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คาแถลงงบประมาณ
ประ อบงบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลนครนครราชสีมา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณราย
จ่ายประจาปต่อสภาเทศบาลนครนครราชสีมาอี ครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอ าสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลนคร
นครราชสีมา จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิ ทุ ท่านได้ทราบถึงสถานะ ารคลัง ตลอดจนหลั ารและ
แนวนโยบาย ารดาเนิน าร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 องค์ รป ครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะ ารเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝา ธนาคาร จานวน 1,279,221,089.37 บาท
1.1.2 เงินสะสม จานวน 1,600,526,994.75 บาท
1.1.3 เงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 496,144,973.42 บาท
1.1.4 ราย าร ันเงินไว้แบบ ่อหนี้ผู พันและยังไม่ได้เบิ จ่าย จานวน 4 โครง าร รวม
5,907,995.80 บาท
1.1.5 ราย าร ันเงินไว้โดยยังไม่ได้ ่อหนี้ผู พัน จานวน 39 โครง าร รวม 17,969,164.80 บาท
1.2 เงิน ู้คงค้าง จานวน 0.00 บาท
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จานวน 1,227,233,955.62 บาท ประ อบด้วย
หมวดภาษีอา ร

จานวน

56,511,602.07 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

จานวน

28,437,201.05 บาท

หมวดรายได้จา ทรัพย์สิน

จานวน

26,760,298.13 บาท

หมวดรายได้จา สาธารณูปโภค และ ิจ ารพาณิชย์

จานวน

14,149,988.21 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

จานวน

25,295,562.62 บาท

หมวดรายได้จา ทุน

จานวน

0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร

จานวน

532,511,481.54 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

จานวน

543,567,822.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 71,581,616.77 บาท
2.3 รายจ่ายจริง จานวน 1,107,408,776.55 บาท ประ อบด้วย
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งบ ลาง

จานวน

275,798,933.14 บาท

งบบุคลา ร

จานวน

446,340,941.68 บาท

งบดาเนินงาน

จานวน

273,605,499.15 บาท

งบลงทุน

จานวน

22,473,652.58 บาท

งบเงินอุดหนุน

จานวน

74,305,080.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น

จานวน

14,884,670.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจา เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 71,581,616.77 บาท
2.5 มี ารจ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนิน ารตามอานาจหน้าที่ จานวน 82,236,536.26 บาท
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจา เงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 0.00 บาท
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจา เงิน ู้ จานวน 0.00 บาท
3. งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการประปา กิจการงานกิจการประปา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายรับจริง

จานวน

317,078,346.47 บาท

รายจ่ายจริง

จานวน

295,723,635.37 บาท

จานวน

31,696,355.47 บาท

ยืมเงินสะสม

จานวน

0.00 บาท

าไรสะสม

จานวน

0.00 บาท

เงินสะสม

จานวน

315,746,297.70 บาท

ทุนสารองเงินสะสม

จานวน

83,270,043.38 บาท

เงินฝา ธนาคาร

จานวน

328,472,138.33 บาท

ทรัพย์รับจานา

จานวน

0.00 บาท

ู้เงินจา ธนาคาร/อื่น ๆ
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ประเภทกิจการสถานธนานุบาล กิจการสถานธนานุบาล1
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายรับจริง

จานวน

41,120,085.44 บาท

รายจ่ายจริง

จานวน

23,898,882.45 บาท

จานวน

0.00 บาท

ยืมเงินสะสม

จานวน

0.00 บาท

าไรสะสม

จานวน

17,282,957.32 บาท

เงินสะสม

จานวน

0.00 บาท

ทุนสารองเงินสะสม

จานวน

0.00 บาท

เงินฝา ธนาคาร

จานวน

164,537,335.87 บาท

ทรัพย์รับจานา

จานวน

142,014,500.00 บาท

รายรับจริง

จานวน

35,555,684.70 บาท

รายจ่ายจริง

จานวน

21,893,632.11 บาท

จานวน

50,000,000.00 บาท

ยืมเงินสะสม

จานวน

0.00 บาท

าไรสะสม

จานวน

13,711,085.09 บาท

เงินสะสม

จานวน

0.00 บาท

ทุนสารองเงินสะสม

จานวน

0.00 บาท

เงินฝา ธนาคาร

จานวน

118,005,562.97 บาท

ทรัพย์รับจานา

จานวน

114,441,800.00 บาท

ู้เงินจา ธนาคาร/อื่น ๆ

ประเภทกิจการสถานธนานุบาล กิจการสถานธนานุบาล2
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ู้เงินจา ธนาคาร/อื่น ๆ
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ประเภทกิจการสถานธนานุบาล กิจการสถานธนานุบาล3
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายรับจริง

จานวน

26,168,122.40 บาท

รายจ่ายจริง

จานวน

15,810,154.28 บาท

จานวน

100,000,000.00 บาท

ยืมเงินสะสม

จานวน

0.00 บาท

าไรสะสม

จานวน

10,412,303.39 บาท

เงินสะสม

จานวน

0.00 บาท

ทุนสารองเงินสะสม

จานวน

0.00 บาท

เงินฝา ธนาคาร

จานวน

12,337,423.80 บาท

ทรัพย์รับจานา

จานวน

93,801,980.00 บาท

รายรับจริง

จานวน

2,607,604.93 บาท

รายจ่ายจริง

จานวน

2,503,849.81 บาท

จานวน

0.00 บาท

ยืมเงินสะสม

จานวน

0.00 บาท

าไรสะสม

จานวน

0.00 บาท

เงินสะสม

จานวน

2,766,361.38 บาท

ทุนสารองเงินสะสม

จานวน

488,138.42 บาท

เงินฝา ธนาคาร

จานวน

3,358,525.65 บาท

ทรัพย์รับจานา

จานวน

0.00 บาท

ู้เงินจา ธนาคาร/อื่น ๆ

ประเภทกิจการสถานีขนส่ง กิจการงานกิจการขนส่ง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ู้เงินจา ธนาคาร/อื่น ๆ

ปร
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คาแถลงงบประมาณ
บงบปร ม ณร ยจ ยปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565
เทศบ ลนครนครร ชสีม
เภ เมื งนครร ชสีม จง วดนครร ชสีม

1. รายรับ
รายรับ

รายรับจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

ร

56,511,602.07

84,010,000.00

89,010,000.00

มวดค ธรรมเนียม ค ปรบ แล ใบ
นุญ ต

28,437,201.05

21,225,600.00

21,210,600.00

มวดร ยได้จ ทรพย์สิน

26,760,298.13

20,075,900.00

20,075,900.00

มวดร ยได้จ ส ธ รณูปโภค แล
ิจ รพ ณิชย์

14,149,988.21

14,100,000.00

12,450,000.00

มวดร ยได้เบ็ดเตล็ด

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

532,511,481.54

586,900,000.00

551,900,000.00

532,511,481.54

586,900,000.00

551,900,000.00

543,567,822.00

563,882,000.00

537,494,600.00

543,567,822.00

563,882,000.00

537,494,600.00

รายได้จัดเก็บเอง
มวดภ ษี

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
มวดภ ษีจดสรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
มวดเงิน ุด นุนท่วไป
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม 1,227,233,955.62 1,307,675,000.00 1,249,341,000.00

1-6
ถล บปร ม ณ
ปร

บ บปร ม ณร ย ยปร

ป บปร ม ณ พ ศ 2565

เทศบ ลน รน รร ชสีม
เภ เม น รร ชสีม

วดน รร ชสีม

2รย ย
ร ย ย ริ
ป 2563

ปร ม ณ ร
ป 2564

ปร ม ณ ร
ป 2565

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

งบดา นินงาน

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

งบ งินอุดหนุน

74,305,080.00

61,488,000.00

59,606,400.00

งบรายจ่ายอื่น

14,884,670.00

14,120,000.00

0.00

รย ย
ย

บปร ม ณ

รวม ย

บปร ม ณ 1,107,408,776.55 1,307,675,000.00 1,249,341,000.00
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครนครราช ีมา
อาเภอเมืองนครราช ีมา จัง วัดนครราช ีมา
ด้าน

รวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริ ารงานทั่วไป

117,044,800

แผนงานการรักษาความ งบภายใน

40,025,500

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

396,114,900

แผนงาน าธารณ ุข

58,614,500

แผนงาน ังคม งเคราะ ์

5,050,400

แผนงานเค ะและชุมชน

192,130,500

แผนงาน ร้างความเข้มแข็งของชุมชน

15,119,700

แผนงานการศา นา วัฒนธรรม และนันทนาการ

19,600,300

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุต า กรรมและการโยธา

87,543,200

แผนงานการพาณิชย์

1,973,500

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

316,123,700
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

1,249,341,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครนครราชสีมา
าเภ เมื งนครราชสีมา จง วดนครราชสีมา
แผนงานงบกลาง
งาน

งบ

งบกลาง

รวม

งบกลาง

316,123,700

316,123,700

งบกลาง
แผนงานบริหารงานทั่วไป

316,123,700

316,123,700

งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

งานบริหารงานคลัง

งานสารสนเทศ

รวม

55,306,000

4,551,700

32,088,400

1,452,800

1,916,000

95,314,900

เงินเดื น (ฝ่ายการเมื ง)

9,790,500

0

0

0

0

9,790,500

เงินเดื น (ฝ่ายปร จา)

45,515,500

4,551,700

32,088,400

1,452,800

1,916,000

85,524,400

11,004,900

1,517,000

3,290,900

198,000

5,719,100

21,729,900

ค่าต บแทน

1,392,900

221,000

1,052,200

108,000

79,100

2,853,200

ค่าใช้ส ย

3,380,000

760,000

755,000

30,000

5,040,000

9,965,000

ค่าวสดุ

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

งบดาเนินงาน
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งาน

งบ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ
ภายใน

งบ

งบบุคลากร

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งานเทศกิจ

งานจราจร

รวม

5,182,700

19,943,500

1,988,000

27,997,300

883,100

5,182,700

19,943,500

1,988,000

27,997,300

งบดาเนินงาน

5,000

2,508,400

3,410,000

264,800

6,188,200

ค่าใช้ส ย

5,000

495,000

895,000

250,000

1,645,000

ค่าต บแทน

0

1,588,400

285,000

4,800

1,878,200

ค่าวสดุ

0

415,000

1,675,000

10,000

2,100,000

ค่าสาธารณูปโภค

0

10,000

555,000

0

565,000

0

0

840,000

5,000,000

5,840,000

0

0

840,000

5,000,000

5,840,000

เงินเดื น (ฝ่ายปร จา)

งบลงทุน
ค่าครุภณฑ์
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883,100

แผนงานการศึกษา
งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยว งานระดับก่อนวัยเรียน
งานระดับมัธยมศึกษา
กับการศึกษา
และประถมศึกษา

งบ
งบบุคลากร

งานศึกษาไม่กาหนด
ระดับ

รวม

184,164,500

16,361,600

4,533,700

216,697,200

11,637,400

184,164,500

16,361,600

4,533,700

216,697,200

1,698,000

94,312,300

21,670,000

4,231,000

121,911,300

ค่าต บแทน

590,000

465,000

300,000

390,000

1,745,000

ค่าใช้ส ย

350,000

52,762,600

15,530,000

2,271,000

70,913,600

ค่าวสดุ

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

เงิน ุด นุน

0

57,506,400

0

0

57,506,400

เงินเดื น (ฝ่ายปร จา)
งบดาเนินงาน

2-4

11,637,400

แผนงานสาธารณสุข
งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยว งานบริการสาธารณสุข
กับสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งบ
งบบุคลากร

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

รวม

9,254,200

26,687,700

46,882,200

10,940,300

9,254,200

26,687,700

46,882,200

2,271,800

4,214,400

3,546,100

10,032,300

ค่าต บแทน

275,800

1,173,600

2,619,100

4,068,500

ค่าใช้ส ย

720,000

2,143,800

430,000

3,293,800

ค่าวสดุ

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

เงิน ุด นุน

0

1,700,000

0

1,700,000

เงินเดื น (ฝ่ายปร จา)
งบดาเนินงาน
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10,940,300

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยว งานสวัสดิการสังคม
กับสังคมสงเคราะห์ และสังคมสงเคราะห์

งบ
งบบุคลากร

รวม

3,033,200

3,475,900

442,700

3,033,200

3,475,900

52,500

1,522,000

1,574,500

ค่าต บแทน

22,500

235,200

257,700

ค่าใช้ส ย

30,000

1,250,000

1,280,000

0

36,800

36,800

เงินเดื น (ฝ่ายปร จา)
งบดาเนินงาน

ค่าวสดุ
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442,700

แผนงานเคหะและชุมชน
งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งบ
งบบุคลากร

งานกาจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

งานสวนสาธารณะ

งานบาบัดนาเสีย

รวม

8,713,000

46,328,600

13,466,400

82,709,200

14,201,200

8,713,000

46,328,600

13,466,400

82,709,200

2,112,100

22,831,000

42,820,200

22,428,000

90,191,300

ค่าต บแทน

480,600

97,000

2,617,200

328,000

3,522,800

ค่าใช้ส ย

766,500

14,210,000

22,995,000

14,300,000

52,271,500

ค่าวสดุ

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

0

1,350,000

0

17,480,000

18,830,000

ค่าครุภณฑ์

0

1,350,000

0

500,000

1,850,000

ค่าที่ดินแล สิ่งก่ สร้าง

0

0

0

16,980,000

16,980,000

งบเงินอุดหนุน

0

400,000

0

0

400,000

เงิน ุด นุน

0

400,000

0

0

400,000

เงินเดื น (ฝ่ายปร จา)
งบดาเนินงาน

งบลงทุน
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14,201,200

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยว งานส่งเสริมและสนับ
กับสร้างความเข้มแข็ง สนุนความเข้มแข็ง
ของชุมชน
ชุมชน

งบ

งบบุคลากร

รวม

2,910,300

9,929,700

7,019,400

2,910,300

9,929,700

2,321,400

2,868,600

5,190,000

ค่าต บแทน

512,000

205,800

717,800

ค่าใช้ส ย

380,000

2,580,000

2,960,000

1,094,400

82,800

1,177,200

335,000

0

335,000

เงินเดื น (ฝ่ายปร จา)
งบดาเนินงาน

ค่าวสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
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7,019,400

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

งบ

งบบุคลากร

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่อง
เที่ยว

รวม

2,838,200

1,794,700

1,029,000

6,435,900

774,000

2,838,200

1,794,700

1,029,000

6,435,900

80,000

7,082,000

5,510,000

492,400

13,164,400

80,000

220,000

80,000

10,000

390,000

ค่าใช้ส ย

0

3,662,000

5,200,000

370,000

9,232,000

ค่าวสดุ

0

820,000

230,000

100,000

1,150,000

ค่าสาธารณูปโภค

0

2,380,000

0

12,400

2,392,400

เงินเดื น (ฝ่ายปร จา)
งบดาเนินงาน
ค่าต บแทน
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774,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ
การโยธา

งบ

งบบุคลากร

งานก่อสร้าง

รวม

26,520,600

28,608,200

2,087,600

26,520,600

28,608,200

20,000

8,608,000

8,628,000

ค่าต บแทน

10,000

378,000

388,000

ค่าใช้ส ย

10,000

470,000

480,000

0

7,760,000

7,760,000

0

50,307,000

50,307,000

ค่าครุภณฑ์

0

2,500,000

2,500,000

ค่าที่ดินแล สิ่งก่ สร้าง

0

47,807,000

47,807,000

เงินเดื น (ฝ่ายปร จา)
งบดาเนินงาน

ค่าวสดุ
งบลงทุน
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2,087,600

แผนงานการพาณิชย์
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานตลาดสด

รวม
1,479,500

1,479,500

1,479,500

494,000

494,000

130,000

130,000

50,000

50,000

ค่าวสดุ

144,000

144,000

ค่าสาธารณูปโภค

170,000

170,000

เงินเดื น (ฝ่ายปร จา)
งบดาเนินงาน
ค่าต บแทน
ค่าใช้ส ย
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1,479,500
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เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครนครราชสีมา
อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
โดยที่เปนการสมควรตังงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมา และโดยเห็นชอบของผู้วาราชการจังหวัดนครราชสีมา
ข้อ 1 เทศบัญญัติ นีเรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อ 2 เทศบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจานวนรวมทังสิน 1,656,992,400
บาท
ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจานวนรวมทังสิน 1,249,341,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี
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

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

316,123,700
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

1,249,341,000
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ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจานวนรวมทังสิน 407,651,400 บาท ดังนี
งบ

ยอดรวม

งบกลาง

68,830,300

งบบุคลากร

73,795,800

งบดาเนินงาน

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 ให้นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมามีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามเทศบัญญัตินี
27 กันยายน 2564
ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

ประเสริฐ บุญชัยสุข
(ลงนาม)..................................................

(นายประเสริฐ บุญชัยสุข)
ตาแหนง นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา
เห็นชอบ
กอบชัย บุญอรณะ
(ลงนาม)..................................................

(นายกอบชัย บุญอรณะ)
ตาแหนง ผู้วาราชการจังหวัดนครราชสีมา

รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565
เทศบ ลนครนครร ชสีม
เภ เมื งนครร ชสีม จง วดนครร ชสีม
รายรับจริง

รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่ ธรรมเนียมใบ นุญ ตก รข ยสุร
ค่ ธรรมเนียมเกี่ยวกบใบ นุญ ตก รพนน
ค่ ธรรมเนียมก จดขย มูลฝ ย
ค่ ธรรมเนียมเก็บแล ขนมูลฝ ย
ค่ ธรรมเนียมเก็บขน ุจจ ร รื สิ่งปฏิกูล
ค่ ธรรมเนียมในก ร ก นงสื รบร งก รแจ้งสถ นที่
จ น่ ย ร รื ส สม ร
ค่ ธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้งแผ่นปร ก ศ รื แผ่นปลิว เพื่
ก รโฆษณ
ค่ ธรรมเนียมเกี่ยวกบท เบียนร ษฎร
ค่ ธรรมเนียมเกี่ยวกบบตรปร จ ตวปร ช ชน

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

176,288,597.07
2,788,373.13
0.00
27,441,599.20
206,518,569.40

20,915,348.53
857,162.96
9,406,278.58
25,332,812.00
56,511,602.07

1,000,000.00
10,000.00
60,000,000.00
23,000,000.00
84,010,000.00

0.00
0.00
0.00
21.74

%
%
%
%

1,000,000.00
10,000.00
60,000,000.00
28,000,000.00
89,010,000.00

0.00
40.00
0.00
12,410,248.90
480,000.00

107,825.20
260.00
304,017.00
11,403,753.00
320,000.00

100,000.00
500.00
0.00
11,100,000.00
480,000.00

0.00
0.00
100.00
-2.70
0.00

%
%
%
%
%

100,000.00
500.00
800,000.00
10,800,000.00
480,000.00

323,000.00

293,400.00

280,000.00

0.00 %

280,000.00

68,900.00

21,100.00

50,000.00

0.00 %

50,000.00

378,090.00
1,192,630.00

422,580.00
1,136,120.00

350,000.00
1,000,000.00

-42.86 %
-30.00 %

200,000.00
700,000.00
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หมวดภาษีอากร
ภ ษีโรงเรื นแล ที่ดิน
ภ ษีบ รุงท้ งที่
ภ ษีที่ดินแล สิ่งปลูกสร้ ง
ภ ษีป้ ย

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

รายรับจริง
ปี 2562
528,428.70

ปี 2563
321,248.10

7,026.00

6,792.00

10,000.00

28,300.00
210,125.00
34,000.00
9,126,875.00

24,700.00
50,625.00
14,070.00
3,145,500.00

30,000.00
150,000.00
8,500.00
3,000,000.00

1,882,850.00

1,173,150.00

1,500,000.00

2,150.00
27,590.00
49,630.00
2,047,181.12
0.00
75,000.00

0.00
17,760.00
51,810.00
7,883,417.25
203.50
75,000.00

1,000.00
20,000.00
35,000.00
1,000,000.00
0.00
70,000.00

1,195,800.00

1,196,450.00

278,500.00
78,500.00
36,000.00
7,420.00
29,840.00
29,200.00

0.00 %
0.00
-44.67
0.00
0.00

ปี 2565
509,600.00
10,000.00

%
%
%
%

30,000.00
83,000.00
8,500.00
3,000,000.00

0.00 %

1,500,000.00

0.00
-40.00
0.00
0.00
0.00
14.29

%
%
%
%
%
%

1,000.00
12,000.00
35,000.00
1,000,000.00
0.00
80,000.00

1,100,000.00

0.00 %

1,100,000.00

294,500.00

250,000.00

0.00 %

250,000.00

76,500.00
38,000.00
7,710.00
17,710.00
33,000.00

85,000.00
40,000.00
10,000.00
23,000.00
23,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

%
%
%
%
%

85,000.00
40,000.00
10,000.00
23,000.00
23,000.00
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ค่ ธรรมเนียมเกี่ยวกบก รควบคุม ค ร
ค่ ธรรมเนียมเกี่ยวกบก รส่งเสริมแล รกษ คุณภ พสิ่งแวด
ล้ มแ ่งช ติ
ค่ ธรรมเนียมเกี่ยวกบท เบียนพ ณิชย์
ค่ ธรรมเนียมใบ นุญ ตปร ก บกิจก ร พก
ค่ ธรรมเนียม ื่น ๆ
ค่ ปรบผู้กร ท ผิดกฎ ม ยจร จรท งบก
ค่ ปรบผู้กร ท ผิดกฎ ม ยรกษ คว มส ดแล คว มเปน
ร เบียบเรียบร้ ยข งบ้ นเมื ง
ค่ ปรบผู้กร ท ผิดกฎ ม ยก รท เบียนร ษฎร
ค่ ปรบผู้กร ท ผิดกฎ ม ยบตรปร จ ตวปร ช ชน
ค่ ปรบผู้กร ท ผิดกฎ ม ยส ธ รณสุข
ค่ ปรบก รผิดสญญ
ค่ ปรบ ื่น ๆ
ค่ ใบ นุญ ตรบท ก รเก็บขนสิ่งปฏิกูล รื มูลฝ ย
ค่ ใบ นุญ ตปร ก บก รค้ ส รบกิจก รที่เปน นตร ยต่
สุขภ พ
ค่ ใบ นุญ ตจดต้งสถ นที่จ น่ ย ร รื สถ นที่ส สม
รในครว รื พื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ต ร งเมตร
ค่ ใบ นุญ ตจ น่ ยสินค้ ในที่ รื ท งส ธ รณ
ค่ ใบ นุญ ตจดต้งตล ดเ กชน
ค่ ใบ นุญ ตเกี่ยวกบก รควบคุม ค ร
ค่ ใบ นุญ ตเกี่ยวกบก รโฆษณ โดยใช้เครื่ งขย ยเสียง
ค่ ใบ นุญ ต ื่น ๆ

ประมาณการ
ปี 2564
ยอดต่าง (%)
509,600.00
0.00 %

รายรับจริง
ปี 2562
30,527,324.72

ปี 2563
28,437,201.05

ปี 2564
21,225,600.00

ปี 2565
21,210,600.00

870,987.00
7,052,680.00
16,419,012.34
0.00
933,090.00
25,275,769.34

866,400.00
5,206,280.00
19,016,993.13
0.00
1,670,625.00
26,760,298.13

873,000.00
7,080,400.00
11,000,000.00
2,500.00
1,120,000.00
20,075,900.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

%
%
%
%
%

873,000.00
7,080,400.00
11,000,000.00
2,500.00
1,120,000.00
20,075,900.00

15,493,476.63
15,493,476.63

14,149,988.21
14,149,988.21

14,100,000.00
14,100,000.00

-11.70 %

12,450,000.00
12,450,000.00

2,410,010.00
16,146,728.06
174,300.00
8,325.00
78,050.00
3,993,042.37
22,810,455.43

