย ค่าใช้จ่ายในการทําวิจัยเก็บข้อมูลค้นคว้าเอกสารอ้างอิง 
ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าสถานที่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ค่าจ้างเหมาเข้าเล่ม ค่าตอบแทนหรือค่าจ้างนักเรียน นักศึกษา 
ในการจัดเก็บและจัดทําข้อมูล การจัดทําและพัฒนา Website 
เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของครู และบุคลากรทางการศึกษา 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 10,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-15 ลําดับที่ 15
(สํานักการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ จํานวน 1,500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาครูชาวต่างชาติ ค่าจัดอบรม
และประเมินการสอนครูชาวต่างชาติ ค่าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาหรือคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการสอน การประเมินคุณภาพการสอนของครู
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดทําเอกสาร ค่าวัสดุ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่าย
ภายในวงเงิน 1,500,000 บาท
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-9 ลําดับที่ 10
(สํานักการศึกษา)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมทักษะและการแข่งขันวิชาการ
ศิลปหัตถกรรม

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ
การประกวดผลงานนักเรียน ระดับเขต ระดับจังหวัด และ
ระดับชาติ จ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าเช่าสถานที่ ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่ายานพาหนะ ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินหรือค่าจ้างนักเรียน นักศึกษา
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 
30,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 22 ลําดับที่ 1
(สํานักการศึกษา)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กเล็ก
และนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้
ทุกระดับชั้นของนักเรียน และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมหรือ
โครงการพัฒนาผู้เรียน โดยจัดอบรมให้กับผู้เรียน แข่งขันกีฬา
ภายใน แข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ ศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที่ กิจกรรมอื่น ๆ ตามโอกาสและเทศกาลต่าง ๆ 
จ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าสมนาคุณวิทยากรและกรรมการตัดสิน
กิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ํามัน
เชื้อเพลิง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสถานที่ ค่าของรางวัล 
ค่าตอบแทนและจ้างนักเรียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 50,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-20 ลําดับที่ 21 
(สํานักการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 42,432,600 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา สําหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษา ดังนี้ 
     1. ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 15,192,200 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครนครราชสีมา คนละ 21 บาท จํานวน 200 วัน 
เป็นเงิน 12,604,200 บาท และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลนครนครราชสีมา คนละ 21 บาท จํานวน 245 วัน 
เป็นเงิน 2,588,000 บาท
     2. ค่าใช้จ่ายสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาของท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียน
ยากจน) จํานวน 832,000 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานเพื่อนักเรียนยากจน ของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา 
     3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 
25,062,200 บาท 
           + ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 
14,131,800 บาท 
           + ค่าหนังสือเรียน จํานวน 3,906,900 บาท 
           + ค่าอุปกรณการเรียน จํานวน 1,886,000 บาท 
           + ค่าเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 1,960,800 บาท 
           + ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จํานวน 
3,176,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครนครราชสีมา  
     4. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 1,316,200 บาท
           + ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน
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855,100 บาท 
           + ค่าหนังสือเรียน จํานวน 81,600 บาท 
           + ค่าอุปกรณการเรียน จํานวน 122,400 บาท 
           + ค่าเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 81,600 บาท 
           + ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน 175,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
     5. ค่าใช้จ่ายสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาของท้องถิ่น (ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา) 
จํานวน 30,000 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
(เงินอุดหนุน)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-28 ลําดับที่ 29 
(สํานักการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร-
คณิตศาสตร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการในการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และฝึกทักษะ
ด้านวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี จ่ายค่าคู่มือ
กิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 500,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-57 ลําดับที่ 52
และแก้ไข 
(สํานักการศึกษา)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการห้องเรียนสองภาษา จํานวน 5,200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาครูชาวต่างชาติ ครูชาวไทย 
สําหรับห้องเรียนสองภาษา ระดับอนุบาล ประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา ของโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)
ค่าอบรมพัฒนาการสอนของครูในโครงการ ค่าจัดทํา
สื่อการสอน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 
5,200,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-52 ลําดับที่ 48 
(สํานักการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและศึกษาดูงานให้กับ
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครนครราชสีมา จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าสถานที่ ค่าวัสดุ ค่าแบบพิมพ 
ค่าจ้างเหมา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 
30,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-21 ลําดับที่ 22 
(สํานักการศึกษา)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคณะกรรมการสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลนครนครราชสีมา

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับจัดอบรมให้ความรู้แก่
คณะกรรมการสถานศึกษา ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
ฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมา
บริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 
30,000 บาท
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.1-45 ลําดับที่ 10 
(สํานักการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนสังกัด
เทศบาลนครนครราชสีมา

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและศึกษาดูงานให้กับ
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครนครราชสีมา จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าสถานที่ ค่าวัสดุ ค่าเครื่องแบบ 
ค่าจ้างเหมา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 
20,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-21 ลําดับที่ 23 
(สํานักการศึกษา)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษาและดูงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมครูผู้สอนทุกระดับชั้น
และบุคลากรทางการศึกษา อบรมในหลักสูตรการเรียน
การสอนต่าง ๆ และกิจกรรมการเรียนรู้ ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนางานวิชาการและคุณภาพทางการศึกษา และ
จัดให้มีการอบรมและศึกษาดูงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของขวัญของรางวัล
ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 
50,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.1-43 ลําดับที่ 8
(สํานักการศึกษา)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี
และยุวกาชาด

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ 
เนตรนารี และยุวกาชาด โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา 
ค่าเข้าค่ายร่วมชุมนุมลูกเสือท้องถิ่น ค่าฝึกอบรมนายหมู่ 
รองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี ผู้นํายุวกาชาด และผู้กํากับ
ลูกเสือ โดยจ่ายเป็นค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพิธีเปิด-ปิดงานฝึกอบรม 
ค่าจัดทําเอกสารสิ่งพิมพ ค่าเช่าเครื่องเสียง 
ค่าสาธารณูปโภค ค่าตอบแทนกิจกรรมการแสดง
บนเวที ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่าย
ภายในวงเงิน 100,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-18 ลําดับที่ 18 
(สํานักการศึกษา)

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
ต่าง ๆ ที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น
(สํานักการศึกษา)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ 
(สํานักการศึกษา)
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ค่าวัสดุ รวม 35,144,700 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ปากกา 
และเครื่องเขียน แบบพิมพต่าง ๆ ใช้ในสํานักงาน หนังสือ
ห้องสมุด ฯลฯ
(สํานักการศึกษา)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า 
หลอดไฟฟ้า ฯลฯ 
(สํานักการศึกษา)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 33,574,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ อาหารเสริม (นม)
อุปกรณงานบ้าน แปรง ผงซักฟอก ไม้กวาด ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
(เงินอุดหนุน)
(สํานักการศึกษา)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต ทราย
กระเบื้อง รวมทั้งวัสดุก่อสร้างอื่น ฯลฯ 
(สํานักการศึกษา)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก 
ยางใน ฯลฯ 
(สํานักการศึกษา)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ น้ํามันเบนซิน 
น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
(สํานักการศึกษา)

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  เช่น
แอลกอฮอล เวชภัณฑ น้ํายาต่าง ๆ คลอรีน ฯลฯ 
(สํานักการศึกษา)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ดิน และอุปกรณ
ต่าง ๆ ฯลฯ 
(สํานักการศึกษา)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี แผ่นซีดี 
ม้วนเทป วีดีโอเทป ฯลฯ 
(สํานักการศึกษา)

วัสดุกีฬา จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณต่าง ๆ เช่น ลูกฟุตบอล 
ลูกปิงปอง ฯลฯ 
(สํานักการศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร ได้แก่ แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ 
(สํานักการศึกษา)

วัสดุการศึกษา จํานวน 170,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณที่ใช้ในสถานศึกษาและใช้
เกี่ยวกับการเรียนการสอน งานเลือกแขนงต่าง ๆ เช่น 
โตะนักเรียน ฯลฯ ของหน่วยงานในสังกัดสํานัก
การศึกษา 
(สํานักการศึกษา)

วัสดุดนตรี จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดนตรี ฯลฯ  
(สํานักการศึกษา)

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุในหมวด
ต่าง ๆ ฯลฯ 
(สํานักการศึกษา)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,940,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 4,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของหน่วยงานในสังกัด
สํานักการศึกษา 
(สํานักการศึกษา)

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 1,200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาของหน่วยงานในสังกัด
สํานักการศึกษา 
(สํานักการศึกษา)

ค่าบริการโทรศัพท จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพทในการติดต่อราชการกับหน่วยงาน
อื่น ๆ ของหน่วยงานในสังกัดสํานักการศึกษา ฯลฯ
(สํานักการศึกษา)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 640,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางอินเตอรเน็ต การเชื่อมต่อ
อินเตอรเน็ตความเร็วสูง ค่าบริการรายเดือน ของสํานัก
การศึกษา 
(สํานักการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน รวม 57,506,400 บาท
เงินอุดหนุน รวม 57,506,400 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่สถานศึกษาที่ถ่ายโอนภารกิจ จํานวน 57,506,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สถานศึกษาที่ถ่ายโอนภารกิจ
ให้เทศบาลเป็นค่าอาหารกลางวัน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
(เงินอุดหนุน)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-1 ลําดับที่ 1
(สํานักการศึกษา)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 38,031,600 บาท แยกเป็น 
แผนงานการศึกษา

งานระดับมัธยมศึกษา รวม 38,031,600 บาท
งบบุคลากร รวม 16,361,600 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 16,361,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 8,097,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป
(สํานักการศึกษา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 790,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อํานวยการ
สถานศึกษา รองผู้อํานวยการสถานศึกษา และเงินเพิ่มอื่น ๆ 
(สํานักการศึกษา)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 1,000,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้แก่พนักงานครูเทศบาล
(สํานักการศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 6,270,100 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง 
(สํานักการศึกษา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 202,100 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
(สํานักการศึกษา)
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งบดําเนินงาน รวม 21,670,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 300,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แก่พนักงาน และลูกจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
(สํานักการศึกษา)

ค่าใช้สอย รวม 15,530,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้ 
     + ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน 
ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าจ้างยาม ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่ง 
ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าจ้างเหมาอื่น ๆ 
ที่จําเป็น ฯลฯ 
     + ค่ารับวารสาร เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสารท้องถิ่น ฯลฯ
     + ค่าเข้าเล่มหนังสือ เข้าปกหนังสือต่าง ๆ 
     + ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
ป้ายคัทเอาท์ ฯลฯ 
     + ค่าเช่าทรัพย์สิน 
     + ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
     + ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับ 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 
(สํานักการศึกษา)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ จํานวน 2,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนักกีฬา-กรีฑา โรงเรียน
กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ป เทศบาล)
เข้าร่วมแข่งขันระดับต่าง ๆ ได้แก่ มวยสากล มวยไทย ฟุตบอล
ยกน้ําหนัก ฯลฯ ค่าจ้างครูสอนชาวต่างประเทศ ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของนักกีฬา-กรีฑา และผู้เกี่ยวข้อง
ค่ายานพาหนะ ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าชุดกีฬา วัสดุ อุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 2,000,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-157 ลําดับที่ 9 
(สํานักการศึกษา)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการหลักสูตรคู่ขนาน จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝกอบรมจัดทําหลักสูตร
คู่ขนานร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับสถาบันอาชีวศึกษา 
ค่าใช้จ่ายในการฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานแก่ผู้บริหาร
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการสถานศึกษา
ครู และบุคลากรทางการศึกษา ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าวัสดุฝกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ค่าจ้างนักศึกษาหรือค่าตอบแทนนักศึกษา ค่าเช่า
สถานที่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการ
นํานักเรียนไปประกวดแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 400,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝกอบรม และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-30-31 ลําดับที่ 31 
(สํานักการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารสําหรับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร
นครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ป เทศบาล)

จํานวน 13,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบอาหาร อาหารว่าง ค่าน้ําแข็งและ
น้ําดื่ม ฯลฯ ของโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา
(อนุสรณ์ 70 ป เทศบาล) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่าย
ภายในวงเงิน 13,000,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-1 ลําดับที่ 2
(สํานักการศึกษา)

2-13-4



ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ 
(สํานักการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 4,110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ปากกา 
และเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ ใช้ในสํานักงาน หนังสือ
ห้องสมุด ฯลฯ
(สํานักการศึกษา)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า 
หลอดไฟฟ้า ฯลฯ 
(สํานักการศึกษา)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 3,500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ 
อาหารเสริม (นม) อุปกรณ์งานบ้าน แปรง ผงซักซอก 
ไม้กวาด ฯลฯ 
(สํานักการศึกษา)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ ทราย
กระเบื้อง รวมทั้งวัสดุก่อสร้างอื่น ฯลฯ 
(สํานักการศึกษา)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก 
ยางใน ฯลฯ 
(สํานักการศึกษา)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ น้ํามันเบนซิน 
น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
(สํานักการศึกษา)
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เช่น
แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ น้ํายาต่าง ๆ คลอรีน ฯลฯ 
(สํานักการศึกษา)

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ดิน และอุปกรณ์
ต่าง ๆ ฯลฯ 
(สํานักการศึกษา)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี แผ่นซีดี 
ม้วนเทป วีดีโอเทป ฯลฯ 
(สํานักการศึกษา)

วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ลูกฟุตบอล 
ลูกปิงปอง ฯลฯ 
(สํานักการศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
(สํานักการศึกษา)

วัสดุการศึกษา จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในสถานศึกษาและใช้
เกี่ยวกับการเรียนการสอน งานเลือกแขนงต่าง ๆ เช่น 
สื่อการเรียนการสอน ฯลฯ ของหน่วยงานในสังกัดสํานัก
การศึกษา 
(สํานักการศึกษา)

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุในหมวด
ต่าง ๆ ฯลฯ 
(สํานักการศึกษา)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,730,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของหน่วยงานในสังกัด
สํานักการศึกษา 
(สํานักการศึกษา) 

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 1,200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาของหน่วยงานในสังกัด
สํานักการศึกษา 
(สํานักการศึกษา)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อราชการกับหน่วยงาน
อื่น ๆ ของหน่วยงานในสังกัดสํานักการศึกษา
(สํานักการศึกษา) 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 110,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต การเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าบริการรายเดือน ของสํานัก
การศึกษา 
(สํานักการศึกษา)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 8,764,700 บาท แยกเป็น 
แผนงานการศึกษา

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 8,764,700 บาท
งบบุคลากร รวม 4,533,700 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 4,533,700 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,363,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี
(สํานักการศึกษา)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 331,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุง
ค่าจ้างประจําปี 
(สํานักการศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,790,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง 
(สํานักการศึกษา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
(สํานักการศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 4,231,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 390,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 230,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แก่พนักงาน และลูกจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
(สํานักการศึกษา)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
(สํานักการศึกษา)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
และลูกจ้างประจํา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
(สํานักการศึกษา)

ค่าใช้สอย รวม 2,271,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้ 
     + ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน 
ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าจ้างยาม ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่ง 
ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าจ้างเหมาอื่น ๆ 
ที่จําเป็น ฯลฯ 
     + ค่ารับวารสาร เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสารท้องถิ่น ฯลฯ
     + ค่าเข้าเล่มหนังสือ เข้าปกหนังสือต่าง ๆ 
     + ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
ป้ายคัทเอาท์ ฯลฯ 
     + ค่าเช่าทรัพย์สิน 
     + ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
     + ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับ 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 
(สํานักการศึกษา)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง 
และบุคลากรทางการศึกษา เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับ
การอบรม ติดต่อราชการต่างจังหวัด หรือโอน (ย้าย) ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
(เงินอุดหนุน)
(สํานักการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งเป็น
วันสําคัญตามมติคณะรัฐมนตรี ที่กําหนดให้จัดในวันเสาร์
สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมกราคม โดยกําหนดให้จัดกิจกรรมเพื่อ
สันทนาการและนันทนาการ เช่น การละเล่นเบ็ดเตล็ด ประกวด
ร้องเพลง จัดนิทรรศการ การแสดงดนตรี จับฉลาก ของรางวัล
แก่กลุ่มเป้าหมาย เป็นค่าของรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ค่าตอบแทนการแสดง ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่าย
ภายในวงเงิน 400,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-32 ลําดับที่ 32
(สํานักการศึกษา)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของอุทยาน
การเรียนรู้นครราชสีมา TK Square Korat Art Gallery and
Exhibition ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครนครราชสีมาและ
ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนเทศบาลนครนครราชสีมา

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุประเภทต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 40,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-37 ลําดับที่ 37
(สํานักการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในโครงการวันเยาวชนแห่งชาติ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ 
วันที่ 20 กันยายน จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ค่าของรางวัล
ถ้วยรางวัล เงินรางวัล ค่าน้ําแข็ง น้ําดื่ม ค่าเครื่องเสียง 
เครื่องดนตรี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 
150,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-5 ลําดับที่ 6
(สํานักการศึกษา)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการศิลปะร่วมสมัย จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดกิจกรรม นิทรรศการ 
หมุนเวียน นิทรรศการส่งเสริมความรู้ทั่วไป และวันสําคัญ
การจัดแสดงผลงานศิลปะแขนงต่าง ๆ การจัดกิจกรรม
ด้านศิลปะ กิจกรรม Workshop หรือในรูปแบบออนไลน์
เป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าแผ่นพับ โปสเตอร์ ค่าจ้างเหมา
บริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 
40,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-41 ลําดับที่ 40
(สํานักการศึกษา)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการอ่านแบบยั่งยืน จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การอบรม การสัมมนา
การเสวนา การประกวด การแข่งขัน การจัดนิทรรศการ การจัด
กิจกรรมให้ความรู้ การจัดกิจกรรมด้านศิลปะต่าง ๆ การจัด
ค่ายส่งเสริมการอ่าน หรือในรูปแบบออนไลน์ เป็นค่าวัสดุ
ต่าง ๆ ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล โล่ ถ้วยรางวัล 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการ 
ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าแผ่นพับ โปสเตอร์ ค่าเช่าเวที 
เครื่องเสียง ไฟส่องสว่าง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด 
ค่าตกแต่งบริเวณจัดงาน ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 200,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-40 ลําดับที่ 39 
(สํานักการศึกษา)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดการอบรมหลักสูตร
ต่าง ๆ การจัดแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ ICT 
กิจกรรมการประกวด การออกแบบ การเสวนา และการ
จัดนิทรรศการ หรือในรูปแบบออนไลน์ เป็นค่าวัสดุต่าง ๆ 
ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล โล่ ถ้วยรางวัล 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการ 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมา
บริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 
40,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-43 ลําดับที่ 41
(สํานักการศึกษา)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการสานฝันสู่น้อง จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และนันทนาการ การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น กิจกรรม
การบําเพ็ญประโยชน์ในวันสําคัญต่าง ๆ เป็นค่าวัสดุต่าง ๆ 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมา
บริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 
25,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-3 ลําดับที่ 4
(สํานักการศึกษา)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ (TK on Tour) จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดบริการห้องสมุดเคลื่อนที่
(TK on Tour) ไปยังโรงเรียนและชุมชนในเขตเทศบาล
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เป็นค่าวัสดุ ค่าของขวัญ ของรางวัล 
ค่าอุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 20,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-34 ลําดับที่ 35 
(สํานักการศึกษา)

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
ต่าง ๆ ที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น
(สํานักการศึกษา)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ 
(สํานักการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 890,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ปากกา 
และเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ ใช้ในสํานักงาน หนังสือ
ห้องสมุด ฯลฯ
(สํานักการศึกษา)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า 
หลอดไฟฟ้า ฯลฯ 
(สํานักการศึกษา)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ อาหารเสริม (นม)
อุปกรณ์งานบ้าน แปรง ผงซักฟอก ไม้กวาด ฯลฯ 
(สํานักการศึกษา)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 140,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ ทราย
กระเบื้อง รวมทั้งวัสดุก่อสร้างอื่น ฯลฯ 
(สํานักการศึกษา)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก 
ยางใน ฯลฯ 
(สํานักการศึกษา)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ น้ํามันเบนซิน 
น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
(สํานักการศึกษา)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เช่น
แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ น้ํายาต่าง ๆ คลอรีน ฯลฯ 
(สํานักการศึกษา)

วัสดุการเกษตร จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ดิน และอุปกรณ์
ต่าง ๆ ฯลฯ 
(สํานักการศึกษา)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี แผ่นซีดี 
ม้วนเทป วีดีโอเทป ฯลฯ 
(สํานักการศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
(สํานักการศึกษา)
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วัสดุการศึกษา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในสถานศึกษาและใช้
เกี่ยวกับการเรียนการสอน งานเลือกแขนงต่าง ๆ ฯลฯ  
ของหน่วยงานในสังกัดสํานักการศึกษา
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
(เงินอุดหนุน)
(สํานักการศึกษา)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 680,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของหน่วยงานในสังกัด
สํานักการศึกษา 
(สํานักการศึกษา)

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาของหน่วยงานในสังกัด
สํานักการศึกษา 
(สํานักการศึกษา)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อราชการกับหน่วยงาน
อื่น ๆ ของหน่วยงานในสังกัดสํานักการศึกษา
(สํานักการศึกษา)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต การเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าบริการรายเดือน ของสํานัก
การศึกษา 
(สํานักการศึกษา)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 13,212,100 บาท แยกเป็น 
แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 13,212,100 บาท
งบบุคลากร รวม 10,940,300 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 10,940,300 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 5,979,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 307,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประเภทอํานวยการ
ท้องถิ่นระดับสูง จํานวน 1 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ 
10,000 บาท ระดับกลาง จํานวน 2 อัตรา เป็นเงินอัตรา
เดือนละ 2,500 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานเทศบาล และเงินเพิ่มอื่น ๆ
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 198,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทอํานวยการ
ท้องถิ่นระดับสูง จํานวน 1 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ 
10,000 บาท ระดับกลาง จํานวน 2 อัตรา เป็นเงินอัตรา
เดือนละ 2,500 บาท ระดับต้น จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน
อัตราเดือนละ 1,500 บาท
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 571,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุง
ค่าจ้างประจําปี
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา จํานวน 10,100 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับ
เงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหน่ง
และเงินเพิ่มอื่น ๆ
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3,639,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 234,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งบดําเนินงาน รวม 2,271,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 275,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
ของเทศบาลนครนครราชสีมา
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ต้องปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 181,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล สํานัก
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 59,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจํา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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ค่าใช้สอย รวม 720,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 600,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้
     + ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เท่าที่จําเป็น เช่น การจ้าง
อัดสําเนาเทป ค่าจ้างทําความสะอาดอาคารธุรการและ
อาคารผู้อํานวยการสํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จํานวน 3 แห่ง ค่าจ้างเหมาตกแต่งสวนหย่อม สํานัก
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
     + ค่ารับวารสารทางวิชาการ เช่น หมอชาวบ้าน วารสาร
สิ่งแวดล้อม และหนังสือพิมพ์รายวัน ฯลฯ
     + ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง
ความร่วมมือของประชาชนในการดําเนินงานในเรื่องต่าง ๆ
เช่น การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
     + ค่าระวางบรรทุก เช่น ค่าระวางรถบรรทุกขนส่งเวชภัณฑ์
และอื่น ๆ ในการจัดซื้อวัสดุบางชนิดจากต่างจังหวัด กรณี
ต้องจ่ายค่าขนส่ง
     + ค่าติดตั้งไฟฟ้า เช่น ค่าติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม
รวมถึงการปรับปรุงซ่อมแซม การบํารุงรักษาระบบไฟฟ้า
และอุปกรณ์
     + ค่าติดตั้งโทรศัพท์ เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท์ ยกเว้นค่าตู้สาขา
     + ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่า
ที่พัก ในระหว่างเดินทางไปราชการในประเทศ ค่าขนย้าย 
ในกรณีย้ายไปประจําสํานักงานอื่น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
ต่าง ๆ ที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าวัสดุ รวม 451,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของหรือวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ สําหรับใช้ใน
สํานักงาน เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ ฯลฯ
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ฯลฯ เท่าที่จําเป็น เพื่อเปลี่ยน
ส่วนที่ชํารุด ภายในสํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการทําความสะอาด
เช่น ไม้กวาด ถังขยะ เข่ง แปรง น้ํายาล้างทําความสะอาด
ห้องสุขภัณฑ์ ฯลฯ
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย
บุ้งกี๋ ท่อน้ํา อุปกรณ์การประปา และเครื่องสุขภัณฑ์ ฯลฯ
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออะไหล่รถยนต์ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก
ยางใน ฯลฯ ตลอดจนเครื่องมือขนาดเล็ก
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหล่อลื่นต่าง ๆ
เพื่อใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเตาแก๊ส เช่น 
น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันหล่อลื่น แก๊สหุงต้ม ฯลฯ
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ต้นไม้ 
ยาปราบศัตรูพืช กระถางต้นไม้ มีดดายหญ้า กรรไกร
ตัดกิ่งไม้หรือตัดหญ้า ฯลฯ
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น
ฟิล์มถ่ายภาพ ฟิล์มสไลด์ เทปบันทึกภาพและเสียง 
กระดาษทําบทความ/ข่าว ฯลฯ
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์เพิ่มเติม แผ่นกรองแสง แผ่นบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ 
กระดาษต่อเนื่อง ผ้าหมึกคอมพิวเตอร์ กระดาษไข
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุอื่น จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ามิเตอร์น้ํา มิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 825,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 700,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า สํานักสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม และอู่หนองกระทุ่ม
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปา สํานักสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม และอู่หนองกระทุ่ม
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสํานักสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม และอู่หนองกระทุ่ม
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
(INTERNET) ของสํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ
ศูนย์บริการสาธารณสุข
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 15,168,600 บาท แยกเป็น 
แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 15,168,600 บาท
งบบุคลากร รวม 9,254,200 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 9,254,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 6,182,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 410,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินพิเศษ เงินประจําตําแหน่ง วช.
ค่าตอบแทนรายเดือน ระดับชํานาญการพิเศษ เดือนละ
5,600 บาท และเงินเพิ่มอื่น ๆ
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 331,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุง
ค่าจ้างประจําปี
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,120,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 209,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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งบดําเนินงาน รวม 4,214,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,173,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 900,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ต้องปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 264,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล 
สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 9,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจํา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าใช้สอย รวม 2,143,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้
     + ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เท่าที่จําเป็น เช่น การจ้าง
อัดสําเนาเทป 
     + ค่ารับวารสารทางวิชาการ เช่น หมอชาวบ้าน วารสาร
สิ่งแวดล้อม และหนังสือพิมพ์รายวัน ฯลฯ
     + ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง
ความร่วมมือของประชาชนในการดําเนินงานในเรื่องต่าง ๆ
เช่น การสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
     + ค่าระวางบรรทุก เช่น ค่าระวางรถบรรทุกขนส่งเวชภัณฑ์
และอื่น ๆ ในการจัดซื้อวัสดุบางชนิดจากต่างจังหวัด กรณี
ต้องจ่ายค่าขนส่ง
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่า
ที่พัก ในระหว่างเดินทางไปราชการในประเทศ ค่าขนย้าย 
ในกรณีย้ายไปประจําสํานักงานอื่น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าใช้จ่ายในโครงการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
เขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดยการบูรณาการและการมี
ส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย

จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
โดยการบูรณาการและการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพื่อการ
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และการประชุม จัดอบรม จัดกิจกรรม
รณรงค์ และการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่
คณะกรรมการฯ อาสาสมัครควบคุมโรคติดต่อและ
ภาคีเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคติดต่อ เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 1,000,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3.2-106 ลําดับที่ 4 
(สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการแก้ไขปัญหาสัตว์จรจัดในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําสื่อสําหรับประชาสัมพันธ์
และให้ความรู้แก่ประชาชนในการแก้ไขปัญหาสัตว์จรจัดในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
และการคุมกําเนิดควบคุมประชากรสัตว์จรจัด จํานวน 100 ตัว
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าเวชภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 120,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-112-113 ลําดับที่ 8
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 2-4 รายการที่ 2
ครั้งที่ 3 หน้าที่ 3-6 รายการที่ 3 
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้อง
ด้วยสุขลักษณะ โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม จัดประชุม
คณะทํางานผู้ประกอบการรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บขนสิ่งปฏิกูล จ่ายเป็นค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
เอกสาร ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการสํารวจ
และประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในการ
เก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่าย
ภายในวงเงิน 10,000 บาท
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.3-9 ลําดับที่ 5
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 5 รายการที่ 3
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุขชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามแนวทาง
พระราชดําริ ด้านสาธารณสุขชุมชนในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา การดําเนินงานที่เกี่ยวข้อง เช่น พัฒนา
ศักยภาพของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ 
ทักษะของประชาชนในด้านสาธารณสุข การสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม เช่น การประชุม การอบรม สัมมนา 
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหา
ด้านสาธารณสุขหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ 
โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าสถานที่ ค่าจ้างเหมา 
ค่าวัสดุต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 
100,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
(เงินอุดหนุน)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-100 ลําดับที่ 1
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศและเสียง จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม/จัดประชุม 
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
และเสียงแก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุในการจัดอบรม ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพิธีเปิด-ปิดการอบรม  
ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าทําสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 
ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดปริมาณฝุ่นขนาดน้อยกว่า
2.5 ไมครอน ในบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่น ปีละ 3 ครั้ง
ค่าจ้างวัดปริมาณฝุ่นขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 70,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.3-4 ลําดับที่ 2
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาสุขาภิบาลสถานที่ผลิตและจําหน่าย
อาหาร

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสุขาภิบาลสถานที่
ผลิตและจําหน่ายอาหาร โดยมีค่าใช้จ่ายในการอบรม
ให้ความรู้และศึกษาดูงานสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาล
ตลาด สุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดีของผู้สัมผัสอาหาร 
การสุขาภิบาลสถานที่ผลิตน้ําดื่ม น้ําแข็ง แก่ผู้ประกอบการ
และภาคีเครือข่ายผู้บริโภคและผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
ผู้ประกอบการร้านอาหาร/แผงลอย/ตลาด/สถานที่ผลิต
น้ําดื่ม น้ําแข็ง/อาสาสมัครสาธารณสุขประจําชุมชน/
ประธานกรรมการชุมชน/กรรมการชมรมผู้ประกอบการ
สถานที่จําหน่ายอาหารและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุในการจัดอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมายานพาหนะ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าจัดพิมพ์
เอกสาร ค่าจัดทําป้ายรับรองมาตรฐาน ค่าทําสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ค่าชุดทดสอบความกระด้างของน้ํา 
ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ค่าของที่ระลึก 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 
100,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-103 ลําดับที่ 3
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการเมืองสะอาด จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเมืองสะอาด โดยมี
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและศึกษาดูงานให้แก่คณะทํางาน
ภาคประชาชน คณะทํางานโครงการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 
เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเมืองสะอาดและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย จัดกิจกรรมรณรงค์
ทําความสะอาด กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยจ่าย
เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าพิธีเปิด-ปิดการอบรม 
ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่าย
ภายในวงเงิน 150,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.3-6 ลําดับที่ 3
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

2-16-9



ค่าใช้จ่ายในโครงการโรงอาหารสะอาดปลอดภัยเด็กไทยสุขภาพดี จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโรงอาหารปลอดภัย
เด็กไทยสุขภาพดี โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้
ความรู้แก่ครูผู้ดูแลโรงอาหารของโรงเรียน ผู้ประกอบการ
จําหน่ายอาหาร ผู้สัมผัสอาหารในโรงเรียน โดยจ่ายเป็น
ค่าวัสดุในการจัดอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพิธีเปิด-ปิดการอบรม 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าจัดพิมพ์เอกสาร 
ค่าจัดทําป้ายรับรองมาตรฐาน ค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์
ต่างๆ ค่าชุดทดสอบความสะอาด (SI-2) ค่าชุดทดสอบ
สารปนเปอนในอาหาร ค่าของที่ระลึก ค่าจัดทําโล่/
เกียรติบัตรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น โดยถัวจ่าย
ภายในวงเงิน 50,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-102 ลําดับที่ 2
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

จํานวน 333,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยการ
จัดหาวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด พร้อมทั้งดําเนินการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา จํานวน 13,400 ตัว โดยถัวจ่าย
ภายในวงเงิน 333,600 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
(เงินอุดหนุน)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-116 ลําดับที่ 11 
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที่ 5-6 รายการที่ 4
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม
พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี

จํานวน 40,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสํารวจข้อมูลจํานวนสุนัข
และแมว และขึ้นทะเบียนสัตว์ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
จํานวน 13,400 ตัว โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 40,200 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  
(เงินอุดหนุน) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-115 ลําดับที่ 10 
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที่ 3-4 รายการที่ 3
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
ต่าง ๆ ที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าวัสดุ รวม 730,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของหรือวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ สําหรับใช้ใน
สํานักงาน เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ ฯลฯ
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ฯลฯ เท่าที่จําเป็น เพื่อเปลี่ยน
ส่วนที่ชํารุด ภายในสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

2-16-12



วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 55,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการทําความสะอาด
เช่น ไม้กวาด ถังขยะ เข่ง แปรง น้ํายาล้างทําความสะอาด
ห้องสุขภัณฑ์ ฯลฯ
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย
บุ้งกี๋ ท่อน้ํา อุปกรณ์การประปา และเครื่องสุขภัณฑ์ ฯลฯ
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออะไหล่รถยนต์ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก
ยางใน ฯลฯ ตลอดจนเครื่องมือขนาดเล็ก
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 55,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหล่อลื่นต่าง ๆ
เพื่อใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเตาแก๊ส เช่น 
น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันหล่อลื่น แก๊สหุงต้ม ฯลฯ
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 320,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟิล์มเอ็กซเรย์ ถุงมือ
ไหมเย็บแผลในการผ่าตัด น้ํายาต่าง ๆ ผ้าพันแผล สําลี และ
อื่น ๆ เคมีภัณฑ์ วัคซีน และวัสดุทางการแพทย์ เช่น เข็มฉีดยา
ยาฉีดคุมกําเนิด เปิดคลินิกรักษาสัตว์ ชุดทดสอบหาอ๊อกซิเจน
ในน้ํา พีเอส คลอรีนอิสระ น้ํายาตรวจหาแบคทีเรีย ในอาหาร-
เครื่องดื่ม ขวดแก้ว หลอดทดลอง ขวดวัดปริมาตร อุปกรณ์
สําหรับเก็บตัวอย่างน้ํา ฯลฯ
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ต้นไม้ 
ยาปราบศัตรูพืช กระถางต้นไม้ มีดดายหญ้า กรรไกร
ตัดกิ่งไม้หรือตัดหญ้า ฯลฯ
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น
ฟิล์มถ่ายภาพ ฟิล์มสไลด์ เทปบันทึกภาพและเสียง 
กระดาษทําบทความ/ข่าว ฯลฯ
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อรองเท้ายางหุ้มส้นสูงใต้เข่า ถุงมือหนัง
ชนิดยาว ผ้าปิดจมูก เสื้อกาวน์ ฯลฯ ให้พนักงาน คนงาน
งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์เพิ่มเติม แผ่นกรองแสง แผ่นบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ 
กระดาษต่อเนื่อง ผ้าหมึกคอมพิวเตอร์ กระดาษไข
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ที่จําเป็น
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ามิเตอร์น้ํา มิเตอร์ไฟฟ้า สายส่งน้ํา และ
ข้อต่อส่งน้ําดับเพลิง และอะไหล่เครื่องพ่นยุง ฯลฯ
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 167,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า สํานักสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม และอู่หนองกระทุ่ม
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปา สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
และอู่หนองกระทุ่ม
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสํานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,700,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,700,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุขชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา

จํานวน 1,700,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพระราชดําริ ด้านสาธารณสุข 
ให้คณะกรรมการชุมชน ในการพัฒนาศักยภาพของประชาชน 
รวมถึงการรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขอื่น ๆ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
(เงินอุดหนุน)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-100 ลําดับที่ 1
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,233,800 บาท แยกเป็น 
แผนงานสาธารณสุข

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 30,233,800 บาท
งบบุคลากร รวม 26,687,700 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 26,687,700 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 17,261,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 5,028,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษให้พนักงานเทศบาล ดังนี้
     + เงินประจําตําแหน่ง วช. และค่าตอบแทนรายเดือน
ระดับเชี่ยวชาญ เดือนละ 9,900 บาท ระดับชํานาญการพิเศษ
เดือนละ 5,600 บาท ระดับชํานาญการ เดือนละ 3,500 บาท
     + เงินเพิ่มบุคลากรด้านการแพทย์ เดือนละ 10,000 บาท 
และเภสัชกร เดือนละ 5,000 บาท
     + เงินเพิ่มอื่น ๆ
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 824,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุง
ค่าจ้างประจําปี
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา จํานวน 20,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับ
เงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหน่ง
และเงินเพิ่มอื่น ๆ
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3,250,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 303,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งบดําเนินงาน รวม 3,546,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 2,619,100 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 2,275,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศูนย์บริการ
สาธารณสุข เทศบาลนครนครราชสีมา
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ต้องปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 219,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล 
สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 123,100 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจํา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้
     + ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เท่าที่เป็น เช่น การจ้าง
อัดสําเนาเทป ค่าจ้างทําความสะอาดอาคารศูนย์บริการ
สาธารณสุข 4 แห่ง ฯลฯ
     + ค่ารับวารสารทางวิชาการ เช่น หมอชาวบ้าน วารสาร
สิ่งแวดล้อม และหนังสือพิมพ์รายวัน ฯลฯ
     + ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง
ความร่วมมือของประชาชนในการดําเนินงานในเรื่องต่าง ๆ
เช่น การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
     + ค่าระวางบรรทุก เช่น ค่าระวางรถบรรทุกขนส่งเวชภัณฑ์
และอื่น ๆ ในการจัดซื้อวัสดุบางชนิดจากต่างจังหวัด กรณี
ต้องจ่ายค่าขนส่ง
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่า
ที่พัก ในระหว่างเดินทางไปราชการในประเทศ ตลอดจน
ค่าลงทะเบียน ค่าขนย้าย ในกรณีย้ายไปประจําสํานักงาน
อื่น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
ต่าง ๆ ที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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ค่าวัสดุ รวม 97,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของหรือวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ สําหรับใช้ใน
สํานักงาน เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ ฯลฯ
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ฯลฯ เท่าที่จําเป็น เพื่อเปลี่ยน
ส่วนที่ชํารุด ภายในสํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการทําความสะอาด
เช่น ไม้กวาด ถังขยะ เข่ง แปรง น้ํายาล้างทําความสะอาด
ห้องสุขภัณฑ์ ฯลฯ
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย
บุ้งกี๋ ท่อน้ํา อุปกรณ์การประปา และเครื่องสุขภัณฑ์ ฯลฯ
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออะไหล่รถยนต์ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก
ยางใน ฯลฯ ตลอดจนเครื่องมือขนาดเล็ก
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหล่อลื่นต่าง ๆ
เช่น น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันหล่อลื่น แก๊สหุงต้ม ฯลฯ
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟิล์มเอ็กซเรย์ ถุงมือ
ไหมเย็บแผลในการผ่าตัด น้ํายาต่าง ๆ ผ้าพันแผล สําลี และ
อื่น ๆ เคมีภัณฑ์ วัคซีน และวัสดุทางการแพทย์ เช่น เข็มฉีดยา
ยาฉีดคุมกําเนิด 
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ต้นไม้ 
ยาปราบศัตรูพืช กระถางต้นไม้ มีดดายหญ้า กรรไกร
ตัดกิ่งไม้หรือตัดหญ้า ฯลฯ
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น
ฟิล์มถ่ายภาพ ฟิล์มสไลด์ เทปบันทึกภาพและเสียง 
กระดาษทําบทความ/ข่าว ฯลฯ
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อรองเท้า ถุงมือ ผ้าปิดจมูก เสื้อกาวน์ ฯลฯ
ให้พนักงาน คนงาน งานศูนย์บริการฯ งานซ่อมบํารุงพาหนะ
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์เพิ่มเติม แผ่นกรองแสง แผ่นบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ 
กระดาษต่อเนื่อง ผ้าหมึกคอมพิวเตอร์ กระดาษไข
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ที่จําเป็น
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุอื่น จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ามิเตอร์น้ํา มิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 400,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปา สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
(INTERNET) ของสํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
และศูนย์บริการสาธารณสุข
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 495,200 บาท แยกเป็น 
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 495,200 บาท
งบบุคลากร รวม 442,700 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 442,700 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 424,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป
(กองสวัสดิการสังคม)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทอํานวยการ
ท้องถิ่นระดับต้น จํานวน 1 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ 
1,500 บาท
(กองสวัสดิการสังคม)

งบดําเนินงาน รวม 52,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 22,500 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 22,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แก่พนักงานเทศบาล 
(กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้
     + ค่ารับวารสาร ข่าวนิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์รายวัน
จากส่วนกลางและท้องถิ่น เพื่อติดตามข่าวความเคลื่อนไหว
ของเหตุการณ์บ้านเมือง และเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
     + ค่าติดตั้งไฟฟา น้ําประปา และโทรศัพท์ เช่น ค่าติดตั้ง
อุปกรณ์ไฟฟาเพิ่มเติม
     + ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือต่าง ๆ 
(กองสวัสดิการสังคม)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ และ
ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางไปราชการภายใน
ราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล และเข้ารับการอบรม
สัมมนา การศึกษาดูงานหรือเป็นค่าขนย้าย ในกรณีที่มี
การโอน (ย้าย) ไปรับราชการที่เทศบาลอื่น ๆ
(กองสวัสดิการสังคม)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,555,200 บาท แยกเป็น 
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 4,555,200 บาท
งบบุคลากร รวม 3,033,200 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 3,033,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 3,033,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี
(กองสวัสดิการสังคม)

งบดําเนินงาน รวม 1,522,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 235,200 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แก่พนักงานเทศบาล 
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 195,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ
เบิกจ่ายค่าเช่าบ้านได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
(กองสวัสดิการสังคม)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 14,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย
(กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าใช้สอย รวม 1,250,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้
     + ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด
     + ค่ารับวารสาร ข่าวนิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์รายวัน
จากส่วนกลางและท้องถิ่น เพื่อติดตามข่าวความเคลื่อนไหว
ของเหตุการณ์บ้านเมือง และเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
     + ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าโอนเงินผู้ป่วยเอดส์
คนพิการ ผู้สูงอายุ ค่าลงทะเบียนอบรม และอื่น ๆ 
เท่าที่จําเป็น
     + ค่าติดตั้งไฟฟา น้ําประปา และโทรศัพท์ เช่น ค่าติดตั้ง
อุปกรณ์ไฟฟาเพิ่มเติม
     + ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือต่าง ๆ
     + ค่าโฆษณาและเผยแพร่ โดยจ่ายเป็นค่าจัดทํา
เอกสาร สิ่งตีพิมพ์ สติ๊กเกอร์อื่น ๆ เพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับ
งานประชาสัมพันธ์ของชุมชน ตลอดจนงานสําคัญต่าง ๆ
ให้ชุมชนในเขตเทศบาลทราบ
(กองสวัสดิการสังคม)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะเดินทาง 
และค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางไปราชการภายใน
ราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล และเข้ารับการอบรม
สัมมนา การศึกษาดูงานหรือเป็นค่าขนย้ายสิ่งของ 
ในกรณีที่มีการโอน (ย้าย) ไปรับราชการที่เทศบาลอื่น ๆ
(กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
จากสาธารณภัย

จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือครอบครัวประชาชน 
ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ที่ได้รับความเดือดร้อน
และกรณีประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน จําเป็นต้อง
ให้การช่วยเหลือเพื่อพ้นจากสภาวะยากลําบาก โดยจ่าย
เป็นเงินสงเคราะห์ค่าเครื่องอุปโภค-บริโภค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 250,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-142 ลําดับที่ 5 
และแก้ไข
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมกิจกรรมผู้สูง
อายุ

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและศึกษาดูงาน
ให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จํานวน
ไม่น้อยกว่า 150 คน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุ ค่าพิธีเปิด/ปิด
ค่าปายประชาสัมพันธ์ ค่าของที่ระลึก สื่อโฆษณา ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการเยี่ยมชม และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 200,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-130 ลําดับที่ 4
(กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้
และศึกษาดูงานแก่คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุ ค่าพิธีเปิด/ปิด ค่าปายประชาสัมพันธ์ ค่าของ
ที่ระลึก สื่อโฆษณา ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการเยี่ยมชม และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 100,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-129 ลําดับที่ 3
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้แก่
ผู้แทนสตรีในชุมชนเขตเทศบาลนครนครราชสีมา และ
ศึกษาดูงาน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จํานวนไม่น้อยกว่า 
100 คน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุ ค่าพิธีเปิด/ปิด ค่าปายประชาสัมพันธ์ ค่าของที่ระลึก 
สื่อโฆษณา ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าธรรมเนียมในการเยี่ยมชม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่าย
ภายในวงเงิน 150,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.1-70 ลําดับที่ 2
(กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา

จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมเด็ก
และเยาวชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา เป็นค่าใช้จ่าย
ในการประชุม/การอบรม การจัดกิจกรรมให้แก่เด็กในชุมชน
โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพิธี
เปิด/ปิด ค่าของที่ระลึก ค่าปายประชาสัมพันธ์ สื่อโฆษณา 
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือต่าง ๆ 
ค่าจัดสถานที่ ค่ายานพาหนะ ค่าธรรมเนียมในการเยี่ยมชม 
ค่าเช่าที่พัก ค่าของขวัญของรางวัล ของเด็กเล่น ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 250,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-133 ลําดับที่ 7
(กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้และ
ศึกษาดูงานแก่ครอบครัวภายในชุมชนเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็น
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุ ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าของ
สมนาคุณในการดูงาน ค่าพิธีเปิด/ปิด ค่าของที่ระลึก 
ค่าปายประชาสัมพันธ์ สื่อโฆษณา ค่าธรรมเนียมในการ
เยี่ยมชม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 
100,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-131 ลําดับที่ 5
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าวัสดุ รวม 36,800 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 36,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ได้แก่ เครื่องเขียน แบบพิมพ์
ลูกโม่เครื่องอัดสําเนา แฟม และวัสดุอื่น ๆ เท่าที่จําเป็น
(กองสวัสดิการสังคม)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 16,313,300 บาท แยกเป็น 
แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 16,313,300 บาท
งบบุคลากร รวม 14,201,200 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 14,201,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 11,594,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี
(สํานักช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 240,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประเภทอํานวยการ
ท้องถิ่นระดับสูง จํานวน 1 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ 
10,000 บาท ระดับกลาง จํานวน 4 อัตรา เป็นเงินอัตรา
เดือนละ 2,500 บาท และเงินเพิ่มอื่น ๆ
(สํานักช่าง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 348,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทอํานวยการ
ท้องถิ่นระดับสูง จํานวน 1 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ 
10,000 บาท ระดับกลาง จํานวน 4 อัตรา เป็นเงินอัตรา
เดือนละ 2,500 บาท ระดับต้น จํานวน 6 อัตรา เป็นเงิน
อัตราเดือนละ 1,500 บาท
(สํานักช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,941,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง
(สํานักช่าง)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 77,100 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
(สํานักช่าง)

งบดําเนินงาน รวม 2,112,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 480,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
ของเทศบาลนครนครราชสีมา
(สํานักช่าง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
(สํานักช่าง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
(สํานักช่าง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 168,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
(สํานักช่าง)
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ค่าใช้สอย รวม 766,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 712,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้
     + ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
ยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมในการรังวัดตรวจสอบเขตที่ดิน ฯลฯ
     + ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าชดเชย
มิเตอร์ไฟฟาที่ชํารุด
     + ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าปรับปรุงกระแสไฟฟา
ค่าลอกท่อระบายน้ํา ฯลฯ
     + ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
     + ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่
     + ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ
     + ค่าติดตั้งไฟฟา เช่น ค่าติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟา รวมถึง
การปรับปรุง ซ่อมแซม การปรับปรุงรักษาระบบไฟฟา
และอุปกรณ์ การเช่าหม้อแปลงไฟฟา
     + ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
(สํานักช่าง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ และ
ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ในระหว่างเดินทางไปราชการ
ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
เมื่อมีความจําเป็นที่ต้องเดินทางไปราชการหรือในกรณีที่
พนักงานเทศบาลโอน (ย้าย) ไปประจําสํานักงานอื่น
(สํานักช่าง)
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
ต่าง ๆ ที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น
(สํานักช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 14,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
(สํานักช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 405,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ตลอดจนค่ากระดาษ
เขียนแบบ กระดาษพิมพ์แบบ อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องมือ
ในการเขียนแบบ เครื่องเขียนตัวอักษร ไม้บรรทัด เครื่องเจาะ
กระดาษ ดินสอ ปากกา ฯลฯ
(สํานักช่าง)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น
ฯลฯ เท่าที่จําเป็น
(สํานักช่าง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เพลา ตลับลูกปืน
น้ํามันเบรก หัวเทียน ฯลฯ สําหรับยานพาหนะ เครื่องจักรกล
ฯลฯ เท่าที่จําเป็น
(สํานักช่าง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จารบี น้ํามันเครื่อง
ให้ยานพาหนะต่าง ๆ
(สํานักช่าง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ
โปสเตอร์ ฟิล์มถ่ายรูป ฯลฯ
(สํานักช่าง)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง ตลับผ้าหมึก ฯลฯ
(สํานักช่าง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 460,000 บาท
ค่าไฟฟา จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟาโรงงานพัสดุหนองกระทุ่ม
ฝายพับบุ่งตาหลั่ว
(สํานักช่าง)

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาสํานักช่าง โรงงานพัสดุ
หนองกระทุ่ม
(สํานักช่าง)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสํานักช่าง
(สํานักช่าง)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ต เช่น
ค่าสมาชิกอินเตอร์เน็ต ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าดูแลและ
รักษาเว็บไซต์ ค่าเช่าเครื่องแม่ข่าย ค่าจ้างทําโปรแกรม
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
(สํานักช่าง)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 33,294,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ รวม 33,294,000 บาท
งบบุคลากร รวม 8,713,000 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 8,713,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,235,100 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป
(สํานักช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 21,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล
และเงินเพิ่มอื่น ๆ
(สํานักช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 6,719,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง
(สํานักช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 737,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
(สํานักช่าง)

งบดําเนินงาน รวม 22,831,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 97,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
(สํานักช่าง)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
(สํานักช่าง)