1,902,277.00
17,595,768.70
203,700.00
4,835.00
58,150.00
5,530,831.92
25,295,562.62

600,000.00
13,000,000.00
200,000.00
10,000.00
86,000.00
3,585,500.00
17,481,500.00

0.00
0.00
0.00
0.00
-53.49
-6.57

%
%
%
%
%
%

600,000.00
13,000,000.00
200,000.00
10,000.00
40,000.00
3,349,900.00
17,199,900.00

5,760,909.18
338,900,276.34
56,256,211.70

5,667,439.49
314,854,220.05
55,717,506.07

5,500,000.00
337,000,000.00
56,000,000.00

0.00 %
-2.08 %
0.00 %

5,500,000.00
330,000,000.00
56,000,000.00
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รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค่ เช่ ที่ดิน
ค่ เช่ รื บริก ร
ด กเบี้ย
เงินปันผล รื เงินร งวลต่ ง ๆ
ร ยได้จ กทรพย์สิน ื่น ๆ
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
เงินสนบสนุนจ กกิจก รสถ นธน นุบ ล
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค่ จ น่ ยเศษข ง
เงินที่มีผู้ ุทิศใ ้
ค่ ข ยเ กส รก รจดซื้ จดจ้ ง
ค่ ข ยแบบพิมพ์แล ค ร้ ง
ค่ สมครสม ชิก ้ งสมุด
ร ยได้เบ็ดเตล็ด ื่น ๆ
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษีรถยนต์
ภ ษีมูลค่ เพิ่มต ม พ.ร.บ. ก นดแผน
ภ ษีมูลค่ เพิ่มต ม พ.ร.บ. จดสรรร ยได้

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

รายรับจริง
ปี 2563
3,229,187.96
97,307,998.72
1,554,113.15
866,341.10

ปี 2564
3,000,000.00
113,000,000.00
1,500,000.00
900,000.00

70,120,203.00

53,314,675.00

70,000,000.00

-21.43 %

589,903,337.94

532,511,481.54

586,900,000.00

540,902,814.00
540,902,814.00
1,431,431,747.46

543,567,822.00
543,567,822.00
1,227,233,955.62

563,882,000.00
563,882,000.00
1,307,675,000.00

ปี 2565
3,000,000.00
100,000,000.00
1,500,000.00
900,000.00
55,000,000.00
551,900,000.00

-4.68 %

537,494,600.00
537,494,600.00
1,249,341,000.00
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ภ ษีธุรกิจเฉพ
ภ ษีสรรพส มิต
ค่ ภ ค ลวงแร่
ค่ ภ ค ลวงปิโตรเลียม
ค่ ธรรมเนียมจดท เบียนสิทธิแล นิติกรรมต มปร มวล
กฎ ม ยที่ดิน
รวมหมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงิน ุด นุนท่วไป
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

ปี 2562
3,071,185.62
113,194,889.09
1,598,830.67
1,000,832.34

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
0.00 %
-11.50 %
0.00 %
0.00 %
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565
เทศบ ลนครนครร ชสีม
เภ เมื งนครร ชสีม จง วดนครร ชสีม
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

1,249,341,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร
ภ ษีโรงเรื นแล ที่ดิน

รวม

89,010,000 บาท

จ นวน

1,000,000 บ ท

จ นวน

10,000 บ ท

จ นวน

60,000,000 บ ท

- ปร ม ณก รไว้เท่ กบปงบปร ม ณ 2564
โดยต้งจ กปร ม ณก รต มย ดคงเ ลื ผ้ค้ งช ร
ภ ษีโรงเรื นแล ที่ดิน แล ต ม นงสื กร ทรวงม ดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวนที่ 28 มิถุน ยน
2562 ที่ก นดภ ษีโรงเรื นแล ที่ดิน ใ ้ปร ม ณก ร
ต มที่กฎ ม ยว่ ด้วยภ ษีที่ดินแล สิ่งปลกสร้ งก นด
ภ ษีบ รุงท้ งที่
- ปร ม ณก รไว้เท่ กบปงบปร ม ณ 2564
โดยต้งจ กปร ม ณก รต มย ดคงเ ลื ผ้ค้ งช ร
ภ ษีบ รุงท้ งที่ แล ต ม นงสื กร ทรวงม ดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวนที่ 28 มิถุน ยน
2562 ที่ก นดภ ษีบ รุงท้ งที่ ใ ้ปร ม ณก รต มที่
กฎ ม ยว่ ด้วยภ ษีที่ดินแล สิ่งปลกสร้ งก นด
ภ ษีที่ดินแล สิ่งปลกสร้ ง
- ปร ม ณก รไว้เท่ กบปงบปร ม ณ 2564
โดยต้งใกล้เคียงกบร ยรบจริงที่จดเก็บได้ในปงบปร ม ณ
2564 ต มพร ร ชบญญติภ ษีที่ดินแล สิ่งปลกสร้ ง
พ.ศ. 2562 โดยที่ปรบปรุงกฎ ม ยว่ ด้วยภ ษีโรงเรื น
แล ที่ดินแล กฎ ม ยว่ ด้วยภ ษีบ รุงท้ งที่ที่ก นด
ก รจดเก็บภ ษีส รบที่ดินแล สิ่งปลกสร้ ง
ต มพร ร ชบญญตินี้ ใ ้ใช้บงคบต้งแต่วนที่ 1 มกร คม
2563 เป็นต้นไป
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ภ ษีป้ ย

จ นวน

28,000,000 บ ท

รวม

21,210,600 บาท

จ นวน

100,000 บ ท

จ นวน

500 บ ท

จ นวน

800,000 บ ท

จ นวน

10,800,000 บ ท

จ นวน

480,000 บ ท

- ปร ม ณก รไว้สงกว่ ปงบปร ม ณ 2564 จ นวน
5,000,000 บ ท โดยต้งต มบญชีคุมผ้ช ร ภ ษีป้ ย
แล ใกล้เคียงกบร ยรบจริงในปงบปร ม ณ 2563
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่ ธรรมเนียมใบ นุญ ตก รข ยสุร
- ปร ม ณก รไว้เท่ กบปงบปร ม ณ 2564
โดยต้งต มร ยรบที่ส นกง นสรรพส มิตพื้นที่
นครร ชสีม เคยจดส่งใ ้ เนื่ งจ กเป็นร ยได้
ที่ไม่แน่น น
ค่ ธรรมเนียมเกี่ยวกบใบ นุญ ตก รพนน
- ปร ม ณก รไว้เท่ กบปงบปร ม ณ 2564
โดยต้งจ กร ยรบที่ส นกง น เภ เมื งนครร ชสีม
เคยจดส่งใ ้ เนื่ งจ กเป็นร ยได้ที่ไม่แน่น น เภ
เป็นผ้จดเก็บแล้วส่งใ ้
ค่ ธรรมเนียมก จดขย มลฝ ย
- ปร ม ณก รไว้เป็นปแรก แยกจ กปร ม ณก ร
ค่ ธรรมเนียมเก็บแล ขนมลฝ ย เป็นก รจดเก็บ
ค่ ธรรมเนียมก จดขย มลฝ ยจ กตล ดเ กชนแล
สถ นปร ก บก ร ื่น ๆ ที่น ขย มลฝ ยไปก จด
ที่ศนย์ก จดมลฝ ยเทศบ ลนครนครร ชสีม
ค่ ธรรมเนียมเก็บแล ขนมลฝ ย
- ปร ม ณก รไว้ต่ กว่ ปงบปร ม ณ 2564
จ นวน 300,000 บ ท โดยต้งใกล้เคียงจ กค่ ธรรมเนียม
มลฝ ยท่วไปที่จดเก็บได้ในป 2563 จ นวน 10,200,000 บ ท
แล ร ยได้ค่ ธรรมเนียมมลฝ ยติดเชื้ จ นวน
600,000 บ ท
ค่ ธรรมเนียมเก็บขน ุจจ ร รื สิ่งปฏิกล
- ปร ม ณก รไว้เท่ กบปงบปร ม ณ 2564
โดยต้งต มสญญ ที่ใ ้เ กชนรบด เนินก รสบ
สิ่งปฏิกล ใน ตร ค่ ธรรมเนียม เดื นล 40,000 บ ท
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ค่ ธรรมเนียมในก ร ก นงสื รบร งก รแจ้งสถ นที่จ น่ ย
ร รื ส สม ร

จ นวน

280,000 บ ท

จ นวน

50,000 บ ท

จ นวน

200,000 บ ท

จ นวน

700,000 บ ท

- ปร ม ณก รไว้เท่ กบปงบปร ม ณ 2564
โดยต้งจ กจ นวนผ้ปร ก บก รค้ ที่ม ข นงสื รบร ง
ก รแจ้งสถ นที่จ น่ ย ร รื ส สม ร
ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ต ร งเมตร จ นวน 1,100 ร ย
เป็นเงิน 280,000 บ ท
ค่ ธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้งแผ่นปร ก ศ รื แผ่นปลิว เพื่ ก ร
โฆษณ
- ปร ม ณก รไว้เท่ กบปงบปร ม ณ 2564
โดยต้งใกล้เคียงกบร ยรบจริงที่จดเก็บได้ในปงบปร ม ณ
2563
ค่ ธรรมเนียมเกี่ยวกบท เบียนร ษฎร
- ปร ม ณก รไว้ต่ กว่ ปงบปร ม ณ 2564
จ นวน 150,000 บ ท เนื่ งจ กปัจจุบนก รรบร งเ กส ร
เกี่ยวกบง นท เบียนร ษฎร ปร ช ชนส ม รถคดรบร งได้
ณ ส นกท เบียน ท่วปร เทศ
ค่ ธรรมเนียมเกี่ยวกบบตรปร จ ตวปร ช ชน
- ปร ม ณก รไว้ต่ กว่ ปงบปร ม ณ 2564
จ นวน 300,000 บ ท เนื่ งจ กผ้ข ท บตร กรณี
บตร ย บตรช รุด ก รเปลี่ยนที่ ย่ เปลี่ยนชื่ ตว
แล ชื่ สกุลลดลง
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ค่ ธรรมเนียมเกี่ยวกบก รควบคุม ค ร

จ นวน

509,600 บ ท

จ นวน

10,000 บ ท

จ นวน

30,000 บ ท

1. ค่ ธรรมเนียมในก รตรวจแบบแปลนก่ สร้ ง
รื ดดแปลง ค ร จ นวน 500,000 บ ท
- ปร ม ณก รไว้เท่ กบปงบปร ม ณ 2564
โดยต้งใกล้เคียงกบร ยรบจริงในปงบปร ม ณ
2563
2. ค่ ธรรมเนียมใบรบร ง ค ร จ นวน 3,000 บ ท
- ปร ม ณก รไว้เท่ กบปงบปร ม ณ 2564
โดยต้งต มร ยรบจริงที่จดเก็บได้ในปงบปร ม ณ 2563
3. ค่ ธรรมเนียมใบรบร งก รตรวจส บสภ พ ค ร
จ นวน 6,000 บ ท
- ปร ม ณก รไว้เท่ กบปงบปร ม ณ 2564
โดยต้งต มร ยรบจริงที่จดเก็บได้ในปงบปร ม ณ 2563
4. ค่ ธรรมเนียมใบแทนใบ นุญ ต รื ใบรบร ง
จ นวน 100 บ ท
- ปร ม ณก รไว้เท่ กบปงบปร ม ณ 2564
เนื่ งจ กมีร ยได้เกิดขึ้นม ในปงบปร ม ณ 2562
5. ค่ ธรรมเนียมก รต่ ใบ นุญ ต จ นวน 500 บ ท
- ปร ม ณก รไว้เท่ กบปงบปร ม ณ 2564
โดยต้งต มร ยรบจริงที่จดเก็บได้ในปงบปร ม ณ 2563
ค่ ธรรมเนียมเกี่ยวกบก รส่งเสริมแล รกษ คุณภ พสิ่งแวดล้ ม
แ ่งช ติ
- ปร ม ณก รไว้เท่ กบปงบปร ม ณ 2564
โดยต้งใกล้เคียงกบร ยรบจริงที่จดเก็บได้ในปงบปร ม ณ
2563 เนื่ งจ กเป็นร ยได้ที่จดเก็บได้ไม่แน่น น
ค่ ธรรมเนียมเกี่ยวกบท เบียนพ ณิชย์
- ปร ม ณก รไว้เท่ กบปงบปร ม ณ 2564
โดยต้งใกล้เคียงกบร ยรบจริงที่จดเก็บได้ในปงบปร ม ณ
2563 เนื่ งจ กเป็นร ยได้ที่ไม่แน่น นขึ้น ย่กบ
ผ้ม ข จดท เบียนพ ณิชย์
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ค่ ธรรมเนียมใบ นุญ ตปร ก บกิจก ร พก

จ นวน

83,000 บ ท

จ นวน

8,500 บ ท

จ นวน

3,000,000 บ ท

- ปร ม ณก รไว้ต่ กว่ ปงบปร ม ณ 2564
จ นวน 67,000 บ ท ม จ กก รได้รบถ่ ยโ น
ภ รกิจปร เภทกิจก ร พก ต มพร ร ชบญญติ พก
พ.ศ. 2558 กรณีก รต้ง พกใ ม่ ก รต่ ใบ นุญ ต
ผ้ปร ก บก รแล ผ้จดก ร พก
ค่ ธรรมเนียม ื่น ๆ
1. ค่ ธรรมเนียมก รตรวจรกษ พย บ ลสตว์
จ นวน 1,000 บ ท
- ปร ม ณก รไว้เท่ กบปงบปร ม ณ 2564
โดยต้งใกล้เคียงกบร ยรบจริงที่จดเก็บได้ในปงบปร ม ณ
2563
2. ค่ ธรรมเนียมก รใ ้บริก รท มนสตว์
จ นวน 5,000 บ ท
- ปร ม ณก รไว้เท่ กบปงบปร ม ณ 2564
โดยต้งใกล้เคียงกบร ยรบจริงที่จดเก็บได้ในปงบปร ม ณ
2563
3. ค่ ธรรมเนียมใบแจ้งขุดดินถมดิน จ นวน
2,500 บ ท
- ปร ม ณก รไว้เท่ กบปงบปร ม ณ 2564
โดยต้งจ กที่เคยจดเก็บ เป็นร ยได้ที่จดเก็บได้
ไม่แน่น นแล เป็นก รปฏิบติต ม พ.ร.บ. ก รขุดดิน
แล ถมดิน พ.ศ. 2546
ค่ ปรบผ้กร ท ผิดกฎ ม ยจร จรท งบก
- ปร ม ณก รไว้เท่ กบปงบปร ม ณ 2564
โดยต้งจ กร ยได้ค่ ปรบผิดกฎจร จร ที่ค ดว่ จ ได้รบจ ก
ศ ลแขวงนครร ชสีม แล สถ นีต รวจภธรนครร ชสีม
เนื่ งจ กเป็นร ยได้ที่ได้รบไม่แน่น น
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ค่ ปรบผ้กร ท ผิดกฎ ม ยรกษ คว มส
ร เบียบเรียบร้ ยข งบ้ นเมื ง

ดแล คว มเป็น

จ นวน

1,500,000 บ ท

จ นวน

1,000 บ ท

จ นวน

12,000 บ ท

จ นวน

35,000 บ ท

จ นวน

1,000,000 บ ท

จ นวน

80,000 บ ท

- ปร ม ณก รไว้เท่ กบปงบปร ม ณ 2564
โดยต้งใกล้เคียงกบย ดค่ ปรบกึ่ง นึ่งข งปงบปร ม ณ
2563 ต ม นงสื กร ทรวงม ดไทย ที่ มท
0313/ว 1521 ลว. 2 ก.ค. 2552 แล เป็นร ยได้
ที่ไม่แน่น น ขึ้น ย่กบก รจบกุมแล จ นวนผ้ฝ ฝน
ต ม พ.ร.บ. รกษ คว มส ด
ค่ ปรบผ้กร ท ผิดกฎ ม ยก รท เบียนร ษฎร
- ปร ม ณก รไว้เท่ กบปงบปร ม ณ 2564
เนื่ งจ กในปัจจุบนก รท ผิดต ม พ.ร.บ.
ง นท เบียนร ษฎร ฉบบที่ 3 ป 2562 บ งร ยก ร
ยกเลิกค่ ปรบเกี่ยวกบก รท เบียนร ษฎร
ค่ ปรบผ้กร ท ผิดกฎ ม ยบตรปร จ ตวปร ช ชน
- ปร ม ณก รไว้ต่ กว่ ปงบปร ม ณ 2564
จ นวน 8,000 บ ท เนื่ งจ กปร ช ชนผ้ข มีบตร
ภ ยในร ย เวล ที่กฎ ม ยก นดมีม กขึ้น
ค่ ปรบผ้กร ท ผิดกฎ ม ยส ธ รณสุข
- ปร ม ณก รไว้เท่ กบปงบปร ม ณ 2564
โดยต้งใกล้เคียงกบร ยรบจริงที่จดเก็บได้ในปงบปร ม ณ
2563 เนื่ งจ กเป็นร ยได้ที่จดเก็บได้ไม่แน่น น
ค่ ปรบก รผิดสญญ
- ปร ม ณก รไว้เท่ กบปงบปร ม ณ 2564
โดยต้งใกล้เคียงกบร ยรบจริงที่จดเก็บได้ในปงบปร ม ณ
2563 เนื่ งจ กเป็นร ยได้ที่จดเก็บได้ไม่แน่น น
ค่ ใบ นุญ ตรบท ก รเก็บขนสิ่งปฏิกล รื มลฝ ย
- ปร ม ณก รไว้สงกว่ ปงบปร ม ณ 2564
จ นวน 10,000 บ ท โดยต้งจ กจ นวนผ้ที่ข นุญ ต
จ นวน 16 ร ย ๆ ล 5,000 บ ท
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ค่ ใบ นุญ ตปร ก บก รค้ ส รบกิจก รที่เป็น นตร ยต่
สุขภ พ

จ นวน

1,100,000 บ ท

จ นวน

250,000 บ ท

จ นวน

85,000 บ ท

จ นวน

40,000 บ ท

จ นวน

10,000 บ ท

จ นวน

23,000 บ ท

- ปร ม ณก รไว้เท่ กบปงบปร ม ณ 2564
โดยต้งจ กผ้ปร ก บก รค้ ที่ข นุญ ตปร ก บก รค้
จ นวน 1,300 ร ย
ค่ ใบ นุญ ตจดต้งสถ นที่จ น่ ย ร รื สถ นที่ส สม
รในครว รื พื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ต ร งเมตร
- ปร ม ณก รไว้เท่ กบปงบปร ม ณ 2564
โดยต้งจ กจ นวนผ้ปร ก บก รค้ ที่ข นุญ ต
มีสถ นที่จ น่ ย ร รื สถ นที่ส สม ร
ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ต ร งเมตร จ นวน 170 ร ย
เป็นเงิน 250,000 บ ท
ค่ ใบ นุญ ตจ น่ ยสินค้ ในที่ รื ท งส ธ รณ
- ปร ม ณก รไว้เท่ กบปงบปร ม ณ 2564
จ กผ้ปร ก บก รค้ แผงล ย จ นวน 850 ร ย ๆ ล
100 บ ท
ค่ ใบ นุญ ตจดต้งตล ดเ กชน
- ปร ม ณก รไว้เท่ กบปงบปร ม ณ 2564
โดยต้งต มจ นวนผ้ข นุญ ตจดต้งตล ดเ กชน
ในเขตเทศบ ล จ นวน 20 ร ย ๆ ล 2,000 บ ท
ค่ ใบ นุญ ตเกี่ยวกบก รควบคุม ค ร
- ปร ม ณก รไว้เท่ กบปงบปร ม ณ 2564
โดยต้งใกล้เคียงกบร ยรบจริงที่จดเก็บได้ในปงบปร ม ณ
2563 เนื่ งจ กเป็นร ยได้ที่ไม่แน่น นขึ้น ย่กบ
ผ้ม ข นุญ ต
ค่ ใบ นุญ ตเกี่ยวกบก รโฆษณ โดยใช้เครื่ งขย ยเสียง
- ปร ม ณก รไว้เท่ กบปงบปร ม ณ 2564
โดยต้งใกล้เคียงกบร ยรบจริงที่จดเก็บได้ในปงบปร ม ณ
2563 เนื่ งจ กเป็นร ยได้ที่ไม่แน่น นขึ้น ย่กบ
ผ้ม ข นุญ ต
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ค่ ใบ นุญ ต ื่น ๆ

จ นวน

23,000 บ ท

รวม

20,075,900 บาท

จ นวน

873,000 บ ท

- ปร ม ณก รไว้เท่ กบปงบปร ม ณ 2564
โดยต้งใกล้เคียงกบร ยรบจริงที่จดเก็บได้ในปงบปร ม ณ
2563 เป็นร ยได้จ กภ รกิจถ่ ยโ น จดเก็บค่ ธรรมเนียม
ก รข ใบ นุญ ต แล ก รต่ ยุใบ นุญ ตจดต้ง
สถ นีบริก รน้ มนเชื้ เพลิง รื สถ นที่เก็บรกษ
น้ มนเชื้ เพลิง ปัมน้ มน ต ม พ.ร.บ. ควบคุม
น้ มนเชื้ เพลิง พ.ศ. 2542
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค่ เช่ ที่ดิน
- ปร ม ณก รไว้เท่ กบปงบปร ม ณ 2564
โดยต้งต มสญญ เช่ ที่ดิน ต บลกฤษณ เภ สีคิ้ว
จง วดนครร ชสีม ปล 833,400 บ ท แล สญญ
เช่ ที่ดินถนนมิตรภ พ ต บลในเมื ง เภ เมื ง
จง วดนครร ชสีม ปล 39,600 บ ท
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ค่ เช่ รื บริก ร
1. ค่ เช่ ศ ล ที่พกผ้โดยส รรถปร จ ท ง
จ นวน 140,000 บ ท
- ปร ม ณก รไว้เท่ กบปงบปร ม ณ 2564
โดยต้งต มสญญ เช่ ศ ล ที่พกผ้โดยส ร
รถปร จ ท ง
2. ค่ เช่ ส้วมส ธ รณ จ นวน 391,200 บ ท
- ปร ม ณก รไว้เท่ กบปงบปร ม ณ 2564
โดยต้งต มสญญ เช่ ส้วมส ธ รณ 2 แ ่ง คื
ส้วมส ธ รณ ตล ดเทศบ ล 5 ตร ค่ เช่ เดื นล
15,600 บ ท แล ส้วมส ธ รณ สวนรก ตร ค่ เช่
เดื นล 17,000 บ ท รวมค่ เช่ ท้งสิ้น 32,600 บ ท
ต่ เดื น
3. ค่ เช่ ค รพ ณิชย์ จ นวน 2,154,000 บ ท
- ปร ม ณก รไว้เท่ กบปงบปร ม ณ 2564
โดยต้งต มสญญ เช่ ค รพ ณิชย์ จ นวน 12 ร ย
ตร ค่ เช่ รวมเป็นเงิน 179,500 บ ท ต่ เดื น
4. ค่ เช่ แผงตล ดเทศบ ล จ นวน 3,250,400 บ ท
- ปร ม ณก รไว้เท่ กบปงบปร ม ณ 2564
โดยต้งต มสญญ เช่ แผงตล ดเทศบ ล 2
แล ตล ดเทศบ ล 5
5. ค่ เช่ ร้ นแผงล ย จ นวน 784,800 บ ท
- ปร ม ณก รไว้เท่ กบปงบปร ม ณ 2564
โดยต้งต มสญญ เช่ แผงข ยด กไม้ธปเทียน แล
เครื่ งสกก ร บช ท้ วสุรน รี ใน ตร เดื นล
65,400 บ ท
6. ค่ เช่ เวทีแสดงเพลงโคร ช จ นวน 360,000 บ ท
- ปร ม ณก รไว้เท่ กบปงบปร ม ณ 2564
โดยต้งต มสญญ เช่ เวทีแสดงเพลงโคร ช ค่ เช่
ใน ตร เดื นล 30,000 บ ท

จ นวน

7,080,400 บ ท
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ด กเบี้ย

จ นวน

11,000,000 บ ท

จ นวน

2,500 บ ท

จ นวน

1,120,000 บ ท

1. ด กเบี้ยเงินฝ ก ก.ส.ท. จ นวน 1,000,000 บ ท
- ปร ม ณก รไว้เท่ กบปงบปร ม ณ 2564
โดยต้งใกล้เคียงกบร ยรบจริงที่ได้รบในปงบปร ม ณ
2563
2. ด กเบี้ยเงินฝ กธน ค ร จ นวน 10,000,000 บ ท
- ปร ม ณก รไว้เท่ กบปงบปร ม ณ 2564
โดยต้งใกล้เคียงกบร ยรบจริงในปงบปร ม ณ 2563
แล จ กก รค นวณ ตร ด กเบี้ยเงินฝ กที่มี
ก รผนผวนขึ้นลงไม่แน่น น
เงินปันผล รื เงินร งวลต่ ง ๆ
- ปร ม ณก รไว้เท่ กบปงบปร ม ณ 2564
โดยต้งต มร ยรบที่โรงพิมพ์ เคยจดส่งใ ้
ร ยได้จ กทรพย์สิน ื่น ๆ
1. ค่ เช่ รถสุข เคลื่ นที่ จ นวน 100,000 บ ท
- ปร ม ณก รไว้เท่ กบปงบปร ม ณ 2564
โดยต้งใกล้เคียงกบร ยรบจริงในปงบปร ม ณ
2563 เนื่ งจ กเป็นร ยได้ที่ไม่แน่น นขึ้น ย่กบ
ผ้ม ข ใช้บริก ร แล มี น่วยง นภ ครฐ ภ คเ กชน
แล ภ คปร ช ชน ข คว ม นุเคร ์สนบสนุน
รบบริก ร โดยส่วนม กข ยกเว้นค่ ธรรมเนียม
2. ค่ เช่ รถยนต์ดดสิ่งปฏิกล จ นวน 20,000 บ ท
- ปร ม ณก รไว้เท่ กบปงบปร ม ณ 2564
โดยต้งจ กที่เคยจดเก็บได้ แล เป็นร ยได้ที่ไม่แน่น น
ขึ้น ย่กบผ้ม ข ใช้บริก ร
3. ร ยได้จ กก รโ นกรรมสิทธิ์ รื ก รจด
ปร โยชน์ในทรพย์สิน จ นวน 1,000,000 บ ท
- ปร ม ณก รไว้เท่ กบปงบปร ม ณ 2564
โดยต้งใกล้เคียงกบร ยรบจริงที่จดเก็บได้ในปงบปร ม ณ
2563 จ กร ยได้ก รจดเก็บค่ นุญ ตต่ สญญ
แล ค่ ธรรมเนียมโ นสิทธิก รเช่
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หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์

รวม

12,450,000 บาท

จ นวน

12,450,000 บ ท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวม

17,199,900 บาท

ค่ จ น่ ยเศษข ง

จ นวน

600,000 บ ท

จ นวน

13,000,000 บ ท

จ นวน

200,000 บ ท

จ นวน

10,000 บ ท

จ นวน

40,000 บ ท

เงินสนบสนุนจ กกิจก รสถ นธน นุบ ล
จ
ข
จ
จ
แ

- ปร ม ณก รไว้ต่ กว่ ปงบปร ม ณ 2564
นวน 1,650,000 บ ท โดยต้งใน ตร ร้ ยล 30
งก ไรสุทธิ ป 2564 จ กสถ นธน นุบ ล แ ่งที่ 1
นวน 4,650,000 บ ท จ กสถ นธน นุบ ลแ ่งที่ 2
นวน 4,200,000 บ ท แล จ กสถ นธน นุบ ล
่งที่ 3 จ นวน 3,600,000 บ ท

- ปร ม ณก รไว้เท่ กบปงบปร ม ณ 2564
โดยต้งใกล้เคียงกบร ยรบจริงที่จดเก็บได้ในปงบปร ม ณ
2563 เนื่ งจ กเป็นร ยได้ที่จดเก็บได้ไม่แน่น น
เงินที่มีผ้ ุทิศใ ้
- ปร ม ณก รไว้เท่ กบปงบปร ม ณ 2564
โดยต้งจ กเงิน ุทิศที่ค ดว่ จ ได้รบในก รก จด
ขย มลฝ ยจ ก ปท. ต่ ง ๆ ที่น ขย มลฝ ยม ก จด
ที่ศนย์ก จดขย มลฝ ยเทศบ ลนครนครร ชสีม
เนื่ งจ กเป็นร ยได้ที่จดเก็บได้ไม่แน่น น
ค่ ข ยเ กส รก รจดซื้ จดจ้ ง
- ปร ม ณก รไว้เท่ กบปงบปร ม ณ 2564
โดยต้งใกล้เคียงกบร ยรบจริงที่จดเก็บได้ในปงบปร ม ณ
2563 เนื่ งจ กเป็นร ยได้ที่จดเก็บได้ไม่แน่น น
ค่ ข ยแบบพิมพ์แล ค ร้ ง
- ปร ม ณก รไว้เท่ กบปงบปร ม ณ 2564
โดยต้งใกล้เคียงกบร ยรบจริงที่จดเก็บได้ในปงบปร ม ณ
2563 เนื่ งจ กเป็นร ยได้ที่จดเก็บได้ไม่แน่น น
ค่ สมครสม ชิก ้ งสมุด
- ปร ม ณก รไว้ต่ กว่ ปงบปร ม ณ 2564
จ นวน 46,000 บ ท ม จ กค่ สมครสม ชิก ้ งสมุด
ที่ม ใช้บริก รลดลง ณ ุทย นก รเรียนร้นครร ชสีม
TK Square Korat
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ร ยได้เบ็ดเตล็ด ื่น ๆ
1. ค่ ซ่ มผิวถนน จ นวน 10,000 บ ท
- ปร ม ณก รไว้เท่ กบปงบปร ม ณ 2564
โดยต้งใกล้เคียงกบร ยรบจริงที่จดเก็บได้ในปงบปร ม ณ
2563 เนื่ งจ กเป็นร ยได้ที่จดเก็บได้ไม่แน่น น
2. ค่ รกษ คว มส ดตล ดส ธ รณ จ นวน
2,869,900 บ ท
- ปร ม ณก รไว้ต่ กว่ ปงบปร ม ณ 2564
จ นวน 235,600 บ ท โดยต้งต มสญญ นุญ ต
ใ ้จ น่ ยสินค้ บริเวณจุดผ่ นผนต่ ง ๆ ที่เทศบ ล
ก นดขึ้น 7 จุด ได้แก่ จุดผ่ นผนไนท์บ ซ ร์
ถนนมนส ถนนจ มพล ถนนสุรน ร ยณ์ ถนนช้ งเผื ก
ถนนสุรน รี ถนนกุด่น ซ ยสุขม ศ แล จุดผ่ นผน
ถนนมุขมนตรี
3. เงินชดเชยค่ เสีย ย จ นวน 30,000 บ ท
- ปร ม ณก รไว้เท่ กบปงบปร ม ณ 2564
โดยต้งใกล้เคียงกบร ยรบจริงที่จดเก็บได้ในปงบปร ม ณ
2563 เนื่ งจ กเป็นร ยได้ที่จดเก็บได้ไม่แน่น น
4. ค่ ทดส บวสดุ จ นวน 40,000 บ ท
- ปร ม ณก รไว้เท่ ปงบปร ม ณ 2564
โดยต้งต มร ยรบจริงที่จดเก็บได้ในปงบปร ม ณ
2563 เนื่ งจ กเป็นร ยได้ที่จดเก็บได้ไม่แน่น น
5. ค่ จ น่ ยกร แสไฟฟ้ จ นวน 200,000 บ ท
- ปร ม ณก รไว้เท่ กบปงบปร ม ณ 2564
โดยต้งต มร ยรบจริงที่จดเก็บได้ในปงบปร ม ณ
2564 เป็นร ยได้ที่ค นวณจ กก รเดินร บบผลิต
กร แสไฟฟ้ แล จ น่ ยได้จ กศนย์ก จดขย มลฝ ย
เทศบ ลนครนครร ชสีม
6. ร ยได้เบ็ดเตล็ด ื่น ๆ จ นวน 200,000 บ ท
- ปร ม ณก รไว้เท่ กบปงบปร ม ณ 2564
โดยต้งใกล้เคียงกบร ยรบจริงที่จดเก็บได้ในปงบปร ม ณ
2563 เนื่ งจ กเป็นร ยได้ที่จดเก็บได้ไม่แน่น น

จ นวน

3,349,900 บ ท
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษีรถยนต์

รวม

551,900,000 บาท

จ นวน

5,500,000 บ ท

จ นวน

330,000,000 บ ท

จ นวน

56,000,000 บ ท

จ นวน

3,000,000 บ ท

จ นวน

100,000,000 บ ท

- ปร ม ณก รไว้เท่ กบปงบปร ม ณ 2564
โดยต้งใกล้เคียงกบร ยรบจริงที่รฐจดสรรใ ้ในปงบปร ม ณ
2563 จ กเงินภ ษีรถ ต ม พ.ร.บ. ก รขนส่งท งบก
พ.ศ. 2522 ต ม นงสื กรมส่งเสริมก รปกคร งท้ งถิ่น
ที่ มท 0808.3/ว 1760 ลงวนที่ 7 สิง คม 2556
ภ ษีมลค่ เพิ่มต ม พ.ร.บ. ก นดแผน
- ปร ม ณก รไว้ต่ กว่ ปงบปร ม ณ 2564
จ นวน 7,000,000 บ ท โดยต้งใกล้เคียงกบร ยรบจริง
ที่รฐจดสรรใ ้ในปงบปร ม ณ 2563 ต้งต ม พ.ร.บ.
ก นดแผน จ นวน 330,000,000 บ ท
ภ ษีมลค่ เพิ่มต ม พ.ร.บ. จดสรรร ยได้
- ปร ม ณก รไว้เท่ กบปงบปร ม ณ 2564
โดยต้งใกล้เคียงกบร ยรบจริงที่รฐจดสรรใ ้ในปงบปร ม ณ
2563 แล ต ม พ.ร.บ. จดสรรร ยได้ 1 ใน 9 จ นวน
56,000,000 บ ท
ภ ษีธุรกิจเฉพ
- ปร ม ณก รไว้เท่ กบปงบปร ม ณ 2564
โดยต้งใกล้เคียงกบร ยรบจริงที่รฐจดสรรใ ้
ในปงบปร ม ณ 2563
ภ ษีสรรพส มิต
- ปร ม ณก รไว้ต่ กว่ ปงบปร ม ณ 2564
จ นวน 13,000,000 บ ท โดยต้งใกล้เคียงกบร ยรบจริง
ที่รฐจดสรรใ ้ในปงบปร ม ณ 2563 ม จ กภ ษีสุร
แล ภ ษีสรรพส มิตเดิม ที่รฐจดสรรต ม พ.ร.บ.
ภ ษีสรรพส มิต พ.ศ. 2560 ได้ก นดใ ้ก รค นวณ
ภ ษีสรรพส มิต ส รบสินค้ สุร แล สินค้ ย สบ
ม เป็นฐ นในก รค นวณรวมกน
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ค่ ภ ค ลวงแร่

จ นวน

1,500,000 บ ท

จ นวน

900,000 บ ท

จ นวน

55,000,000 บ ท

- ปร ม ณก รไว้เท่ กบปงบปร ม ณ 2564
โดยต้งใกล้เคียงกบร ยรบจริงที่รฐจดสรรใ ้
ในปงบปร ม ณ 2563
ค่ ภ ค ลวงปิโตรเลียม
- ปร ม ณก รไว้เท่ กบปงบปร ม ณ 2564
โดยต้งใกล้เคียงกบร ยรบจริงที่รฐจดสรรใ ้
ในปงบปร ม ณ 2563
ค่ ธรรมเนียมจดท เบียนสิทธิแล นิติกรรมต มปร มวลกฎ ม ย
ที่ดิน
- ปร ม ณก รไว้ต่ กว่ ปงบปร ม ณ 2564
จ นวน 15,000,000 บ ท โดยต้งใกล้เคียงกบร ยรบจริง
ที่รฐจดสรรใ ้ในปงบปร ม ณ 2562
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงิน ุด นุนท่วไป
- ปร ม ณก รไว้ต่ กว่ ปงบปร ม ณ 2564
จ นวน 26,387,400 บ ท โดยต้งต ม นงสื ส่งก ร
กร ทรวงม ดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
ลงวนที่ 30 มิถุน ยน 2564 เรื่ ง ซกซ้ มแนวท ง
ก รจดท งบปร ม ณร ยจ่ ยปร จ ปงบปร ม ณ
พ.ศ. 2565 ข ง งค์กรปกคร งส่วนท้ งถิ่น เพื่ ร งรบ
เงิน ุด นุนท่วไปก นดวตถุปร สงค์

รวม

537,494,600 บาท

จ นวน

537,494,600 บ ท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครนครราชสีมา
อาเภอเมืองนครราชสีมา จัง วัดนครราชสีมา
รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
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

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

เงินสารองจ่าย

164,600.00

2,566,667.00

5,200,200.00

110.62 %

10,952,900

เงินสมทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0.00

0.00

0.00

100 %

20,965,400

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญ (ช.ค.บ.)

0.00

0.00

0.00

100 %

4,293,600

เงินบาเ น็จลูกจ้างประจา

0.00

0.00

0.00

100 %

5,666,300

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

รายจ่ายจริง
ปี 2562
เงินกองทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการ (กบข
.)

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0.00

0.00

100 %

78,500

4,998,760.00

4,999,590.00

1,250,000.00

140 %

3,000,000

ค่าบารุงสันนิบาตเทศบาลแ ่งประเทศไทย

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

เงินสมทบระบบ ลักประกันสุขภาพ

3,530,277.00

2,951,932.50

2,952,000.00

-0.3 %

2,943,000

เงินสมทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.)

15,874,900.00

16,232,340.00

21,923,790.00

-100 %

0

3,046,288.20

2,979,441.27

3,393,600.00

-100 %

0

0.00

444,017.61

0.00

0 %

0

3,033,024.00

6,372,067.26

3,849,800.00

-100 %

0

81,426.00

107,855.50

122,200.00

-100 %

0

0.00

0.00

237,800.00

-100 %

0

เงินช่วยค่าทาศพข้าราชการ/พนักงาน

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

เงินช่วยค่าทาศพลูกจ้างประจา

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

เงินช่วยค่าทาศพพนักงานจ้าง

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

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญ (ชคบ.)
เงินบาเ น็จบานาญพนักงานครู
เงินบาเ น็จลูกจ้างประจา
เงินกองทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการ (กบข.)
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรผู้รับบานาญ
เงินช่วยพิเศษ
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0.00

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

2,132,280.00

1,662,300.00

28.27 %

2,132,300

ค่าตอบแทนประจาตาแ น่งนายก/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 นายกองค์การบริ ารส่วนตาบล

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

23,056,796.96

23,317,822.97

25,063,700.00

28.67 %

32,249,700

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

709,230.00

671,908.32

725,500.00

70.37 %

1,236,000

เงินประจาตาแ น่ง

553,400.00

565,540.32

620,400.00

16.63 %

723,600

ค่าจ้างลูกจ้างประจา

242,400.00

252,120.00

252,200.00

0 %

252,200

0.00

2,520.00

10,100.00

0 %

10,100

4,789,847.67

5,458,201.93

6,297,700.00

67.81 %

10,568,300

9,790,500

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
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2,132,280.00

รายจ่ายจริง
ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
20.28 %

ปี 2565

427,257.28

340,893.96

395,400.00

475,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

665,798.00

59,200.00

3,116,000.00

-90.5 %

296,000

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

0.00

0.00

0.00

100 %

314,700

1,947,118.00

1,253,125.56

4,440,400.00

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

1,604,688.92

0.00

100 %

2,375,000

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

1,516,080.79

0.00

2,070,000.00

-100 %

0

193,150.00

143,285.00

550,000.00

-90.91 %

50,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าเบี้ยประชุม

เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
รวมค่าตอบแทน

1,392,900

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
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เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
15,920.00

13,720.00

16,000.00

-100 %

0

ค่าชดใช้ความเสีย าย รือค่าสินไ มทดแทน
สา รับผู้ประสบภัย

31,200.00

70,658.00

240,000.00

-83.33 %

40,000

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
เทศบาลและผู้บริ าร
เทศบาลนครนครราชสีมา

0.00

0.00

6,718,600.00

-100 %

0

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
และศึกษาดูงานของ
ผู้ประสานงานฝ่ายข่าวเทศบาลนคร
นครราชสีมา

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมใ ้ความรู้ทาง
กฎ มายแก่พนักงาน
เทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

ค่าซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา

14,200.00

0.00

0.00

0 %

0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่าง
ประเทศ
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ค่าของรางวัล รือเงินรางวัล

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
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

1,135,985.11

806,138.33

1,000,000.00

-38 %

620,000

4,529,695.70

4,747,189.25

10,814,600.00

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

5,820.80

8,975.15

40,000.00

5 %

42,000

วัสดุยานพา นะและขนส่ง

54,200.00

66,750.00

100,000.00

70 %

170,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น

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

500,068.00

526,094.00

600,000.00

3.33 %

620,000

1,812,216.09

2,030,374.31

2,490,000.00

3,130,521.49

2,964,405.04

3,124,200.00

-7.18 %

2,900,000

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

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

3,380,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าวัสดุ

2,522,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
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วัสดุก่อสร้าง

รายจ่ายจริง
ปี 2562
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
-100 %

ปี 2565

380,756.00

380,756.00

500,000.00

0

รวมค่าสาธารณูปโภค

4,211,811.94

4,741,628.68

5,174,200.00

3,710,000

รวมงบดาเนินงาน

12,500,841.73

12,772,317.80

22,919,200.00

11,004,900

เก้าอี้ทางาน

0.00

241,500.00

0.00

0 %

0

เก้าอี้บุนวม

3,000.00

3,200.00

0.00

0 %

0

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

ตู้เ ล็ก

0.00

15,100.00

0.00

0 %

0

โต๊ะทางาน

0.00

4,500.00

0.00

0 %

0

โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์

0.00

4,500.00

0.00

0 %

0

0.00

6,000.00

0.00

0 %

0

12,840.00

0.00

0.00

0 %

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้ผู้มาติดต่อราชการ

เครื่องทาน้าเย็น
ผ้าม่านสา รับติดรถยนต์
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
0.00

22,000.00

0.00

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับงานสานักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว)

0.00

118,300.00

0.00

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สา รับงาน
ประมวลผล

0.00

0.00

22,000.00

-100 %

0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ รือ
LED ขาวดา

0.00

8,900.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 1
(28 น้า/นาที)

0.00

44,100.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED สี ชนิด
Network แบบที่ 1
(18 น้า/นาที)

0.00

9,900.00

0.00

0 %

0

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA

0.00

12,000.00

0.00

0 %

0

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

0.00

12,000.00

0.00

0 %

0
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เครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับงานประมวลผล
แบบที่ 1
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

รายจ่ายจริง
ปี 2562
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสา รับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎ มาย

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

-100 %

ปี 2565

0.00

29,700.00

3,800.00

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

8,265,541.61

9,370,931.60

10,017,300.00

-60 %

4,007,200

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

553,226.12

443,880.00

464,000.00

-80.93 %

88,500

เงินประจาตาแ น่ง

103,200.00

107,700.00

121,200.00

-29.7 %

85,200

2,257,947.96

2,784,681.31

3,556,300.00

-89.57 %

370,800

115,336.17

103,884.67

126,400.00

-100 %

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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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งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0.00

9,750.00

20,000.00

-100 %

0

ค่าเบี้ยประชุม

0.00

0.00

1,000.00

400 %

5,000

72,040.00

56,540.00

52,500.00

-4.76 %

50,000

176,548.39

212,900.00

253,600.00

-36.91 %

160,000

0.00

0.00

0.00

100 %

6,000

349,612.39

355,531.00

390,900.00

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

464,818.27

0.00

600,000.00

-100 %

0

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

380,410.67

0.00

100 %

300,000

71,040.00

124,406.00

100,000.00

-60 %

40,000

548,299.00

173,883.00

500,000.00

-30 %

350,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร

รวมค่าตอบแทน

221,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาลนครนครราชสีมา
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เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

รายจ่ายจริง
ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในโครงการประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครนครราชสีมา

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

17,850.00

30,000.00

0 %

30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
การจัดทาแผนและ
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

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมใ ้ความรู้ทาง
กฎ มายแก่พนักงาน
เทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

124,760.00

145,500.00

50,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

121,367.02

73,033.54

230,000.00

-86.96 %

30,000

1,763,607.29

1,238,323.21

1,510,000.00

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

วัสดุยานพา นะและขนส่ง

0.00

0.00

20,000.00

-50 %

10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น

60,462.09

39,018.34

150,000.00

-50.67 %

74,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

760,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
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17,575.00

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

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

รวมงบดาเนินงาน

3,504,548.27

3,198,751.55

4,101,200.00

1,517,000

3,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

32,400.00

0.00

0 %

0

0.00

3,290.00

0.00

0 %

0

0.00

11,760.00

0.00

0 %

0

3,500.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

9,800.00

0.00

0 %

0

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

0.00

9,900.00

0.00

0 %

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้สานักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน

โต๊ะทางานเ ล็กพร้อมเก้าอี้
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องปมน้า
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้อง DSLR แบบสะท้อนเลนส์เดียว

จอรับภาพ แบบตั้งพื้น (Floor Screen)
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ตู้เ ล็ก

รายจ่ายจริง
ปี 2562
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart
TV

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0.00

109,200.00

0.00

0 %

0

18,500.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับงานสานักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว)

0.00

16,400.00

0.00

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สา รับงานสานัก
งาน

0.00

15,500.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด มึก
พร้อมติดตั้งถัง มึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)

0.00

8,000.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ รือ
LED สี

0.00

15,000.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ รือชนิด LED สี
แบบ Network

9,900.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 1
(28 น้า/นาที)

0.00

17,380.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED สี ชนิด
Network แบบที่ 2
(27 น้า/นาที)

0.00

25,900.00

0.00

0 %

0

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

0.00

19,200.00

0.00

0 %

0

เลนส์สา รับกล้องถ่ายภาพ E-Mount
Lens/APS-C
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0.00

700.00

0.00

0 %

0

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสา รับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎ มาย

0.00

7,600.00

0.00

0 %

0

สแกนเนอร์ สา รับงานเก็บเอกสารระดับ
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

61,980.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

161,880.00

445,530.00

0.00

ค่าปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ตะแกรงเ ล็ก
เทศบาล

0.00

0.00

200,000.00

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0.00

0.00

200,000.00

0

รวมงบลงทุน

161,880.00

445,530.00

200,000.00

0

อุปกรณ์เก็บข้อมูลระดับเครือข่าย NAS

0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
-100 %

0
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ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
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