ค่าใช้สอย รวม 14,210,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 14,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้
     + ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
ยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมในการรังวัดตรวจสอบเขตที่ดิน ฯลฯ
     + ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าชดเชย
มิเตอร์ไฟฟาที่ชํารุด
     + ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าปรับปรุงกระแสไฟฟา
ค่าลอกท่อระบายน้ํา ฯลฯ
     + ค่าจ้างเหมาตกแต่งดูแลสวนภูมิรักษ์ 1, 2 สวนสุขภาพ
สวนประตูน้ํา สวนบริเวณหนองแก้ช้าง สวนบริเวณอ่าง
อัษฎางค์ สวนอนุสรณ์สถานวีรกรรมท้าวสุรนารี เกาะกลาง
ถนนมิตรภาพ และสวนสาธารณะอื่นเท่าที่จําเป็น ดูแลรักษา
ต้นไม้ สนามหญ้า สวนไม้ประดับหรือสวนหย่อม บริเวณ
สวนสาธารณะ ภายในเขตเทศบาล และจ้างเหมาดูแล
บํารุงรักษาคูเมือง รวม 17 คูเมือง ฯลฯ
     + ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
(สํานักช่าง)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ และ
ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ในระหว่างเดินทางไปราชการ
ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
เมื่อมีความจําเป็นที่ต้องเดินทางไปราชการหรือในกรณี
ที่พนักงานเทศบาลโอน (ย้าย) ไปประจําสํานักงานอื่น
(สํานักช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
(สํานักช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 7,834,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น
ฯลฯ เท่าที่จําเป็น
(สํานักช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างและซ่อมแซม
บํารุงรักษา เช่น ดินฝงกลบ ยางแอสฟลท์ติก หินย่อยขนาดต่าง ๆ
สี เหล็กเส้น ปูนซีเมนต์ ไม้ ตะปู ฯลฯ
(สํานักช่าง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เพลา ตลับลูกปืน
น้ํามันเบรก หัวเทียน ฯลฯ สําหรับยานพาหนะ เครื่องจักรกล
ฯลฯ เท่าที่จําเป็น
(สํานักช่าง)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 7,659,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปุ๋ย ถุงพลาสติก และจัดซื้อพันธุ์ไม้ดอก
ไม้ประดับ ต้นไม้ใหญ่ ตลอดจนเครื่องมือขนาดเล็ก เช่น
กรรไกรตัดต้นไม้ บัวรดน้ํา สายยาง กระถางต้นไม้ ฯลฯ
เท่าที่จําเป็น เพื่อประดับตามถนนสายต่าง ๆ ตลอดจน
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ตกแต่งสวนสาธารณะต่าง ๆ ของ
เทศบาล ทําให้บ้านเมืองเกิดความร่มรื่นและสวยงาม
(สํานักช่าง)

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อใช้ในการซ่อมไฟฟา
สาธารณะ ซ่อมถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ํา เช่น เสื้อผ้า
ชุดปฏิบัติงาน ถุงมือ รองเท้า เข็มขัด ฯลฯ
(สํานักช่าง)

วัสดุสํารวจ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํารวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม
เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ
(สํานักช่าง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 690,000 บาท
ค่าไฟฟา จํานวน 650,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟาสถานเพาะชํา อนุสรณ์สถาน
สวนภูมิอนุสรณ์ โบราณสถาน สวนภูมิรักษ์ ปมน้ํา ฯลฯ
(สํานักช่าง)

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาสถานเพาะชํา อนุสรณ์สถาน
(สํานักช่าง)
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งบลงทุน รวม 1,350,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,350,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

รถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง จํานวน 1,350,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง
ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า ด้านท้ายรถติดตั้ง
แขนตัดหญ้าแบบไฮดรอลิก หัวตัดหญ้าเป็นชนิดโรเตอร์
หมุนปรับขึ้น-ลง ได้หลายทิศทาง ด้านหน้ารถติดตั้งใบดันดิน
1 ชุด จํานวน 1 คัน เป็นเงิน 1,350,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และตั้งตามราคาท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 หน้าที่ 146 ลําดับที่ 2
(สํานักช่าง)

งบเงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนสํานักงานสวนน้ําบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9
กองทัพภาคที่ 2 ในการชําระค่ากระแสไฟฟา

จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานสวนน้ําบุ่งตาหลั่ว
เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 กองทัพภาคที่ 2 ในการชําระ
ค่ากระแสไฟฟาและการซ่อมบํารุงอุปกรณ์ไฟฟาของ
สวนน้ําบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ตามหนังสือ 
สํานักงานสวนน้ําบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 
ที่ กห 0482/721 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-134 ลําดับที่ 1
(สํานักช่าง)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 89,148,800 บาท แยกเป็น 
แผนงานเคหะและชุมชน

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 89,148,800 บาท
งบบุคลากร รวม 46,328,600 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 46,328,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 3,800,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 1,322,900 บาท
สํานักช่าง จํานวน 2,477,900 บาท)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล
และเงินเพิ่มอื่น ๆ
(สํานักช่าง)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 3,556,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุง
ค่าจ้างประจําป
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 2,904,400 บาท
สํานักช่าง จํานวน 652,300 บาท)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา จํานวน 22,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับ
เงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหน่ง
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 35,530,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 33,173,100 บาท
สํานักการช่าง จํานวน 2,357,400 บาท)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 3,376,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 3,256,200 บาท
สํานักช่าง จํานวน 120,000 บาท)

งบดําเนินงาน รวม 42,820,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 2,617,200 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,375,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 2,300,000 บาท
สํานักช่าง จํานวน 75,000 บาท)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
(สํานักช่าง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 194,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 94,200 บาท
สํานักช่าง จํานวน 100,000 บาท)

2-22-2



ค่าใช้สอย รวม 22,995,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 15,405,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้
     + ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
ยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมในการรังวัดตรวจสอบเขตที่ดิน ฯลฯ
     + ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง ทําสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ม้วนวีดีทัศน์ แผ่นพับ
คู่มือการจัดการน้ําเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของชุมชน
เพื่อแจกจ่ายให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ฯลฯ
     + ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการ
เดินระบบและดูแลระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และกระแสไฟฟ้าจาก
ขยะมูลฝอย
     + ค่ารับวารสารทางวิชาการ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ 
ค่าชดเชยมิเตอร์ไฟฟ้าที่ชํารุด
     + ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง
ความร่วมมือของประชาชนในการดําเนินงานในเรื่องต่าง ๆ
ทําสื่อประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
     + ค่าระวางบรรทุก เช่น ค่าระวางรถบรรทุกขนส่งเวชภัณฑ์
และอื่น ๆ ในการจัดซื้อวัสดุบางชนิดจากต่างจังหวัด กรณีต้อง
จ่ายค่าขนส่ง
     + ค่าติดตั้งไฟฟ้า เช่น ค่าติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม
รวมถึงการปรับปรุงซ่อมแซม การปรับปรุงรักษาระบบไฟฟ้า
และอุปกรณ์
     + ค่าติดตั้งโทรศัพท์ เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท์ ยกเว้นค่าตู้สาขา
     + ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์
ด้วยสัญญาณดาวเทียมในการปฏิบัติงานของรถยนต์บรรทุก
ขยะมูลฝอย
     + ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 1,105,000 บาท
สํานักช่าง จํานวน 14,300,000 บาท)       
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 65,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่า
ที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ในระหว่างเดินทางไปราชการ
ในประเทศให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง ตลอดจนค่าลงทะเบียน ค่าขนย้าย ในกรณี
ย้ายไปประจําสํานักงานอื่น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 25,000 บาท
สํานักช่าง จํานวน 40,000 บาท)

ค่าใช้จ่ายในโครงการคัดแยกขยะรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
การคัดแยกขยะ ลดปริมาณขยะ และใช้ประโยชน์จาก
ขยะมูลฝอย และรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา/โรงเรียน 
ให้แก่เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม
รณรงค์เพื่อสร้างจิตสํานึกในการคัดแยกลดปริมาณ ใช้ประโยชน์
จากขยะมูลฝอยและรักษาสิ่งแวดล้อม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
คัดแยกหรือรวบรวมขยะ ค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ และการ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น
โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการคัดแยกหรือรวบรวมขยะ 
ค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าพิธีเปด-ปด โดยถัวจ่ายภายใน
วงเงิน 40,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.3-63 ลําดับที่ 84 
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

2-22-4



ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม การจัดประชุม
คณะทํางาน ผู้ประกอบการสถานบริการการสาธารณสุข
และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ โดยจ่ายเป็น
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าใช้จ่ายในการจัดทําเอกสาร ค่าจัดทํา
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการสํารวจข้อมูลและ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในการเก็บ 
ขน หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ และค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
เครื่องแต่งกาย ชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคล วัสดุ
เครื่องมือ อุปกรณ์ที่จําเป็นเพื่อป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 60,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.3-65-66 ลําดับที่ 85 
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามแนวทาง
การจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste)

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม/อบรม เพื่อดําเนินงาน
ที่เกี่ยวข้องในโครงการ เช่น การประชุมชี้แจงคัดแยก
ขยะมูลฝอย และสอบถามความคิดเห็นประชาชน
ในการดําเนินงานคัดแยกขยะในพื้นที่เป้าหมาย ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมคัดแยกขยะตามแนวทางการจัดการขยะ
เหลือศูนย์ (Zero waste) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
คัดแยกขยะและหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ
โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมา และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 100,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.3-60 ลําดับที่ 83
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
ต่าง ๆ ที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 7,300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 2,000,000 บาท
สํานักช่าง จํานวน 5,300,000 บาท)
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ค่าวัสดุ รวม 15,975,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 110,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ตลอดจนค่ากระดาษ
เขียนแบบ กระดาษพิมพ์แบบ อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องมือ
ในการเขียนแบบ เครื่องเขียนตัวอักษร ไม้บรรทัด เครื่องเจาะ
กระดาษ ดินสอ ปากกา ฯลฯ
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 70,000 บาท
สํานักช่าง จํานวน 40,000 บาท)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 235,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น หลอดไฟ ปลั๊ก
สายไฟ ฟวส์ ฯลฯ เท่าที่จําเป็น เพื่อเปลี่ยนส่วนที่ชํารุด
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 35,000 บาท
สํานักช่าง จํานวน 200,000 บาท)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น
ถังขยะ ฯลฯ 
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 1,000,000 บาท
สํานักช่าง จํานวน 100,000 บาท)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 750,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย
บุ้งกี๋ ท่อน้ํา อุปกรณ์การประปา เครื่องสุขภัณฑ์ ดินฝงกลบ
ยางแอสฟสท์ติก หินย่อยขนาดต่าง ๆ สี เหล็กเส้น ไม้ 
ตะปู ฯลฯ
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 50,000 บาท
สํานักช่าง จํานวน 700,000 บาท)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 2,350,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออะไหล่รถยนต์ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก 
ยางใน เพลา ตลับลูกปน น้ํามันเบรก หัวเทียน ฯลฯ 
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 2,000,000 บาท
สํานักช่าง จํานวน 350,000 บาท)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 10,600,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ เพื่อใช้กับ
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเตาแก๊ส เช่น น้ํามันเบนซิน
น้ํามันดีเซล น้ํามันหล่อลื่น แก๊สหุงต้ม ฯลฯ
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 9,500,000 บาท
สํานักช่าง จํานวน 1,100,000 บาท)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 230,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ และวัสดุทางการแพทย์
ค่าชุดทดสอบหาออกซิเจนในน้ําพีเอช คลอรีนอิสระ อุปกรณ์
สําหรับเก็บตัวอย่างน้ํา ค่าน้ํายาต่าง ๆ อุปกรณ์ในการวิเคราะห์
น้ําเสีย สารเคมีต่าง ๆ เช่น น้ํายากัดสนิม น้ํายาล้างหม้อน้ํา
น้ํายาดับกลิ่นขยะ ฯลฯ
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 30,000 บาท
สํานักช่าง จํานวน 200,000 บาท)

วัสดุการเกษตร จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ต้นไม้ ยาปราบศัตรูพืช
กระถางต้นไม้ มีดดายหญ้า กรรไกรตัดกิ่งไม้หรือตัดหญ้า ฯลฯ
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 40,000 บาท
สํานักช่าง จํานวน 30,000 บาท)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น
ฟล์มถ่ายภาพ ฟล์มสไลด์ เทปบันทึกภาพและเสียง กระดาษ
ทําบทความ/ข่าว ฯลฯ
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 410,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารองเท้ายางหุ้มส้นสูงใต้เข่า ถุงมือหนัง
ชนิดยาว ผ้าปดจมูก เสื้อกาวน์ เสื้อผ้าชุดปฏิบัติงาน ถุงมือ 
รองเท้า เข็มขัด ฯลฯ ให้พนักงาน คนงาน
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 400,000 บาท
สํานักช่าง จํานวน 10,000 บาท)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์เพิ่มเติม แผ่นกรองแสง แผ่นบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
กระดาษต่อเนื่อง ผ้าหมึกคอมพิวเตอร์ กระดาษไข
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 50,000 บาท
สํานักช่าง จํานวน 40,000 บาท)

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ามิเตอร์น้ํา มิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,233,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าโรงงานพัสดุหนองกระทุ่ม
ระบบบําบัดน้ําเสียและการกําจัดขยะมูลฝอย
(สํานักช่าง)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 23,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 5,000 บาท
สํานักช่าง จํานวน 18,000 บาท)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
(INTERNET) 
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 53,374,400 บาท แยกเป็น 
แผนงานเคหะและชุมชน

งานบําบัดน้ําเสีย รวม 53,374,400 บาท
งบบุคลากร รวม 13,466,400 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 13,466,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 3,711,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป
(สํานักช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 25,100 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวของพนักงานเทศบาล และเงินเพิ่มอื่น ๆ
(สํานักช่าง)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 344,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุง
ค่าจ้างประจําป
(สํานักช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 8,651,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง
(สํานักช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 733,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
(สํานักช่าง)
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งบดําเนินงาน รวม 22,428,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 328,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(สํานักช่าง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
(สํานักช่าง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจํา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
(สํานักช่าง)
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ค่าใช้สอย รวม 14,300,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 13,300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้
     + ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
ยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมในการรังวัดตรวจสอบเขตที่ดิน ฯลฯ
     + ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าชดเชย
มิเตอร์ไฟฟาที่ชํารุด
     + ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าปรับปรุงกระแสไฟฟา
ค่าลอกท่อระบายน้ํา ฯลฯ
     + ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง ทําสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ม้วนวีดีทัศน์ แผ่นพับ
เพื่อแจกจ่ายให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ฯลฯ
     + ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
ระบบรวบรวมน้ําเสียและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ
บําบัดน้ําเสีย
     + ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
(สํานักช่าง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ และ
ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ในระหว่างเดินทางไปราชการ
ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
เมื่อมีความจําเป็นต้องเดินทางไปราชการหรือในกรณี
ที่พนักงานเทศบาลโอน (ย้าย) ไปประจําสํานักงานอื่น 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
(สํานักช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 950,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
(สํานักช่าง)
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ค่าวัสดุ รวม 6,250,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ตลอดจนค่ากระดาษ
เขียนแบบ กระดาษพิมพ์แบบ อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องมือ
ในการเขียนแบบ เครื่องเขียนตัวอักษร ไม้บรรทัด เครื่องเจาะ
กระดาษ ดินสอ ปากกา ฯลฯ
(สํานักช่าง)

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟาต่าง ๆ ที่ใช้ในการบํารุงรักษา
ซ่อมแซมไฟฟาสาธารณะที่มีอยู่เดิม และจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์
ไฟฟาสําหรับติดตั้งในถนน ตรอก ซอย ที่ยังไม่มีไฟฟาแสงสว่าง
เท่าที่จําเป็น เพื่อให้มีแสงสว่างและเกิดความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน
(สํานักช่าง)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น
ฯลฯ เท่าที่จําเป็น
(สํานักช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 4,700,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างและบํารุงรักษา
ซ่อมแซมถนนหนทาง ท่อเมนประปาที่ชํารุด เนื่องจากการ
ซ่อมถนนหรือระบบระบายน้ําและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น
ดินฝังกลบ ยางแอสฟัสท์ติก หินย่อยขนาดต่าง ๆ สี เหล็กเส้น 
ปูนซีเมนต์ ไม้ ตะปู ฯลฯ
(สํานักช่าง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เพลา 
ตลับลูกปน น้ํามันเบรก หัวเทียน ฯลฯ สําหรับยานพาหนะ 
เครื่องจักรกล ฯลฯ 
(สํานักช่าง)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 900,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จารบี น้ํามันเครื่อง
ให้ยานพาหนะต่าง ๆ
(สํานักช่าง)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํายาต่าง ๆ อุปกรณ์ในการวิเคราะห์น้ําเสีย 
สารเคมีต่าง ๆ เช่น น้ํายากัดสนิม น้ํายาล้างหม้อน้ํา
น้ํายาดับกลิ่นขยะ ชุดทดสอบหาออกซิเจนในน้ําพีเอช
คลอรีนอิสระ ฯลฯ 
(สํานักช่าง)

วัสดุการเกษตร จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปุ๋ย ถุงพลาสติก และจัดซื้อพันธุ์ไม้ดอก
ไม้ประดับ ต้นไม้ใหญ่ ตลอดจนเครื่องมือขนาดเล็ก เช่น
กรรไกรตัดต้นไม้ บัวรดน้ํา สายยาง กระถางต้นไม้ ฯลฯ
เท่าที่จําเป็น เพื่อประดับตามถนนสายต่าง ๆ ตลอดจน
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ตกแต่งสวนสาธารณะต่าง ๆ ของ
เทศบาล ทําให้บ้านเมืองเกิดความร่มรื่นและสวยงาม
(สํานักช่าง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ
โปสเตอร์ ฟิล์มถ่ายรูป ฯลฯ
(สํานักช่าง)

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อใช้ในการซ่อมไฟฟา
สาธารณะ ซ่อมถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ํา เช่น เสื้อผ้า
ชุดปฏิบัติงาน ถุงมือ รองเท้า เข็มขัด ฯลฯ
(สํานักช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง ตลับผ้าหมึก ฯลฯ
(สํานักช่าง)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,550,000 บาท
ค่าไฟฟา จํานวน 1,500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟาโรงงานพัสดุหนองกระทุ่ม
ระบบบําบัดน้ําเสีย โบราณสถาน
(สํานักช่าง)

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาสํานักช่าง สถานีสูบน้ําเสีย
อนุสรณ์สถาน กําแพงเมืองเก่า
(สํานักช่าง)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ต เช่น
ค่าสมาชิกอินเตอร์เน็ต ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าดูแลและ
รักษาเว็บไซต์ ค่าเช่าเครื่องแม่ข่าย ค่าจ้างทําโปรแกรม
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
(สํานักช่าง)

งบลงทุน รวม 17,480,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 500,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
(สํานักช่าง)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 16,980,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ค่าก่อสร้างฝายน้ําล้น (บุ่งตาหลั่ว) จํานวน 4,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารระบายน้ํา 1 แห่ง
ตามแบบแปลนของเทศบาลนครนครราชสีมา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.3-48 ลําดับที่ 66 
และแก้ไข
(สํานักช่าง)

ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ํา ถนน 30 กันยา ซอย 1 จํานวน 2,300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักทั้ง 2 ฝั่ง ความยาว
ประมาณ 240 เมตร ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร พื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 585 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลนครนครราชสีมา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 หน้าที่ 22 ลําดับที่ 1
(สํานักช่าง)

ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ํา ถนนสนามกีฬากลาง ซอย 8 จํานวน 1,300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวประมาณ 
130.00 เมตร ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาลนครนครราชสีมา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 44 ลําดับที่ 6
และแก้ไข
(สํานักช่าง)
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ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ํา ถนนสืบศิริ ข้างบ้านเลขที่ 160 จํานวน 530,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวประมาณ 
62.00 เมตร ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 198 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครนครราชสีมา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 หน้าที่ 23 ลําดับที่ 2
(สํานักช่าง)

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงรางระบายน้ําในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ช่วงที่ 7 จํานวน 8,850,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงรางระบายน้ํา ขนาดกว้าง 
9.50 เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาวประมาณ 316.00 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลนครนครราชสีมา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.3-18 ลําดับที่ 16
และแก้ไข
(สํานักช่าง)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 9,340,800 บาท แยกเป็น 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 9,340,800 บาท
งบบุคลากร รวม 7,019,400 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 7,019,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 3,248,100 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป
(กองสวัสดิการสังคม)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 71,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประเภทอํานวยการ
ท้องถิ่นระดับกลาง จํานวน 1 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ 
5,600 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
เทศบาล และเงินเพิ่มอื่น ๆ
(กองสวัสดิการสังคม)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทอํานวยการ
ท้องถิ่นระดับกลาง จํานวน 1 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ 
5,600 บาท ระดับต้น จํานวน 1 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ 
1,500 บาท
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3,426,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
(กองสวัสดิการสังคม)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 189,100 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
(กองสวัสดิการสังคม)

งบดําเนินงาน รวม 2,321,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 512,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับ
แต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 248,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ
เบิกจ่ายค่าเช่าบ้านได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
(กองสวัสดิการสังคม)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 63,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
(กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้
     + ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการต่าง ๆ เช่น
ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด
ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่ง และค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ฯลฯ ที่จําเป็น
     + ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
แบบดิจิตอล
     + ค่ารับวารสาร ข่าวนิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์รายวัน
จากส่วนกลางและท้องถิ่น เพื่อติดตามข่าวความเคลื่อนไหว
ของเหตุการณ์บ้านเมือง และเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
     + ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าโอนเงินผู้ป่วยเอดส์
คนพิการ ผู้สูงอายุ ค่าลงทะเบียนอบรม และอื่น ๆ 
เท่าที่จําเป็น
     + ค่าติดตั้งไฟฟา น้ําประปา และโทรศัพท์ เช่น ค่าติดตั้ง
อุปกรณ์ไฟฟาเพิ่มเติม
     + ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือต่าง ๆ
     + ค่าโฆษณาและเผยแพร่ โดยจ่ายเป็นค่าจัดทํา
เอกสาร สิ่งตีพิมพ์ สติ๊กเกอร์อื่น ๆ เพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับ
งานประชาสัมพันธ์ของชุมชน ตลอดจนงานสําคัญต่าง ๆ
ให้ชุมชนในเขตเทศบาลทราบ
     + ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับ 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 
(กองสวัสดิการสังคม)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะเดินทาง 
และค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางไปราชการภายใน
ราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล และเข้ารับการอบรม
สัมมนา และการศึกษาดูงานหรือเป็นค่าขนย้าย ในกรณีที่มี
การโอน (ย้าย) ไปรับราชการที่เทศบาลอื่น ๆ
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าวัสดุ รวม 1,094,400 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 369,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ได้แก่ เครื่องเขียน แบบพิมพ์
ลูกโม่เครื่องอัดสําเนา แฟม และวัสดุอื่น ๆ เท่าที่จําเป็น
(กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟาและวิทยุ ได้แก่ ชุดไขควง ฟิวส์
สายไฟฟา ลําโพงฮอร์น ไมโครโฟน สายโทรศัพท์ หลอดไฟฟา
สตาร์ทเตอร์ สวิตช์ไฟฟา ปลั๊กสามตา ปลั๊กรางไฟ ลําโพง
ฮอร์นลายแม่ ลายลูก แบตเตอรี่ ที่ใช้กับวิทยุเทป และอื่น ๆ
เท่าที่จําเป็น
(กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ ถ้วยกาแฟ แก้วน้ํา
ผงซักฟอก น้ํายาดับกลิ่น ไม้กวาด และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จําเป็น
เพื่อใช้ในกองสวัสดิการสังคม
(กองสวัสดิการสังคม)

2-24-4



วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ซึ่งใช้ในการดูแลอาคาร
สิ่งก่อสร้างของกองสวัสดิการสังคม
(กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น รถยนต์
รถจักรยานยนต์ ได้แก่ ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ เพลา
น้ํามันเบรก หัวเทียน สายพาน อะไหล่รถยนต์ ฯลฯ
(กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 280,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันหล่อลื่น เพื่อใช้กับรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ ของกองสวัสดิการสังคม
(กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น 
แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ น้ํายาต่างๆ คลอรีน ฯลฯ
(กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประเภทต่าง ๆ
เช่น ฟิล์มสไลด์ เทปชนิดคาสเซ็ท เทปชนิดบันทึก วีดีโอ 
ประเภทต่าง ๆ เพื่อใช้ในกิจการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ที่จําเป็นหรือวัสดุ เช่น ไม้อัด ไม้เคร่า แผ่นพลาสติกต่าง ๆ
ไวท์บอร์ด และอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับการเขียน ระบายสี 
หรือวัสดุโฆษณาอื่น ๆ เท่าที่จําเป็น
(กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา เช่น ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล
ตะกร้อ และอื่น ๆ เท่าที่จําเป็น
(กองสวัสดิการสังคม)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษปริ้น
แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี ดีวีดี เม้าท์ แผ่นรองเม้าท์ หมึกปริ้นเตอร์
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ เท่าที่จําเป็น
(กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุดนตรี จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดนตรี เช่น กลอง ฉิ่ง ฉาบ และอื่น ๆ
ที่จําเป็น
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 335,000 บาท
ค่าไฟฟา จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟาภายในอาคารสํานักงานของ
กองสวัสดิการสังคม ห้องประชุมกองสวัสดิการสังคม
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาภายในอาคารสํานักงาน
กองสวัสดิการสังคม
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อประสานงานของ
กองสวัสดิการสังคม
(กองสวัสดิการสังคม)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,778,900 บาท แยกเป็น 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 5,778,900 บาท
งบบุคลากร รวม 2,910,300 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,910,300 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,906,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี
(กองสวัสดิการสังคม)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 3,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล 
และเงินเพิ่มอื่น ๆ
(กองสวัสดิการสังคม)

งบดําเนินงาน รวม 2,868,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 205,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 67,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ
เบิกจ่ายค่าเช่าบ้านได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
(กองสวัสดิการสังคม)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 38,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้สอย รวม 2,580,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้
     + ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการต่าง ๆ เช่น
ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด
ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่ง และค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ฯลฯ ที่จําเป็น
     + ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
แบบดิจิตอล
     + ค่ารับวารสาร ข่าวนิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์รายวัน
จากส่วนกลางและท้องถิ่น เพื่อติดตามข่าวความเคลื่อนไหว
ของเหตุการณ์บ้านเมือง และเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
     + ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าโอนเงินผู้ป่วยเอดส์
คนพิการ ผู้สูงอายุ ค่าลงทะเบียนอบรม และอื่น ๆ 
เท่าที่จําเป็น
     + ค่าติดตั้งไฟฟา น้ําประปา และโทรศัพท์ เช่น ค่าติดตั้ง
อุปกรณ์ไฟฟาเพิ่มเติม
     + ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือต่าง ๆ
     + ค่าโฆษณาและเผยแพร่ โดยจ่ายเป็นค่าจัดทํา
เอกสาร สิ่งตีพิมพ์ สติ๊กเกอร์อื่น ๆ เพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับ
งานประชาสัมพันธ์ของชุมชน ตลอดจนงานสําคัญต่าง ๆ
ให้ชุมชนในเขตเทศบาลทราบ
     + ค่าจ้างสํารวจข้อมูลพื้นฐานของชุมชนในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา
     + ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับ 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 
(กองสวัสดิการสังคม)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะเดินทาง 
และค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางไปราชการภายใน
ราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล และเข้ารับการอบรม
สัมมนา และศึกษาดูงานหรือเป็นค่าขนย้าย ในกรณีที่มี
การโอน (ย้าย) ไปรับราชการที่เทศบาลอื่น ๆ
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้จ่ายในโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการค้นหา/คัดกรองผู้เสพติดยาเสพติด
ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จัดอบรมให้ความรู้กับ 
ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน ทั้ง 90 ชุมชน
ประธานและคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน/ประชาชน 
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ 
ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพิธี
เปิด/ปิด ค่าของที่ระลึก ค่าปายประชาสัมพันธ์ สื่อโฆษณา 
สิ่งพิมพ์ ค่าสนับสนุนการจัดนิทรรศการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 200,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-137 ลําดับที่ 3
(กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน
เขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าพิธีเปิด/ปิด ค่าปาย
ประชาสัมพันธ์ สื่อโฆษณา สิ่งพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 200,000 บาท
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-149 ลําดับที่ 12
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และ
การให้บริการด้านต่าง ๆ ของเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าตกแต่ง
สถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเวที ค่าจัดนิทรรศการ ค่าปาย
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพิธี
เปิด/ปิด สื่อโฆษณา ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 100,000 บาท
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.1-85 ลําดับที่ 2
(กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมสัมมนาผู้นําชุมชนในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา

จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาประธาน
ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา และผู้ที่เกี่ยวข้อง
จํานวน 12 ครั้ง ๆ ละ 140 คน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าปายประชาสัมพันธ์
ค่าสื่อโฆษณา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 
250,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-145 ลําดับที่ 8
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาองค์กรชุมชน จํานวน 1,100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้และศึกษา
ดูงานแก่องค์กรชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าพิธีเปิด/ปิด ค่าปายประชาสัมพันธ์
ค่าของที่ระลึก สื่อโฆษณา ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการเยี่ยมชม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 1,100,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-135 ลําดับที่ 1
(กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการเวทีชุมชน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เสนอปัญหาความต้องการ ตลอดจนเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในการดําเนินงานต่าง ๆ ของเทศบาล
และรวบรวมปัญหา ข้อเสนอแนะ เพื่อจัดทําแผนชุมชน
สําหรับใช้เป็นข้อมูลในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพิธีเปิด/ปิด ค่าของที่ระลึก 
ค่าปายประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 100,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-136 ลําดับที่ 2
(กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการตลาด จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
ให้กับผู้ผลิตสินค้า ผู้ประกอบการ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าพิธีเปิด/ปิด สื่อโฆษณา สิ่งพิมพ์ ค่าสนับสนุนการจัด
นิทรรศการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 
100,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.4-5 ลําดับที่ 3
(กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้และ
ทักษะวิชาชีพ ฝึกอบรมความรู้ทางวิชาการ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้ผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์ จัดประกวดสุดยอด
ผลิตภัณฑ์ โดยมีกลุ่มเปาหมาย ได้แก่ ประชาชนทั่วไป
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ผลิตสินค้าชุมชน กลุ่มอาชีพ 
วิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตสินค้า OTOP โดยจ่ายเป็น
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอุปกรณ์สาธิต ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าโล่ ค่าวัสดุ ค่ากรรมการ
ตัดสิน ค่าใบประกาศ ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง
ค่าปายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่าย
ภายในวงเงิน 300,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.4-2 ลําดับที่ 1
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าวัสดุ รวม 82,800 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 32,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ได้แก่ เครื่องเขียน แบบพิมพ์
ลูกโม่เครื่องอัดสําเนา แฟม และวัสดุอื่น ๆ เท่าที่จําเป็น
(กองสวัสดิการสังคม)
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟาและวิทยุ ได้แก่ ฟิวส์ สายไฟฟา 
ไมโครโฟน สายโทรศัพท์ หลอดไฟฟา สตาร์ทเตอร์ 
สวิตช์ไฟฟา ปลั๊กสามตา ปลั๊กรางไฟ แบตเตอรี่ ที่ใช้กับ
วิทยุเทป และอื่น ๆ เท่าที่จําเป็น
(กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ซึ่งใช้ในการดูแลอาคาร
สิ่งก่อสร้างของกองสวัสดิการสังคม
(กองสวัสดิการสังคม)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 854,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 854,000 บาท
งบบุคลากร รวม 774,000 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 774,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 756,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป
(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ  จํานวน 166,100 บาท
สํานักการศึกษา  จํานวน 589,900 บาท)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่น
ระดับต้น จํานวน 1 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ 1,500 บาท
(สํานักการศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย
(สํานักการศึกษา)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 9,920,200 บาท แยกเป็น 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 9,920,200 บาท
งบบุคลากร รวม 2,838,200 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,838,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 998,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี
(สํานักการศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,707,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง 
(สํานักการศึกษา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 132,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
(สํานักการศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 7,082,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 220,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แก่พนักงาน และลูกจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
(สํานักการศึกษา)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
(สํานักการศึกษา)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
และลูกจ้างประจํา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
(สํานักการศึกษา)

ค่าใช้สอย รวม 3,662,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,270,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้ 
     + ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน 
ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าจ้างยาม ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่ง 
ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าจ้างเหมาอื่น ๆ 
ที่จําเป็น ฯลฯ 
     + ค่ารับวารสาร เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสารท้องถิ่น ฯลฯ
     + ค่าเข้าเล่มหนังสือ เข้าปกหนังสือต่าง ๆ 
     + ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
ป้ายคัทเอาท์ ฯลฯ
     + ค่าเช่าทรัพย์สิน 
     + ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
     + ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับ 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 
(สํานักการศึกษา)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง 
และบุคลากรทางการศึกษา เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับ
การอบรม ติดต่อราชการต่างจังหวัดหรือโอน (ย้าย) ฯลฯ 
(สํานักการศึกษา)
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ค่าใช้จ่ายในการอบรมวินัยจราจร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้แก่
นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน เป็นค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 50,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-33 ลําดับที่ 33
(สํานักการศึกษา)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาในสังกัดเทศบาลนคร
นครราชสีมา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ในรุ่นต่าง ๆ ที่กําหนด และรุ่นอื่น ๆ ให้สอดคล้อง
กับการแข่งขัน ได้แก่ ฟุตบอล เปตอง วอลเล่ย์บอล ฟุตซอล 
เทเบิลเทนนิส เซปักตะกร้อ กรีฑาและกีฬาประเภทต่าง ๆ 
เป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเก็บตัว
ฝึกซ้อม ค่าชุดแข่งขัน ค่าชุดกีฬาต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุและอุปกรณ์การฝึกซ้อม
แข่งขัน เวชภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 
30,000 บาท
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-164-165 ลําดับที่ 16 
(สํานักการศึกษา)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศระดับ
ประเทศไทย

จํานวน 160,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาในสังกัดเทศบาลนคร
นครราชสีมา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ที่ผ่านรอบคัดเลือกระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในรุ่นต่าง ๆ ที่กําหนด และรุ่นอื่น ๆ 
ให้สอดคล้องกับการแข่งขัน ได้แก่ ฟุตบอล เปตอง วอลเล่ย์บอล 
ฟุตซอล เทเบิลเทนนิส เซปักตะกร้อ กรีฑา และกีฬาประเภท
ต่าง ๆ เป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเก็บตัว
ฝึกซ้อม ค่าชุดแข่งขัน ชุดกีฬาต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุและอุปกรณ์การฝึกซ้อม
แข่งขัน เวชภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 
160,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-166-167 ลําดับที่ 17 
(สํานักการศึกษา)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน 
ในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา เป็นค่าตอบแทนกรรมการ 
ค่าของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับพิธีเปิด ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
และผู้เกี่ยวข้อง ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าชุดกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์
กีฬา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 
50,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-163 ลําดับที่ 15
(สํานักการศึกษา) 
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ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาเด็กอนุบาลเทศบาลนคร
นครราชสีมา

จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬาเด็กอนุบาล
ภายในและภายนอกเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
เป็นค่าตอบแทนกรรมการ ค่าวัสดุ ค่าของรางวัล 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
พิธีเปิด-ปิด ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ายานพาหนะ ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 
ค่าชุดกีฬา ค่าวัสดุและอุปกรณ์กีฬา ค่าสนับสนุนขบวนแห่ 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 250,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-168-169 ลําดับที่ 18 
(สํานักการศึกษา)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน
เทศบาลนครนครราชสีมา

จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ 
ได้แก่ เทเบิลเทนนิส ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล บาสเกตบอล 
เซปักตะกร้อ เปตอง และกีฬาประเภทอื่น ๆ เป็นค่าเก็บตัว
ฝึกซ้อม ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าวัสดุ ค่ายานพาหนะ 
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าของรางวัล 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีเปิด-ปิด 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์กีฬา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 
400,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-158 ลําดับที่ 10  
(สํานักการศึกษา)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมเยาวชนส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมและฝึกสอน
ในด้านกีฬา นันทนาการ ดนตรี และอื่น ๆ โดยจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 50,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-160 ลําดับที่ 12
และแก้ไข 
(สํานักการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในโครงการดนตรี ศิลปะ และการแสดงเพื่อประชาชน จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแสดงดนตรี การแสดงด้านศิลปะ 
และการแสดงอื่น ๆ เนื่องในวันสําคัญต่าง ๆ ของชาติ ศาสนา 
จัดกิจกรรมประกวดดนตรี ประกวดงานด้านศิลปะ ประกวด
การแสดงอื่น ๆ สําหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเวที เครื่องเสียง การแสดง และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 300,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-155 ลําดับที่ 7
(สํานักการศึกษา)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งนักกีฬาสมาชิกศูนย์เยาวชนสุรนารี
เข้าร่วมการแข่งขัน

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาที่เป็นสมาชิก
ศูนย์เยาวชนสุรนารี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในรายการต่าง ๆ 
อาทิ เพาะกาย ฟุตบอล วอลเล่ย์บอลชาย-หญิง เทเบิลเทนนิส 
ว่ายน้ํา และกรีฑา ฯลฯ เป็นค่าเช่าที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 20,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-159 ลําดับที่ 11 
(สํานักการศึกษา)

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
ต่าง ๆ ที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น
(สํานักการศึกษา)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 1,062,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
(เงินอุดหนุน)
(สํานักการศึกษา) 

ค่าวัสดุ รวม 820,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ปากกา
และเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ ใช้ในสํานักงาน หนังสือ
ห้องสมุด ฯลฯ
(สํานักการศึกษา)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า 
หลอดไฟฟ้า ฯลฯ 
(สํานักการศึกษา)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ อุปกรณ์งานบ้าน 
แปรง ผงซักฟอก ไม้กวาด ฯลฯ 
(สํานักการศึกษา)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซิเมนต์ ทราย กระเบื้อง 
รวมทั้งวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ฯลฯ 
(สํานักการศึกษา)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก 
ยางใน ฯลฯ 
(สํานักการศึกษา)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ น้ํามันเบนซิน 
น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
(สํานักการศึกษา)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น
แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ น้ํายาต่างๆ คลอรีน ฯลฯ 
(สํานักการศึกษา)

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ดิน และอุปกรณ์
ต่าง ๆ ฯลฯ 
(สํานักการศึกษา)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี แผ่นซีดี 
ม้วนเทป วีดีโอเทป ฯลฯ 
(สํานักการศึกษา)
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วัสดุกีฬา จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ เช่น ลูกฟุตบอล 
ลูกปิงปอง ฯลฯ 
(สํานักการศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
(สํานักการศึกษา)

วัสดุการศึกษา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในสถานศึกษา และใช้เกี่ยวกับ
การเรียนการสอน งานเลือกแขนงต่าง ๆ ฯลฯ ของหน่วยงานใน
สังกัดสํานักการศึกษา
(สํานักการศึกษา)

วัสดุดนตรี จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดนตรี ฯลฯ 
(สํานักการศึกษา)

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุในหมวด
ต่าง ๆ ฯลฯ 
(สํานักการศึกษา)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,380,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 2,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของหน่วยงานในสังกัด
สํานักการศึกษา และสนามกีฬาฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลนครนครราชสีมา 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
(เงินอุดหนุน)
(สํานักการศึกษา) 
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ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาของหน่วยงานในสังกัดสํานักการ
ศึกษา 
(สํานักการศึกษา)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อราชการกับหน่วยงานอื่น ๆ
ของหน่วยงานในสังกัดสํานักการศึกษา ฯลฯ 
(สํานักการศึกษา)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง ค่าบริการรายเดือน ของสํานักการศึกษา 
(สํานักการศึกษา)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,304,700 บาท แยกเป็น 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 7,304,700 บาท
งบบุคลากร รวม 1,794,700 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,794,700 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 904,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี
(สํานักการศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 877,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง 
(สํานักการศึกษา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง 
(สํานักการศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 5,510,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แก่พนักงาน และลูกจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(สํานักการศึกษา)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจํา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
(สํานักการศึกษา)
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ค่าใช้สอย รวม 5,200,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้ 
     + ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน 
ค่าจ้างเหมา ทําความสะอาด ค่าจ้างยาม ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่ง 
ค่าติดตั้งไฟฟา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ที่จําเป็น 
ฯลฯ 
     + ค่ารับวารสาร เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสารท้องถิ่น ฯลฯ 
     + ค่าเข้าเล่มหนังสือ เข้าปกหนังสือต่าง ๆ     
     + ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
ปายคัทเอาท์ ฯลฯ 
     + ค่าเช่าทรัพย์สิน 
     + ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
     + ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับ  
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  
(สํานักการศึกษา)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง 
และบุคลากรทางการศึกษา เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับ
การอบรม ติดต่อราชการต่างจังหวัดหรือโอน (ย้าย) ฯลฯ 
(สํานักการศึกษา)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการงานตรุษจีน จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานตรุษจีน 
เป็นค่าตกแต่งสถานที่ จัดประกวดกิจกรรม จัดการแสดง
ศิลปะวัฒนธรรม การแสดงอื่น ๆ การออกร้านอาหาร
และสินค้าต่าง ๆ ค่าสนับสนุน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่าย
ภายในวงเงิน 400,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.4-14 ลําดับที่ 9
(สํานักการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในโครงการงานลอยกระทง จํานวน 800,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานลอยกระทง การประกวด
กระทง ขบวนแห่และผู้เข้าประกวด จ่ายเป็นเงินหรือของรางวัล
ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่ามหรสพ ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าจัดทํารถขบวนของ
เทศบาล ค่าโฆษณาและเผยแพร่ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ 
ฯลฯ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายใน
วงเงิน 800,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.4-13 ลําดับที่ 8 
(สํานักการศึกษา)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการงานวันขึ้นปีใหม่ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์ ค่าจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ ค่าภาชนะใส่ข้าวสารอาหารแห้ง ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่าย
ภายในวงเงิน 100,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.4-12 ลําดับที่ 7
(สํานักการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในโครงการงานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี จํานวน 800,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในวันที่ 22 มีนาคม-3 เมษายน ของทุกปี
เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทําบุญตักบาตร เครื่องบวงสรวง
ขบวนแห่ พิธีเปิด จัดนิทรรศการ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 800,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.4-15 ลําดับที่ 10
และแก้ไข
(สํานักการศึกษา)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการงานวันเทศบาล จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในวันที่ 24 เมษายน เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์
ในพิธีสงฆ์ พิธีบวงสรวง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการ
จัดนิทรรศการเกี่ยวกับงานของเทศบาล ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 80,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.1-39 ลําดับที่ 4
และแก้ไข 
(สํานักการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในโครงการงานวันมาฆบูชา จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์ กิจกรรมประกวดวาดภาพ
ประกวดประทีปโคมถือ เป็นค่าของรางวัลการประกวดประเภท
ต่าง ๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 
60,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-150 ลําดับที่ 1  
(สํานักการศึกษา)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการงานวันวิสาขบูชา จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์ ค่าของรางวัลการประกวด
ประเภทต่าง ๆ ฯลฯ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 60,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-151 ลําดับที่ 2
(สํานักการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในโครงการงานสงกรานต์ จํานวน 800,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์ ค่าใช้จ่ายพิธีต่าง ๆ ค่าเงิน
รางวัลการประกวดต่าง ๆ เงินสนับสนุนขบวนแห่ การละเล่น 
ฯลฯ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ 
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทํารถขบวนของเทศบาล 
ค่าของรางวัล ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดย
ถัวจ่ายภายในวงเงิน 800,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.4-10 ลําดับที่ 5
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 7 รายการที่ 4 
(สํานักการศึกษา)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการงานแห่เทียนพรรษา จํานวน 2,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์ ค่าเงินรางวัล การประกวด
ต้นเทียน ขบวนแห่ การประกวดประเภทต่าง ๆ ค่ามหรสพ 
ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมา ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 2,000,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.4-11 ลําดับที่ 6
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 8-9 รายการที่ 5 
(สํานักการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศกาลถือศีลกินเจ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมถือศีลกินเจ 
เป็นค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จัดทํา
สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 20,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.4-16 ลําดับที่ 11 
(สํานักการศึกษา)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม
ของจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการประกวด
เพลงโคราช การประกวดการแต่งกายท้องถิ่น การประกวด
การพูดภาษาโคราช เป็นค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล 
ค่าเกียรติบัตร ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าวัสดุ 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่าย
ภายในวงเงิน 30,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-152 ลําดับที่ 4
และแก้ไข  
(สํานักการศึกษา)

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
ต่าง ๆ ที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น
(สํานักการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ปากกา
และเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ ใช้ในสํานักงาน หนังสือ
ห้องสมุด ฯลฯ
(สํานักการศึกษา)

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟาและวิทยุ เช่น สายไฟฟา 
หลอดไฟฟา ฯลฯ 
(สํานักการศึกษา)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ อุปกรณ์งานบ้าน 
แปรง ผงซักฟอก ไม้กวาด ฯลฯ 
(สํานักการศึกษา)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก 
ยางใน ฯลฯ 
(สํานักการศึกษา)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ น้ํามันเบนซิน 
น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
(สํานักการศึกษา)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี แผ่นซีดี 
ม้วนเทป วีดีโอเทป ฯลฯ 
(สํานักการศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
(สํานักการศึกษา)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,521,400 บาท แยกเป็น 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 1,521,400 บาท
งบบุคลากร รวม 1,029,000 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,029,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 418,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 586,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

งบดําเนินงาน รวม 492,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ต้องปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
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ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้      
     + ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการต่าง ๆ เช่น 
ค่าจ้างทําความสะอาด ค่าจ้างกําจัดปลวก ฯลฯ 
     + ค่ารับวารสารข่าว นิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์รายวัน
จากส่วนกลางและท้องถิ่น เพื่อติดตามข่าวความเคลื่อนไหว
ของเหตุการณ์บ้านเมือง และเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
     + ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ และป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ฯลฯ 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะเดินทาง 
และค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาล หรือเป็นค่าขนย้ายสิ่งของในกรณีที่มี
การโอน (ย้าย) ไปรับราชการที่เทศบาลอื่น 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้การเป็น
เจ้าบ้านที่ดีในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว การดูแลและช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยว โดยจัดอบรมให้กับประชาชนทั่วไปที่ประกอบอาชีพ
ต่างๆ จํานวน 40 คน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ
ค่าวัสดุ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน
80,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.4-9 ลําดับที่ 4
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
(Road Show) ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา

จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยว (Road Show) กับภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่ ค่าป้าย 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ํามัน
เชื้อเพลิง ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่าย
ภายในวงเงิน 80,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.4-6 ลําดับที่ 1
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์น้อยหลานคุณย่า
พาชมเมือง

จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมอาสาสมัคร
มัคคุเทศก์น้อย โดยมีเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเข้าร่วม
กิจกรรม จํานวน ไม่น้อยกว่า 40 คน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่าย
ภายในวงเงิน 80,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.4-8 ลําดับที่ 3
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องใช้
สํานักงาน ตามความจําเป็น เช่น กระดาษ หมึก ปากกา 
ดินสอ สมุด ฯลฯ
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟ 
สายลําโพง ฟวส์ สปอร์ตไลท์ ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นสบู่ น้ํายาล้างจาน น้ํายาดับกลิ่น ฯลฯ 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประเภทต่าง ๆ 
เช่น เมมโมรี่การ์ด กระดาษเขียนโปสเตอร์ กระดาษสี
ชนิดต่าง ๆ ฯลฯ 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษต่อเนื่อง 
หัวพิมพ์ หมึกพิมพ์ ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ฯลฯ
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,400 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ศูนย์ประชาสัมพันธ์
นักท่องเที่ยว เทศบาลนครนครราชสีมา
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 8,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ต
เช่น ค่าสมาชิก ค่าใช้บริการโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,107,600 บาท แยกเป็น 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,107,600 บาท
งบบุคลากร รวม 2,087,600 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,087,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,015,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป
(สํานักช่าง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทอํานวยการ
ท้องถิ่นระดับต้น จํานวน 4 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ
1,500 บาท
(สํานักช่าง)

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
(สํานักช่าง)
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ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ และ
ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ในระหว่างเดินทางไปราชการ
ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
เมื่อมีความจําเป็นที่ต้องเดินทางไปราชการหรือในกรณี
ที่พนักงานเทศบาลโอน (ย้าย) ไปประจําสํานักงานอื่น
(สํานักช่าง)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 85,435,600 บาท แยกเป็น 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง รวม 85,435,600 บาท
งบบุคลากร รวม 26,520,600 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 26,520,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 10,003,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป
(สํานักช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 42,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล
และเงินเพิ่มอื่น ๆ
(สํานักช่าง)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 2,385,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุง
ค่าจ้างประจําป
(สํานักช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 13,099,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง
(สํานักช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 989,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
(สํานักช่าง)
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งบดําเนินงาน รวม 8,608,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 378,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(สํานักช่าง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
(สํานักช่าง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 130,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจํา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
(สํานักช่าง)

ค่าใช้สอย รวม 470,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้
     + ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
ยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมในการรังวัดตรวจสอบเขตที่ดิน ฯลฯ
     + ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าชดเชย
มิเตอร์ไฟฟาที่ชํารุด
     + ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าปรับปรุงกระแสไฟฟา
ค่าลอกท่อระบายน้ํา ฯลฯ
     + ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง ทําสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ม้วนวีดีทัศน์ แผ่นพับ
เพื่อแจกจ่ายให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ฯลฯ
     + ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
(สํานักช่าง)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ และ
ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ในระหว่างเดินทางไปราชการ
ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
เมื่อมีความจําเป็นที่ต้องเดินทางไปราชการหรือในกรณี
ที่พนักงานเทศบาลโอน (ย้าย) ไปประจําสํานักงานอื่น
(สํานักช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
(สํานักช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 7,760,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ตลอดจนค่ากระดาษ
เขียนแบบ กระดาษพิมพ์แบบ อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องมือ
ในการเขียนแบบ เครื่องเขียนตัวอักษร ไม้บรรทัด เครื่องเจาะ
กระดาษ ดินสอ ปากกา ฯลฯ
(สํานักช่าง)