18,124,297.33

18,324,411.75

18,836,100.00

11.1 %

20,927,800

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

180,000.00

184,399.36

206,500.00

49.06 %

307,800

เงินประจาตาแ น่ง

288,000.00

281,274.19

468,000.00

-38.46 %

288,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจา

1,488,000.00

1,549,800.00

1,585,100.00

0.11 %

1,586,800

0.00

15,120.00

60,500.00

0 %

60,500

6,418,894.20

7,088,430.33

8,541,400.00

-1.73 %

8,394,000

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
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ค่าจ้างที่ปรึกษาประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจริง
ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
-4.38 %

ปี 2565

527,510.56

473,758.82

547,500.00

523,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

0.00

25,100.00

50,000.00

-80 %

10,000

1,493,000.00

2,556,080.00

1,075,000.00

-72.09 %

300,000

154,800.00

177,600.00

189,600.00

6.33 %

201,600

เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

0.00

0.00

0.00

100 %

226,600

เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบานาญ

0.00

0.00

0.00

100 %

314,000

1,846,870.00

2,962,229.00

1,605,200.00

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

315,847.30

0.00

100 %

475,000

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

356,477.88

0.00

475,000.00

-100 %

0

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
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เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร

รวมค่าตอบแทน

1,052,200

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

278,986.00

74,519.68

182,500.00

-67.12 %

60,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการสารวจข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

199,840.00

200,000.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

100 %

70,000

126,027.63

690,772.02

285,000.00

-47.37 %

150,000

961,331.51

1,281,139.00

942,500.00

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

วัสดุยานพา นะและขนส่ง

4,750.00

0.00

19,000.00

0 %

19,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น

113,073.91

60,660.42

187,500.00

-20 %

150,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์

0.00

0.00

50,000.00

0 %

50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

0.00

1,340.00

2,900.00

0 %

2,900

447,195.00

433,060.00

570,000.00

-17.54 %

470,000

1,312,629.91

1,319,026.42

1,657,200.00

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

755,000

วัสดุสานักงาน

วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าวัสดุ

1,363,700
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ค่าวัสดุ

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

0.00

0.00

0.00

100 %

120,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

0.00

0.00

0.00

120,000

รวมงบดาเนินงาน

4,120,831.42

5,562,394.42

4,204,900.00

3,290,900

เก้าอี้บุนวมมีพนักพิง

19,500.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน

28,000.00

0.00

0.00

0 %

0

4,500.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

158,000.00

0.00

0 %

0

81,400.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

122,400.00

0.00

0 %

0

0.00

81,000.00

0.00

0 %

0

6,000.00

0.00

0.00

0 %

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน

ตู้เ ล็ก
โต๊ะทางานพร้อมถาดคีย์บอร์ด
ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนส่ง
รถจักรยานยนต์
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องดิจิตอล
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องทาน้าเย็น แบบใช้ขวด
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ตู้บานเลื่อนทึบ

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

25,700.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับงานสานักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ แบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎ มาย

59,100.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับงานสานักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว)

0.00

68,000.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์
รือชนิด LED ขาวดา

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 รือชนิด LED ขาว
ดา ชนิด Network
แบบที่ 1 (27 น้า/นาที)

15,800.00

0.00

0.00

0 %

0

2-51

เครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ แบบสิทธิ
การใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎ มาย

รายจ่ายจริง
ปี 2562
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED ขาวดา (18
น้า/นาที)

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

2,600.00

0.00

0 %

0

7,200.00

10,000.00

0.00

0 %

0

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

0.00

2,078,100.00

0.00

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

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสา รับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎ มาย

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(GIS) ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน เทศบาลนครนครราชสีมา

0 %

0
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0.00

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

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 (ฝ่ายประจา)

0.00

0.00

0.00

1,452,800

รวมงบบุคลากร

0.00

0.00

0.00

1,452,800

0.00

0.00

0.00

100 %

96,000

0.00

0.00

0.00

100 %

12,000

0.00

0.00

0.00

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

0.00

0.00

0.00

100 %

3,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

0.00

0.00

0.00

100 %

7,000

งบดาเนินงาน
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ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
รวมค่าตอบแทน

108,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

รายจ่ายจริง
ปี 2562
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

วัสดุสานักงาน

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

รวมงบดาเนินงาน

0.00

0.00

0.00

198,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

0.00

0.00

0.00

1,650,800

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

100 %

1,156,700

เงินประจาตาแ น่ง

0.00

0.00

0.00

100 %

18,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

0.00

0.00

0.00

100 %

741,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0.00

0.00

0.00

1,916,000

รวมงบบุคลากร

0.00

0.00

0.00

1,916,000

รวมค่าใช้สอย

100 %

ปี 2565
20,000
30,000

ค่าวัสดุ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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งานสารสนเทศ

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

ค่าเช่าบ้าน

0.00

0.00

0.00

100 %

36,000

0.00

0.00

0.00

100 %

33,100

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,010,000

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

0.00

0.00

0.00

วัสดุสานักงาน

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

เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
รวมค่าตอบแทน

79,100

ค่าใช้สอย
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รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

5,040,000

ค่าวัสดุ

รายจ่ายจริง
ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

รวมค่าสาธารณูปโภค

0.00

0.00

0.00

400,000

รวมงบดาเนินงาน

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

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

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 (ฝ่ายประจา)

0.00

0.00

0.00

883,100

รวมงบบุคลากร

0.00

0.00

0.00

883,100

รวมค่าวัสดุ

100 %

ปี 2565
150,000
200,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

100 %

400,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

รวมค่าใช้สอย

0.00

0.00

0.00

5,000

รวมงบดาเนินงาน

0.00

0.00

0.00

5,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

0.00

0.00

0.00

888,100

874,800.00

1,049,047.42

1,484,200.00

5.79 %

1,570,200

1,075,020.00

1,127,760.00

1,176,700.00

-23.65 %

898,400

0.00

0.00

24,700.00

-49.8 %

12,400

2,733,217.87

2,624,734.41

2,653,200.00

-5.89 %

2,496,800

283,156.51

237,440.83

220,200.00

-6.95 %

204,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

1,082,040.00

1,224,740.00

1,125,000.00
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งานเทศกิจ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

33.33 %

1,500,000

รายจ่ายจริง
ปี 2562
ค่าเช่าบ้าน

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0.00

16,000.00

48,000.00

0 %

48,000

0.00

0.00

0.00

100 %

40,400

1,107,040.00

1,264,870.00

1,213,400.00

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

4,900.00

0.00

9,000.00

-100 %

0

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

4,960.00

0.00

100 %

15,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

0.00

33,480.00

9,000.00

-44.44 %

5,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเจ้า น้าที่ผู้ปฏิบ้ติงาน
เทศกิจและผู้ที่เกี่ยวข้อง

175,300.00

0.00

0.00

0 %

0

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเจ้า น้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
เทศกิจและผู้ที่เกี่ยวข้อง

0.00

180,000.00

0.00

100 %

100,000

383,620.00

0.00

0.00

100 %

200,000

เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
รวมค่าตอบแทน

1,588,400

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้
และประสบการณ์
ผู้ประกอบการค้า าบเร่แผงลอยในเขต
เทศบาล

รายจ่ายจริง
ปี 2562
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0.00

0.00

0.00

100 %

25,000

73,361.81

109,298.05

100,000.00

50 %

150,000

637,181.81

327,738.05

118,000.00

44,460.00

23,109.00

37,000.00

116.22 %

80,000

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

วัสดุยานพา นะและขนส่ง

16,800.00

0.00

1,000.00

1,900 %

20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น

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

90,000.00

88,200.00

70,000.00

42.86 %

100,000

268,910.25

211,152.65

239,500.00

3,775.29

3,150.14

6,000.00

รวมค่าสาธารณูปโภค

3,775.29

3,150.14

6,000.00

10,000

รวมงบดาเนินงาน

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

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

495,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

รวมค่าวัสดุ

415,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการโทรศัพท์

66.67 %

10,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

7,807,601.55

8,784,200.00

8.24 %

9,507,900

38,500.00

4,552.50

149,100.00

14.29 %

170,400

282,300.00

295,800.00

309,600.00

9.27 %

338,300

8,956,478.70

9,245,954.95

9,500,200.00

-0.51 %

9,452,000

634,157.64

564,477.42

537,600.00

-11.66 %

474,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

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

0.00

0.00

0.00

100 %

176,000

259,540.00

663,395.00

445,000.00

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
รวมค่าตอบแทน

285,000

2-60

7,352,800.00

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

14,600.00

0.00

50,000.00

-100 %

0

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

14,640.00

0.00

100 %

50,000

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
ประจาป

0.00

0.00

200,000.00

0 %

200,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ลดอุบัติภัยทาง
ถนนช่วงเทศกาลประจาป

123,966.00

63,738.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

100 %

35,000

460,306.00

478,785.40

490,000.00

22.45 %

600,000

1,481,348.00

626,722.90

840,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

895,000

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าวัสดุ
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

24,057.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

วัสดุยานพา นะและขนส่ง

166,350.00

338,866.00

200,000.00

-50 %

100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น

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

1,102,187.56

1,901,047.17

1,390,000.00

526,986.98

570,939.27

550,000.00

-7.82 %

507,000

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

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

8,880.63

12,014.99

20,000.00

-35 %

13,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

565,526.55

610,361.61

605,000.00

555,000

รวมงบดาเนินงาน

3,408,602.11

3,801,526.68

3,280,000.00

3,410,000

วัสดุก่อสร้าง

รวมค่าวัสดุ

1,675,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
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วัสดุสานักงาน

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนส่ง
รถพ่วงลากจูง

0.00

300,000.00

0.00

0 %

0

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

เครื่องช่วย ายใจ

0.00

0.00

0.00

100 %

490,000

เครื่องช่วย ายใจ

196,000.00

490,000.00

0.00

0 %

0

8,000.00

0.00

0.00

0 %

0

74,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

739,990.00

0.00

0 %

0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องกรองน้า
ครุภัณฑ์โรงงาน
เลื่อยยนต์
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
ชุดผจญเพลิง
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ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รือการแพทย์

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ครุภัณฑ์อื่น
เครื่องค้น าผู้ประสบภัย แบบตรวจจับคลื่น
ความร้อน TIC

740,000.00

0.00

0.00

1,428,000.00

1,769,990.00

0.00

0.00

310,000.00

0.00

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

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

100 %

1,246,700

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

100 %

21,300

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

0.00

0.00

0.00

100 %

648,000

รวมค่าครุภัณฑ์

0 %

0
840,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าปรับปรุงระบบประปาบ้านพักพนักงาน
เทศบาลนครนครราชสีมา
(แฟลต มื่นไวย)

0 %

0

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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งานจราจร

รายจ่ายจริง
ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
100 %

ปี 2565

0.00

0.00

0.00

72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0.00

0.00

0.00

1,988,000

รวมงบบุคลากร

0.00

0.00

0.00

1,988,000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

40,000

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

0.00

0.00

0.00

100 %

200,000

0.00

0.00

0.00

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
รวมค่าตอบแทน

100 %

4,800
4,800
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

250,000

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุเครื่องแต่งกาย

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

รวมค่าวัสดุ

0.00

0.00

0.00

10,000

รวมงบดาเนินงาน

0.00

0.00

0.00

264,800

0.00

0.00

0.00

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

6,904,999.33

7,755,656.13

8,532,900.00

8.46 %

9,254,900

89,666.67

154,838.71

180,000.00

0 %

180,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
100 %

5,000,000
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ระบบบริ ารจัดการควบคุมไฟจราจร
อัจฉริยะในเขตพื้นที่
เทศบาลนครนครราชสีมา

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

รายจ่ายจริง
ปี 2562
เงินประจาตาแ น่ง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

125,666.67

190,838.71

212,000.00

18.87 %

252,000

1,806,623.22

1,706,347.42

1,923,000.00

-2.53 %

1,874,400

78,402.57

64,872.90

96,000.00

-20.73 %

76,100

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

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

0.00

0.00

0.00

100 %

70,000

591,195.00

535,845.00

595,000.00

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

14,480.00

0.00

150,000.00

-100 %

0

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

16,300.00

0.00

100 %

50,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
รวมค่าตอบแทน

590,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
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เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
71,432.00

35,395.00

100,000.00

-75 %

25,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา

0.00

95,992.00

0.00

0 %

0

443,274.00

720,490.00

0.00

100 %

100,000

0.00

0.00

0.00

100 %

25,000

164,063.05

84,745.22

250,000.00

-40 %

150,000

693,249.05

952,922.22

500,000.00

365,767.00

272,163.75

200,000.00

-25 %

150,000

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

294,960.00

179,580.00

100,000.00

-40 %

60,000

วัสดุยานพา นะและขนส่ง

19,800.00

0.00

50,000.00

-20 %

40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น

61,529.08

19,735.58

200,000.00

25 %

250,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์

0.00

98,750.00

0.00

0 %

0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

0.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

438,306.00

244,190.00

200,000.00

-30 %

140,000

1,180,362.08

814,419.33

765,000.00

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร
ในสังกัดสานักการศึกษา
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

350,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าวัสดุ

655,000
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการโทรศัพท์

1,284.00

1,284.00

10,000.00

-70 %

3,000

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

รวมงบดาเนินงาน

2,497,808.83

2,345,991.15

1,940,000.00

1,698,000

80,000.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สา รับงาน
ประมวลผล

69,000.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับงานประมวลผล
แบบที่ 2
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุด
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ
แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรง
งาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎ มาย

29,900.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ รือชนิด LED ขาว
ดา ชนิด Network
แบบที่ 2 (33 น้า/นาที)

14,900.00

0.00

0.00

0 %

0

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้สานักงาน
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

รายจ่ายจริง
ปี 2562
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 1
(28 น้า/นาที)

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0.00

0.00

0 %

0

7,500.00

0.00

0.00

0 %

0

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

111,336,250.08

111,517,562.70

123,955,100.00

7.85 %

133,683,400

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานส่วน
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

1,627,560.00

1,705,740.00

1,777,500.00

-15.48 %

1,502,300

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสา รับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎ มาย

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ค่าจ้างลูกจ้างประจา
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26,700.00

รายจ่ายจริง
ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจา

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0.00

7,560.00

55,100.00

-8.53 %

50,400

16,623,646.36

17,357,680.84

19,100,600.00

-3.1 %

18,508,200

1,067,988.67

1,052,719.19

1,139,400.00

-21.41 %

895,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

254,050.00

198,600.00

300,000.00

-33.33 %

200,000

0.00

0.00

25,000.00

120 %

55,000

50,000.00

117,600.00

160,000.00

-12.5 %

140,000

0.00

0.00

0.00

100 %

70,000

317,680.00

316,200.00

535,000.00

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

1,454,247.00

0.00

1,300,000.00

-100 %

0

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

1,169,341.00

0.00

100 %

1,100,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
รวมค่าตอบแทน

465,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
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
ประเมินผลการบริ ารจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

721,145.00

0.00

0.00

0 %

0
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการประกวดสภานักเรียน

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

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
เรียนเข้าสู่ม าวิทยาลัย
(Pre Univercity)

408,750.00

0.00

100,000.00

200 %

300,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์การ
จัดการศึกษาเทศบาลนคร
นครราชสีมา

2-73

ค่าใช้จ่ายในโครงการนิเทศและติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ
สถานศึกษา

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

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
การบริ ารตาม ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
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
ศิลป ัตถกรรม

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

399,940.00

304,780.00

0.00

100 %

50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมศักยภาพการ
เรียนรู้ของเด็กเล็ก
และนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
นครราชสีมา
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ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาและส่งเสริมการ
บริ ารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจริง
ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริ ารสถานศึกษา

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

40,722,790.00

43,733,000.00

-2.97 %

42,432,600

ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างและพัฒนาเครือ
ข่ายการจัดทาแผน
และงบประมาณทางการศึกษา

365,029.00

0.00

0.00

0 %

0

ค่าใช้จ่ายในโครงการ ้องเรียนพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ตาม ลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

0.00

0.00

0.00

100 %

500,000

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

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

ค่าใช้จ่ายในโครงการ ้องเรียนสองภาษา

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม นักเรียนสังกัด
เทศบาลนครนครราชสีมา
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44,323,647.00

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

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

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

69,614.17

517,880.55

450,000.00

-55.56 %

200,000

57,701,952.25

49,780,546.55

51,418,800.00

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

ค่าอา ารเสริม (นม)

25,774,486.26

26,192,940.38

35,146,400.00

-100 %

0

2,786,871.00

1,359,100.00

260,000.00

-23.08 %

200,000

วัสดุยานพา นะและขนส่ง

0.00

0.00

50,000.00

60 %

80,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น

192,000.19

110,791.42

180,000.00

0 %

180,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์

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

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

52,762,600

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

วัสดุก่อสร้าง
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ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาการจัด
ระบบประกันสุขภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายจ่ายจริง
ปี 2562
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

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

1,483,665.00

479,950.00

70,000.00

142.86 %

170,000

346,420.00

298,300.00

50,000.00

0 %

50,000

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

36,135,719.45

32,803,190.80

38,036,400.00

5,218,174.70

3,753,746.03

4,050,000.00

-1.23 %

4,000,000

969,196.37

436,883.14

800,000.00

50 %

1,200,000

40,871.03

38,391.57

100,000.00

0 %

100,000

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

รวมงบดาเนินงาน

100,975,430.79

87,718,016.79

95,580,200.00

94,312,300

เครื่องถ่ายเอกสาร

180,000.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องบันทึกเงินสด

46,000.00

0.00

0.00

0 %

0

650,692.00

1,205,000.00

0.00

0 %

0

0.00

120,000.00

0.00

0 %

0

วัสดุการศึกษา
วัสดุดนตรี
วัสดุอื่น
รวมค่าวัสดุ

35,144,700

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าบริการโทรศัพท์
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้
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ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

รายจ่ายจริง
ปี 2562
โต๊ะพร้อมเก้าอี้

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0.00

48,800.00

0.00

0 %

0

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

0.00

480,000.00

0.00

0 %

0

290,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

40,800.00

0.00

0 %

0

เครื่องเชื่อม

10,000.00

0.00

0.00

0 %

0

แท่นตัดไฟเบอร์

15,000.00

0.00

0.00

0 %

0

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

ตู้ลาโพง

45,000.00

0.00

0.00

0 %

0

ตู้ลาโพงอเนกประสงค์

36,000.00

0.00

0.00

0 %

0

กล้องถ่ายภาพ แบบดิจิตอล

55,000.00

0.00

0.00

0 %

0

กล้องถ่ายภาพ ระบบ DSLR

40,000.00

0.00

0.00

0 %

0

พัดลมโคจร

ครุภัณฑ์การศึกษา
เก้าอี้เลคเชอร์
โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ระดับประถมศึกษา
ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนส่ง
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องขยายเสียง

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
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รถจักรยานยนต์

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

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

0.00

596,600.00

0.00

0 %

0

5,900.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องกรองน้า

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

เครื่องทาน้าเย็น

79,000.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องนวดแป้ง

25,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

9,300.00

0.00

0 %

0

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

40,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart
TV
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รือการแพทย์
เครื่องชั่งน้า นัก
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้เย็น
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์
กลองเล็กเดินแถว

เซลโล่

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

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

135,000.00

0.00

0.00

0 %

0

406,000.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับงานประมวลผล
แบบที่ 2
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

150,000.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับงานสานักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

68,000.00

0.00

0.00

0 %

0

455,400.00

0.00

0.00

0 %

0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
Wireless Access Point

เครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับงานสานักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ แบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎ มาย
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เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สา รับงาน
สานักงาน พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎ มาย

รายจ่ายจริง
ปี 2562
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สา รับงาน
ประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎ มาย

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ รือ
LED ขาวดา

18,000.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ รือชนิด LED ขาว
ดา (18 น้า/นาที)

13,000.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ รือชนิด LED ขาว
ดา ชนิด Network
แบบที่ 2 (33 น้า/นาที)

15,000.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพ์แบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

51,600.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED สี ชนิด
Network แบบที่ 1
(18 น้า/นาที)

10,000.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA

17,400.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

105,000.00

0.00

0.00

0 %

0
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24,800.00

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสา รับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎ มาย

34,200.00

0.00

0.00

0 %

0

สแกนเนอร์ สา รับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที่ 1

18,000.00

0.00

0.00

0 %

0

345,000.00

0.00

0.00

0 %

0

90,000.00

0.00

0.00

0 %

0

4,915,592.00

2,771,500.00

0.00

425,000.00

0.00

0.00

0 %

0

33,000.00

0.00

0.00

0 %

0

ครุภัณฑ์อื่น
เครื่องเล่นกลางแจ้ง
รวมค่าครุภัณฑ์

0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
ค่าติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันนก บริเวณโดม
ลังคาคลุมสนาม และอาคารเรียน 3
โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าเทพื้น ค.ส.ล. พร้อมติดตั้งถังเก็บน้าไฟ
เบอร์กลาส
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ชุดเครื่องเล่น

รายจ่ายจริง
ปี 2562
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0.00

6,530,000.00

-100 %

0

0.00

600,000.00

0.00

0 %

0

0.00

1,360,000.00

0.00

0 %

0

386,250.00

0.00

0.00

0 %

0

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

ค่าปรับปรุงพื้นและประตู น้าต่างอาคาร
เรียน 1 โรงเรียนเทศบาล 2
(วัดสมอราย)
ค่าปรับปรุงพื้นสนามอาคารโดม น้าเสาธง
โรงเรียนเทศบาล 4
(เพาะชา)
ค่าปรับปรุง ้องเรียนบริเวณ ชั้น 1 อาคาร
เรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 1
(บูรพาวิทยากร)
ค่าปรับปรุงอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาล
3 (ยมราชสามัคคี)
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0.00

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนส่วนราชการ
เงินอุด นุนค่าอา ารกลางวันใ ้แก่สถาน
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

5,773,699.03

6,175,450.07

8,216,000.00

-1.44 %

8,097,800

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานส่วน
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

ค่าจ้างลูกจ้างประจา

366,060.00

385,980.00

204,800.00

-100 %

0

4,992,370.00

5,450,736.77

5,935,800.00

5.63 %

6,270,100

149,980.00

164,948.39

164,900.00

22.56 %

202,100

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

งานระดับมัธยมศึกษา
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งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

413,200.00

335,580.00

350,000.00

413,200.00

335,580.00

350,000.00

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

40,364.09

0.00

100 %

30,000

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

19,221.95

0.00

30,000.00

-100 %

0

2,157,033.28

572,468.57

800,000.00

150 %

2,000,000

827,656.00

694,780.00

500,000.00

-20 %

400,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการอา ารสา รับโรงเรียน
กีฬาเทศบาลนคร
นครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ป เทศบาล)

0.00

0.00

12,662,000.00

2.67 %

13,000,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการอา ารสา รับโรงเรียน
กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา
(อนุสรณ์ 70 ป เทศบาล)

6,064,270.24

7,685,428.51

0.00

0 %

0

343,401.65

277,904.57

600,000.00

-83.33 %

100,000

9,411,583.12

9,270,945.74

14,592,000.00

รวมค่าตอบแทน

-14.29 %

300,000
300,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็น
เลิศ
ค่าใช้จ่ายในโครงการ ลักสูตรคู่ขนาน

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

15,530,000

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

30,600.00

50,000.00

-20 %

40,000

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

ค่าอา ารเสริม (นม)

1,527,235.56

861,739.50

3,000,000.00

-100 %

0

766,541.00

351,087.00

550,000.00

-90.91 %

50,000

วัสดุยานพา นะและขนส่ง

0.00

0.00

0.00

100 %

40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น

244,026.98

204,219.92

700,000.00

-71.43 %

200,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์

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

2,966,453.54

1,782,423.42

4,510,000.00

96,037.44

77,480.46

300,000.00

33.33 %

400,000

818,920.22

776,267.88

1,200,000.00

0 %

1,200,000

11,013.51

7,861.29

20,000.00

0 %

20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุก่อสร้าง

รวมค่าวัสดุ

4,110,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
ค่าบริการโทรศัพท์
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388,300.00