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 2,700,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟาต่าง ๆ ที่ใช้ในการบํารุงรักษา
ซ่อมแซมไฟฟาสาธารณะที่มีอยู่เดิม และจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์
ไฟฟาสําหรับติดตั้งในถนน ตรอก ซอย ที่ยังไม่มีไฟฟาแสงสว่าง
เท่าที่จําเป็น เพื่อให้มีแสงสว่างและเกิดความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน
(สํานักช่าง)
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 2,800,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างและบํารุงรักษา
ซ่อมแซมถนนหนทาง ท่อเมนประปาที่ชํารุด เนื่องจากการ
ซ่อมถนนหรือก่อสร้างถนนและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น
ดินฝังกลบ ยางแอสฟัลท์ติก หินคลุก หินย่อยขนาดต่าง ๆ 
สี เหล็กเส้น ปูนซีเมนต์ ไม้ ตะปู ฯลฯ
(สํานักช่าง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เพลา 
ตลับลูกปน น้ํามันเบรก หัวเทียน ฯลฯ สําหรับยานพาหนะ 
เครื่องจักรกล ฯลฯ  
(สํานักช่าง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 1,600,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จารบี น้ํามันเครื่อง
ให้ยานพาหนะต่าง ๆ
(สํานักช่าง)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํายาต่าง ๆ สารเคมีต่าง ๆ เช่น น้ํายากัดสนิม 
น้ํายาล้างหม้อน้ํา ฯลฯ 
(สํานักช่าง)

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อใช้ในการซ่อมถนน 
ทางเท้า ท่อระบายน้ํา เช่น เสื้อผ้าชุดปฏิบัติงาน ถุงมือ รองเท้า 
เข็มขัด ฯลฯ
(สํานักช่าง)

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทอื่น ๆ
(สํานักช่าง)
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งบลงทุน รวม 50,307,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,500,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟา จํานวน 2,500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารถเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟา รถยนต์
ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 
4,000 ซีซี ติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าสําหรับซ่อมไฟฟา
สาธารณะ จํานวน 1 คัน เป็นเงิน 2,500,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และตั้งตามราคาท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.5-300 ลําดับที่ 10
และแก้ไข
(สํานักช่าง)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 47,807,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ํา ถนนมหาชัย 
ซอย 5/6-1

จํานวน 670,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
ยาว 115.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 620 ตารางเมตร 
พร้อมท่อระบายน้ํา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
พร้อมบ่อพักชนิดใต้ผิวจราจร ยาวไม่น้อยกว่า 115.00 เมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาลนครนครราชสีมา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 64 ลําดับที่ 8 
และแก้ไข
(สํานักช่าง)
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ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ํา ถนนมิตรภาพ 
ซอย 3 ถึง ซอย 5

จํานวน 4,600,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ํา
ดังนี้
     1. ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 5.30–6.00 เมตร ยาว 212.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1,230 ตารางเมตร ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักชนิดใต้ผิวจราจร  
ยาวไม่น้อยกว่า 212.00 เมตร
     2. ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 5.50–6.00 เมตร ยาว 236.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1,375 ตารางเมตร ก่อสร้างท่อระบายน้ํา 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก
ชนิดใต้ผิวจราจร ยาวไม่น้อยกว่า 236.00 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลนครนครราชสีมา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.4-18 ลําดับที่ 2 
และแก้ไข
(สํานักช่าง)

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนไชยณรงค์ ซอย 3/13 จํานวน 946,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
ยาว 97.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 408 ตารางเมตร 
พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลนครนครราชสีมา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 หน้าที่ 64 ลําดับที่ 31
(สํานักช่าง)
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ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนท้าวสุระ 2/9 จํานวน 1,045,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
ยาว 278.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 860 ตารางเมตร
พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลนครนครราชสีมา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 71 ลําดับที่ 16
และแก้ไข
(สํานักช่าง)

ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนสืบศิริ 49 จํานวน 3,600,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
ยาว 607.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,900 ตารางเมตร 
พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลนครนครราชสีมา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 หน้าที่ 67 ลําดับที่ 34
(สํานักช่าง)

ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ํา ถนน 30 กันยา 
ซอย 6

จํานวน 7,800,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
ยาว 685.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,765 ตารางเมตร 
ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
พร้อมบ่อพักชนิดใต้ผิวจราจร ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร
นครราชสีมา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 หน้าที่ 58 ลําดับที่ 25
(สํานักช่าง)
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ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ํา ถนนท้าวสุระ
ซอย 13

จํานวน 5,416,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 4.40-13.00 เมตร ยาว 439.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 3,795 ตารางเมตร ก่อสร้างท่อระบายน้ํา 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก
ชนิดใต้ผิวจราจร (ฝั่งซ้าย) ยาว 300.00 เมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาลนครนครราชสีมา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 หน้าที่ 61 ลําดับที่ 28
(สํานักช่าง)

ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ํา ถนนมุขมนตรี 
ซอย 24 (ตรงข้ามสาธารณสุขสวนพริกไทย)

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
ยาว 22.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 70 ตารางเมตร
ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
พร้อมบ่อพักชนิดใต้ผิวจราจรฝั่งเดียว ความยาว 25.00 เมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาลนครนครราชสีมา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 หน้าที่ 75 ลําดับที่ 42
(สํานักช่าง)
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ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมเปลี่ยนฝารางระบายน้ํา 
ถนนมหาชัย ซอย 5/8 - 5/8/1

จํานวน 2,484,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 4.30-5.20 เมตร ยาว.188.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1,650 ตารางเมตร พร้อมเปลี่ยนฝารางเหล็กหล่อ
ตามแบบแปลนของเทศบาลนครนครราชสีมา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 หน้าที่ 62 ลําดับที่ 29
(สํานักช่าง)

ค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน 30 กันยา 
(จากถนนสุรนารายณ์ - ถนนกีฬากลาง)

จํานวน 9,945,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หนา 0.05 เมตร ยาว 2,120 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
16,380 ตารางเมตร พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อ
ตามแบบแปลนของเทศบาลนครนครราชสีมา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 หน้าที่ 52 ลําดับที่ 19
(สํานักช่าง)

ค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านวีไอพี 
ซอย 9 จาก ซอย 5 ถึง ซอย 8

จํานวน 543,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หนา 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาวประมาณ 
207.00 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1,242 
ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครนครราชสีมา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.4-66 ลําดับที่ 65
(สํานักช่าง)
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ค่าปรับปรุงฟุตบาททางเท้าระบบไฟฟาสาธารณะ ถนนพลแสน 
(ถนนชุมพล - ถนนประจักษ์)

จํานวน 8,108,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงฟุตบาททางเท้า ความยาวรวม 
1,057 เมตร หรือพื้นที่ทางเท้าไม่น้อยกว่า 2,326 ตารางเมตร 
ทั้งสองฝั่ง พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ําเหล็กหล่อ 
ปรับปรุงระบบไฟฟาสาธารณะ จํานวน 1 ระบบ
ตามแบบแปลนของเทศบาลนครนครราชสีมา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 หน้าที่ 88 ลําดับที่ 55
และแก้ไข
(สํานักช่าง)

ค่าปรับปรุงห้องน้ํา ชั้น 1 - ชั้น 6 อาคารฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ 50 ป

จํานวน 2,500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารื้อถอนกระเบื้องปูพื้น กรุผนัง สุขภัณฑ์
และระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟาแสงสว่างของเดิมพร้อมทําการ
ติดตั้งใหม่ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 125 ตารางเมตร 
ตามแปลนของเทศบาลนครนครราชสีมา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 หน้าที่ 6 ลําดับที่ 2
และแก้ไข
(สํานักปลัดเทศบาล)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,973,500 บาท แยกเป็น 
แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด รวม 1,973,500 บาท
งบบุคลากร รวม 1,479,500 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,479,500 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,330,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 149,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งบดําเนินงาน รวม 494,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 130,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ต้องปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

2-32-1



ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้
     + ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เท่าที่จําเป็น เช่น การจ้าง
อัดสําเนาเทป ค่าจ้างเหมาตกแต่งสวนหย่อม สํานักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
     + ค่ารับวารสารทางวิชาการ เช่น หมอชาวบ้าน วารสาร
สิ่งแวดล้อม และหนังสือพิมพ์รายวัน ฯลฯ
     + ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง
ความร่วมมือของประชาชนในการดําเนินงานในเรื่องต่าง ๆ
เช่น การสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
     + ค่าระวางบรรทุก เช่น ค่าระวางรถบรรทุกขนส่งเวชภัณฑ์
และอื่น ๆ ในการจัดซื้อวัสดุบางชนิดจากต่างจังหวัด กรณี
ต้องจ่ายค่าขนส่ง
     + ค่าติดตั้งโทรศัพท์ เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท์ ไฟฟ้า ยกเว้นค่าตู้สาขา
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าวัสดุ รวม 144,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของหรือวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ สําหรับใช้ใน
สํานักงาน เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ เครื่องชั่งแบบ
สองหน้าปัด ฯลฯ
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟ และวัสดุไฟฟ้า 
เท่าที่จําเป็น เพื่อเปลี่ยนส่วนที่ชํารุด ภายในสํานัก
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการทําความสะอาด
เช่น ไม้กวาด ถังขยะ เข่ง แปรง น้ํายาล้างทําความสะอาด
ห้องสุขภัณฑ์ ฯลฯ
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย
บุ้งกี๋ ท่อน้ํา อุปกรณ์การประปา เครื่องสุขภัณฑ์ ฯลฯ
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออะไหล่รถยนต์ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก
ยางใน ฯลฯ ตลอดจนเครื่องมือขนาดเล็ก
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหล่อลื่นต่าง ๆ
เพื่อใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเตาแก๊ส เช่น 
น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันหล่อลื่น แก๊สหุงต้ม ฯลฯ
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ และอื่น ๆ เคมีภัณฑ์
และวัสดุทางการแพทย์
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ต้นไม้ 
ยาปราบศัตรูพืช กระถางต้นไม้ มีดดายหญ้า กรรไกร
ตัดกิ่งไม้หรือตัดหญ้า ฯลฯ
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น
ฟิล์มถ่ายภาพ ฟิล์มสไลด์ เทปบันทึกภาพและเสียง 
กระดาษทําบทความ/ข่าว ฯลฯ
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อรองเท้ายางหุ้มส้นสูงใต้เข่า ถุงมือหนัง
ชนิดยาว ผ้าปิดจมูก เสื้อกาวน์ ฯลฯ ให้พนักงาน คนงาน และ
เสื้อกั๊กสําหรับคนงานปัดกวาดและเก็บขนขยะมูลฝอย
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์เพิ่มเติม แผ่นกรองแสง แผ่นบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ 
กระดาษต่อเนื่อง ผ้าหมึกคอมพิวเตอร์ กระดาษไข
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ที่จําเป็น
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ามิเตอร์น้ํา มิเตอร์ไฟฟ้า สายส่งน้ํา ข้อต่อส่งน้ํา
ดับเพลิง รถบรรทุกน้ํา เพื่อใช้ล้างตลาด และอะไหล่
เครื่องพ่นยา ฯลฯ
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 170,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 170,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า สํานักสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
(สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสนับสนุนงบประมาณราย
จ่ายกิจการโครงการอื่น ๆ

1,681,000

เงินสนับสนุนงบประมาณราย
จ่ายกิจการประปา

84,440,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

8,522,600

เงินสํารองจ่าย 10,952,900

เบี้ยยังชีพความพิการ 22,154,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 702,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 149,424,000

เงินช่วยพิเศษ

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร

3,000,000

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

750,000

เงินกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ (กบ
ข.)

78,500

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสนับสนุนงบประมาณราย
จ่ายกิจการโครงการอื่น ๆ

1,681,000

เงินสนับสนุนงบประมาณราย
จ่ายกิจการประปา

84,440,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

8,522,600

เงินสํารองจ่าย 10,952,900

เบี้ยยังชีพความพิการ 22,154,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 702,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 149,424,000

เงินช่วยพิเศษ

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร

3,000,000

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

750,000

เงินกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ (กบ
ข.)

78,500

2-33-2



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

4,293,600

เงินช่วยค่าทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

100,000

เงินช่วยค่าทําศพ
พนักงานจ้าง

50,000

เงินช่วยค่าทําศพลูกจ้าง
ประจํา

50,000

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

5,666,300

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน

350,000

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

20,965,400

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพ

2,943,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
นายก/รองนายก

480,000

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

5,798,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

4,293,600

เงินช่วยค่าทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

100,000

เงินช่วยค่าทําศพ
พนักงานจ้าง

50,000

เงินช่วยค่าทําศพลูกจ้าง
ประจํา

50,000

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

5,666,300

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน

350,000

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

20,965,400

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพ

2,943,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
นายก/รองนายก

480,000

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

5,798,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

480,000

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

899,600

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2,132,300

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 1,839,000 1,236,700 1,833,900 1,727,500 3,901,400

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 20,182,400 13,075,900 29,443,300 9,009,600 52,842,300 3,426,000

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น

59,674,200 12,714,200 152,399,600 29,423,600 3,457,900 20,342,300 6,154,600

เงินประจําตําแหน่ง 1,114,800 252,000 198,000 18,000 348,000 85,200

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

1,632,300 191,700 14,809,200 5,746,200 328,400 74,800

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

1,011,100 766,400 1,221,600 747,000 4,924,400 189,100

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง
ประจํา

70,600 12,400 50,400 30,300 22,400

เงินวิทยฐานะ 16,687,200

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน 890,800 48,000 550,000 664,200 195,600 240,000 315,600

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

645,000 1,519,000 655,000 922,000 47,500 2,595,000 200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

480,000

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

899,600

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2,132,300

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 2,385,900 12,924,400

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 3,172,400 13,099,400 1,330,200 145,581,500

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น

3,077,500 12,019,300 299,263,200

เงินประจําตําแหน่ง 18,000 72,000 2,106,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

42,600 22,825,200

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

168,000 989,000 149,300 10,165,900

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง
ประจํา

186,100

เงินวิทยฐานะ 16,687,200

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน 40,000 48,000 2,992,200

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

140,000 200,000 130,000 7,053,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

306,000 90,000 300,000 2,290,000 200,000 100,000

ค่าเบี้ยประชุม 105,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

592,400 221,200 240,000 192,300 14,600 487,800 102,200

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรผู้ได้รับบํานาญ

314,000

ค่าใช้สอย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 840,000 950,000 490,000 170,000 150,000 8,464,500 280,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 8,160,000 105,000 2,480,000 1,080,000 30,000 43,417,000 250,000

ค่าชดใช้ความเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน
สําหรับผู้ประสบภัย

40,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการต่างประเทศ

5,000

2-33-7



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

3,286,000

ค่าเบี้ยประชุม 105,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

210,000 140,000 2,200,500

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรผู้ได้รับบํานาญ

314,000

ค่าใช้สอย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,082,000 400,000 40,000 12,866,500

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,390,000 10,000 10,000 56,932,000

ค่าชดใช้ความเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน
สําหรับผู้ประสบภัย

40,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการต่างประเทศ

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร

193,000 30,000 133,000 35,000 50,000 155,000 80,000

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
วินัยจราจร

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
การป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ
เขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา โดยการ
บูรณาการและการมี
ส่วนร่วมจากภาคีเครือ
ข่าย

1,000,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

200,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
แก้ไขปัญหาสัตว์จรจัด
ในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

120,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เข้าค่ายพัฒนาทักษะ
กิจกรรมการเรียนรู้

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร

35,000 70,000 781,000

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
วินัยจราจร

50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
การป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ
เขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา โดยการ
บูรณาการและการมี
ส่วนร่วมจากภาคีเครือ
ข่าย

1,000,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

200,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
แก้ไขปัญหาสัตว์จรจัด
ในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

120,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เข้าค่ายพัฒนาทักษะ
กิจกรรมการเรียนรู้

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งประเทศไทยรอบคัด
เลือกระดับ
ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งประเทศไทยรอบชิง
ชนะเลิศระดับ
ประเทศไทย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
แข่งขันกีฬา-กรีฑานัก
เรียนโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนคร
นครราชสีมา

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
แข่งขันกีฬาชุมชน
สัมพันธ์

200,000

2-33-11



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งประเทศไทยรอบคัด
เลือกระดับ
ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ

30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งประเทศไทยรอบชิง
ชนะเลิศระดับ
ประเทศไทย

160,000 160,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
แข่งขันกีฬา-กรีฑานัก
เรียนโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนคร
นครราชสีมา

50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
แข่งขันกีฬาชุมชน
สัมพันธ์

200,000

2-33-12



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
แข่งขันกีฬาเด็กอนุบาล
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
แข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชน
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
แข่งขันคนเก่งภายใน
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
แข่งขันทักษะและ
กิจกรรมทางวิชาการ

100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการคัด
แยกขยะรักษาสิ่งแวด
ล้อมในโรงเรียน

40,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
งานตรุษจีน

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
งานลอยกระทง

2-33-13



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
แข่งขันกีฬาเด็กอนุบาล
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

250,000 250,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
แข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชน
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

400,000 400,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
แข่งขันคนเก่งภายใน
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
แข่งขันทักษะและ
กิจกรรมทางวิชาการ

100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการคัด
แยกขยะรักษาสิ่งแวด
ล้อมในโรงเรียน

40,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
งานตรุษจีน

400,000 400,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
งานลอยกระทง

800,000 800,000

2-33-14



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
งานวันขึ้นปีใหม่

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
งานวันฉลองชัยชนะท้าว
สุรนารี

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
งานวันเทศบาล

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
งานวันมาฆบูชา

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
งานวันวิสาขบูชา

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
งานสงกรานต์

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
งานแห่เทียนพรรษา

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
งานอาชีพจากท้องถิ่นสู่
ประชาคมอาเซียน

100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ

60,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดการสิ่งปฏิกูลให้ถูก
ต้องด้วยสุขลักษณะ

10,000

2-33-15



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
งานวันขึ้นปีใหม่

100,000 100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
งานวันฉลองชัยชนะท้าว
สุรนารี

800,000 800,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
งานวันเทศบาล

80,000 80,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
งานวันมาฆบูชา

60,000 60,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
งานวันวิสาขบูชา

60,000 60,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
งานสงกรานต์

800,000 800,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
งานแห่เทียนพรรษา

2,000,000 2,000,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
งานอาชีพจากท้องถิ่นสู่
ประชาคมอาเซียน

100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ

60,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดการสิ่งปฏิกูลให้ถูก
ต้องด้วยสุขลักษณะ

10,000

2-33-16



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัด
กิจกรรมเยาวชนส่งเสริม
กีฬาและนันทนาการ

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

400,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัด
ทําแผนพัฒนาเทศบาล
นครนครราชสีมา

350,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัด
นิทรรศการแสดงผลงาน
ทางวิชาการ

300,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้
รับความเดือดร้อน
จากสาธารณภัย

250,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ดนตรี ศิลปะ และการ
แสดงเพื่อประชาชน

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
พระราชดําริ
ด้านสาธารณสุขชุมชน
ในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

100,000

2-33-17



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัด
กิจกรรมเยาวชนส่งเสริม
กีฬาและนันทนาการ

50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

400,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัด
ทําแผนพัฒนาเทศบาล
นครนครราชสีมา

350,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัด
นิทรรศการแสดงผลงาน
ทางวิชาการ

300,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้
รับความเดือดร้อน
จากสาธารณภัย

250,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ดนตรี ศิลปะ และการ
แสดงเพื่อประชาชน

300,000 300,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
พระราชดําริ
ด้านสาธารณสุขชุมชน
ในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

100,000

2-33-18



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เทศกาลถือศีลกินเจ

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เทศบาลเคลื่อนที่

100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
นิเทศและติดตาม ตรวจ
สอบคุณภาพ
สถานศึกษา

30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ประกวดสภานักเรียน

10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ประชาสัมพันธ์การ
จัดการศึกษาเทศบาล
นคร
นครราชสีมา

40,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานวิชาการ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น

40,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ประชุมสัมมนาผู้นํา
ชุมชนในเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

250,000

2-33-19



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เทศกาลถือศีลกินเจ

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เทศบาลเคลื่อนที่

100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
นิเทศและติดตาม ตรวจ
สอบคุณภาพ
สถานศึกษา

30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ประกวดสภานักเรียน

10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ประชาสัมพันธ์การ
จัดการศึกษาเทศบาล
นคร
นครราชสีมา

40,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานวิชาการ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น

40,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ประชุมสัมมนาผู้นํา
ชุมชนในเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

250,000

2-33-20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึก
อบรมและศึกษาดูงาน
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
เทศกิจและผู้ที่เกี่ยวข้อง

100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึก
อบรมอาสาสมัครช่วย
เหลือนักท่องเที่ยว

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
และเสียง

70,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21

30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนากีฬาสู่ความเป็น
เลิศ

2,000,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูง
อายุ

200,000

2-33-21



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึก
อบรมและศึกษาดูงาน
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
เทศกิจและผู้ที่เกี่ยวข้อง

100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึก
อบรมอาสาสมัครช่วย
เหลือนักท่องเที่ยว

80,000 80,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
และเสียง

70,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21

30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนากีฬาสู่ความเป็น
เลิศ

2,000,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูง
อายุ

200,000

2-33-22



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนาดนตรีของ
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

80,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนาบุคลากรครู 
โรงเรียนเทศบาล 1
(บูรพาวิทยากร) เพื่อ
เตรียมความพร้อมนัก
เรียนเข้าสู่มหาวิทยาลัย
(Pre Univercity)

300,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนาและส่งเสริมการ
บริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
นครนครราชสีมา

50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนาวิถีชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง

100,000

2-33-23



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนาดนตรีของ
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

80,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนาบุคลากรครู 
โรงเรียนเทศบาล 1
(บูรพาวิทยากร) เพื่อ
เตรียมความพร้อมนัก
เรียนเข้าสู่มหาวิทยาลัย
(Pre Univercity)

300,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนาและส่งเสริมการ
บริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
นครนครราชสีมา

50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนาวิถีชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนาศักยภาพการให้
บริการของอุทยาน
การเรียนรู้นครราชสีมา 
TK Square Korat Art 
Gallery and
Exhibition ห้องสมุด
ประชาชนเทศบาลนคร
นครราชสีมาและ
ศูนย์การเรียนรู้ไอซีที
ชุมชนเทศบาลนคร
นครราชสีมา

40,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนาศักยภาพคน
พิการและผู้ดูแลคน
พิการ

100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนาศักยภาพสตรี

150,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนาสุขาภิบาลสถานที่
ผลิตและจําหน่ายอาหาร

100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนาองค์กรชุมชน

1,100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เมืองสะอาด

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนาศักยภาพการให้
บริการของอุทยาน
การเรียนรู้นครราชสีมา 
TK Square Korat Art 
Gallery and
Exhibition ห้องสมุด
ประชาชนเทศบาลนคร
นครราชสีมาและ
ศูนย์การเรียนรู้ไอซีที
ชุมชนเทศบาลนคร
นครราชสีมา

40,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนาศักยภาพคน
พิการและผู้ดูแลคน
พิการ

100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนาศักยภาพสตรี

150,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนาสุขาภิบาลสถานที่
ผลิตและจําหน่ายอาหาร

100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนาองค์กรชุมชน

1,100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เมืองสะอาด

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
รณรงค์ลดอุบัติภัยทาง
ถนนช่วงเทศกาล
ประจําปี

200,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
โรงอาหารสะอาด
ปลอดภัยเด็กไทย
สุขภาพดี

50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการวัด
ผลและประเมินผล

30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการวัน
เยาวชนแห่งชาติ

150,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
วิจัยทางการศึกษา

10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เวทีชุมชน

100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ศิลปะร่วมสมัย

40,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่ง
นักกีฬาสมาชิกศูนย์เยาว
ชนสุรนารี
เข้าร่วมการแข่งขัน

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่ง
เสริมการตลาด

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
รณรงค์ลดอุบัติภัยทาง
ถนนช่วงเทศกาล
ประจําปี

200,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
โรงอาหารสะอาด
ปลอดภัยเด็กไทย
สุขภาพดี

50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการวัด
ผลและประเมินผล

30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการวัน
เยาวชนแห่งชาติ

150,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
วิจัยทางการศึกษา

10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เวทีชุมชน

100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ศิลปะร่วมสมัย

40,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่ง
นักกีฬาสมาชิกศูนย์เยาว
ชนสุรนารี
เข้าร่วมการแข่งขัน

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่ง
เสริมการตลาด

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่ง
เสริมการมีส่วนร่วมตาม
แนวทาง
การจัดการขยะเหลือ
ศูนย์ (Zero Waste)

100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่ง
เสริมการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ

1,500,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่ง
เสริมการอ่านแบบยั่งยืน

200,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่ง
เสริมกิจกรรมเด็กและ
เยาวชนในเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

250,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่ง
เสริมทักษะและการแข่ง
ขันวิชาการ
ศิลปหัตถกรรม

30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่ง
เสริมและประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว
(Road Show) ในเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่ง
เสริมการมีส่วนร่วมตาม
แนวทาง
การจัดการขยะเหลือ
ศูนย์ (Zero Waste)

100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่ง
เสริมการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ

1,500,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่ง
เสริมการอ่านแบบยั่งยืน

200,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่ง
เสริมกิจกรรมเด็กและ
เยาวชนในเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

250,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่ง
เสริมทักษะและการแข่ง
ขันวิชาการ
ศิลปหัตถกรรม

30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่ง
เสริมและประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว
(Road Show) ในเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

80,000 80,000

2-33-30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่ง
เสริมและพัฒนาอาชีพ

300,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่ง
เสริมศักยภาพการเรียน
รู้ของเด็กเล็ก
และนักเรียนโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนคร
นครราชสีมา

50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

42,432,600

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
สร้างเสริมทักษะด้าน 
ICT

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่ง
เสริมและพัฒนาอาชีพ

300,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่ง
เสริมศักยภาพการเรียน
รู้ของเด็กเล็ก
และนักเรียนโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนคร
นครราชสีมา

50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

42,432,600

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
สร้างเสริมทักษะด้าน 
ICT

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน
วรขัตติยราชนารี

333,600

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
สานฝันสู่น้อง

25,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
สานสัมพันธ์ครอบครัว
อบอุ่น

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน
วรขัตติยราชนารี

333,600

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
สานฝันสู่น้อง

25,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
สานสัมพันธ์ครอบครัว
อบอุ่น

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
สํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าตาม
พระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี

40,200

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เสริมสร้างเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรม
ของจังหวัดนครราชสีมา

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
หลักสูตรคู่ขนาน

400,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ห้องเรียนพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
สํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าตาม
พระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี

40,200

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เสริมสร้างเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรม
ของจังหวัดนครราชสีมา

30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
หลักสูตรคู่ขนาน

400,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ห้องเรียนพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ห้องเรียนสองภาษา

5,200,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ห้องสมุดเคลื่อนที่ (TK 
on Tour)

20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมการป้องกันสาร
เสพติดในสถานศึกษา
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครนครราชสีมา

30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมคณะกรรมการ
สถานศึกษาสังกัด
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมคุณธรรม 
จริยธรรม นักเรียนสังกัด
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมบุคลากรทางการ
ศึกษาและดูงาน

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ห้องเรียนสองภาษา

5,200,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ห้องสมุดเคลื่อนที่ (TK 
on Tour)

20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมการป้องกันสาร
เสพติดในสถานศึกษา
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครนครราชสีมา

30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมคณะกรรมการ
สถานศึกษาสังกัด
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมคุณธรรม 
จริยธรรม นักเรียนสังกัด
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมบุคลากรทางการ
ศึกษาและดูงาน

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมพัฒนาบุคลากรใน
สังกัดสํานักการศึกษา

100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมพัฒนาศักยภาพ
และศึกษาดูงานของ
ผู้ประสานงานฝ่ายข่าว
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมเสริมสร้างความรู้
และประสบการณ์
ผู้ประกอบการค้าหาบเร่
แผงลอยในเขตเทศบาล

200,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมให้ความรู้ทาง
กฎหมายแก่พนักงาน
เทศบาลและประชาชน
ในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมอาสาสมัคร
มัคคุเทศก์น้อยหลานคุณ
ย่า
พาชมเมือง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมพัฒนาบุคลากรใน
สังกัดสํานักการศึกษา

100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมพัฒนาศักยภาพ
และศึกษาดูงานของ
ผู้ประสานงานฝ่ายข่าว
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมเสริมสร้างความรู้
และประสบการณ์
ผู้ประกอบการค้าหาบเร่
แผงลอยในเขตเทศบาล

200,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมให้ความรู้ทาง
กฎหมายแก่พนักงาน
เทศบาลและประชาชน
ในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมอาสาสมัคร
มัคคุเทศก์น้อยหลานคุณ
ย่า
พาชมเมือง

80,000 80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการอยู่
ค่ายพักแรมลูกเสือ 
เนตรนารี
และยุวกาชาด

100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อาหารสําหรับโรงเรียน
กีฬาเทศบาลนคร
นครราชสีมา (อนุสรณ์ 
70 ปี เทศบาล)

13,000,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

167,000 60,000 133,000 35,000 35,000

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 53,500 25,000 390,000 45,000 5,550,000 120,000

วัสดุการเกษตร 60,000 190,000 17,000 7,819,000

วัสดุการศึกษา 230,000

วัสดุกีฬา 170,000 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,470,000 120,000 480,000 115,000 280,000 100,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 100,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 820,000 60,000 440,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 182,900 15,000 145,000 62,000 100,000 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 184,500 25,000 37,284,700 115,000 1,150,000 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,054,000 725,000 680,000 157,000 11,540,000 280,000

วัสดุดนตรี 50,000 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 127,800 50,000 110,000 45,000 415,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการอยู่
ค่ายพักแรมลูกเสือ 
เนตรนารี
และยุวกาชาด

100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อาหารสําหรับโรงเรียน
กีฬาเทศบาลนคร
นครราชสีมา (อนุสรณ์ 
70 ปี เทศบาล)

13,000,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

25,000 455,000

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 120,000 2,800,000 5,000 9,108,500

วัสดุการเกษตร 50,000 5,000 8,141,000

วัสดุการศึกษา 30,000 260,000

วัสดุกีฬา 150,000 340,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 170,000 5,000 2,740,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 100,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 30,000 6,000 1,356,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 50,000 5,000 579,900

วัสดุงานบ้านงานครัว 110,000 10,000 38,899,200

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 80,000 1,600,000 50,000 16,166,000

วัสดุดนตรี 20,000 75,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 90,000 2,700,000 3,000 3,640,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 199,000 120,000 170,000 90,000 2,580,000 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000 240,000 340,000 320,000 80,000

วัสดุสํานักงาน 1,300,000 100,000 640,000 220,000 36,800 250,000 402,200

วัสดุสํารวจ 10,000

วัสดุอื่น 20,000 12,000 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 110,000 20,000 2,480,000 185,000 220,000 20,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 300,000 25,000 173,000 42,000 43,000 15,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 400,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

520,000 13,000 1,050,000 45,000 70,000

ค่าไฟฟ้า 2,900,000 507,000 4,750,000 1,120,000 3,600,000 300,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 70,000 350,000 10,000 3,619,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000 10,000 10,000 1,070,000

วัสดุสํานักงาน 180,000 250,000 5,000 3,384,000

วัสดุสํารวจ 10,000

วัสดุอื่น 10,000 20,000 30,000 102,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 300,000 3,335,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 44,000 642,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 400,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

48,400 1,746,400

ค่าไฟฟ้า 2,000,000 170,000 15,347,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องช่วยหายใจ 490,000

โคมไฟส่องสว่าง 350,000

รถเครนพร้อมกระเช้า
ซ่อมไฟฟ้า

รถฟาร์มแทรกเตอร์ตัด
หญ้าไหล่ทาง

1,350,000

ระบบบริหารจัดการ
ควบคุมไฟจราจร
อัจฉริยะในเขตพื้นที่
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

5,000,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน้ํา 
ถนนมหาชัย 
ซอย 5/6-1

ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน้ํา 
ถนนมิตรภาพ 
ซอย 3 ถึง ซอย 5

ค่าก่อสร้างฝายน้ําล้น 
(บุ่งตาหลั่ว)

4,000,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องช่วยหายใจ 490,000

โคมไฟส่องสว่าง 350,000

รถเครนพร้อมกระเช้า
ซ่อมไฟฟ้า

2,500,000 2,500,000

รถฟาร์มแทรกเตอร์ตัด
หญ้าไหล่ทาง

1,350,000

ระบบบริหารจัดการ
ควบคุมไฟจราจร
อัจฉริยะในเขตพื้นที่
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

5,000,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน้ํา 
ถนนมหาชัย 
ซอย 5/6-1

670,000 670,000

ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน้ํา 
ถนนมิตรภาพ 
ซอย 3 ถึง ซอย 5

4,600,000 4,600,000

ค่าก่อสร้างฝายน้ําล้น 
(บุ่งตาหลั่ว)

4,000,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างระบบระบาย
น้ํา ถนน 30 กันยา ซอย 
1

2,300,000

ค่าก่อสร้างระบบระบาย
น้ํา ถนนสนามกีฬากลาง 
ซอย 8

1,300,000

ค่าก่อสร้างระบบระบาย
น้ํา ถนนสืบศิริ ข้างบ้าน
เลขที่ 160

530,000

ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค
.ส.ล. ถนนไชยณรงค์ 
ซอย 3/13

ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค
.ส.ล. ถนนท้าวสุระ 2/9

ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค
.ส.ล. ถนนสืบศิริ 49

ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค
.ส.ล. พร้อมท่อระบาย
น้ํา ถนน 30 กันยา 
ซอย 6

ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค
.ส.ล. พร้อมท่อระบาย
น้ํา ถนนท้าวสุระ
ซอย 13
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างระบบระบาย
น้ํา ถนน 30 กันยา ซอย 
1

2,300,000

ค่าก่อสร้างระบบระบาย
น้ํา ถนนสนามกีฬากลาง 
ซอย 8

1,300,000

ค่าก่อสร้างระบบระบาย
น้ํา ถนนสืบศิริ ข้างบ้าน
เลขที่ 160

530,000

ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค
.ส.ล. ถนนไชยณรงค์ 
ซอย 3/13

946,000 946,000

ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค
.ส.ล. ถนนท้าวสุระ 2/9

1,045,000 1,045,000

ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค
.ส.ล. ถนนสืบศิริ 49

3,600,000 3,600,000

ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค
.ส.ล. พร้อมท่อระบาย
น้ํา ถนน 30 กันยา 
ซอย 6

7,800,000 7,800,000

ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค
.ส.ล. พร้อมท่อระบาย
น้ํา ถนนท้าวสุระ
ซอย 13

5,416,000 5,416,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค
.ส.ล. พร้อมท่อระบาย
น้ํา ถนนมุขมนตรี 
ซอย 24 (ตรงข้าม
สาธารณสุขสวนพริก
ไทย)

ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค
.ส.ล. พร้อมเปลี่ยนฝา
รางระบายน้ํา 
ถนนมหาชัย ซอย 5/8 - 
5/8/1

ค่าปรับปรุงผิวจราจรแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน 
30 กันยา 
(จากถนนสุรนารายณ์ - 
ถนนกีฬากลาง)

ค่าปรับปรุงผิวจราจรแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีตภาย
ในหมู่บ้านวีไอพี 
ซอย 9 จาก ซอย 5 ถึง 
ซอย 8

ค่าปรับปรุงฟุตบาททาง
เท้าระบบไฟฟ้า
สาธารณะ ถนนพลแสน 
(ถนนชุมพล - ถนน
ประจักษ์)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค
.ส.ล. พร้อมท่อระบาย
น้ํา ถนนมุขมนตรี 
ซอย 24 (ตรงข้าม
สาธารณสุขสวนพริก
ไทย)

150,000 150,000

ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค
.ส.ล. พร้อมเปลี่ยนฝา
รางระบายน้ํา 
ถนนมหาชัย ซอย 5/8 - 
5/8/1

2,484,000 2,484,000

ค่าปรับปรุงผิวจราจรแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน 
30 กันยา 
(จากถนนสุรนารายณ์ - 
ถนนกีฬากลาง)

9,945,000 9,945,000

ค่าปรับปรุงผิวจราจรแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีตภาย
ในหมู่บ้านวีไอพี 
ซอย 9 จาก ซอย 5 ถึง 
ซอย 8

543,000 543,000

ค่าปรับปรุงฟุตบาททาง
เท้าระบบไฟฟ้า
สาธารณะ ถนนพลแสน 
(ถนนชุมพล - ถนน
ประจักษ์)

8,108,000 8,108,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าปรับปรุงรางระบาย
น้ําในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา ช่วงที่ 7

8,850,000

ค่าปรับปรุงห้องน้ํา ชั้น 
1 - ชั้น 6 อาคารฉลอง
สิริราชสมบัติ
ครบ 50 ปี

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันให้แก่สถาน
ศึกษาที่ถ่ายโอนภารกิจ

57,506,400

เงินอุดหนุนสํานักงาน
สวนน้ําบุ่งตาหลั่วเฉลิม
พระเกียรติ รัชกาลที่ 9
กองทัพภาคที่ 2 ในการ
ชําระค่ากระแสไฟฟ้า

400,000

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
พระราชดําริ
ด้านสาธารณสุขชุมชน
ในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

1,700,000

รวม 316,123,700 117,044,800 40,025,500 396,114,900 58,614,500 5,050,400 192,130,500 15,119,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าปรับปรุงรางระบาย
น้ําในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา ช่วงที่ 7

8,850,000

ค่าปรับปรุงห้องน้ํา ชั้น 
1 - ชั้น 6 อาคารฉลอง
สิริราชสมบัติ
ครบ 50 ปี

2,500,000 2,500,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันให้แก่สถาน
ศึกษาที่ถ่ายโอนภารกิจ

57,506,400

เงินอุดหนุนสํานักงาน
สวนน้ําบุ่งตาหลั่วเฉลิม
พระเกียรติ รัชกาลที่ 9
กองทัพภาคที่ 2 ในการ
ชําระค่ากระแสไฟฟ้า

400,000

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
พระราชดําริ
ด้านสาธารณสุขชุมชน
ในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

1,700,000

รวม 19,600,300 87,543,200 1,973,500 1,249,341,000
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2562 2563 2564 2565

คาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา 243,836,416.08 222,312,454.44 259,200,000.00 240,000,000.00

คาบริการประจําเดือน 283,500.00 293,350.00 200,000.00 200,000.00

คาจําหนายน้ําจากทอธาร 3,924,722.00 3,722,286.00 4,000,000.00 3,500,000.00

ดอกเบี้ย

     ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 2,954,518.72 3,385,117.20 2,000,000.00 2,000,000.00

คาจําหนายสิ่งของจากคลังพัสดุ 814,792.00 647,880.00 800,000.00 0.00

รายไดเบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 0.00 11,060,000.00

เงินสนับสนุนจากงบประมาณ

รายจายทั่วไป 85,500,000.00 73,700,000.00 90,000,000.00 84,440,000.00

รายไดอื่น ๆ 18,994.07 12,981.29 0.00 800,000.00

ผลประโยชนอื่น

     คาธรรมเนียม 10,006,985.00 11,957,883.54 10,000,000.00 0.00

     คาขายเศษของ 0.00 0.00 10,000.00 0.00

     คาปรับ 78,210.00 78,000.00 50,000.00 0.00

     คาแรง 949,935.00 968,394.00 1,000,000.00 0.00

348,368,072.87 317,078,346.47 367,260,000.00 342,000,000.00

2562 2563 2564 2565

งบกลาง 78,977,306.65 79,059,181.65 79,764,900.00 66,502,200.00

งบบุคลากร 49,173,815.75 45,395,421.84 59,911,900.00 62,378,100.00

งบดําเนินงาน 186,409,876.56 168,238,059.91 220,028,500.00 212,119,700.00

งบลงทุน 16,972,718.69 3,030,971.97 3,554,700.00 1,000,000.00

งบรายจายอื่น 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00

331,533,717.65 295,723,635.37 367,260,000.00 342,000,000.00

รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ 

เทศบาลนครนครราชสีมา

รายรับ

หมวดรายได

รวมรายรับ

รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ 

รายรับจริง ประมาณการ

รายจาย

คําแถลงงบประมาณรายจายเฉพาะการ (งานกิจการประปา)

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

รายจายจริง ประมาณการ

รวมรายจาย
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2562 2563 2564 2565

ดอกเบี้ยรับจํานํา 20,915,748.00 18,221,298.25 20,000,000.00 20,000,000.00

กําไรจากการจําหนายทรัพย

หลุดจํานํา 2,739,045.00 2,263,873.00 3,000,000.00 3,000,000.00

ดอกเบี้ย

     ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,398,176.82 1,634,914.19 1,500,000.00 1,500,000.00

รายไดเบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00

เงินทํานุบํารุงทองถิ่น รอยละ 30 6,497,513.54 5,700,000.00 5,448,690.00 4,650,000.00

ทุนดําเนินการของ              

สถานธนานุบาล รอยละ 50 10,829,189.23 9,500,000.00 9,081,150.00 7,750,000.00

บําเหน็จรางวัล รอยละ 20 4,331,675.69 3,800,000.00 3,632,460.00 3,100,000.00

46,711,348.28 41,120,085.44 42,663,300.00 40,001,000.00

2562 2563 2564 2565

งบกลาง 544,534.00 537,683.00 488,500.00 443,500.00

งบบุคลากร 2,952,494.00 2,588,581.61 3,680,000.00 3,680,000.00

งบดําเนินงาน 1,527,183.54 1,474,617.84 3,193,000.00 3,247,000.00

งบลงทุน 253,250.00 91,900.00 18,000.00 702,800.00

งบรายจายอื่น 21,864,478.46 19,206,100.00 18,291,800.00 15,620,100.00

27,141,940.00 23,898,882.45 25,671,300.00 23,693,400.00

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

รวมรายจาย

ประมาณการ

รายจายจริง

รวมรายรับ

รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ 

ประมาณการ
รายจาย

รายรับ

หมวดรายได

หมวดรายไดอื่น

รายรับจริง

เทศบาลนครนครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

คําแถลงงบประมาณรายจายเฉพาะการ (สถานธนานุบาล 1)

รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ
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2562 2563 2564 2565

ดอกเบี้ยรับจํานํา 18,400,962.25 15,434,460.50 19,000,000.00 16,000,000.00

กําไรจากการจําหนายทรัพย

หลุดจํานํา 3,119,840.00 2,726,240.00 3,000,000.00 2,500,000.00

ดอกเบี้ย

     ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 349,034.88 838,592.61 500,000.00 500,000.00

รายไดเบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00

เงินทํานุบํารุงทองถิ่น รอยละ 30 5,321,086.59 4,966,917.48 5,100,000.00 4,200,000.00

ทุนดําเนินการของ              

สถานธนานุบาล รอยละ 50 8,868,477.65 8,278,195.79 8,500,000.00 7,000,000.00

บําเหน็จรางวัล รอยละ 20 3,547,391.06 3,311,278.32 3,400,000.00 2,800,000.00

39,606,792.43 35,555,684.70 39,505,000.00 33,005,000.00

2562 2563 2564 2565

งบกลาง 458,770.00 460,410.00 930,000.00 474,800.00

งบบุคลากร 2,820,690.00 3,017,220.00 3,614,000.00 3,602,000.00

งบดําเนินงาน 1,183,219.15 1,265,760.52 2,656,100.00 2,433,000.00

งบลงทุน 56,600.00 414,450.00 70,900.00 0.00

งบรายจายอื่น 17,916,355.30 16,735,791.59 17,117,000.00 14,102,300.00

22,435,634.45 21,893,632.11 24,388,000.00 20,612,100.00

รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ 

รวมรายจาย

รายรับจริง ประมาณการ

รายจาย
รายจายจริง ประมาณการ

รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ

รายรับ

หมวดรายได

หมวดรายไดอื่น

รวมรายรับ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

คําแถลงงบประมาณรายจายเฉพาะการ (สถานธนานุบาล 2)
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2562 2563 2564 2565

ดอกเบี้ยรับจํานํา 14,009,579.00 12,408,775.25 16,500,000.00 14,000,000.00

กําไรจากการจําหนายทรัพย

หลุดจํานํา 2,023,920.00 2,308,033.00 2,350,000.00 2,350,000.00

ดอกเบี้ย

     ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 3,142.99 3,287.83 20,000.00 20,000.00

รายไดเบ็ดเตล็ด 132.00 0.00 9,000.00 9,000.00

เงินทํานุบํารุงทองถิ่น รอยละ 30 3,674,876.50 3,434,407.90 3,600,000.00 3,600,000.00

ทุนดําเนินการของ              

สถานธนานุบาล รอยละ 50 6,124,794.17 5,724,013.16 6,000,000.00 6,000,000.00

บําเหน็จรางวัล รอยละ 20 2,449,917.67 2,289,605.26 2,400,000.00 2,400,000.00

28,286,362.33 26,168,122.40 30,879,000.00 28,379,000.00

2562 2563 2564 2565

งบกลาง 908,812.81 445,395.58 1,315,900.00 1,289,100.00

งบบุคลากร 2,199,791.00 2,252,880.50 2,602,000.00 2,680,000.00

งบดําเนินงาน 1,012,173.14 1,057,101.88 2,452,300.00 2,461,000.00

งบลงทุน 412,535.00 478,250.00 408,800.00 0.00

งบรายจายอื่น 12,378,088.34 11,576,526.32 12,100,000.00 12,085,800.00

16,911,400.29 15,810,154.28 18,879,000.00 18,515,900.00

รายจายจริง ประมาณการ

รวมรายจาย

หมวดรายไดอื่น

รวมรายรับ

รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ 

รายจาย

รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ

หมวดรายได

อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

คําแถลงงบประมาณรายจายเฉพาะการ (สถานธนานุบาล 3)

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

รายรับ
รายรับจริง ประมาณการ
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2562 2563 2564 2565

คาบริการสถานีขนสง 1,710,458.00 1,110,652.00 1,400,000.00 950,000.00

คาบริการสถานที่จําหนายสินคา 144,000.00 144,000.00 144,000.00 144,000.00

ดอกเบี้ย

     ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 36,823.73 29,680.39 25,000.00 25,000.00

รายไดเบ็ดเตล็ด 374,354.24 66,272.54 60,000.00 30,000.00

เงินสนับสนุนจากงบประมาณ

รายจายทั่วไป 1,085,000.00 1,257,000.00 1,275,000.00 1,681,000.00

3,350,635.97 2,607,604.93 2,904,000.00 2,830,000.00

2562 2563 2564 2565

งบกลาง 31,200.00 28,200.00 86,200.00 120,700.00

งบบุคลากร 1,340,880.00 1,378,200.00 1,416,300.00 1,455,700.00

งบดําเนินงาน 1,499,463.99 1,097,449.81 1,401,500.00 1,253,600.00

2,871,543.99 2,503,849.81 2,904,000.00 2,830,000.00

รายจายจริง
รายจาย

หมวดรายได

เทศบาลนครนครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

คําแถลงงบประมาณรายจายเฉพาะการ (งานกิจการขนสง)

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

รวมรายรับ

รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ 

รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ

รายรับ
รายรับจริง ประมาณการ

ประมาณการ

รวมรายจาย
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ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการงานกิจการประปา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลนครนครราชสีมา
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา



ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 342,000,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 342,000,000 บาท
คาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา จํานวน 240,000,000 บาท

     - โดยประมาณวาจะจําหนายน้ําผานมาตรวัดน้ําใหกับ
ผูใชน้ํา ในเขตรับผิดชอบประมาณ 60,000 ราย

คาบริการประจําเดือน จํานวน 200,000 บาท

     - ตั้งรับเปนคาเชามาตรวัดน้ํา จากผูใชน้ําชั่วคราว
ประมาณ 100 ราย เดือนละ 100 บาท จํานวน 12 เดือน

คาจําหนายน้ําจากทอธาร จํานวน 3,500,000 บาท

     - โดยประมาณวาจะจําหนายน้ําจากทอธารตลอดป 
และจากการจําหนายน้ําผูใชน้ําชั่วคราว จํานวนประมาณ 
280,000 ลูกบาศก์เมตร

ดอกเบี้ย รวม 2,000,000 บาท

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 2,000,000 บาท

     - ตั้งรับเปนคาดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการงานกิจการประปา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครนครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
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รายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 11,060,000 บาท

     1. คาธรรมเนียม จํานวน 10,000,000 บาท
     + คาตรวจ จํานวน 10,000 บาท
     - ตั้งรับเปนคาตรวจทอ กอกน้ําในการขอตอน้ําประปาใหม
หรือขยายทอน้ําเมนประปา
     + คาเบ็ดเตล็ด จํานวน 9,990,000 บาท
     - ตั้งรับเปนคาขายแบบ คาฝากมาตรวัดน้ํา คาโอน
เปลี่ยนชื่อผูใชน้ํา คาวัสดุอุปกรณ์ทอประปา คาซอมถนน 
คาขุดดินวางทอ คาบริการรายเดือน เดือนละ 10 บาท 
จํานวน 12 เดือน จากผูใชน้ําผานมาตรวัดน้ําประมาณ 
60,000 ราย และรายไดอื่น ๆ ที่ไมระบุประเภทรายไดไว
     2. คาขายเศษของ จํานวน 10,000 บาท   
     - ตั้งรับเปนคาขายเศษของ วัสดุที่ชํารุดใชการไมได เชน 
มาตรวัดน้ําที่ชํารุด เครื่องสูบน้ํา ฯลฯ
     3. คาปรับ จํานวน 50,000 บาท
     - ตั้งรับเปนคาปรับในกรณีผูใชน้ํากระทําผิดระเบียบของ
การประปา
     4. คาแรง จํานวน 1,000,000 บาท
     - ตั้งรับเปนคาแรงติดตั้งและประสานทอ สําหรับผูขอ

ตอน้ําประปารายใหม คาติดตั้งมาตรวัดน้ํากรณีถูกตัด
มาตรวัดน้ํา คาบรรจบทอเมนใหม

เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจายทั่วไป จํานวน 84,440,000 บาท

     - เนื่องจากไดรับเงินสนับสนุนงบประมาณทั่วไปเพื่อใช
ในกิจการประปา 

รายไดอื่น ๆ จํานวน 800,000 บาท

     - โดยประมาณวาจะจําหนายมาตรวัดน้ําใหแกประชาชน
ที่มาขอใชน้ําประปาใหม
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  342,000,000 บาท แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 66,502,200 บาท

งบกลาง รวม 66,502,200 บาท
คาชําระหนี้เงินกู จํานวน 54,175,500 บาท

     1. คาชําระตนเงินกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล
จํานวน 20,835,500 บาท
     2. คาชําระตนเงินกู บมจ.ธนาคารกรุงไทย จํานวน
33,340,000 บาท

คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 1,944,700 บาท

     1. คาชําระดอกเบี้ยเงินกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล
จํานวน 444,700 บาท
     2. คาชําระดอกเบี้ยเงินกู บมจ.ธนาคารกรุงไทย จํานวน
1,500,000 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 1,790,000 บาท

- เพื่อจายสมทบกองทุนประกันสังคม โดยใหหักในอัตรา
รอยละ 5 ของคาจางที่จายใหแกพนักงานจาง โดยคํานวณ
ตามอัตราพนักงานจางของสํานักการประปา เทศบาลนคร
นครราชสีมา จํานวน 258 อัตรา

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนทดแทนประจําป 2565
และเงินทดแทนลูกจางจากการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการ
ปฏิบัติงาน

สํารองจาย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 ขอ 19

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการงานกิจการประปา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา
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รายจายตามขอผูกพัน รวม 8,302,000 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 7,726,800 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (ก.บ.ท.)