รายจ่ายจริง
ปี 2562
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2565

95,101.60

109,011.60

110,000.00

110,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

1,021,072.77

970,621.23

1,630,000.00

1,730,000

รวมงบดาเนินงาน

13,812,309.43

12,359,570.39

21,082,000.00

21,670,000

เก้าอี้ขาเ ล็ก

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

1,189,000.00

0.00

0.00

0 %

0

75,900.00

0.00

0.00

0 %

0

27,000.00

0.00

0.00

0 %

0

175,000.00

0.00

0.00

0 %

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน

รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ากว่า
2,400 ซีซี รือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่า
กว่า 90 กิโลวัตต์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ชุดเครื่องเสียง
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องตัด ญ้า
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ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนส่ง

รายจ่ายจริง
ปี 2562
ตู้แช่อา าร

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

11,490.00

0.00

0.00

0 %

0

ที่เก็บคานยกน้า นัก

20,000.00

0.00

0.00

0 %

0

เสาประตูฟุตบอล

54,000.00

0.00

0.00

0 %

0

1,665,890.00

0.00

0.00

0.00

290,000.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

4,200,000.00

-100 %

0

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

ครุภัณฑ์กีฬา

รวมค่าครุภัณฑ์

0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าต่อเติม รือดัดแปลงอาคาร รือสิ่งปลูกสร้างต่าง
ๆ

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
ค่าก่อสร้างอาคารซักล้าง โรงเรียนกีฬา
เทศบาลนครนครราชสีมา
(อนุสรณ์ 70 ป เทศบาล)
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าปรับปรุงอาคารเรียน 1 โรงเรียนกีฬา
เทศบาลนครนครราชสีมา
(อนุสรณ์ 70 ป เทศบาล)
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ค่าต่อเติม ้องอาบน้ารวม อพักนักเรียน ญิง
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร
นครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ป เทศบาล)

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

1,156,260.00

1,219,440.00

1,287,200.00

5.93 %

1,363,500

280,140.00

295,800.00

313,600.00

5.74 %

331,600

2,218,980.00

2,128,869.51

2,451,600.00

13.83 %

2,790,600

36,000.00

40,000.00

48,000.00

0 %

48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

505,810.00

283,180.00

397,500.00

-42.14 %

230,000

36,000.00

33,000.00

65,000.00

-7.69 %

60,000

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

557,695.00

327,785.00

562,500.00

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

1,485,877.07

0.00

1,750,000.00

-100 %

0

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

1,418,482.61

0.00

100 %

1,300,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
รวมค่าตอบแทน

390,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
22,490.92

480.00

53,500.00

-85.05 %

8,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน
อนุรักษ์ธรรมชาติ

33,600.00

0.00

0.00

0 %

0

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแ ่ง
ชาติ

842,004.00

876,863.00

0.00

100 %

400,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพการใ ้
บริการของอุทยาน
การเรียนรู้นครราชสีมา TK Square Korat
Art Gallery and
Exhibition ้องสมุดประชาชนเทศบาลนคร
นครราชสีมาและ
ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนเทศบาลนคร
นครราชสีมา

0.00

0.00

0.00

100 %

40,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพในการ
ใ ้บริการของอุทยาน
การเรียนรู้นครราชสีมา (TK Square Korat)

94,820.00

0.00

0.00

0 %

0

169,450.00

0.00

0.00

100 %

150,000

0.00

99,877.00

50,000.00

-20 %

40,000

583,519.00

296,957.00

200,000.00

0 %

200,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการวันเยาวชนแ ่งชาติ
ค่าใช้จ่ายในโครงการศิลปะร่วมสมัย
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการอ่านแบบ
ยั่งยืน
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

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

ค่าใช้จ่ายในโครงการ ้องสมุดเคลื่อนที่

97,400.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

99,818.00

0.00

100 %

20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมวินัยจราจร

100,000.00

0.00

0.00

0 %

0

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาศึกษาดู
งานด้านการบริ าร
จัดการ ้องสมุด

100,636.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

100 %

8,000

94,692.90

66,604.00

130,000.00

-69.23 %

40,000

3,869,379.89

3,302,224.61

2,233,500.00

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

ค่าอา ารเสริม (นม)

19,840.00

19,737.00

20,000.00

-100 %

0

193,765.00

299,419.00

270,000.00

-48.15 %

140,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ ้องสมุดเคลื่อนที่ (TK
on Tour)

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

2,271,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

วัสดุก่อสร้าง
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ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพ
ติดเด็กและเยาวชน
นอกสถานศึกษา

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

วัสดุยานพา นะและขนส่ง

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น

1,520.41

500.22

50,000.00

0 %

50,000

0.00

179,860.00

0.00

100 %

20,000

298,000.00

197,130.00

200,000.00

-60 %

80,000

99,300.00

94,809.00

100,000.00

-20 %

80,000

300,000.00

348,990.00

200,000.00

-25 %

150,000

29,690.00

29,900.00

30,000.00

-33.33 %

20,000

2,297,289.36

2,190,239.22

1,525,000.00

641,030.71

580,069.53

600,000.00

-41.67 %

350,000

22,056.98

23,145.17

100,000.00

-20 %

80,000

8,391.72

5,973.81

50,000.00

0 %

50,000

57,935.84

66,211.66

200,000.00

0 %

200,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

729,415.25

675,400.17

950,000.00

680,000

รวมงบดาเนินงาน

7,453,779.50

6,495,649.00

5,271,000.00

4,231,000

94,000.00

0.00

0.00

0 %

0

15,000.00

0.00

0.00

0 %

0

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์
วัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุการศึกษา
รวมค่าวัสดุ

890,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
ค่าบริการโทรศัพท์
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องเล่น CD/USB
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ค่าไฟฟ้า

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ชุดลาโพงอเนกประสงค์

14,000.00

0.00

0.00

0 %

0

ไมโครโฟนไร้สาย

60,000.00

0.00

0.00

0 %

0

ลาโพงกลาง-แ ลม

336,000.00

0.00

0.00

0 %

0

78,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

36,400.00

0.00

0 %

0

0.00

420,000.00

0.00

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สา รับงาน
สานักงาน

357,000.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สา รับงานสานัก
งาน

16,000.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ รือ
LED ขาวดา

9,000.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 1
(28 น้า/นาที)

8,900.00

0.00

0.00

0 %

0

10,000.00

0.00

0.00

0 %

0

ลาโพงมอนิเตอร์
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart
TV
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED สี ชนิด
Network แบบที่ 1
(18 น้า/นาที)

รายจ่ายจริง
ปี 2562
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสา รับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎ มาย

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

0 %

ปี 2565

0.00

0.00

0

รวมค่าครุภัณฑ์

1,081,500.00

456,400.00

0.00

0

รวมงบลงทุน

1,081,500.00

456,400.00

0.00

0

รวมงานศึกษาไม่กาหนดระดับ

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

5,369,160.00

4,978,265.63

4,006,800.00

49.24 %

5,979,700

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

150,000.00

108,064.52

63,300.00

385.31 %

307,200

เงินประจาตาแ น่ง

168,000.00

119,048.39

68,000.00

191.18 %

198,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจา

750,600.00

787,020.00

805,900.00

-29.04 %

571,900

0.00

0.00

20,200.00

-50 %

10,100

2,331,805.16

2,857,292.26

3,407,100.00

6.81 %

3,639,200

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
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83,600.00

รายจ่ายจริง
ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
19.61 %

ปี 2565

138,044.90

151,498.87

195,800.00

234,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

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

61,559.76

121,538.71

182,000.00

-0.44 %

181,200

0.00

0.00

0.00

100 %

59,600

82,559.76

314,323.71

294,500.00

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

749,966.55

0.00

910,000.00

-100 %

0

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

714,718.48

0.00

100 %

600,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน
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เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
รวมค่าตอบแทน

275,800

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
13,058.00

42,492.00

30,000.00

-66.67 %

10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลากรสานัก
การสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

633,660.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

64,581.11

103,167.91

160,000.00

-37.5 %

100,000

1,461,265.66

860,378.39

1,100,000.00

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

วัสดุยานพา นะและขนส่ง

15,150.00

0.00

50,000.00

-40 %

30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น

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

50,000.00

103,880.00

65,000.00

-23.08 %

50,000

0.00

0.00

1,000.00

0 %

1,000

522,130.29

606,728.56

677,200.00

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

720,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุอื่น
รวมค่าวัสดุ

451,000
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

603,329.95

670,528.49

600,000.00

16.67 %

700,000

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

114,227.85

98,630.46

100,000.00

0 %

100,000

1,321.45

304.95

0.00

100 %

10,000

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

รวมงบดาเนินงาน

2,795,823.86

2,567,230.82

2,788,200.00

2,271,800

45,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

8,000.00

0.00

0 %

0

0.00

13,600.00

0.00

0 %

0

0.00

30,300.00

0.00

0 %

0

ค่าบริการโทรศัพท์
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
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ครุภัณฑ์สานักงาน
ตู้เ ล็ก
ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องปมน้า
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด มึก
พร้อมติดตั้งถัง มึกพิมพ์
(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

3,961,452.19

3,821,605.97

4,795,000.00

28.94 %

6,182,700

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

130,050.00

125,766.56

341,300.00

20.25 %

410,400

ค่าจ้างลูกจ้างประจา

515,880.00

538,860.00

321,800.00

3.05 %

331,600

0.00

5,040.00

100.00

-100 %

0

1,896,344.52

1,927,320.00

2,080,000.00

1.93 %

2,120,200

203,193.34

192,540.00

204,000.00

2.6 %

209,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

149,560.00

234,600.00

712,500.00

26.32 %

900,000

57,000.00

72,000.00

125,000.00

111.2 %

264,000

0.00

0.00

0.00

100 %

9,600

206,560.00

306,600.00

847,100.00

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

0.00

10,000.00

-100 %

0

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

14,980.00

0.00

100 %

80,000

49,010.00

20,996.00

10,000.00

50 %

15,000

0.00

0.00

900,000.00

11.11 %

1,000,000

ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
รวมค่าตอบแทน

1,173,600

ค่าใช้สอย

2-99

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร
ค่าใช้จ่ายในโครงการการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ
เขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดยการ
บูรณาการและการมี
ส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

998,451.00

2,045,392.00

0.00

0 %

0

ค่าใช้จ่ายในโครงการแก้ไขปญ าสัตว์จรจัด
ในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

504,000.00

98,220.00

100,000.00

20 %

120,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการเงินอุด นุนสา รับขับ
เคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนุัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี

333,600.00

0.00

0.00

0 %

0

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการสิ่งปฏิกูลใ ้ถูก
ต้องด้วยสุขลักษณะ

14,770.00

11,160.00

0.00

100 %

10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการดาเนินงานตามแนวทาง
พระราชดาริ
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

64,800.00

66,905.00

91,000.00

-23.08 %

70,000

198,924.00

98,970.00

0.00

100 %

100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการเฝ้าระวังคุณภาพ
อากาศและเสียง
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาสุขาภิบาลสถาน
ที่ผลิตและจา น่ายอา าร
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ค่าใช้จ่ายในโครงการการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา โดยการบูรณาการและการมี
ส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย

รายจ่ายจริง
ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในโครงการเมืองสะอาด

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0.00

0.00

100 %

150,000

46,360.00

11,552.00

0.00

100 %

50,000

199,040.00

0.00

0.00

0 %

0

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

ค่าใช้จ่ายในโครงการโรงอา ารสะอาด
ปลอดภัยเด็กไทยสุขภาพดี
ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างเสริมทักษะชีวิตวัย
ใสพ้นภัยสังคม
ค่าใช้จ่ายในโครงการสองมือร่วมใจลดภัย
โลกร้อน

2-101

194,520.00

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0.00

0.00

40,200.00

0 %

40,200

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

0.00

0.00

0.00

100 %

15,000

2,238.44

8,462.37

60,000.00

0 %

60,000

3,117,312.41

3,004,048.37

2,104,800.00

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

วัสดุยานพา นะและขนส่ง

0.00

4,250.00

10,000.00

400 %

50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น

110,550.96

124,413.94

150,000.00

-63.33 %

55,000

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

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

2,143,800

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์
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ค่าใช้จ่ายในโครงการสารวจข้อมูลจานวน
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าตาม
พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

รายจ่ายจริง
ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

26,680.00

29,720.00

50,000.00

20 %

60,000

0.00

50,260.00

10,000.00

0 %

10,000

304,553.08

433,293.94

430,200.00

ค่าไฟฟ้า

0.00

0.00

0.00

100 %

120,000

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

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

รวมงบดาเนินงาน

3,628,425.49

3,743,942.31

3,382,100.00

4,214,400

เก้าอี้

0.00

111,000.00

0.00

0 %

0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน

0.00

133,000.00

0.00

0 %

0

ตู้เ ล็ก

0.00

15,600.00

0.00

0 %

0

โต๊ะทางาน

0.00

18,000.00

0.00

0 %

0

0.00

19,000.00

0.00

0 %

0

0.00

4,990.00

0.00

0 %

0

วัสดุอื่น
รวมค่าวัสดุ

730,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องขยายเสียง
เครื่องเล่น ดีวีดี, ซีดี
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งบลงทุน

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart
TV

0.00

13,500.00

0.00

0 %

0

0.00

9,309.00

0.00

0 %

0

0.00

7,490.00

0.00

0 %

0

เครื่องทาน้าร้อน-น้าเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2
ก๊อก

0.00

25,100.00

0.00

0 %

0

ตู้เย็น

0.00

25,800.00

0.00

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับงานสานักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว)

0.00

136,000.00

0.00

0 %

0

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสา รับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎ มาย

0.00

30,400.00

0.00

0 %

0

0.00

549,189.00

0.00

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รือการแพทย์
เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง
เครื่องวัดปริมาณของแข็ง
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

รวมค่าครุภัณฑ์

0

2-104

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

รายจ่ายจริง
ปี 2562
รวมงบลงทุน

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0.00

549,189.00

0.00

0

1,420,000.00

1,300,000.00

1,240,000.00

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

13,082,357.67

14,052,664.96

14,369,700.00

20.12 %

17,261,200

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

2,608,043.33

3,980,447.67

4,638,600.00

8.41 %

5,028,600

ค่าจ้างลูกจ้างประจา

1,225,140.00

1,034,700.00

806,100.00

2.22 %

824,000

0.00

2,520.00

20,300.00

-0.49 %

20,200

2,492,772.28

2,569,380.00

2,959,400.00

9.83 %

3,250,200

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนองค์กรประชาชน
เงินอุด นุนสา รับการดาเนินงานตามแนว
ทางพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุขชุมชนในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

37.1 %

1,700,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
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งานศูนย์บริการสาธารณสุข

รายจ่ายจริง
ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
3.69 %

ปี 2565

242,468.60

248,920.00

292,700.00

303,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

1,774,500.00

1,942,800.00

2,273,300.00

0.07 %

2,275,000

0.00

0.00

2,000.00

0 %

2,000

158,000.00

168,000.00

214,000.00

2.34 %

219,000

0.00

0.00

0.00

100 %

123,100

2,009,370.00

2,333,408.00

2,665,600.00

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

426,420.00

0.00

370,000.00

-100 %

0

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

370,580.00

0.00

100 %

400,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
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เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
รวมค่าตอบแทน

2,619,100

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

9,020.00

42,730.00

20,000.00

-50 %

10,000

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

50,702.50

61,729.40

150,000.00

-93.33 %

10,000

486,142.50

475,039.40

540,000.00

วัสดุสานักงาน

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

0.00

26,950.00

0.00

100 %

10,000

วัสดุยานพา นะและขนส่ง

3,850.00

0.00

20,000.00

-50 %

10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น

0.00

0.00

2,000.00

0 %

2,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์

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

6,840.00

11,840.00

50,000.00

-90 %

5,000

0.00

0.00

1,000.00

0 %

1,000

63,022.00

100,456.40

182,400.00

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

430,000

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุอื่น
รวมค่าวัสดุ

97,000

2-107

วัสดุก่อสร้าง

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

1,198,436.87

1,213,575.45

1,260,000.00

-76.19 %

300,000

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

รวมงบดาเนินงาน

3,963,451.50

4,222,675.92

4,758,000.00

3,546,100

39,000.00

0.00

0.00

39,000.00

0.00

0.00

23,000.00

0.00

0.00

0 %

0

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

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

งบลงทุน

2-108

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนส่ง
รถจักรยานยนต์
รวมค่าครุภัณฑ์

0 %

0
0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
ค่าก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 6 (วัดศาลาทอง)
ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 5
และสถานีดับเพลิงย่อย

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

359,400.00

382,740.00

409,400.00

3.74 %

424,700

18,000.00

18,000.00

18,000.00

0 %

18,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

377,400.00

400,740.00

427,400.00

442,700

รวมงบบุคลากร

377,400.00

400,740.00

427,400.00

442,700

0.00

0.00

22,500.00

0.00

0.00

22,500.00

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

0.00

30,000.00

-100 %

0

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

0.00

0.00

30,000.00

-33.33 %

20,000

รวมค่าใช้สอย

0.00

0.00

60,000.00

30,000

รวมงบดาเนินงาน

0.00

0.00

82,500.00

52,500

เงินประจาตาแ น่ง

2-109

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
รวมค่าตอบแทน

0 %

22,500
22,500

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

รายจ่ายจริง
ปี 2562
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

377,400.00

400,740.00

509,900.00

495,200

3,403,200.00

2,664,540.00

2,800,700.00

8.3 %

3,033,200

54,000.00

27,000.00

0.00

0 %

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

58,100.00

93,660.00

75,000.00

-66.67 %

25,000

202,500.00

222,600.00

237,600.00

-17.68 %

195,600

0.00

0.00

0.00

100 %

14,600

274,916.00

325,860.00

345,400.00

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

0.00

30,000.00

-100 %

0

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

2-110

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
รวมค่าตอบแทน

235,200

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
26,508.00

86,980.00

80,000.00

-62.5 %

30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเ ลือประชาชนที่
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

ค่าใช้จ่ายในโครงการ อพักสีขาว

99,982.00

0.00

0.00

0 %

0

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมใ ้ความรู้แก่
บุคลากรสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะ ์ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา

26,500.00

0.00

0.00

0 %

0

2-111

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

รายจ่ายจริง
ปี 2562
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

0.00

0.00

200,000.00

2,063,193.00

1,148,879.00

519,000.00

0.00

18,545.00

36,800.00

รวมค่าวัสดุ

0.00

18,545.00

36,800.00

36,800

รวมงบดาเนินงาน

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

9,091,672.32

9,979,952.58

10,415,500.00

11.32 %

11,594,900

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

230,000.00

240,000.00

240,000.00

0 %

240,000

เงินประจาตาแ น่ง

309,450.00

325,500.00

348,000.00

0 %

348,000

1,299,607.75

1,361,370.97

1,873,100.00

3.64 %

1,941,200

120,727.53

107,310.48

99,300.00

-22.36 %

77,100

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

รวมค่าใช้สอย

-25 %

ปี 2565
150,000
1,250,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

0 %

36,800

2-112

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0.00

592,050.00

600,000.00

-66.67 %

200,000

64,660.00

66,100.00

52,500.00

-23.81 %

40,000

113,000.00

130,384.31

72,000.00

0 %

72,000

0.00

0.00

0.00

100 %

168,600

277,610.00

881,669.31

878,500.00

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

170,037.74

0.00

878,000.00

-100 %

0

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

344,056.14

0.00

100 %

712,000

247,555.00

190,954.00

250,000.00

-88 %

30,000

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

14,068.00

11,975.00

24,500.00

-40.82 %

14,500

431,660.74

546,985.14

1,152,500.00

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

480,600

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

766,500

2-113

รวมค่าตอบแทน

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

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

วัสดุยานพา นะและขนส่ง

44,270.00

43,260.00

50,000.00

-40 %

30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น

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

317,080.00

282,690.00

240,400.00

-37.6 %

150,000

619,557.50

583,131.22

706,400.00

ค่าไฟฟ้า

110,640.25

158,450.29

500,000.00

-50 %

250,000

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

210,296.73

114,315.59

200,000.00

-25 %

150,000

6,619.45

6,102.05

20,000.00

0 %

20,000

0.00

27,218.60

55,500.00

-27.93 %

40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

327,556.43

306,086.53

775,500.00

460,000

รวมงบดาเนินงาน

1,656,384.67

2,317,872.20

3,512,900.00

2,112,100

0.00

130,500.00

0.00

0 %

0

188,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

116,250.00

0.00

0 %

0

วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าวัสดุ

405,000

ค่าบริการโทรศัพท์
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้ทางาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
โต๊ะทางาน

2-114

ค่าสาธารณูปโภค

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
0.00

43,800.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด มึก
พร้อมติดตั้งถัง มึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)

0.00

8,000.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED สี ชนิด
Network แบบที่ 1
(18 น้า/นาที)

0.00

10,000.00

0.00

0 %

0

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA

0.00

17,100.00

0.00

0 %

0

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสา รับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎ มาย

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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เครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับงานประมวลผล
แบบที่ 1
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานไฟฟ้าและประปา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

3,845,992.52

4,427,600.00

-100 %

0

0.00

0.00

300.00

-100 %

0

4,842,292.26

5,219,603.88

5,643,600.00

-100 %

0

489,546.15

513,387.10

485,200.00

-100 %

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

54,915.00

52,095.00

72,800.00

54,915.00

52,095.00

72,800.00

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

293,093.09

0.00

0 %

0

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

37,509.67

0.00

540,000.00

-100 %

0

12,700.00

14,960.00

400,000.00

-100 %

0

50,209.67

308,053.09

940,000.00

48,455.00

86,676.00

100,000.00

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

-100 %

0
0

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

0

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

-100 %

0
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3,628,150.67

รายจ่ายจริง
ปี 2562
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

3,285,550.00

4,972,650.00

3,150,000.00

-100 %

0

67,995.00

61,440.00

70,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

75,200.00

-100 %

0

รวมค่าวัสดุ

3,402,000.00

5,120,766.00

3,395,200.00

0

รวมงบดาเนินงาน

3,507,124.67

5,480,914.09

4,408,000.00

0

0.00

240,000.00

0.00

0 %

0

0.00

120,000.00

0.00

0 %

0

450,000.00

450,000.00

0.00

0 %

0

โต๊ะ มู่บูชา

37,000.00

0.00

0.00

0 %

0

พนักพิงไม้

52,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

40,800.00

0.00

0 %

0

0.00

318,000.00

0.00

0 %

0

วัสดุยานพา นะและขนส่ง
วัสดุเครื่องแต่งกาย

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน

โซฟาไม้สักแกะสลัก
โต๊ะพับ โครงเ ล็ก

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนส่ง
รถจักรยานยนต์
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เครื่องตีเส้นจราจรระบบไฮดรอลิก
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เก้าอี้ขาเ ลี่ยม

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ป้ายเตือน ัวเกาะ

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

939,180.00

989,580.00

1,049,200.00

17.72 %

1,235,100

0.00

0.00

300.00

7,000 %

21,300

6,455,755.06

6,754,556.13

6,690,000.00

0.44 %

6,719,300

727,738.71

766,612.90

754,100.00

-2.23 %

737,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

50,400.00

60,000.00

60,000.00

งานสวนสาธารณะ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน

20 %

72,000
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เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

0.00

0.00

0.00

50,400.00

60,000.00

94,800.00

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

13,996,478.60

0.00

14,434,100.00

-100 %

0

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

13,032,090.00

0.00

100 %

14,000,000

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

106,420.46

239,673.50

300,000.00

-33.33 %

200,000

14,102,899.06

13,271,763.50

14,734,100.00

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

วัสดุยานพา นะและขนส่ง

49,610.00

49,900.00

50,000.00

0 %

50,000

3,099,000.00

1,492,500.00

1,000,000.00

665.9 %

7,659,000

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

รวมค่าตอบแทน

100 %

25,000
97,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

14,210,000

ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุการเกษตร
วัสดุเครื่องแต่งกาย