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) จํานวน 254,200 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญ
จํานวน 254,200 บาท

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา จํานวน 271,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินบําเหน็จลูกจางประจํา

รายจายตามขอผูกพัน จํานวน 50,000 บาท

     1. เงินคารักษาพยาบาลผูรับบํานาญ จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลขาราชการสวนทองถิ่น
ผูรับบํานาญ

เงินชวยพิเศษ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาทําศพ พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา
และพนักงานจางของสํานักการประปาเทศบาลนคร
นครราชสีมา ตายระหวางรับราชการ

งบบุคลากร  เป็นเงิน 62,378,100 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 62,378,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 24,122,700 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 746,800 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนประเภทอํานวยการ
ทองถิ่นระดับสูง จํานวน 1 อัตรา เปนเงินอัตราเดือนละ 
10,000 บาท ระดับกลาง จํานวน 3 อัตรา เปนเงินอัตรา
เดือนละ 2,500 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น และเงินเพิ่มอื่น ๆ
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 354,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่น 
ระดับสูง จํานวน 1 อัตรา เปนเงินอัตราเดือนละ 10,000 บาท 
ระดับกลาง จํานวน 3 อัตรา เปนเงินอัตราเดือนละ 2,500 บาท 
ระดับตน จํานวน 8 อัตรา เปนเงินอัตราเดือนละ 1,500 บาท

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 1,313,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาจางลูกจางประจําและเงินปรับปรุง
คาจางประจําป

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา จํานวน 40,400 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษของลูกจางประจําผูไดรับ
เงินเดือนหรือคาจางถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนง
เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 32,764,500 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจาง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 3,036,700 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 212,119,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 2,542,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกหนวยงาน จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์
แก อปท. ดังนี้ 
     + คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจาง และ
คณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงานของ
สํานักการประปา 
     + เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําป) ของพนักงานเทศบาล
ลูกจางประจําและพนักงานจาง

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ตาม
ระเบียบฯ และคาใชจายตามโครงการปรับปรุงขอมูลผูใชน้ํา
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คาเชาบาน จํานวน 192,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ
เบิกได ตามระเบียบฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
และลูกจางประจํา ผูไดรับบํานาญปกติตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 8,197,700 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,800,000 บาท

- เพื่อจายเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ดังนี้ 
     + คาจางเหมาบริการ เชน จางเหมาตัดหญา คาปรับปรุง
กระแสไฟฟ้าขัดของ และคาจางเหมาอื่น ๆ ฯลฯ 
     + คาตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพน้ําประปาและ
น้ําดิบ ตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
     + คาธรรมเนียมตาง ๆ เชน คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียม
ธนาคารตาง ๆ คาครอบครองสารเคมี ฯลฯ 
     + คารับวารสาร และหนังสือพิมพ์รายวัน ของสํานัก
การประปา 
     + คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือตาง ๆ และคาจางพิมพ์ 
แบบพิมพ์ ของสํานักการประปา 
     + คาระวางบรรทุกสิ่งของ 
     + คาติดตั้ง เชน ติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งโทรศัพท์ ติดตั้งเครื่องรับ 
สัญญาณตาง ๆ ฯลฯ 
     + คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล 
     + คาเชาทรัพย์สินจากหนวยงานราชการและเอกชน เพื่อใช 
ในกิจการประปา
     + คาภาษีที่ดินและสิ่งกอสราง ฯลฯ

     + คาเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับ 
ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคารับรองผูที่มาเยี่ยม ศึกษาดูงานหรือมาตรวจงาน
ประปา เปนผูปฏิบัติงานเทศบาล และคณะบุคคลหรือหนวยงาน
ที่เขามาศึกษา และเยี่ยมชมกิจการประปาเปนครั้งคราว ฯลฯ

3-1-6



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

รวม 290,000 บาท

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคาพาหนะในการ
เดินทางไปราชการ รวมทั้งคาพาหนะในการขนยาย ในกรณี
โอน (ยาย) ไปประจําสํานักงานอื่นดวย และคาใชจายในการ
อบรมตาง ๆ ตามที่จําเปน และสวนกลางจัดขึ้นหรือเทศบาล
เห็นสมควรใหเจาหนาที่ไดเขารับอบรม

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ

จํานวน 140,000 บาท

     1. คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน ฯลฯ 
จํานวน 10,000 บาท
     2. คาใชจายในโครงการเตรียมความพรอมในการแกไข
ปญหาภัยแลง จํานวน 30,000 บาท      
- เพื่อจายเปนคาใชจายเตรียมความพรอมในการแกไขปญหา
ภัยแลง โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุ คาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาเบี้ยเลี้ยง และคาใชจาย
อื่น ๆ โดยถัวจายภายในวงเงิน 30,000 บาท
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
และที่แกไขเพิ่มเติม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 3.4-142-143 ลําดับที่ 17
       3. คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการลงทะเบียนเขารับการอบรม

ตาง ๆ ที่หนวยงานภายนอกจัดขึ้น

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 6,077,700 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 80,700,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 800,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ตาง ๆ 
ใชในสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ กรรไกร 
ยางลบ น้ํายาลบคําผิด กระดาษคาร์บอน สิ่งพิมพ์ที่ไดจากการ
ซื้อและจัดพิมพ์ การจัดทําคูมือ หนังสือ ระเบียบ กฎหมาย ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 600,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุตาง ๆ เชน 
แทนชาร์จ ถาน แบตเตอรี่วิทยุ อะไหลตูควบคุมไฟฟ้า 
หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ แมกเนติกส์ สวิตซ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ตาง ๆ 
ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า สายไฮดรอลิก ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน คาไมกวาด 
ผงซักฟอก แปรง น้ํายาดับกลิ่น มุง แกวน้ํา ชุดกาแฟ จาน 
น้ํายาทําความสะอาดตาง ๆ อะไหลเครื่องตัดหญา คาน้ําที่ซื้อ
จากเอกชน การประปาภูมิภาค โครงการชลประทานหรือ
หนวยงานอื่น ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 8,000,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสรางตาง ๆ เชน เหล็ก อิฐ หิน ปูน 
ทราย อุปกรณ์เกี่ยวกับกอสราง จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ 
จัดซื้ออุปกรณ์ประปา เชน ทอน้ําประปา ยีโบล์ ประแจจับแปบ 
ประตูน้ําใชควบคุมปิด-เปิดน้ํา ปะเก็นตาง ๆ ตลอดจนอุปกรณ์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการประปา ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 600,000 บาท

- เพื่อจายเปนคายางนอก ยางใน น้ํามันเบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ 
ตาง ๆ กุญแจตาง ๆ อะไหลรถยนต์ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช
ในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุยานพาหนะตาง ๆ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 2,500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิง แกส น้ํามันเครื่อง แกสอะซิทิลีน 
และน้ํามันหลอลื่นอื่น ๆ เพื่อใชกับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
เครื่องสูบน้ํา ฯลฯ
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 45,000,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เชน คลอรีน 
สารสม โพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ แกสออกซิเยน ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาอุปกรณ์เครื่องสูบน้ํา มอเตอร์ไฟฟ้า อะไหล
เครื่องสูบ ใบพัดเครื่องสูบน้ํา ประตูน้ําเครื่องสูบน้ํา ลูกปน หัวดูด 
(ฟุตวาล์ว) สายออนป๊มจุมขนาดตาง ๆ เช็ควาล์ว ทอทางดูดและ
ทอทางสง ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องสูบน้ํา อุปกรณ์มอเตอร์ไฟฟ้า 
หนากากป้องกันแกสพิษ ยาป้องกันและกําจัดแมลง สัตว์ ฯลฯ

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อสะทอนแสง
เสื้อชูชีพ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กระดาษพิมพ์
ตอเนื่อง หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผาหมึก ผงหมึก โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน หัวดับเพลิง 
สายดับเพลิง พรอมอุปกรณ์ สายสงน้ําและขอตอดับเพลิง ฯลฯ

วัสดุจราจร จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนสัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน
กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน แทนแบริเออร์ ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 2,000,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่น ๆ ที่ไมเขาลักษณะรายจายประเภทอื่น 
เชน มาตรวัดน้ํา มิเตอร์ไฟฟ้า เกจวัดแรงดันน้ํา วาล์วถังคลอรีน 
หัวป๊มจายคลอรีน ไดอะแฟรม ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 120,680,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 120,000,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้าตึกที่ทําการการประปา สํานัก
การประปา โรงสูบน้ํา โรงผลิตน้ํา โรงกรองน้ํา และตามจุด
จายไฟฟ้าของระบบประปา เพื่อแกไขปญหาน้ําประปาไหลออน 
จุดจายไฟฟ้ารักษาระบบไฟฟ้าของอุปกรณ์ตาง ๆ ของระบบ
สื่อสารระยะไกลระบบ (SCADA) ระบบไฟฟ้าพื้นที่เฝ้าระวังน้ํา
สูญเสีย (DMA) และระบบประปารับถายโอนจากมณฑล
ทหารบกที่ 21 ฯลฯ อยูในความรับผิดชอบของสํานักการประปา

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์ของสํานักการประปา ที่ทําการ
แผนกประปา, ที่ทําการประปาอัษฎางค์และโรงสูบน้ําอัษฎางค์, 
โรงกรองน้ํามะขามเฒา, โรงสูบน้ําลําตะคอง โรงผลิตน้ําประปา
บานใหมหนองบอน ฯลฯ 

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาธนาณัติ คาบริการดวนพิเศษ (EMS) และ
คาไปรษณียากร

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 590,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเปนสมาชิกอินเตอร์เน็ตของ
สํานักการประปา เชน คาบริการรายเดือนของระบบอินเตอร์เน็ต 
ที่ทําการแผนกประปา โรงสูบน้ํา โรงผลิตน้ํา และโรงกรองน้ํา 
คาบริการรายเดือนโครงขายระบบสื่อสารระยะไกล (SCADA) 
ระบบพื้นที่เฝ้าระวังน้ําสูญเสีย (DMA) และคาใชจายอื่น
ที่เกี่ยวของ ฯลฯ

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาระบบ Cloud server  คาธรรมเนียมและ
คาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ ฯลฯ

งบลงทุน  เป็นเงิน 1,000,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,000,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ
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ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล1

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลนครนครราชสีมา
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา



ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 40,001,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 24,501,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานํา จํานวน 20,000,000 บาท

     - โดยคํานวณจากดอกเบี้ยรับจํานําของเดือน ตุลาคม 2563   
ถึงเดือน กันยายน 2564 เป็นเกณฑ์

กําไรจากการจําหนายทรัพย์หลุดจํานํา จํานวน 3,000,000 บาท

     -โดยคํานวณจากการจําหนายทรัพย์หลุดในปที่ผานมา
เป็นเกณฑ์

ดอกเบี้ย รวม 1,500,000 บาท

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 1,500,000 บาท

     - โดยคํานวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งแตเดือน 
ตุลาคม 2563 ถึงเดือน กันยายน 2564 เป็นเกณฑ์

รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 1,000 บาท

     - เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดตาง ๆ ที่ไมเข้าลักษณะรายรับหมวด
อื่น ๆ

รายได้อื่น  เป็นเงิน 15,500,000 บาท
เงินทํานุบํารุงท้องถิ่น ร้อยละ 30 จํานวน 4,650,000 บาท

     - ตั้งรับไว้ 30% ของกําไรสุทธิป  2564 ตามระเบียบ
สํานักงาน จ.ส.ท. วาด้วยการจัดสรรเงินกําไรสุทธิของ
สถานธนานุบาล ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล ร้อยละ 50 จํานวน 7,750,000 บาท

       - ตั้งรับไว้ 50% ของกําไรสุทธิป 2564 ตามระเบียบ
สํานักงาน จ.ส.ท. วาด้วยการจัดสรรเงินกําไรสุทธิของ
สถานธนานุบาล ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาล1

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครนครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
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บําเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 จํานวน 3,100,000 บาท

       - ตั้งรับไว้ 20% ของกําไรสุทธิป 2564 ตามระเบียบ
สํานักงาน จ.ส.ท. วาด้วยการจัดสรรเงินกําไรสุทธิของ
สถานธนานุบาล ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  23,693,400 บาท แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 443,500 บาท

งบกลาง รวม 443,500 บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน รวม 443,500 บาท

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล จํานวน 443,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็น
พนักงานสถานธนานุบาล ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของรายได้
ในปที่ล่วงมา ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยสวัสดิการ
หลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2554

งบบุคลากร  เป็นเงิน 3,680,000 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 3,680,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาล
ประจําเขตในอัตราเดือนละ 6,000 บาท ผู้ช่วยผู้จัดการ
ในอัตราเดือนละ 2,500 บาท ตามระเบียบ สํานักงาน จ.ส.ท.
ว่าด้วยการกําหนดอัตราเงินประจําตําแหน่งพนักงาน
สถานธนานุบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 3,500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาลและ
เงินปรับปรุงค่าจ้างประจําป ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.
ว่าด้วยค่าจ้าง ค่าตอบแทน เบี้ยกรรมการ และเงินโบนัส
(ฉบับที่ 16 ) พ.ศ. 2559

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาล1

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา
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งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 3,247,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 2,170,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่สถานธนานุบาล จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับ
ผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐของ
สถานธนานุบาล

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานสถานธนานุบาล 
ตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วย
ค่าเช่าบ้านพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2551 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงาน
สถานธนานุบาลตามสิทธิที่ได้รับ ตามระเบียบสํานักงาน
จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลพนักงานสถานธนานุบาล
รวมทั้งครอบครัวตามสิทธิที่ได้รับ ตามระเบียบสํานักงาน
จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ
พนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ จํานวน 470,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสําหรับผู้บริหารท้องถิ่น และ
ค่าตอบแทนสําหรับผู้ตรวจการสถานธนานุบาล และผู้ปฏิบัติ
หน้าที่แทนผู้ตรวจการฯ ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท.
ที่ มท 0801.5/ว 1282 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
รวมทั้งค่าตรวจสอบ ทรัพย์รับจํานําให้คณะกรรมการและ
พนักงานสถานธนานุบาล ตามหนังสือ สํานักงาน จ.ส.ท.
ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551

3-2-4



เงินสมทบเงินสะสม จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้กับพนักงานสถานธนานุบาล
ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินค่าจ้าง ตามระเบียบสํานักงาน
จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสะสมและเงินสมทบของพนักงาน
สถานธนานุบาล พ.ศ. 2522 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม 
ถึง พ.ศ.2535)

ค่าอาหาร จํานวน 480,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจําวันทําการให้แก่พนักงาน
สถานธนานุบาล ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการ
จ่ายเงินค่าอาหารประจําวันทําการของพนักงาน
สถานธนานุบาล พ.ศ. 2549

ค่าเบี้ยเลี้ยงจําหน่ายทรัพย์หลุด จํานวน 44,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดําเนินการจําหน่าย
ทรัพย์หลุดของสถานธนานุบาล ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท.
ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551

ค่าสมนาคุณ จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจ่ายให้คณะกรรมการซึ่งพิจารณาหรือสอบสวนความผิด
ทางวินัยอย่างร้ายแรงของพนักงานสถานธนานุบาล ตั้งจ่าย
ตามหนังสือ ที่ มท 0314/ว 2276 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2535

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน
สถานธนานุบาลตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
สถานธนานุบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558

ค่าตอบแทนพิเศษ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาล
ผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตําแหน่ง ตามระเบียบสํานักงาน
จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน
สถานธนานุบาล ผู้ได้รับเงินค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูง
ของตําแหน่ง พ.ศ. 2550
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ค่าใช้สอย รวม 519,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รวม 224,000 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้
     + ค่าจ้างเหมาบริการ ต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ
     แรงงานบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด 
     ค่าย้ายเครื่องปรับอากาศ ค่าปรับปรุงกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
     และค่าจ้างเหมาอื่น ๆ เท่าที่จําเป็น ฯลฯ
     + ค่าถ่ายเอกสาร
     + ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
     + ค่าโฆษณา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
     + ค่ารับวารสารข่าว นิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์รายวัน
     จากส่วนกลางและท้องถิ่น เพื่อติดตามข่าวความเคลื่อนไหว
     ของราคาทองคํา และเหตุการณ์บ้านเมือง เพื่อประโยชน์
     ในการปฏิบัติงานและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
     + ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
     + ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับ 
     ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานํา
ตามพระราชบัญญัติโรงรับจํานํา พ.ศ. 2505 รวมทั้งที่ได้แก้ไข
เพิ่มเติมใหม่ถึง พ.ศ. 2534

ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารพร้อมทรัพย์สิน
ของสถานธนานุบาล

ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับเทศบาลนคร
นครราชสีมาตามที่เทศบาลประเมินราคาเรียกเก็บ
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
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ค่าสอบบัญชี จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของ
สถานธนานุบาลให้ผู้ตรวจสอบบัญชี ตามหนังสือสํานักงาน
จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 524 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557
ตามอัตราสถานธนานุบาลขนาดใหญ่

ค่าอากรแสตมป์ จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอากรชําระเช็คในการเบิกเงินเกินบัญชี
จากธนาคารและค่าใช้จ่ายที่เข้าประเภทในหมวดนี้

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองผู้มาเยี่ยมหรือมาตรวจงาน
สถานธนานุบาล และค่าใช้จ่ายที่เข้าประเภทในหมวดนี้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

รวม 200,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าขนย้าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่เข้าประเภทในหมวดนี้ ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงาน
สถานธนานุบาล พ.ศ. 2559

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 75,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น 
เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ 
เก้าอี้ และครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของ
สถานธนานุบาล 1 ที่ชํารุด รวมถึงค่าปรับปรุงและพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น 
โทรทัศน์ วิดีโอเทป วิทยุเทป และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ชํารุด
เสียหาย ซึ่งเป็นสิทธิ์ก่อนทําการจําหน่าย
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ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เช่น 
ซ่อมแซมอาคารสถานธนานุบาล 1 ประตู หน้าต่าง ห้องน้ํา
ป้ายประกาศ และซ่อมแซมอื่น ๆ เท่าที่จําเป็น

ค่าวัสดุ รวม 383,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น วัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน
แบบพิมพ์ใช้ในสํานักงาน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ 
กรรไกร ยางลบ สมุดประวัติพนักงานสถานธนานุบาล น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน พวงมาลา พานพุ่ม กรวย
ดอกไม้ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ
หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า สายอากาศ หรือ
เสาอากาศสําหรับเครื่องรับโทรทัศน์ กล่องรับสัญญาณ ฟวส์
น๊อต สปอร์ตไลน์ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก 
แปรง น้ํายาดับกลิ่น สบู่ แก้วน้ํา ชุดกาแฟ จาน ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ สีทินเนอร์ 
สว่าน ฆ้อน เสียม จอบ อ่างล้างมือ และเครื่องมือ เครื่องใช้
ต่าง ๆ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก
ยางใน น้ํามันเบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ และอื่น ๆ สําหรับรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ของสถานธนานุบาล ฯลฯ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันเบนซิน
น้ํามันดีเซล น้ํามันหล่อลื่นอื่น ๆ เพื่อใช้กับรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ ของสถานธนานุบาล
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น 
แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ น้ํายาต่าง ๆ คลอรีน ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น อุปกรณ์
ในการจัดทําป้าย และอุปกรณ์เกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวสาร
กิจกรรมการปฏิบัติงาน เท่าที่จําเป็น ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง ตั๋วรับจํานํา ใบเสร็จรับเงิน (ดอกเบี้ย,
ทรัพย์หลุด) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สําหรับเครื่องคอม
พิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก และอื่น ๆ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 175,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสถานธนานุบาล

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาของสถานธนานุบาล 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล 

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข ค่าธนาณัติ และดวงตรา
ไปรษณียากรของสถานธนานุบาล

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต การเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าบริการรายเดือน และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

งบลงทุน  เป็นเงิน 702,800 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 282,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 272,900 บาท

     1. เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง จํานวน 101,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 
24,000 บีทียู จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 25,300 บาท เป็นเงิน 
101,200 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 หน้าที่ 152 ลําดับที่ 1 
และแก้ไข 
     2. ถังน้ํา แบบไฟเบอร์กลาส จํานวน 13,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถังน้ํา แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ
1,500 ลิตร จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 6,900 บาท เป็นเงิน 
13,800 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 

(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 หน้าที่ 152 ลําดับที่ 2 
และแก้ไข 
     3. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จํานวน 11,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ 
5,900 บาท เป็นเงิน 11,800 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 หน้าที่ 152 ลําดับที่ 3 
และแก้ไข  
     4. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จํานวน 13,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ 
6,900 บาท เป็นเงิน 13,800 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 หน้าที่ 152 ลําดับที่ 4
และแก้ไข  
     5. เก้าอี้บาร์สูง ปรับระดับได้ จํานวน 16,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้บาร์สูง ปรับระดับได้ จํานวน 5 ตัว ๆ ละ 
3,300 บาท เป็นเงิน 16,500 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และตั้งตามราคาท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 หน้าที่ 152 ลําดับที่ 5
และแก้ไข 
     6. เก้าอี้พักคอย 4 ที่นั่ง จํานวน 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้พักคอย 4 ที่นั่ง จํานวน 2 ชุด ๆ ละ
7,500 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และตั้งตามราคาท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 หน้าที่ 153 ลําดับที่ 6
และแก้ไข 
     7. ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก จํานวน 34,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก จํานวน 8 หลัง ๆ ละ 
4,300 บาท เป็นเงิน 34,400 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และตั้งตามราคาท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 หน้าที่ 153 ลําดับที่ 7
และแก้ไข 
     8. ตู้เสื้อผ้า จํานวน 24,000 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เสื้อผ้า จํานวน 3 หลัง ๆ ละ 8,000 บาท
เป็นเงิน 24,000 บาท
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- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และตั้งตามราคาท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 หน้าที่ 153 ลําดับที่ 8
และแก้ไข 
     9. โต๊ะประชุม จํานวน 16,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะประชุม จํานวน 1 ตัว เป็นเงิน 16,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และตั้งตามราคาท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 หน้าที่ 153 ลําดับที่ 9
และแก้ไข 
     10. เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 26,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้สํานักงาน มีพนักพิง มีเท้าแขน ขาชุบ 
แขนชุบ ปรับระดับได้ จํานวน 8 ตัว ๆ ละ 3,300 บาท เป็นเงิน 
26,400 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และตั้งตามราคาท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 หน้าที่ 153 ลําดับที่ 10
และแก้ไข 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จํานวน 9,900 บาท
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     1. เตียงเหล็ก จํานวน 9,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเตียงเหล็ก ดังนี้
     + ขนาด 3.5 ฟุต จํานวน 1 หลัง เป็นเงิน 4,000 บาท
     + ขนาด 6 ฟุต จํานวน 1 หลัง เป็นเงิน 5,900 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
และตั้งตามราคาท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 หน้าที่ 155 ลําดับที่ 14-15
และแก้ไข 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 420,000 บาท
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 420,000 บาท

     1. ค่าปรับปรุงอาคารสํานักงานสถานธนานุบาลเทศบาลนคร
นครราชสีมา 1 (เป็นการชั่วคราว) จํานวน 420,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเคาน์เตอร์รับจํานํา และติดตั้งป้ายชื่อ
สถานธนานุบาล พร้อมเหล็กดัดประตู - หน้าต่าง ปรับปรุง
กันสาด และทางเดินเท้าบริเวณหน้าอาคาร ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครนครราชสีมา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 หน้าที่ 12 ลําดับที่ 1
และแก้ไข 

งบรายจ่ายอื่น  เป็นเงิน 15,620,100 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 15,620,100 บาท
ค่าใช้จ่ายฝายอํานวยการ จํานวน 120,100 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝายอํานวยการให้กับสํานักงาน 
จ.ส.ท. ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินค่าใช้จ่าย
ฝายอํานวยการ พ.ศ. 2563
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เงินทํานุบํารุงท้องถิ่น ร้อยละ 30 จํานวน 4,650,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินทํานุบํารุงท้องถิ่นให้เทศบาลนคร
นครราชสีมา โดยจัดสรรจ่ายจากกําไรสุทธิ 30 % 
ของกําไรสุทธิป 2564 ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. 
ว่าด้วยการจัดสรรเงินกําไรสุทธิ ของสถานธนานุบาล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล ร้อยละ 50 จํานวน 7,750,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนดําเนินการของสถานธนานุบาลโดย
จัดสรรจ่ายจากกําไรสุทธิ 50 % ของกําไรสุทธิป 2564 
ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงิน
กําไรสุทธิ ของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

บําเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 จํานวน 3,100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินบําเหน็จรางวัลให้แก่พนักงาน
สถานธนานุบาล รวมทั้งผู้ช่วยเหลือกิจการสถานธนานุบาล
โดยจัดสรรจ่ายจากกําไรสุทธิ 20 % ของกําไรสุทธิป 2564 
ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงิน
กําไรสุทธิ ของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล2

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลนครนครราชสีมา
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา



ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 33,005,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 19,005,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานํา จํานวน 16,000,000 บาท