รายจ่ายจริง
ปี 2562
วัสดุสารวจ

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

0.00

0.00

10,000.00

3,211,418.00

1,546,720.00

1,209,000.00

747,352.25

633,192.60

578,000.00

12.46 %

650,000

32,170.62

29,984.61

50,000.00

-20 %

40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

779,522.87

663,177.21

628,000.00

690,000

รวมงบดาเนินงาน

18,144,239.93

15,541,660.71

16,665,900.00

22,831,000

0.00

7,000.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

100 %

1,350,000

เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้

68,000.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องตัด ญ้า

45,000.00

45,000.00

0.00

0 %

0

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

รวมค่าวัสดุ

0 %

ปี 2565
10,000
7,834,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

งบลงทุน
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ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องสูบน้าเสีย
รถฟาร์มแทรกเตอร์ตัด ญ้าไ ล่ทาง
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์โรงงาน
เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนส่วนราชการ
เงินอุด นุนสานักงานสวนน้าบุ่งตา ลั่วเฉลิม
พระเกียรติ รัชกาลที่ 9
กองทัพภาคที่ 2 ในการชาระค่ากระแสไฟฟ้า

400,000.00

400,000.00

400,000.00

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

3,006,700.65

3,051,168.71

3,286,800.00

15.64 %

3,800,800

42,000.00

42,000.00

43,300.00

-3 %

42,000

4,074,960.00

3,749,820.00

3,684,400.00

-3.47 %

3,556,700

0.00

0.00

10,100.00

121.78 %

22,400

31,019,143.83

31,176,961.51

35,337,100.00

0.55 %

35,530,500

3,148,681.18

3,046,887.06

3,368,900.00

0.22 %

3,376,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

0 %

400,000
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งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

2,673,840.00

2,637,490.00

2,175,000.00

9.2 %

2,375,000

40,800.00

44,400.00

48,000.00

0 %

48,000

0.00

0.00

0.00

100 %

194,200

2,867,455.00

2,826,695.00

2,397,200.00

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

237,206.60

0.00

15,220,000.00

-100 %

0

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

11,568,990.95

0.00

100 %

15,405,000

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
การจัดการขยะเ ลือศูนย์ (Zero Waste)

0.00

0.00

100,000.00

0 %

100,000

ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
รวมค่าตอบแทน

2,617,200

ค่าใช้สอย
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รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

รายจ่ายจริง
ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ตามแนวทางการจัดการขยะ
เ ลือศูนย์ (Zero Waste)

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

571,966.00

650,156.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

100 %

25,000

9,167,243.67

7,115,369.85

5,578,000.00

30.87 %

7,300,000

10,158,464.27

19,491,618.80

21,031,000.00

วัสดุสานักงาน

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

วัสดุยานพา นะและขนส่ง

4,366,132.00

3,291,457.50

4,034,600.00

-41.75 %

2,350,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น

15,146,387.24

11,811,473.46

12,127,000.00

-12.59 %

10,600,000

1,359,700.00

2,408,255.00

4,030,000.00

-94.29 %

230,000

555,170.00

1,039,200.00

2,070,000.00

-96.62 %

70,000

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

29,830,130.24

31,532,393.46

29,662,400.00

2,506,469.88

1,925,462.10

2,000,000.00

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

22,995,000

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

รวมค่าวัสดุ

15,975,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

-40 %

1,200,000
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วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์

รายจ่ายจริง
ปี 2562
ค่าบริการโทรศัพท์

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

2,309.48

1,668.08

21,000.00

9.52 %

23,000

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

รวมงบดาเนินงาน

45,364,828.87

55,783,792.71

55,121,600.00

42,820,200

6,000.00

0.00

0.00

0 %

0

47,000.00

423,000.00

0.00

0 %

0

เครื่องฟอกอากาศ แบบฝงใต้เพดาน

187,078.80

0.00

0.00

0 %

0

ถังน้า

464,800.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

575,000.00

0.00

0 %

0

12,000.00

0.00

0.00

0 %

0

490,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

6,500.00

0.00

0 %

0

0.00

22,000.00

0.00

0 %

0

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้ทางาน

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล)
ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องชั่ง
ปมน้า
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เครื่องขุดดิน
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รือการแพทย์
เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง แบบตั้งโต๊ะ
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เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน

รายจ่ายจริง
ปี 2562
ตู้อบความร้อน

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0.00

80,000.00

0.00

0 %

0

95,000.00

95,000.00

0.00

0 %

0

เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ

6,000.00

6,200.00

0.00

0 %

0

ตู้เชื่อมไฟฟ้า

3,700.00

0.00

0.00

0 %

0

499,904.00

0.00

0.00

0 %

0

25,000.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

1,836,482.80

1,207,700.00

0.00

ค่าเปลี่ยน ลังคา (แผ่นเ ล็กรีดลอน) อาคาร
คัดแยกขยะมูลฝอย

0.00

0.00

852,000.00

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0.00

0.00

852,000.00

0

รวมงบลงทุน

1,836,482.80

1,207,700.00

852,000.00

0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องตัด ญ้า
ครุภัณฑ์โรงงาน

มอเตอร์เครื่องร่อนขยะ แบบอุโมงค์
แม่แรงยกกระปุกเกียร์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

-100 %

0
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0

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
0.00

0.00

13,900,000.00

-100 %

0

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริ ารจัดการเดินระบบ
และดูแลระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์
และกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย

0.00

12,736,570.00

0.00

0 %

0

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

รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

96,262,797.33

110,794,899.99

115,604,200.00

89,148,800

2,232,296.46

3,151,307.96

3,565,000.00

4.11 %

3,711,500

42,000.00

56,077.59

100,500.00

-75.02 %

25,100

286,740.00

300,600.00

324,700.00

6.16 %

344,700

ค่าบริ ารจัดการเดินระบบและดูแลระบบ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์และกระแสไฟฟ้า
จากขยะมูลฝอย
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ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริ ารจัดการเดินระบบ
และดูแลระบบ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์และกระแสไฟฟ้าจากขยะมูล
ฝอย

งานบาบัดนาเสีย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น
ค่าจ้างลูกจ้างประจา

รายจ่ายจริง
ปี 2562
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

7,950,572.50

8,490,139.16

8,829,800.00

-2.02 %

8,651,300

731,361.99

761,091.15

787,000.00

-6.76 %

733,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

686,380.00

826,000.00

525,000.00

-65.71 %

180,000

24,900.00

34,000.00

48,000.00

0 %

48,000

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

796,364.00

940,021.00

673,000.00

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

128,931.67

0.00

200,000.00

-100 %

0

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

258,067.25

0.00

100 %

13,300,000

62,510.00

37,543.00

50,000.00

0 %

50,000

4,775,765.64

2,850,414.35

1,812,200.00

-47.58 %

950,000

4,967,207.31

3,146,024.60

2,062,200.00

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
รวมค่าตอบแทน

328,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

14,300,000
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เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

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

4,066,786.00

4,507,312.00

2,700,000.00

74.07 %

4,700,000

วัสดุยานพา นะและขนส่ง

112,270.00

443,232.00

300,000.00

-50 %

150,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น

1,836,554.12

1,637,616.80

2,200,000.00

-59.09 %

900,000

399,940.00

99,450.00

129,200.00

-30.34 %

90,000

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

6,904,821.12

7,187,370.80

5,949,200.00

6,836,375.61

4,885,422.18

5,000,000.00

-70 %

1,500,000

16,120.62

12,296.44

30,000.00

0 %

30,000

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

รวมงบดาเนินงาน

19,526,058.84

16,187,799.20

13,734,400.00

22,428,000

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์
วัสดุการเกษตร

รวมค่าวัสดุ

6,250,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
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46,066.00

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนส่ง
รถจักรยานยนต์

340,500.00

0.00

0.00

0 %

0

25,600.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับงานประมวลผล
แบบที่ 2
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

0.00

59,492.00

0.00

0 %

0

ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูก
ต้องตามกฎ มาย

0.00

17,976.00

0.00

0 %

0

ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส

0.00

1,391.00

0.00

0 %

0

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสา รับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎ มาย

0.00

7,490.00

0.00

0 %

0

สแกนเนอร์

0.00

64,949.00

0.00

0 %

0

0.00

799,595.58

500,000.00

0 %

500,000

366,100.00

950,893.58

500,000.00

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
สายรัดนิรภัย
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
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ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
รวมค่าครุภัณฑ์

500,000

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
ค่าก่อสร้างฝายน้าล้น (บุ่งตา ลั่ว)

0.00

0.00

0.00

100 %

4,000,000

ค่าก่อสร้างระบบระบายน้า ถนน 30 กันยา
ซอย 1

0.00

0.00

0.00

100 %

2,300,000

ค่าก่อสร้างระบบระบายน้า ถนนสนามกีฬา
กลาง ซอย 8

0.00

0.00

0.00

100 %

1,300,000

ค่าก่อสร้างระบบระบายน้า ถนนสืบศิริ ข้าง
บ้านเลขที่ 160

0.00

0.00

0.00

100 %

530,000

ค่าก่อสร้างระบบระบายน้า ชุมชนการเค ะ
(ระยะที่ 1)

0.00

0.00

50,000,000.00

-100 %

0

ค่าก่อสร้างระบบระบายน้า ซอย ลังบ้านพัก
รถไฟถึง นอง ัวลาว

0.00

0.00

1,100,000.00

-100 %

0

ค่าก่อสร้างระบบระบายน้า ถนนเดชอุดม
ซอย 9

0.00

0.00

4,700,000.00

-100 %

0

ค่าก่อสร้างระบบระบายน้า ถนนมิตรภาพ
ซอย 4 แยกซ้ายมือ
(ตะคองเก่าเ นือ ซอย 5)

0.00

0.00

1,815,000.00

-100 %

0

ค่าก่อสร้างระบบระบายน้า ถนนมิตรภาพ
ซอย 8
(ซอย ลังวัดเลียบ)

0.00

0.00

400,000.00

-100 %

0
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ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0.00

0.00

2,600,000.00

-100 %

0

ค่าก่อสร้างระบบระบายน้า ถนนสืบศิริ ซอย
3/10 ถึง ถนนสืบศิริ
ซอย 17

0.00

0.00

2,700,000.00

-100 %

0

ค่าก่อสร้างระบบระบายน้า ถนนสืบศิริ ซอย
3/12 ถึง ถนนสืบศิริ
ซอย 19

0.00

0.00

2,300,000.00

-100 %

0

ค่าก่อสร้างระบบระบายน้า ถนน น้า
องค์การบริ ารส่วนจัง วัด
นครราชสีมา

0.00

0.00

3,200,000.00

-100 %

0

ค่าก่อสร้างระบบระบายน้า บ้านเกาะ ซอย
19

0.00

0.00

600,000.00

-100 %

0

0.00

2,215,000.00

0.00

0 %

0

ค่าปรับปรุงรางระบายน้าในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา
ช่วงที่ 5

0.00

0.00

7,880,000.00

-100 %

0

ค่าปรับปรุงรางระบายน้าในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา
ช่วงที่ 6

0.00

0.00

8,850,000.00

-100 %

0
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ค่าก่อสร้างระบบระบายน้า ถนนสนามกีฬา
กลาง ซอย 5

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าปรับปรุงรางระบายน้า ถนนไชยณรงค์
(ข้างวัดศาลาเย็น)
ถึงสุดเขตเทศบาล

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าปรับปรุงรางระบายน้าในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา ช่วงที่ 7

0.00

0.00

0.00

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

เงินอุด นุนงานฟื้นฟูทาง ลวงเพื่อคืนสู่
สภาพอย่างยั่งยืน ทาง ลวง
มายเลข 204 ตอนควบคุม 0100 ตอนทาง
เลี่ยงเมืองนครราชสีมา
ระ ว่าง กม.0+500 - กม.0+600 ตาบลใน
เมือง อาเภอเมือง
จัง วัดนครราชสีมา

0.00

16,000,000.00

0.00

รวมเงินอุดหนุน

0.00

16,000,000.00

0.00

0

รวมงบเงินอุดหนุน

0.00

16,000,000.00

0.00

0

รวมงานบาบัดนาเสีย

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

2,453,540.32

2,269,382.41

3,020,600.00

100 %

8,850,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนส่วนราชการ

0

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

7.53 %

3,248,100
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0 %

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

67,200.00

47,870.97

109,800.00

-35.34 %

71,000

เงินประจาตาแ น่ง

85,200.00

65,870.97

85,200.00

0 %

85,200

2,925,815.45

3,187,306.45

3,747,200.00

-8.57 %

3,426,000

310,078.07

283,758.87

280,700.00

-32.63 %

189,100

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

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

0.00

0.00

0.00

100 %

63,600

304,020.00

394,035.32

560,600.00

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

90,000.00

0.00

150,000.00

-100 %

0

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

110,000.00

0.00

100 %

150,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
รวมค่าตอบแทน

512,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

2-133

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
11,400.00

42,879.48

50,000.00

-40 %

30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเ ลือประชาชนที่
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

180,989.70

205,376.98

450,000.00

-55.56 %

200,000

564,337.20

488,271.46

1,850,000.00

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

วัสดุยานพา นะและขนส่ง

0.00

5,500.00

30,000.00

0 %

30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น

65,345.80

67,918.34

300,000.00

-6.67 %

280,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์

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

119,580.00

94,970.00

250,000.00

-60 %

100,000

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

380,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

วัสดุคอมพิวเตอร์
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

รายจ่ายจริง
ปี 2562
วัสดุดนตรี

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

0.00

0.00

5,000.00

591,581.80

479,021.34

1,644,400.00

271,910.22

251,196.88

300,000.00

0 %

300,000

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

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

รวมงบดาเนินงาน

1,737,461.75

1,616,880.65

4,390,000.00

2,321,400

0.00

54,000.00

0.00

0 %

0

0.00

7,500.00

0.00

0 %

0

0.00

868,000.00

0.00

0 %

0

455,000.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าวัสดุ

0 %

ปี 2565
5,000
1,094,400

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
พัดลมระบายอากาศ
ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล)
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องขยายเสียงตามสายและอุปกรณ์พร้อม
ติดตั้ง

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
0.00

51,000.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพ์แบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0.00

12,900.00

0.00

0 %

0

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสา รับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎ มาย

0.00

11,400.00

0.00

0 %

0

455,000.00

1,004,800.00

0.00

0.00

176,000.00

0.00

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

รวมค่าครุภัณฑ์
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เครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับงานสานักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว)

0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ชุมชนเสาสูง

0 %

0

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

2,652,840.00

2,656,579.74

2,964,800.00

-1.97 %

2,906,500

10,650.00

30,517.74

22,600.00

-83.19 %

3,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

0.00

167,880.00

143,000.00

-30.07 %

100,000

54,600.00

67,200.00

67,200.00

0 %

67,200

0.00

0.00

0.00

100 %

38,600

89,870.00

257,730.00

252,400.00

0.00

0.00

0.00

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

งบดาเนินงาน
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ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
รวมค่าตอบแทน

205,800

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

100 %

100,000

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
91,358.00

36,320.00

0.00

100 %

50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการแก้ไขปญ ายาเสพติด

32,800.00

119,840.00

200,000.00

0 %

200,000

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

ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมสัมมนาผู้นา
ชุมชนในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา

0.00

0.00

200,000.00

25 %

250,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมสัมมนาผู้นา
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

62,010.00

0.00

0.00

100 %

100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาชุมชน
สัมพันธ์

ค่าใช้จ่ายในโครงการเวทีชุมชน
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

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

0.00

245,600.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

100,000.00

-20 %

80,000

2,903,714.00

918,627.00

700,000.00

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

รวมงบดาเนินงาน

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

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาทีมปฏิบัติ
งานพัฒนาชุมชน
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

2,580,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
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ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการตลาด

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

346,020.00

366,060.00

469,700.00

60.95 %

756,000

18,000.00

18,000.00

36,000.00

-50 %

18,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

364,020.00

384,060.00

505,700.00

774,000

รวมงบบุคลากร

364,020.00

384,060.00

505,700.00

774,000

0.00

0.00

0.00

รวมค่าตอบแทน

0.00

4,800.00

0.00

80,000

รวมงบดาเนินงาน

0.00

4,800.00

0.00

80,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

364,020.00

388,860.00

505,700.00

854,000

676,718.71

731,400.00

946,800.00

เงินประจาตาแ น่ง
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

100 %

80,000

งานกีฬาและนันทนาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

5.45 %

998,400

รายจ่ายจริง
ปี 2562
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

1,652,496.78

1,418,132.75

1,587,400.00

7.58 %

1,707,800

153,117.42

122,714.19

133,400.00

-1.05 %

132,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

436,680.00

305,240.00

300,000.00

-66.67 %

100,000

0.00

0.00

60,000.00

-33.33 %

40,000

0.00

0.00

0.00

100 %

80,000

436,680.00

323,540.00

440,000.00

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

599,132.35

0.00

100 %

1,270,000

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

691,235.00

0.00

770,000.00

-100 %

0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

ค่าใช้จ่ายในการอบรมวินัยจราจร

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
รวมค่าตอบแทน

220,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
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เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแ ่งประเทศไทยรอบชิง
ชนะเลิศระดับ
ประเทศไทย

0.00

0.00

0.00

100 %

160,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแ ่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศไทย

746,380.00

1,044,390.00

0.00

0 %

0

ค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแ ่งประเทศไทยรอบคัดเลือก
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเ นือ

1,349,370.00

1,040,956.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

342,495.00

0.00

0.00

100 %

250,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานัก
เรียนโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาเด็กอนุบาล
เทศบาลนคร
นครราชสีมา
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ค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแ ่งประเทศไทยรอบคัด
เลือกระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเ นือ

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

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

153,430.71

499,727.38

1,180,000.00

-10 %

1,062,000

5,020,260.71

3,621,305.73

2,020,000.00

วัสดุสานักงาน

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

วัสดุยานพา นะและขนส่ง

0.00

0.00

90,000.00

-44.44 %

50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น

109,852.06

66,092.15

145,000.00

-65.52 %

50,000

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

3,662,000

ค่าวัสดุ
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ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจริง
ปี 2562
วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0.00

0.00

100 %

20,000

194,255.00

93,765.00

0.00

100 %

50,000

23,700.00

29,800.00

30,000.00

-33.33 %

20,000

142,498.00

266,690.00

0.00

100 %

150,000

30,400.00

69,980.00

200,000.00

-50 %

100,000

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

45,200.00

0.00

0.00

100 %

20,000

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

2,005,298.06

1,118,893.15

945,000.00

2,305,169.10

1,506,441.03

1,650,000.00

21.21 %

2,000,000

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

รวมงบดาเนินงาน

9,778,026.55

6,582,433.27

5,135,000.00

7,082,000

เครื่องถ่ายเอกสาร

0.00

149,000.00

0.00

0 %

0

ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง

0.00

16,000.00

0.00

0 %

0

วัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุกีฬา
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุการศึกษา
วัสดุดนตรี
วัสดุอื่น
รวมค่าวัสดุ

820,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
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0.00

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนส่ง
รถจักรยานยนต์

0.00

40,800.00

0.00

0 %

0

0.00

36,000.00

0.00

0 %

0

เครื่องตัด ญ้า

0.00

42,500.00

0.00

0 %

0

ตู้เย็น

0.00

6,500.00

0.00

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับงานประมวลผล
แบบที่ 1
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

0.00

22,000.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 1
(28 น้า/นาที)

0.00

8,900.00

0.00

0 %

0

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA

0.00

5,800.00

0.00

0 %

0

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสา รับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎ มาย

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

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องรับส่งวิทยุ
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
รวมงานกีฬาและนันทนาการ

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

12,260,359.46

9,185,980.21

7,802,600.00

9,920,200

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

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

12,000.00

12,000.00

12,000.00

0 %

12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

29,500.00

0.00

50,000.00

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

21,420.00

0.00

0.00

0 %

0

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

18,650.00

0.00

100 %

20,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
รวมค่าตอบแทน

80,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
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งบดาเนินงาน

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

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

ค่าใช้จ่ายในโครงการงานวันขึ้นปใ ม่

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

174,215.00

0.00

0.00

100 %

800,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการงานแ ่เทียนพรรษา

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
ของจัง วัดนครราชสีมา

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

2,882,689.00

335,925.00

1,674,300.00

ค่าใช้จ่ายในโครงการงานสงกรานต์

รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

5,200,000
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15,777.00

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

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

วัสดุยานพา นะและขนส่ง

0.00

0.00

37,000.00

-45.95 %

20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น

50,296.69

29,179.52

200,000.00

-85 %

30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

0.00

0.00

30,000.00

-33.33 %

20,000

28,500.00

43,780.00

100,000.00

-60 %

40,000

รวมค่าวัสดุ

196,287.69

106,532.52

587,000.00

230,000

รวมงบดาเนินงาน

3,108,476.69

442,457.52

2,311,300.00

5,510,000

170,000.00

0.00

0.00

0 %

0

22,000.00

0.00

0.00

0 %

0

วัสดุคอมพิวเตอร์

งบลงทุน
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ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ชุดรับแขก ลุยส์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
เครื่องคอมพิวเตอร์สา รับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ แบบสิทธิ
การใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎ มาย

รายจ่ายจริง
ปี 2562
เครื่องคอมพิวเตอร์สา รับงานสานักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ แบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎ มาย

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์
รือชนิด LED ขาวดา

9,000.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด มึก
(Inkjet)

7,900.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ รือชนิด LED ขาว
ดา (18 น้า/นาที)

2,600.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA

5,800.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องสารองไฟฟ้า 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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32,000.00

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

379,320.00

561,600.00

-25.53 %

418,200

0.00

0.00

4,000.00

-100 %

0

324,000.00

324,000.00

386,800.00

51.71 %

586,800

36,000.00

36,000.00

36,000.00

-33.33 %

24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

4,840.00

620.00

15,000.00

4,840.00

620.00

15,000.00

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

180.00

0.00

10,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
รวมค่าตอบแทน

-33.33 %

10,000
10,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร
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359,400.00

รายจ่ายจริง
ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในโครงการงานตรุษจีน

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0.00

0.00

0 %

0

43,245.00

0.00

0.00

0 %

0

ค่าใช้จ่ายในโครงการงานวันฉลองชัยชนะ
ท้าวสุรนารี

4,453,795.00

0.00

0.00

0 %

0

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ช่วยเ ลือนักท่องเที่ยว

43,346.00

0.00

0.00

100 %

80,000

0.00

0.00

0.00

100 %

80,000

82,425.00

0.00

0.00

100 %

80,000

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

4,862,391.00

0.00

20,000.00

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

1,200.00

50,250.00

5,000.00

ค่าใช้จ่ายในโครงการงานวันขึ้นปใ ม่

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและประชา
สัมพันธ์การท่องเที่ยว
(Road Show) ในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมอาสาสมัคร
มัคคุเทศก์น้อย ลานคุณย่า
พาชมเมือง
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
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239,400.00

370,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

รวมค่าวัสดุ

100,000

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

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

รวมงบดาเนินงาน

4,875,453.20

57,907.45

50,800.00

492,400

เครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับงานประมวลผล
แบบที่ 2
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

0.00

29,200.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด มึก
พร้อมติดตั้งถัง มึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)

0.00

8,000.00

0.00

0 %

0

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสา รับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎ มาย

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

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
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รายจ่ายจริง