     - โดยคํานวณจากดอกเบี้ยรับจํานําของเดือน ตุลาคม 2563   
ถึงเดือน กันยายน 2564 เป็นเกณฑ์

กําไรจากการจําหนายทรัพย์หลุดจํานํา จํานวน 2,500,000 บาท

     -โดยคํานวณจากการจําหนายทรัพย์หลุดในปที่ผานมา
เป็นเกณฑ์

ดอกเบี้ย รวม 500,000 บาท

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 500,000 บาท

     - โดยคํานวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งแตเดือน 
ตุลาคม 2563 ถึงเดือน กันยายน 2564 เป็นเกณฑ์

รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 5,000 บาท

     - เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดตาง ๆ ที่ไมเข้าลักษณะรายรับหมวด
อื่น ๆ

รายได้อื่น  เป็นเงิน 14,000,000 บาท
เงินทํานุบํารุงท้องถิ่น ร้อยละ 30 จํานวน 4,200,000 บาท

     - ตั้งรับไว้ 30% ของกําไรสุทธิป 2564 ตามระเบียบ
สํานักงาน จ.ส.ท. วาด้วยการจัดสรรเงินกําไรสุทธิของ
สถานธนานุบาล ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล ร้อยละ 50 จํานวน 7,000,000 บาท

       - ตั้งรับไว้ 50% ของกําไรสุทธิป 2564 ตามระเบียบ
สํานักงาน จ.ส.ท. วาด้วยการจัดสรรเงินกําไรสุทธิของ
สถานธนานุบาล ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาล2

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครนครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
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บําเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 จํานวน 2,800,000 บาท

     - ตั้งรับไว้ 20% ของกําไรสุทธิป 2564 ตามระเบียบ
สํานักงาน จ.ส.ท. วาด้วยการจัดสรรเงินกําไรสุทธิของ
สถานธนานุบาล ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 

3-3-2



ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  20,612,100 บาท แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 474,800 บาท

งบกลาง รวม 474,800 บาท
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร ในกรณี
สถานธนานุบาล 2 ทําการเบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคาร
โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามธนาคารกําหนด

รายจ่ายตามข้อผูกพัน รวม 374,800 บาท

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล จํานวน 374,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็น
พนักงานสถานธนานุบาล ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของรายได้
ในปที่ล่วงมา ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยสวัสดิการ
หลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2554

งบบุคลากร  เป็นเงิน 3,602,000 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 3,602,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 102,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาล
ประจําเขตในอัตราเดือนละ 6,000 บาท ผู้ช่วยผู้จัดการ
ในอัตราเดือนละ 2,500 บาท ตามระเบียบ สํานักงาน จ.ส.ท.
ว่าด้วยการกําหนดอัตราเงินประจําตําแหน่งพนักงาน
สถานธนานุบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาล2

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 3,500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาลและ
เงินปรับปรุงค่าจ้างประจําป ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.
ว่าด้วยค่าจ้าง ค่าตอบแทน เบี้ยกรรมการ และเงินโบนัส
(ฉบับที่ 16 ) พ.ศ. 2559

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 2,433,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,451,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานสถานธนานุบาล 
ตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วย
ค่าเช่าบ้านพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ.2551 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงาน
สถานธนานุบาลตามสิทธิที่ได้รับ ตามระเบียบสํานักงาน
จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลพนักงานสถานธนานุบาล
รวมทั้งครอบครัวตามสิทธิที่ได้รับ ตามระเบียบสํานักงาน
จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ
พนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ จํานวน 284,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสําหรับผู้บริหารท้องถิ่น และ
ค่าตอบแทนสําหรับผู้ตรวจการสถานธนานุบาล และผู้ปฏิบัติ
หน้าที่แทนผู้ตรวจการฯ ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท.
ที่ มท 0801.5/ว 1282 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
รวมทั้งค่าตรวจสอบ ทรัพย์รับจํานําให้คณะกรรมการและ
พนักงานสถานธนานุบาล ตามหนังสือ สํานักงาน จ.ส.ท.
ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551
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เงินสมทบเงินสะสม จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้กับพนักงานสถานธนานุบาล
ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินค่าจ้าง ตามระเบียบสํานักงาน
จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสะสมและเงินสมทบของพนักงาน
สถานธนานุบาล พ.ศ. 2522 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม 
ถึง พ.ศ. 2535)

ค่าอาหาร จํานวน 265,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจําวันทําการให้แก่พนักงาน
สถานธนานุบาล ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการ
จ่ายเงินค่าอาหารประจําวันทําการของพนักงาน
สถานธนานุบาล พ.ศ.2549

ค่าเบี้ยเลี้ยงจําหน่ายทรัพย์หลุด จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดําเนินการจําหน่าย
ทรัพย์หลุดของสถานธนานุบาล ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท.
ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551

ค่าสมนาคุณ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจ่ายให้คณะกรรมการซึ่งพิจารณาหรือสอบสวนความผิด
ทางวินัยอย่างร้ายแรงของพนักงานสถานธนานุบาล ตั้งจ่าย
ตามหนังสือ ที่ มท 0314/ว 2276 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2535

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน
สถานธนานุบาลตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
สถานธนานุบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558

ค่าตอบแทนพิเศษ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาล
ผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตําแหน่ง ตามระเบียบสํานักงาน
จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน
สถานธนานุบาล ผู้ได้รับเงินค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูง
ของตําแหน่ง พ.ศ. 2550
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ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รวม 195,000 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้
     + ค่าจ้างเหมาบริการ ต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ
     แรงงานบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด 
     ค่าย้ายเครื่องปรับอากาศ ค่าปรับปรุงกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
     และค่าจ้างเหมาอื่น ๆ เท่าที่จําเป็น ฯลฯ
     + ค่าถ่ายเอกสาร
     + ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
     + ค่าโฆษณา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
     + ค่ารับวารสารข่าว นิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์รายวัน
     จากส่วนกลางและท้องถิ่น เพื่อติดตามข่าวความเคลื่อนไหว
     ของราคาทองคํา และเหตุการณ์บ้านเมือง เพื่อประโยชน์
     ในการปฏิบัติงานและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
     + ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
     + ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับ 
     ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานํา
ตามพระราชบัญญัติโรงรับจํานํา พ.ศ.2505 รวมทั้งที่ได้แก้ไข
เพิ่มเติมใหม่ถึง พ.ศ. 2534

ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารพร้อมทรัพย์สิน
ของสถานธนานุบาล

ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับเทศบาลนคร
นครราชสีมาตามที่เทศบาลประเมินราคาเรียกเก็บ
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
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ค่าสอบบัญชี จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของ
สถานธนานุบาลให้ผู้ตรวจสอบบัญชี ตามหนังสือสํานักงาน
จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 524 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557
ตามอัตราสถานธนานุบาลขนาดใหญ่

ค่าอากรแสตมป์ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอากรชําระเช็คในการเบิกเงินเกินบัญชี
จากธนาคารและค่าใช้จ่ายที่เข้าประเภทในหมวดนี้

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองผู้มาเยี่ยมหรือมาตรวจงาน
สถานธนานุบาล และค่าใช้จ่ายที่เข้าประเภทในหมวดนี้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

รวม 250,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าขนย้าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่เข้าประเภทในหมวดนี้ ตามระเบียบสํานักงานจ.ส.ท.
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงาน
สถานธนานุบาล พ.ศ. 2559

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 50,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น 
เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ 
เก้าอี้ และครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของ
สถานธนานุบาล 2 ที่ชํารุด

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น 
โทรทัศน์ วิดีโอเทป วิทยุเทป และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ชํารุด
เสียหาย ซึ่งเป็นสิทธิ์ก่อนทําการจําหน่าย
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ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เช่น 
ซ่อมแซมอาคารสถานธนานุบาล 2 ประตู หน้าต่าง ห้องน้ํา
และซ่อมแซมอื่น ๆ เท่าที่จําเป็น

ค่าวัสดุ รวม 306,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น วัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน
แบบพิมพ์ใช้ในสํานักงาน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ 
กรรไกร ยางลบ สมุดประวัติพนักงานสถานธนานุบาล น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน พวงมาลา พานพุ่ม กรวย
ดอกไม้ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ
หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า สายอากาศ หรือ
เสาอากาศสําหรับเครื่องรับโทรทัศน์ กล่องรับสัญญาณ ฟวส์
น๊อต สปอร์ตไลน์ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก 
แปรง น้ํายาดับกลิ่น สบู่ แก้วน้ํา ชุดกาแฟ จาน ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ สีทินเนอร์ 
สว่าน ฆ้อน เสียม จอบ อ่างล้างมือ และเครื่องมือ เครื่องใช้
ต่าง ๆ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก
ยางใน น้ํามันเบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ และอื่น ๆ สําหรับรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ของสถานธนานุบาล ฯลฯ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันเบนซิน
น้ํามันดีเซล น้ํามันหล่อลื่นอื่น ๆ เพื่อใช้กับรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ ของสถานธนานุบาล
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น 
แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ น้ํายาต่าง ๆ คลอรีน ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น อุปกรณ์
ในการจัดทําป้าย และอุปกรณ์เกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวสาร
กิจกรรมการปฏิบัติงาน เท่าที่จําเป็น ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง ตั๋วรับจํานํา ใบเสร็จรับเงิน (ดอกเบี้ย,
ทรัพย์หลุด) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สําหรับเครื่องคอม
พิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก และอื่น ๆ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 176,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสถานธนานุบาล

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาของสถานธนานุบาล 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล 

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข ค่าธนาณัติ และดวงตรา
ไปรษณียากรของสถานธนานุบาล

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต การเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าบริการรายเดือน และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
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งบรายจ่ายอื่น  เป็นเงิน 14,102,300 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 14,102,300 บาท
ค่าใช้จ่ายฝายอํานวยการ จํานวน 102,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝายอํานวยการให้กับสํานักงาน 
จ.ส.ท. ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินค่าใช้จ่าย
ฝายอํานวยการ พ.ศ. 2563

เงินทํานุบํารุงท้องถิ่น ร้อยละ 30 จํานวน 4,200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินทํานุบํารุงท้องถิ่นให้เทศบาลนคร
นครราชสีมา โดยจัดสรรจ่ายจากกําไรสุทธิ 30 % 
ของกําไรสุทธิป 2564 ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. 
ว่าด้วยการจัดสรรเงินกําไรสุทธิ ของสถานธนานุบาล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล ร้อยละ 50 จํานวน 7,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนดําเนินการของสถานธนานุบาลโดย
จัดสรรจ่ายจากกําไรสุทธิ 50 % ของกําไรสุทธิป 2564 
ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงิน
กําไรสุทธิ ของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

บําเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 จํานวน 2,800,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินบําเหน็จรางวัลให้แก่พนักงาน
สถานธนานุบาล รวมทั้งผู้ช่วยเหลือกิจการสถานธนานุบาล
โดยจัดสรรจ่ายจากกําไรสุทธิ 20 % ของกําไรสุทธิป 2564 
ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงิน
กําไรสุทธิ ของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล3

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลนครนครราชสีมา
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา



ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 28,379,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 16,379,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานํา จํานวน 14,000,000 บาท

     - โดยคํานวณจากดอกเบี้ยรับจํานําของเดือน ตุลาคม 2563   
ถึงเดือน กันยายน 2564 เป็นเกณฑ์

กําไรจากการจําหนายทรัพย์หลุดจํานํา จํานวน 2,350,000 บาท

     -โดยคํานวณจากการจําหนายทรัพย์หลุดในปที่ผานมา
เป็นเกณฑ์

ดอกเบี้ย รวม 20,000 บาท

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 20,000 บาท

     - โดยคํานวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งแต
เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน กันยายน 2564 เป็นเกณฑ์

รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 9,000 บาท

     - เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดตาง ๆ ที่ไมเข้าลักษณะรายรับหมวด
อื่น ๆ

รายได้อื่น  เป็นเงิน 12,000,000 บาท
เงินทํานุบํารุงท้องถิ่น ร้อยละ 30 จํานวน 3,600,000 บาท

       - ตั้งรับไว้ 30% ของกําไรสุทธิ 2564 ตามระเบียบสํานักงาน
จ.ส.ท. วาด้วยการจัดสรรเงินกําไรสุทธิของสถานธนานุบาล
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล ร้อยละ 50 จํานวน 6,000,000 บาท

       - ตั้งรับไว้ 50% ของกําไรสุทธิ 2564 ตามระเบียบสํานักงาน
จ.ส.ท. วาด้วยการจัดสรรเงินกําไรสุทธิของสถานธนานุบาล
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาล3

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครนครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
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บําเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 จํานวน 2,400,000 บาท

       - ตั้งรับไว้ 20% ของกําไรสุทธิ 2564 ตามระเบียบสํานักงาน
จ.ส.ท. วาด้วยการจัดสรรเงินกําไรสุทธิของสถานธนานุบาล
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  18,515,900 บาท แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 1,289,100 บาท

งบกลาง รวม 1,289,100 บาท
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร จ่ายให้แก่
ธนาคารออมสิน สาขาสุรนารี โดยคิดอัตราดอกเบี้ย
ตามธนาคารเรียกเก็บ

รายจ่ายตามข้อผูกพัน รวม 289,100 บาท

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล จํานวน 289,100 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็น
พนักงานสถานธนานุบาล ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของรายได้
ในปที่ล่วงมา ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยสวัสดิการ
หลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2554

งบบุคลากร  เป็นเงิน 2,680,000 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,680,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาล
ประจําเขตในอัตราเดือนละ 5,000 บาท ผู้ช่วยผู้จัดการ
ในอัตราเดือนละ 2,500 บาท ตามระเบียบ สํานักงาน จ.ส.ท.
ว่าด้วยการกําหนดอัตราเงินประจําตําแหน่งพนักงาน
สถานธนานุบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาล3

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 2,500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาลและ
เงินปรับปรุงค่าจ้างประจําป ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.
ว่าด้วยค่าจ้าง ค่าตอบแทน เบี้ยกรรมการ และเงินโบนัส
(ฉบับที่ 16 ) พ.ศ. 2559

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 2,461,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,415,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่สถานธนานุบาล จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
ของสถานธนานุบาล

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานสถานธนานุบาล 
ตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วย
ค่าเช่าบ้านพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2551 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงาน
สถานธนานุบาลตามสิทธิที่ได้รับ ตามระเบียบสํานักงาน
จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลพนักงานสถานธนานุบาล
รวมทั้งครอบครัวตามสิทธิที่ได้รับ ตามระเบียบสํานักงาน
จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ
พนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ จํานวน 234,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสําหรับผู้บริหารท้องถิ่น และ
ค่าตอบแทนสําหรับผู้ตรวจการสถานธนานุบาล และผู้ปฏิบัติ
หน้าที่แทนผู้ตรวจการฯ ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท.
ที่ มท 0801.5/ว 1282 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
รวมทั้งค่าตรวจสอบ ทรัพย์รับจํานําให้คณะกรรมการและ
พนักงานสถานธนานุบาล ตามหนังสือ สํานักงาน จ.ส.ท.
ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551

เงินสมทบเงินสะสม จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้กับพนักงานสถานธนานุบาล
ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินค่าจ้าง ตามระเบียบสํานักงาน
จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสะสมและเงินสมทบของพนักงาน
สถานธนานุบาล พ.ศ. 2522 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม 
ถึง พ.ศ. 2535)

ค่าอาหาร จํานวน 260,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจําวันทําการให้แก่พนักงาน
สถานธนานุบาล ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการ
จ่ายเงินค่าอาหารประจําวันทําการของพนักงาน
สถานธนานุบาล พ.ศ. 2549

ค่าเบี้ยเลี้ยงจําหน่ายทรัพย์หลุด จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดําเนินการจําหน่าย
ทรัพย์หลุดของสถานธนานุบาล ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท.
ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551

ค่าสมนาคุณ จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจ่ายให้คณะกรรมการซึ่งพิจารณาหรือสอบสวนความผิด
ทางวินัยอย่างร้ายแรงของพนักงานสถานธนานุบาล ตั้งจ่าย
ตามหนังสือ ที่ มท 0314/ว 2276 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2535

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน
สถานธนานุบาลตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
สถานธนานุบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
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ค่าตอบแทนพิเศษ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาล
ผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตําแหน่ง ตามระเบียบสํานักงาน
จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน
สถานธนานุบาล ผู้ได้รับเงินค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูง
ของตําแหน่ง พ.ศ. 2550

ค่าใช้สอย รวม 440,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รวม 230,000 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้
     + ค่าจ้างเหมาบริการ ต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ
     แรงงานบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด 
     ค่าย้ายเครื่องปรับอากาศ ค่าปรับปรุงกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
     และค่าจ้างเหมาอื่น ๆ เท่าที่จําเป็น ฯลฯ
     + ค่าถ่ายเอกสาร
     + ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
     + ค่าโฆษณา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
     + ค่ารับวารสารข่าว นิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์รายวัน
     จากส่วนกลางและท้องถิ่น เพื่อติดตามข่าวความเคลื่อนไหว
     ของราคาทองคํา และเหตุการณ์บ้านเมือง เพื่อประโยชน์
     ในการปฏิบัติงานและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
     + ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
     + ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับ 
     ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานํา
ตามพระราชบัญญัติโรงรับจํานํา พ.ศ. 2505 รวมทั้งที่ได้แก้ไข
เพิ่มเติมใหม่ถึง พ.ศ. 2534

ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารพร้อมทรัพย์สิน
ของสถานธนานุบาล
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ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับเทศบาลนคร
นครราชสีมาตามที่เทศบาลประเมินราคาเรียกเก็บ
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ค่าสอบบัญชี จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของ
สถานธนานุบาลให้ผู้ตรวจสอบบัญชี ตามหนังสือสํานักงาน
จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 524 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557
ตามอัตราสถานธนานุบาลขนาดกลาง

ค่าอากรแสตมป์ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอากรชําระเช็คในการเบิกเงินเกินบัญชี
จากธนาคารและค่าใช้จ่ายที่เข้าประเภทในหมวดนี้

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองผู้มาเยี่ยมหรือมาตรวจงาน
สถานธนานุบาล และค่าใช้จ่ายที่เข้าประเภทในหมวดนี้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

รวม 100,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าขนย้าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่เข้าประเภทในหมวดนี้ ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงาน
สถานธนานุบาล พ.ศ. 2559

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 100,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น 
เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ 
เก้าอี้ และครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของ
สถานธนานุบาล 3 ที่ชํารุด รวมถึงค่าปรับปรุงและพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
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ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น 
โทรทัศน์ วิดีโอเทป วิทยุเทป และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ชํารุด
เสียหาย ซึ่งเป็นสิทธิ์ก่อนทําการจําหน่าย

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เช่น 
ซ่อมแซมอาคารสถานธนานุบาล 3 ประตู หน้าต่าง ห้องน้ํา
ป้ายประกาศ และซ่อมแซมอื่น ๆ เท่าที่จําเป็น

ค่าวัสดุ รวม 418,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น วัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน
แบบพิมพ์ใช้ในสํานักงาน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ 
กรรไกร ยางลบ สมุดประวัติพนักงานสถานธนานุบาล น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน พวงมาลา พานพุ่ม กรวย
ดอกไม้ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ
หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า สายอากาศ หรือ
เสาอากาศสําหรับเครื่องรับโทรทัศน์ กล่องรับสัญญาณ ฟวส์
น๊อต สปอร์ตไลน์ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก 
แปรง น้ํายาดับกลิ่น สบู่ แก้วน้ํา ชุดกาแฟ จาน ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ สีทินเนอร์ 
สว่าน ฆ้อน เสียม จอบ อ่างล้างมือ และเครื่องมือ เครื่องใช้
ต่าง ๆ ฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก
ยางใน น้ํามันเบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ และอื่น ๆ สําหรับรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ของสถานธนานุบาล ฯลฯ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันเบนซิน
น้ํามันดีเซล น้ํามันหล่อลื่นอื่น ๆ เพื่อใช้กับรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ ของสถานธนานุบาล

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น 
แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ น้ํายาต่าง ๆ คลอรีน ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น อุปกรณ์
ในการจัดทําป้าย และอุปกรณ์เกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวสาร
กิจกรรมการปฏิบัติงาน เท่าที่จําเป็น ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง ตั๋วรับจํานํา ใบเสร็จรับเงิน (ดอกเบี้ย,
ทรัพย์หลุด) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สําหรับเครื่องคอม
พิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก และอื่น ๆ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 188,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสถานธนานุบาล

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาของสถานธนานุบาล 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล 

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข ค่าธนาณัติ และดวงตรา
ไปรษณียากรของสถานธนานุบาล
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต การเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าบริการรายเดือน และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

งบรายจ่ายอื่น  เป็นเงิน 12,085,800 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 12,085,800 บาท
ค่าใช้จ่ายฝายอํานวยการ จํานวน 85,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝายอํานวยการให้กับสํานักงาน 
จ.ส.ท. ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินค่าใช้จ่าย
ฝายอํานวยการ พ.ศ. 2563

เงินทํานุบํารุงท้องถิ่น ร้อยละ 30 จํานวน 3,600,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินทํานุบํารุงท้องถิ่นให้เทศบาลนคร
นครราชสีมา โดยจัดสรรจ่ายจากกําไรสุทธิ 30 % 
ของกําไรสุทธิป 2564 ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. 
ว่าด้วยการจัดสรรเงินกําไรสุทธิ ของสถานธนานุบาล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล ร้อยละ 50 จํานวน 6,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนดําเนินการของสถานธนานุบาลโดย
จัดสรรจ่ายจากกําไรสุทธิ 50 % ของกําไรสุทธิป 2564 
ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงิน
กําไรสุทธิ ของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

บําเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 จํานวน 2,400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินบําเหน็จรางวัลให้แก่พนักงาน
สถานธนานุบาล รวมทั้งผู้ช่วยเหลือกิจการสถานธนานุบาล
โดยจัดสรรจ่ายจากกําไรสุทธิ 20 % ของกําไรสุทธิป 2564 
ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงิน
กําไรสุทธิ ของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการงานกิจการขนส่ง

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลนครนครราชสีมา
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา



ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการงานกิจการขนส่ง

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลนครนครราชสีมา
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา



ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 2,830,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 2,830,000 บาท
ค่าบริการสถานีขนส่ง จํานวน 950,000 บาท

     - โดยประมาณการจากรายได้จัดเก็บจากรถที่เข้าหยุด
และจอดเพื่อรับ-ส่งผู้โดยสาร ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร 
ในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์

ค่าบริการสถานที่จําหน่ายสินค้า จํานวน 144,000 บาท

     - โดยประมาณการจากสัญญาการจัดให้มีสถานที่จําหน่าย
สินค้าในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร เป็นเงิน 12,000 บาท 
ต่อเดือน

ดอกเบี้ย รวม 25,000 บาท

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 25,000 บาท

     - ตั้งรับเป็นค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 30,000 บาท

     - เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับ
หมวดอื่น ๆ

เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป จํานวน 1,681,000 บาท

     - เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ 
เนื่องจากได้รับเงินช่วยเหลือจากงบประมาณทั่วไป เพื่อจ่าย
เป็นเงินเดือนพนักงาน ค่าจ้างพนักงานจ้าง ฯลฯ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการงานกิจการขนส่ง

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครนครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  2,830,000 บาท แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 120,700 บาท

งบกลาง รวม 120,700 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 1,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตาม พ.ร.บ. 
เงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

สํารองจ่าย จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น

รายจ่ายตามข้อผูกพัน รวม 34,500 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 34,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าทําศพ กรณีพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลนคร
นครราชสีมาตายระหว่างรับราชการ

งบบุคลากร  เป็นเงิน 1,455,700 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,455,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 855,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 540,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้าง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการงานกิจการขนส่ง

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 1,253,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 230,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน จํานวน 110,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่ อปท. ดังนี้ 
     + เงินรางวัลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตํารวจ ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจํา และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่มาช่วยปฏิบัติราชการ 
     + เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําป)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
ตามสิทธิที่ได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ค่าใช้สอย รวม 425,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมา
ทําความสะอาด ค่าจ้างตีเส้นเครื่องหมายจราจร ค่าประกันภัย
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ฯลฯ 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองผู้ที่มาเยี่ยมหรือมาตรวจงานสถานีขนส่ง 
และผู้มาปฎิบัติงาน และชมกิจการของสถานีขนส่งฯ แห่งที่ 1 
เป็นครั้งคราว
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

รวม 40,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะเดินทาง 
และค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวงมาลา สําหรับ
งานพิธีต่าง ๆ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 106,600 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ปากกา 
ใบเสร็จรับเงิน และแบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ฟิวส์ 
สวิตช์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า ฯลฯ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด 
แก้วน้ํา จาน ถ้วย ชุดกาแฟ ฯลฯ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ตะปู หิน ปูน 
ทราย ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ 
ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ํามันเบรก ฯลฯ 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 1,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันเบนซิน 
น้ํามันเครื่อง จารบี ฯลฯ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น เครื่องหมาย
การจราจร โปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 52,100 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก เทปบันทึก
ข้อมูล ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 492,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานีขนส่ง

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาของสถานีขนส่ง 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานีขนส่ง

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและเป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ต 
เช่น ค่าสมาชิก ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าดูแลรักษาเว็บไซต์ 
ค่าเช่าเครื่องแม่ข่าย ค่าจ้างทําโปรแกรม และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
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