ประมาณการ

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

23,151,349.35

12,506,965.18

13,381,500.00

1,966,260.00

1,966,770.00

1,744,700.00

15.53 %

2,015,600

72,000.00

67,500.00

54,000.00

33.33 %

72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

0.00

0.00

0.00

48,200.00

28,128.25

34,600.00

0.00

0.00

0.00

รวมค่าใช้สอย

0.00

0.00

0.00

10,000

รวมงบดาเนินงาน

48,200.00

28,128.25

34,600.00

20,000

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ยอดต่าง (%)

ปี 2565
19,600,300

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เงินประจาตาแ น่ง

ค่าตอบแทน
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
รวมค่าตอบแทน

100 %

10,000
10,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

100 %

10,000

2-153

งบดาเนินงาน

รายจ่ายจริง
ปี 2562
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

2,086,460.00

2,062,398.25

1,833,300.00

2,107,600

5,789,840.00

5,195,310.00

5,180,500.00

93.1 %

10,003,700

0.00

0.00

0.00

100 %

42,600

ค่าจ้างลูกจ้างประจา

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

740,271.21

714,189.13

682,200.00

44.97 %

989,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

664,400.00

494,280.00

475,000.00

-57.89 %

200,000

42,000.00

36,000.00

48,000.00

0 %

48,000

0.00

0.00

0.00

100 %

130,000

873,897.50

626,891.00

679,700.00

งานก่อสร้าง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
รวมค่าตอบแทน

378,000
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

2,880,000.00

10,000.00

0 %

10,000

0.00

0.00

0.00

100 %

60,000

431,364.88

996,722.44

700,000.00

-42.86 %

400,000

431,364.88

3,876,722.44

710,000.00

2,333,584.00

2,063,565.00

400,000.00

-37.5 %

250,000

0.00

0.00

0.00

100 %

2,700,000

8,231,835.00

9,078,703.00

5,500,000.00

-49.09 %

2,800,000

วัสดุยานพา นะและขนส่ง

696,424.00

676,200.00

650,000.00

-46.15 %

350,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น

4,151,619.96

3,301,647.36

3,666,400.00

-56.36 %

1,600,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์

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

รวมงบดาเนินงาน

16,718,725.34

19,623,728.80

11,616,100.00

8,608,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

470,000

วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
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ค่าวัสดุ

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ตู้เก็บแบบฟอร์ม
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน
ตู้บานเลื่อนทึบสูง

0.00

4,900.00

0.00

0 %

0

0.00

11,800.00

0.00

0 %

0

0.00

23,600.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

100 %

2,500,000

794,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

18,500.00

0.00

0 %

0

5,500.00

0.00

0.00

0 %

0

32,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

10,000.00

0.00

0 %

0

0.00

35,000.00

0.00

0 %

0

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล)
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เครื่องตบดิน
ครุภัณฑ์โรงงาน
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่
เครื่องตัดและเชื่อมโล ะ
ถังเติมและถ่ายน้ามันเกียร์
บล็อกลมขนาดใ ญ่
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รถเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
0.00

67,600.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพ์แบบฉีด มึก (Inkjet Printer)
สา รับกระดาษขนาด A3

0.00

6,200.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 2
(38 น้า/นาที)

0.00

14,900.00

0.00

0 %

0

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

0.00

12,000.00

0.00

0 %

0

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสา รับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎ มาย

0.00

14,800.00

0.00

0 %

0

831,500.00

219,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

รวมค่าครุภัณฑ์

2,500,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้า
ถนนม าชัย
ซอย 5/6-1

100 %

670,000
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เครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับงานสานักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว)

รายจ่ายจริง
ปี 2562
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้า
ถนนมิตรภาพ
ซอย 3 ถึง ซอย 5

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0.00

0.00

0.00

100 %

4,600,000

ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยลาปรุ (ข้างบ้าน
เลขที่ 2300/1
โรงผลิตน้าดื่ม)

0.00

0.00

709,000.00

-100 %

0

ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเบญจรงค์ (ซอย
ไป ัวทะเล 2)

0.00

0.00

530,000.00

-100 %

0

0.00

122,000.00

0.00

0 %

0

ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ ซอย
19 แยกซ้ายมือ
ลังการเค ะแ ่งชาติ ข้างบ้านเลขที่ 67/5

332,000.00

0.00

0.00

0 %

0

ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนมุขมนตรี แยก
ขวามือสุดเขต
(ข้างบ้านเลขที่ 2568 ร้านขายของชา)

0.00

0.00

150,000.00

-100 %

0

0.00

141,500.00

0.00

0 %

0

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเลียบนคร 28/3
(กลาง ้องแถว)
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ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนมะค่า ( ลังโรง
กล้วยไม้บุญฤทธิ์ออร์คิด)

รายจ่ายจริง
ปี 2562
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้า
ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ
ซอย 13 ท้ายซอย (ทองประสิทธิ์เพลส)

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

698,000.00

0.00

0 %

0

ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้า
ซอยลาปรุ 2/2
(ข้างบ้านเลขที่ 482)

0.00

0.00

91,000.00

-100 %

0

ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้า
ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ
ซอยโชคดี

212,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

127,900.00

0.00

0 %

0

0.00

1,020,000.00

0.00

0 %

0

0.00

400,000.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

2,900,000.00

-100 %

0

ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้า
ค.ส.ล. ถนนมุขมนตรี
ซอย 15 (ข้างบ้านเลขที่ 1935)
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้า
ค.ส.ล. ถนนสุระ 2
(ข้างร้านเอสเอ็นคาร์แคร์)
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0.00

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าต่อเติมและปรับปรุงอาคารโรงเก็บแบบ
แปลน
ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยทางมอญ
(มุขมนตรี –
ทางรถไฟ)

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

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

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 ( น้าวัดป่า
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

ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเดชอุดม
ซอย 5/2
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ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ตรอกกิ่งจันทร์

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0.00

0.00

2,700,000.00

-100 %

0

ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้า ซอยทรายเงิน
(โรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูล)

0.00

0.00

3,200,000.00

-100 %

0

ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้า ถนน 30 กันยา
ซอย 6

0.00

0.00

0.00

100 %

7,800,000

ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้า ถนนเซนต์เมรี่
ซอย 2

0.00

0.00

1,263,000.00

-100 %

0

ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้า ถนนท้าวสุระ
ซอย 13

0.00

0.00

0.00

100 %

5,416,000

ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้า ถนนบุรินทร์ –
ตรอกวัดม่วง

0.00

0.00

1,311,000.00

-100 %

0

ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้า ถนนมุขมนตรี
ซอย 24 (ตรงข้ามสาธารณสุขสวนพริกไทย)

0.00

0.00

0.00

100 %

150,000
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ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้า
ถนนพิบูลละเอียด ซอย 12 (แยกขวามือซอย
ที่ 1
ลังโรงพยาบาลค่ายสุรนารี)

รายจ่ายจริง
ปี 2562
ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมเปลี่ยนฝา
ระบบระบายน้า
ถนนปกธงชัย ซอย 2 ถึง ถนนมิตรภาพ ซอย
11

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

2,115,000.00

0.00

0 %

0

ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมเปลี่ยนฝา
รางระบายน้า
ถนนม าชัย ซอย 5/8 - 5/8/1

0.00

0.00

0.00

100 %

2,484,000

ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมราง
ระบายน้า ถนนม าชัย
ซอย 2/2

0.00

0.00

1,650,000.00

-100 %

0

ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมราง
ระบายน้า 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
ภายใน มู่บ้านวีไอพี
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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0.00

รายจ่ายจริง
ปี 2562
ค่าปรับปรุง ้องน้า ชั้น 1 - ชั้น 6 อาคาร
ฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ 50 ป

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
100 %

ปี 2565

0.00

0.00

0.00

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

1,080,000.00

1,188,000.00

1,103,000.00

20.6 %

1,330,200

120,000.00

132,000.00

125,000.00

19.44 %

149,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

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

65,520.00

198,960.00

132,500.00

65,520.00

198,960.00

132,500.00

0.00

5,723.46

0.00

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด
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งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
รวมค่าตอบแทน

-1.89 %

130,000
130,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

100 %

10,000

รายจ่ายจริง
ปี 2562
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

736.14

0.00

80,000.00

-100 %

0

1,900.00

0.00

50,000.00

-20 %

40,000

2,636.14

5,723.46

130,000.00

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

3,500.00

0.00

10,000.00

-50 %

5,000

วัสดุยานพา นะและขนส่ง

0.00

141,950.00

15,000.00

-33.33 %

10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น

26,754.50

23,857.59

40,000.00

25 %

50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์

8,940.00

0.00

20,000.00

-50 %

10,000

วัสดุการเกษตร

8,000.00

0.00

300.00

1,566.67 %

5,000

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

0.00

19,600.00

0.00

100 %

30,000

109,259.50

261,802.59

176,300.00

146,556.61

155,043.58

200,000.00

146,556.61

155,043.58

200,000.00

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

50,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุอื่น
รวมค่าวัสดุ

144,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
รวมค่าสาธารณูปโภค

-15 %

170,000
170,000
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รวมงบดาเนินงาน

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

2-165

2-1-1
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครนครราชสีมา
าเภ เมื งนครราชสีมา จัง วัดนครราชสีมา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 316,123,700 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม 316,123,700 บาท

งบกลาง
งบกลาง

รวม 316,123,700 บาท
รวม 316,123,700 บาท

เงินสมทบก งทุนประกันสังคม

จานวน

8,522,600 บาท

- เพื่ จ่ายสมทบก งทุนประกันสังคม โดยใ ้ ักใน ัตรา
ร้ ยละ 5 ข งค่าจ้างที่จ่ายใ ้แก่พนักงานจ้าง โดยคานวณ
ตาม ัตราพนักงานจ้างข งเทศบาลนครนครราชสีมา
จานวน 1,213 คน
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา

จานวน

84,440,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นเงินช่วยเ ลื งบเฉพาะการการประปา
เพื่ ใช้ในกิจการประปา
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการโครงการ ื่น ๆ

จานวน

1,681,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นเงินช่วยเ ลื งบเฉพาะการกิจการขนส่ง
เพื่ ใช้ในการบริ ารงานข งสถานีขนส่งแ ง่ ที่ 1
เบี้ยยังชีพผู้สูง ายุ

จานวน 149,424,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูง ายุ ในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา จานวน 20,038 คน
เบี้ยยังชีพความพิการ

จานวน

22,154,400 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพความพิการ ในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา จานวน 2,665 คน
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเ ดส์

จานวน

702,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเ ดส์ ในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา จานวน 137 คน

2-1-2
เงินสาร งจ่าย

จานวน

10,952,900 บาท

จานวน

3,000,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาเครื่ ง มายจราจร
การปรับปรุงแก้ไขสิ่งจาเป็นในด้านการจราจร เพื่ ใ ้เกิด
ความสะดวก ปล ดภัย แก่ประชาชนทั่วไป และเกิดความ
เป็นระเบียบเรียบร้ ยภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
ซึ่งเทศบาลพิจารณาตั้งจ่ายจากรายได้ประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ ง
เช่น ค่าปรับที่ได้จากผู้กระทาความผิด ตามพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก ฯลฯ
ค่าบารุงสันนิบาตเทศบาลแ ่งประเทศไทย
จานวน

750,000 บาท

- เพื่ จ่ายในกรณีฉุกเฉิน รื จาเป็น ตามระเบียบกระทรวง
ม าดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณข ง งค์กรปกคร ง
ส่วนท้ งถิ่น พ.ศ. 2541 ข้ 19
รายจ่ายตามข้ ผูกพัน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร

- เพื่ จ่ายเป็นค่าบารุงสันนิบาตเทศบาลแ ่งประเทศไทย
โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ใน ัตราร้ ยละ 1/6 ข งงบประมาณ
รายรับจริงประจาป และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมทุกฉบับ
ข งปที่ผ่านมาข งงบทั่วไป ยกเว้น เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม
เงิน ุด นุนทุกประเภท เทศบาลมีงบประมาณรายรับจริงทั่วไป
ประจาปที่ผ่านมา 1,227,233,955.62 บาท ักเงินกู้ - บาท
เงินจ่ายขาดเงินสะสม - บาท เงิน ุด นุน 543,567,822 บาท
คงเ ลื ย ดคานวณ 683,666,133.62 บาท คิดร้ ยละ 1/6
เป็นเงิน 1,139,443.56 บาท ตั้งจ่ายไว้ 750,000 บาท ตาม
ระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยรายจ่ายข ง งค์กรปกคร ง
ส่วนท้ งถิ่นเกี่ยวกับค่าบารุงสมาคม พ.ศ. 2555 และข้ บังคับ
สมาคมสันนิบาตแ ่งประเทศไทย พ.ศ. 2556
เงินก งทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการ กบข.
- เพื่ จ่ายเป็นเงินสมทบก งทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการ
กบข. ตาม นังสื กรมส่งเสริมการปกคร งท้ งถิ่น
ที่ มท 0809.4/ว 1697 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2555

จานวน

78,500 บาท

2-1-3
เงินช่วยค่าคร งชีพผู้รับบานาญ ช.ค.บ.

จานวน

4,293,600 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นเงินช่วยเ ลื ค่าคร งชีพผู้รับบานาญ ช.ค.บ.
ตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยเงินค่าคร งชีพ
ผู้รับบานาญข งข้าราชการส่วนท้ งถิ่น พ.ศ. 2552
และฉบับเพิ่มเติม
เงินบาเ น็จลูกจ้างประจา

จานวน

5,666,300 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นบาเ น็จลูกจ้างประจา
เงินสมทบก งทุนเงินทดแทน

จานวน

350,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นเงินสมทบก งทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 โดย ักใน ัตราร้ ยละ 0.20
ข งค่าจ้างที่จ่ายใ ้แก่พนักงานจ้างทั้งป ในกรณีพนักงานจ้าง
บาดเจ็บ ทุพพลภาพ เสียชีวิต ขณะปฏิบัติงาน
เงินสมทบก งทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการส่วนท้ งถิ่น ก.บ.ท.

จานวน

20,965,400 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นเงินสมทบก งทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการ
ส่วนท้ งถิ่น โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ใน ัตราร้ ยละ 3 ข งรายได้
ประจาปตามงบประมาณทั่วไป ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้
เงินที่มีผู้ ุทิศใ ้ รื เงิน ุด นุน ตามนัย นังสื กรมส่งเสริม
การปกคร งท้ งถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที่ 26
กรกฎาคม 2561 และ ที่ มท 0808.5/ว 3466 ลงวันที่
29 ตุลาคม 2561 ซึ่งได้คานวณจากรายได้ประจาป
ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป จานวน 1,249,341,000 บาท
ักด้วยเงินที่มีผู้ ุทิศใ ้ 13,000,000 บาท เงิน ุด นุน
537,494,600 บาท คงเ ลื ย ดที่นามาคานวณ
698,846,400 บาท ร้ ยละ 3 เป็นเงิน 20,965,392 บาท
ตั้งจ่ายไว้ 20,965,400 บาท
เงินสมทบระบบ ลักประกันสุขภาพ
จานวน

2,943,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นเงินสมทบการดาเนินงานระบบ ลักประกันสุขภาพ
จากสานักงาน ลักประกันสุขภาพแ ่งชาติ สปสช. โดยการ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมข ง งค์กรปกคร งส่วนท้ งถิ่น ที่เข้าร่วม
การดาเนินงาน และต้ ง กสมทบไม่น้ ยกว่า ร้ ยละ 50
ข งค่าบริการที่ได้รับจากก งทุน ลักประกันสุขภาพแ ่งชาติ

2-1-4
เงินช่วยพิเศษ
เงินช่วยค่าทาศพข้าราชการ/พนักงาน

จานวน

100,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าทาศพ กรณีพนักงานข ง
เทศบาลนครนครราชสีมาตายระ ว่างรับราชการ
เงินช่วยค่าทาศพพนักงานจ้าง

จานวน

50,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าทาศพ กรณีพนักงานจ้างข งเทศบาลนคร
นครราชสีมาตายระ ว่างรับราชการ
เงินช่วยค่าทาศพลูกจ้างประจา

จานวน

50,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าทาศพ กรณีลูกจ้างประจาข งเทศบาลนคร
นครราชสีมาตายระ ว่างรับราชการ

2-2-1
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565
เทศบ ลนครนครร ชสีม
เภ เมื งนครร ชสีม จง วดนครร ชสีม
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 66,310,900 บาท แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

66,310,900 บาท

งบบุคลากร

รวม

55,306,000 บาท

รวม

9,790,500 บาท

เงินเดื นน ยก/ร งน ยก งค์กรปกคร งส่วนท้ งถิ่น

จ นวน

2,132,300 บ ท

-เพื่ จ่ ยเป็นเงินเดื นน ยกเทศมนตรีใน ตร เดื นล
55,530 บ ท ร งน ยกเทศมนตรี จ นวน 4 ตร ๆ ล
30,540 บ ท ต่ เดื น
(ส นกปลดเทศบ ล)
ค่ ต บแทนปร จ ต แ น่งน ยก/ร งน ยก

จ นวน

480,000 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ ต บแทนปร จ ต แ น่งน ยกเทศมนตรี
ใน ตร เดื นล 10,000 บ ท ร งน ยกเทศมนตรี จ นวน
4 ตร ๆ ล 7,500 บ ท ต่ เดื น
(ส นกปลดเทศบ ล)
ค่ ต บแทนพิเศษน ยก/ร งน ยก

จ นวน

480,000 บ ท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ ต บแทนพิเศษน ยกเทศมนตรี ใน ตร
เดื นล 10,000 บ ท ร งน ยกเทศมนตรี จ นวน
4 ตร ๆ ล 7,500 บ ท ต่ เดื น
(ส นกปลดเทศบ ล)

2-2-2
ค่ ต บแทนร ยเดื นเลข นุก ร/ที่ปรึกษ น ยกเทศมนตรี น ยก
งค์ก รบริ รส่วนต บล

จ นวน

- เพื่ จ่ ยเป็นเงินเดื น/ค่ ต บแทนเลข นุก รแล ที่ปรึกษ
น ยกเทศมนตรี เป็นเงินเดื นเลข นุก รน ยกเทศมนตรี
จ นวน 1 ตร ๆ ล 19,440 บ ท ต่ เดื น แล เงินเดื น
ที่ปรึกษ ข งน ยกเทศมนตรี จ นวน 4 ตร ๆ ล 13,880
บ ท ต่ เดื น
(ส นกปลดเทศบ ล)
ค่ ต บแทนปร ธ นสภ /ร งปร ธ นสภ /สม ชิกสภ /เลข นุก รสภ
จ นวน
งค์กรปกคร งส่วนท้ งถิ่น
- เพื่ จ่ ยเป็นค่ ต บแทนปร ธ นสภ เทศบ ล เดื นล
30,540 บ ท ร งปร ธ นสภ เทศบ ล เดื นล 24,990
บ ท แล สม ชิกสภ เทศบ ล จ นวน 22 ตร ๆ ล
19,440 บ ท ต่ เดื น
(ส นกปลดเทศบ ล)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดื นข้ ร ชก ร รื พนกง นส่วนท้ งถิ่น
- เพื่ จ่ ยเป็นเงินเดื นพนกง นเทศบ ล แล เงินปรบปรุง
เงินเดื นปร จ ป
(ส นกปลดเทศบ ล จ นวน 23,367,500 บ ท
ก งก รเจ้ น้ ที่ จ นวน 5,244,600 บ ท
ก งยุทธศ สตร์แล งบปร ม ณ จ นวน 2,200,500 บ ท
ส นกคลง จ นวน 1,437,100 บ ท)

899,600 บ ท

5,798,600 บ ท

รวม

45,515,500 บาท

จ นวน

32,249,700 บ ท

2-2-3
เงินเพิ่มต่ ง ๆ ข งข้ ร ชก ร รื พนกง นส่วนท้ งถิ่น

จ นวน

1,236,000 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ ต บแทนร ยเดื นปร เภทบริ รท้ งถิ่น
ร ดบสงพิเศษ จ นวน 1 ตร เป็นเงิน ตร เดื นล
14,500 บ ท ร ดบสง จ นวน 2 ตร เป็นเงิน ตร เดื นล
10,000 บ ท ร ดบกล ง จ นวน 1 ตร เป็นเงิน ตร
เดื นล 5,600 บ ท ปร เภท นวยก รท้ งถิ่นร ดบกล ง
จ นวน 2 ตร เป็นเงิน ตร เดื นล 5,600 บ ท
เงินต บแทนพิเศษข งพนกง นเทศบ ลผ้ได้รบเงินเดื น
รื ค่ จ้ งถึงขนสงข ง นดบ รื ต แ น่ง เงินเพิ่มส รบ
ก รส้รบ (พ.ส.ร.) ข ง น่วยก รบริ รร ชก รส่วนท้ งถิ่น
เงินเพิ่มต แ น่งนิติกร (พ.ต.ก.) เงินเพิ่มก รคร งชีพช่วคร ว
ข งพนกง นเทศบ ล แล เงินเพิ่ม ื่น ๆ
(ส นกปลดเทศบ ล จ นวน 1,012,800 บ ท
ก งก รเจ้ น้ ที่ จ นวน 180,600 บ ท
ก งยุทธศ สตร์แล งบปร ม ณ จ นวน 21,300 บ ท
ส นกคลง จ นวน 21,300)
เงินปร จ ต แ น่ง

จ นวน

723,600 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นเงินปร จ ต แ น่งปร เภทบริ รท้ งถิ่น
ร ดบสงพิเศษ จ นวน 1 ตร เป็นเงิน ตร เดื นล 14,500
บ ท ร ดบสง จ นวน 2 ตร เป็นเงิน ตร เดื นล 10,000
บ ท ร ดบกล ง จ นวน 1 ตร เป็นเงิน ตร เดื นล
5,600 บ ท ปร เภท นวยก รท้ งถิ่นร ดบกล ง จ นวน
2 ตร เป็นเงิน ตร เดื นล 5,600 บ ท ร ดบต้น จ นวน
6 ตร เป็นเงิน ตร เดื นล 1,500 บ ท
(ส นกปลดเทศบ ล จ นวน 620,400 บ ท
ก งก รเจ้ น้ ที่ จ นวน 103,200 บ ท)
ค่ จ้ งลกจ้ งปร จ

จ นวน

252,200 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ จ้ งลกจ้ งปร จ แล เงินปรบปรุง
ค่ จ้ งปร จ ป
(ส นกปลดเทศบ ล)
เงินเพิ่มต่ ง ๆ ข งลกจ้ งปร จ

จ นวน

10,100 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ ต บแทนพิเศษข งลกจ้ งปร จ ผ้ได้รบ
เงินเดื น รื ค่ จ้ งถึงขนสงข ง นดบ รื ต แ น่ง
(ส นกปลดเทศบ ล)

2-2-4
ค่ ต บแทนพนกง นจ้ ง

จ นวน

10,568,300 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ ต บแทนใ ้แก่พนกง นจ้ ง
(ส นกปลดเทศบ ล จ นวน 6,136,200 บ ท
ก งก รเจ้ น้ ที่ จ นวน 992,200 บ ท
ก งยุทธศ สตร์แล งบปร ม ณ จ นวน 2,420,700 บ ท
ส นกคลง จ นวน 1,019,200)
เงินเพิ่มต่ ง ๆ ข งพนกง นจ้ ง

จ นวน

475,600 บ ท

รวม

11,004,900 บาท

รวม

1,392,900 บาท

จ นวน

296,000 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นเงินเพิ่มค่ คร งชีพช่วคร วใ ้แก่พนกง นจ้ ง
(ส นกปลดเทศบ ล จ นวน 315,400 บ ท
ก งก รเจ้ น้ ที่ จ นวน 31,100 บ ท
ก งยุทธศ สตร์แล งบปร ม ณ จ นวน 99,800 บ ท
ส นกคลง จ นวน 29,300 บ ท)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ ต บแทนผ้ปฏิบติร ชก ร นเป็นปร โยชน์แก่ งค์กรปกคร งส่วน
ท้ งถิ่น
- เพื่ จ่ ยเป็นค่ ต บแทนผ้ปฏิบติร ชก ร นเป็นปร โยชน์แก่
งค์กรปกคร งส่วนท้ งถิ่น ดงนี
+ ค่ ต บแทนบุคคล รื คณ กรรมก รผ้รบผิดช บ
ก รจดซื จดจ้ ง แล ก รบริ รพสดุภ ครฐข ง
เทศบ ลนครนครร ชสีม
+ ค่ ตรวจผลง นแล ค่ ต บแทนคณ กรรมก รปร เมินผล
+ ค่ ร งวลกรรมก รส บ
+ ค่ ต บแทนคณ กรรมก รส บข้ เท็จจริงคว มรบผิด
ท งล เมิด
+ ค่ ข งขวญข งร งวล รื เงินร งวล
+ เงินปร โยชน์ต บแทน ื่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินร งวลปร จ ป)
(ส นกปลดเทศบ ล จ นวน 116,000 บ ท
ก งก รเจ้ น้ ที่ จ นวน 180,000 บ ท)

2-2-5
ค่ เบียปร ชุม

จ นวน

100,000 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ เบียปร ชุมกรรมก รสภ เทศบ ล เมื่ มี
ก รปร ชุมเพื่ กิจก รเทศบ ล เช่น ก รตรวจร ยง น
ก รปร ชุมสภ เทศบ ล ก รตรวจร่ งเทศบญญติ
แล ก รปร ชุม ื่น ๆ
(ส นกปลดเทศบ ล)
ค่ ต บแทนก รปฏิบติง นน กเวล ร ชก ร

จ นวน

285,000 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ ต บแทนก รปฏิบติง นน กเวล ร ชก ร
พนกง นเทศบ ล ลกจ้ งปร จ พนกง นจ้ ง ต มร เบียบ
(ส นกปลดเทศบ ล จ นวน 250,000 บ ท
ก งก รเจ้ น้ ที่ จ นวน 30,000 บ ท
ก งยุทธศ สตร์แล งบปร ม ณ จ นวน 5,000 บ ท)
ค่ เช่ บ้ น

จ นวน

397,200 บ ท

จ นวน

314,700 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ เช่ บ้ นข งพนกง นเทศบ ล ที่มีสิทธิเบิกได้
ต มร เบียบ
(ส นกปลดเทศบ ล จ นวน 289,200 บ ท
ก งก รเจ้ น้ ที่ จ นวน 60,000 บ ท
ก งยุทธศ สตร์แล งบปร ม ณ จ นวน 48,000 บ ท)
เงินช่วยเ ลื ก รศึกษ บุตร
เงินช่วยเ ลื ก รศึกษ บุตรข้ ร ชก ร/พนกง น/ลกจ้ งปร จ
- เพื่ จ่ ยเป็นเงินช่วยเ ลื ก รศึกษ บุตรพนกง นเทศบ ล
แล ลกจ้ งปร จ ที่ ย่ในเกณฑ์ที่จ ต้ งจ่ ยเงินช่วยเ ลื
ก รศึกษ บุตร ต มร เบียบ
(ส นกปลดเทศบ ล จ นวน 244,300 บ ท
ก งก รเจ้ น้ ที่ จ นวน 38,000 บ ท
ก งยุทธศ สตร์แล งบปร ม ณ 14,000 บ ท
ส นกคลง จ นวน 18,400 บ ท)
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ค่าใช้สอย

รวม

3,380,000 บาท

จ นวน

2,375,000 บ ท

ร ยจ่ ยเพื่ ใ ้ได้ม ซึ่งบริก ร
ร ยจ่ ยเพื่ ใ ้ได้ม ซึ่งบริก ร
- เพื่ จ่ ยเป็นร ยจ่ ยเพื่ ใ ้ได้ม ซึ่งบริก ร ดงนี
+ ค่ จ้ งเ ม บริก รเท่ ที่จ เป็น เช่น ค่ ย้ ย
เครื่ งปรบ ก ศ ค่ ปรบปรุงกร แสไฟฟ้ ขดข้ ง ค่ จ้ ง
ส รวจคว มพึงพ ใจ แล ค่ จ้ งเ ม ื่น ๆ เท่ ที่จ เป็น
+ ค่ ธรรมเนียมต่ ง ๆ เช่น ค่ ลงท เบียนสนนิบ ตเทศบ ล
แ ่งปร เทศไทย ล
+ ค่ รบว รส รแล นงสื พิมพ์ร ยวน
+ ค่ เย็บ นงสื เข้ ปก นงสื ต่ ง ๆ แล ค่ จ้ งพิมพ์
+ ค่ ร ว งบรรทุกสิ่งข งข งเทศบ ล
+ ค่ เช่ ทรพย์สินต่ ง ๆ
+ ค่ เบียปร กนภยรถยนต์แล รถจกรย นยนต์ภ คบงคบ
ต มพร ร ชบญญติคุ้มคร งผ้ปร สบภยจ กรถ พ.ศ. 2535
(ส นกปลดเทศบ ล จ นวน 2,000,000 บ ท
ก งก รเจ้ น้ ที่ จ นวน 75,000 บ ท
ก งยุทธศ สตร์แล งบปร ม ณ จ นวน 300,000 บ ท)
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ร ยจ่ ยเกี่ยวกบก รรบร งแล พิธีก ร

จ นวน

50,000 บ ท

จ นวน

40,000 บ ท

1. ค่ รบร งผ้ที่ม เยี่ยม รื ม ตรวจง นเทศบ ล จ นวน
10,000 บ ท
- เพื่ จ่ ยเป็นค่ รบร งผ้ที่ม เยี่ยม รื ม ตรวจง นเทศบ ล
แล ผ้ปฏิบติง นเทศบ ล แล ชมกิจก รข งเทศบ ลเป็นครงคร ว
โดยตงต มเกณฑ์ใน ตร ไม่เกินปล 0.5% ข งร ยได้จริง
ในปงบปร ม ณที่ล่วงม โดยไม่รวมเงิน ุด นุนเฉพ กิจ เงินก้
เงินจ่ ยข ดเงินส สม แล เงินที่มีผ้ ุทิศใ ้ ต ม นงสื ส่งก ร
กร ทรวงม ดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวนที่ 28
กรกฎ คม 2548 เทศบ ลมีร ยได้จริงในปงบปร ม ณที่ล่วงม
จ นวน 1,227,233,955.62 บ ท กเงิน ุด นุน 543,567,822
บ ท เงินที่มีผ้ ุทิศใ ้ 17,595,768.70 บ ท คงเ ลื ย ดที่น ม
ค นวณ 666,070,364.92 บ ท ร้ ยล 0.5% จ นวน
3,330,351.82 จึงตงจ่ ยไว้ 10,000 บ ท
2. ค่ เลียงรบร งในก รปร ชุมสภ เทศบ ล รื
คณ กรรมก ร จ นวน 20,000 บ ท
- เพื่ จ่ ยเป็นค่ เลียงรบร งในก รปร ชุมสภ เทศบ ล รื
คณ กรรมก ร รื คณ นุกรรมก ร โดยตงงบปร ม ณต ม
นงสื ส่งก รกร ทรวงม ดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381
ลงวนที่ 28 กรกฎ คม 2548
3. ค่ ซื พวงม ลย ช่ ด กไม้ กร เช้ ด กไม้ แล
พวงม ล จ นวน 20,000 บ ท
- เพื่ จ่ ยเป็นค่ ซื พวงม ลย ช่ ด กไม้ กร เช้ ด กไม้
แล พวงม ล ในง นฉล งชยชน ข งท้ วสุรน รี
ง นถว ยบงคมพร บรมรปทรงม้ แล ง น ื่นเท่ ที่จ เป็น
(ส นกปลดเทศบ ล)
ร ยจ่ ยเกี่ยวเนื่ งกบก รปฏิบติร ชก รที่ไม่เข้ ลกษณ ร ยจ่ ยงบร ย
จ่ ย ื่น ๆ
ค่ ชดใช้คว มเสีย ย รื ค่ สินไ มทดแทนส รบผ้ปร สบภย
- เพื่ จ่ ยเป็นค่ ชดใช้คว มเสีย ย รื ค่ สินไ มทดแทน
ส รบผ้ปร สบภยจ กรถข ง น่วยก รบริ รร ชก ร
ส่วนท้ งถิ่น แล ื่นๆ
(ส นกปลดเทศบ ล)
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ค่ ใช้จ่ ยในก รเดินท งไปร ชก รต่ งปร เทศ

จ นวน

5,000 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ ใช้จ่ ยในก รเดินท งไปร ชก รต่ งปร เทศ
เป็นค่ เบียเลียงเดินท ง ค่ พ น เดินท ง ค่ เช่ ที่พก
ค่ รบร ง แล ค่ ใช้จ่ ย ื่นที่จ เป็นเนื่ งในก รเดินท ง
ไปร ชก รต่ งปร เทศข งน ยกเทศมนตรี ร งน ยกเทศมนตรี
สม ชิกสภ เทศบ ล แล พนกง นเทศบ ล
(ส นกปลดเทศบ ล)
ค่ ใช้จ่ ยในก รเดินท งไปร ชก รในร ช ณ จกร

จ นวน

80,000 บ ท

จ นวน

100,000 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ ใช้จ่ ยในก รเดินท งไปร ชก ร
ในร ช ณ จกร เป็นค่ เบียเลียงเดินท ง ค่ พ น เดินท ง
ค่ เช่ ที่พกในก รเดินท งไปร ชก รในร ช ณ จกร
ข งน ยกเทศมนตรี ร งน ยกเทศมนตรี ปร ธ นสภ เทศบ ล
ร งปร ธ นสภ เทศบ ล สม ชิกสภ เทศบ ล พนกง น
เทศบ ล ลกจ้ งปร จ แล พนกง นจ้ ง
(ส นกปลดเทศบ ล จ นวน 20,000 บ ท
ก งก รเจ้ น้ ที่ จ นวน 50,000 บ ท
ก งยุทธศ สตร์แล งบปร ม ณ จ นวน 10,000 บ ท)
ค่ ใช้จ่ ยในโครงก ร บรมพฒน ศกยภ พแล ศึกษ ดง นข ง
ผ้ปร ส นง นฝ่ ยข่ วเทศบ ลนครนครร ชสีม
- เพื่ จ่ ยเป็นค่ ใช้จ่ ยในก ร บรมใ ้คว มร้แล ศึกษ
ดง นแก่ผ้ปร ส นง นฝ่ ยข่ ว แล ผ้ที่เกี่ยวข้ งในด้ น
ก รปร ช สมพนธ์ จ นวน 60 คน โดยจ่ ยเป็นค่
ร
ค่
รว่ งแล เครื่ งดื่ม ค่ เช่ ที่พก ค่ สมน คุณ
วิทย กร ค่ ย นพ น ค่ ข งสมน คุณในก รดง น
แล ค่ ใช้จ่ ย ื่น ๆ โดยถวจ่ ยภ ยในวงเงิน 100,000 บ ท
- เป็นไปต มร เบียบกร ทรวงม ดไทย ว่ ด้วยค่ ใช้จ่ ย
ในก รฝึก บรม แล ก รเข้ รบก รฝึก บรมข งเจ้ น้ ที่
ท้ งถิ่น พ.ศ. 2557 แล ที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปต มแผนพฒน เทศบ ลนครนครร ชสีม
(พ.ศ. 2561-2565) น้ ที่ 3.1-12 ล ดบที่ 12
(ก งยุทธศ สตร์แล งบปร ม ณ)
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ค่ ใช้จ่ ยในโครงก ร บรมใ ้คว มร้ท งกฎ ม ยแก่พนกง น
เทศบ ลแล ปร ช ชนในเขตเทศบ ลนครนครร ชสีม
- เพื่ จ่ ยเป็นค่ ใช้จ่ ยในก ร บรมใ ้คว มร้ท งกฎ ม ยแก่
พนกง นเทศบ ลแล ปร ช ชนในเขตเทศบ ลนครนครร ชสีม
จ นวนปร ม ณ 100 คน โดยจ่ ยเป็นค่
ร ค่
รว่ ง
แล เครื่ งดื่ม ค่ วสดุ ค่ สมน คุณวิทย กร ค่ ถ่ ยเ กส ร
แล ค่ ใช้จ่ ย ื่น ๆ โดยถวจ่ ยภ ยในวงเงิน 30,000 บ ท
- เป็นไปต มร เบียบกร ทรวงม ดไทย ว่ ด้วยค่ ใช้จ่ ย
ในก รฝึก บรม แล ก รเข้ รบก รฝึก บรมข งเจ้ น้ ที่
ท้ งถิ่น พ.ศ. 2557 แล ที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปต มแผนพฒน เทศบ ลนครนครร ชสีม
(พ.ศ. 2561-2565) น้ ที่ 3.1-10 ล ดบที่ 10
แล แก้ไข
(ส นกปลดเทศบ ล)
ค่ ลงท เบียนในก รฝึก บรม
- เพื่ จ่ ยเป็นค่ ใช้จ่ ยในก รลงท เบียนเข้ รบก ร บรม
ต่ ง ๆ ที่ น่วยง นภ ยน กจดขึน
(ส นกปลดเทศบ ล)
ค่ บ รุงรกษ แล ซ่ มแซม
- เพื่ จ่ ยเป็นค่ ซ่ มแซมบ รุงรกษ ทรพย์สินเพื่ ใ ้ส ม รถ
ใช้ง นได้ต มปกติ
(ส นกปลดเทศบ ล จ นวน 600,000 บ ท
ก งก รเจ้ น้ ที่ จ นวน 10,000 บ ท
ก งยุทธศ สตร์แล งบปร ม ณ จ นวน 10,000 บ ท)
ค่าวัสดุ
วสดุส นกง น
- เพื่ จ่ ยเป็นค่ วสดุ ุปกรณ์ เครื่ งเขียน แบบพิมพ์ ใช้ใน
ส นกง น เช่น กร ด ษ มึก ป กก ดินส กรรไกร ย งลบ
ล ค่ ใช้จ่ ยในก รจดท ค่มื นงสื ร เบียบ กฎ ม ย
เ กส รข งเทศบ ลแล แบบพิมพ์เกี่ยวกบง นท เบียนร ษฎร
(ทร.ต่ ง ๆ) แล ง นบตรปร จ ตวปร ช ชน
(ส นกปลดเทศบ ล จ นวน 300,000 บ ท
ก งก รเจ้ น้ ที่ จ นวน 130,000 บ ท
ก งยุทธศ สตร์แล งบปร ม ณ จ นวน 30,000 บ ท)

จ นวน

30,000 บ ท

จ นวน

80,000 บ ท

จ นวน

620,000 บ ท

รวม

2,522,000 บาท

จ นวน

460,000 บ ท
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วสดุไฟฟ้ แล วิทยุ

จ นวน

100,000 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ ุปกรณ์ไฟฟ้ ต่ ง ๆ เช่น ล ดไฟฟ้
ในส นกง น ฟวส์ ุปกรณ์เครื่ งขย ยเสียง เครื่ ง ดเทป ื่น ๆ
แล แบตเต รี่โทรศพท์มื ถื
(ส นกปลดเทศบ ล จ นวน 80,000 บ ท
ก งก รเจ้ น้ ที่ จ นวน 10,000 บ ท
ก งยุทธศ สตร์แล งบปร ม ณ จ นวน 10,000 บ ท)
วสดุง นบ้ นง นครว

จ นวน

160,000 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ ผงซกฟ ก แปรง น ย ดบกลิ่น แก้วน
ชุดก แฟ จ น แล ุปกรณ์ต่ ง ๆ
(ส นกปลดเทศบ ล จ นวน 150,000 บ ท
ก งยุทธศ สตร์แล งบปร ม ณ 10,000 บ ท)
วสดุก่ สร้ ง

จ นวน

42,000 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ วสดุก่ สร้ งต่ ง ๆ เช่น ฆ้ น เสียม ไม้ต่ ง ๆ
ปนซีเมนต์ ล เท่ ที่จ เป็น
(ส นกปลดเทศบ ล จ นวน 40,000 บ ท
ก งยุทธศ สตร์แล งบปร ม ณ จ นวน 2,000 บ ท)
วสดุย นพ น แล ขนส่ง

จ นวน

170,000 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ ย งน ก ย งใน น มนเบรก วเทียน แบตเต รี่
กุญแจต่ ง ๆ ไ ล่รถยนต์ แล ื่น ๆ
(ส นกปลดเทศบ ล จ นวน 150,000 บ ท
ก งยุทธศ สตร์แล งบปร ม ณ จ นวน 20,000 บ ท)
วสดุเชื เพลิงแล ล่ ลื่น
จ นวน

830,000 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ น มนเบนซิน น มนดีเซล แล น มน ล่ ลื่น
ื่น ๆ เพื่ ใช้กบรถยนต์ รถจกรย นยนต์
(ส นกปลดเทศบ ล จ นวน 780,000 บ ท
ก งยุทธศ สตร์แล งบปร ม ณ จ นวน 50,000 บ ท)
วสดุก รเกษตร
- เพื่ จ่ ยเป็นค่ จดซื พนธุ์ไม้ด ก ไม้ปร ดบ ล เท่ ที่จ เป็น
เพื่ ปร ดบภ ยในบริเวณสวน ย่ มโดยร บส นกง น
เทศบ ลนครนครร ชสีม
(ส นกปลดเทศบ ล)

จ นวน

60,000 บ ท
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วสดุโฆษณ แล เผยแพร่

จ นวน

80,000 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ วสดุ ุปกรณ์ในก รจดท ป้ ย แล ุปกรณ์
เกี่ยวกบก รเผยแพร่ข่ วส รกิจกรรมก รปฏิบติง น แล ื่น ๆ
(ก งยุทธศ สตร์แล งบปร ม ณ)
วสดุค มพิวเต ร์

จ นวน

620,000 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ วสดุ ุปกรณ์ค มพิวเต ร์ เช่น กร ด ษพิมพ์
ต่ เนื่ ง วพิมพ์ รื แถบพิมพ์ ส รบเครื่ งค มพิวเต ร์
โปรแกรมค มพิวเต ร์ ผง มึก แล ื่น ๆ
(ส นกปลดเทศบ ล จ นวน 400,000 บ ท
ก งก รเจ้ น้ ที่ จ นวน 120,000 บ ท
ก งยุทธศ สตร์แล งบปร ม ณ จ นวน 100,000 บ ท)
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

3,710,000 บาท

จ นวน

2,900,000 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ กร แสไฟฟ้ ส นกก รช่ ง ง นท เบียนร ษฎร
ตึกส นกง นเทศบ ล ค รฉล งสิริร ชสมบติ ครบ 50 ป
(ส นกปลดเทศบ ล)
ค่ น ปร ป ค่ น บ ด ล
จ นวน

110,000 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ น ปร ป ปร จ ตึกส นกก รช่ ง ตึกส นกง น
เทศบ ล ค รฉล งสิริร ชสมบติ ครบ 50 ป ล
(ส นกปลดเทศบ ล)
ค่ บริก รโทรศพท์
จ นวน

300,000 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ โทรศพท์ส นกง นเทศบ ล ค่ โทรศพท์มื ถื
ปร จ ต แ น่งน ยกเทศมนตรี แล ปลดเทศบ ล
(ส นกปลดเทศบ ล)
ค่ บริก รไปรษณีย์

400,000 บ ท

ค่ ไฟฟ้

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ ไปรษณีย์โทรเลข ค่ ธน ณติ ดวงตร
ไปรษณีย กร แล ื่น ๆ
(ส นกปลดเทศบ ล)

จ นวน

2-3-1
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครนครราชสีมา
าเภ เมื งนครราชสีมา จัง วัดนครราชสีมา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,068,700 บาท แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รวม

6,068,700 บาท

รวม

4,551,700 บาท

รวม

4,551,700 บาท

เงินเดื นข้าราชการ รื พนักงานส่วนท้ งถิ่น

จานวน

4,007,200 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นเงินเดื นพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดื นประจาป
(ก งยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ข งข้าราชการ รื พนักงานส่วนท้ งถิ่น

จานวน

88,500 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าต บแทนรายเดื นประเภท านายการ
ท้ งถิ่นระดับกลาง จานวน 1 ัตรา เป็นเงิน ัตราเดื นละ
5,600 บาท เงินเพิ่มการคร งชีพชั่วคราวข งพนักงานเทศบาล
และเงินเพิ่ม ื่น ๆ
(ก งยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
เงินประจาตาแ น่ง

จานวน

85,200 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นเงินประจาตาแ น่งประเภท านวยการ
ท้ งถิ่นระดับกลาง จานวน 1 ัตรา เป็นเงิน ัตราเดื นละ
5,600 บาท ระดับต้น จานวน 1 ัตรา เป็นเงิน ัตราเดื นละ
1,500 บาท
(ก งยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
ค่าต บแทนพนักงานจ้าง

จานวน

370,800 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน ฝายประจา

- เพื่ จ่ายเป็นค่าต บแทนใ ้แก่พนักงานจ้าง
(ก งยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

2-3-2
งบดาเนินงาน

รวม

1,517,000 บาท

รวม

221,000 บาท

ค่าเบี้ยประชุม

จานวน

5,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมใ ้แก่คณะกรรมการต่าง ๆ
ตามที่กฎ มายกา นด
(ก งยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
ค่าต บแทนการปฏิบัติงานน กเวลาราชการ

จานวน

50,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นเงินค่าต บแทนการปฏิบัติงานน กเวลาราชการ
แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ต้ งปฏิบัติงานน กเวลาราชการ
ตามระเบียบกระทรวงม าดไทย
(ก งยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
ค่าเช่าบ้าน
จานวน

160,000 บาท

ค่าตอบแทน

- เพื่ จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านข งพนักงานเทศบาล ตามสิทธิที่ได้รับ
ตามระเบียบกระทรวงม าดไทย
(ก งยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
เงินช่วยเ ลื การศึกษาบุตร
เงินช่วยเ ลื การศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
- เพื่ จ่ายเป็นเงินช่วยเ ลื การศึกษาบุตรข งพนักงานเทศบาล
ตามสิทธิที่ได้รับ ตามระเบียบกระทรวงม าดไทย
(ก งยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
ค่าใช้สอย

จานวน

6,000 บาท

รวม

760,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

รายจ่ายเพื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่ จ่ายเป็นรายจ่ายเพื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้
+ ค่าจ้างเ มาบุคคลภายน กดาเนินการต่าง ๆ เช่น
ค่าจ้างที่ปรึกษาประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา ฯลฯ
+ ค่าเย็บเข้าปก นังสื เช่น เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ฯลฯ
+ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มคร งผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
(ก งยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

2-3-3
รายจ่ายเกี่ยวเนื่ งกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่าย ื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช าณาจักร

จานวน

40,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราช าณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพา นะเดินทาง
และค่าเช่าที่พักระ ว่างเดินทางไปราชการภายใน
ราช าณาจักรข งพนักงานเทศบาล รื เป็นค่าขนย้าย
สิ่งข งในกรณีที่มีการโ น (ย้าย) ไปรับราชการที่เทศบาล ื่น
(ก งยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา

จานวน

350,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา ค่าใช้จ่ายในการจัดประชาคม การ บรม
สัมมนา และการจัดประชุมต่าง ๆ โดยจ่ายเป็นค่า า าร
ค่า า ารว่างและเครื่ งดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเ กสาร ค่ายานพา นะ
ค่าต บแทนการปฏิบัติงานน กเวลาราชการ และค่าใช้จ่าย
ื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 350,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึก บรม และการเข้ารับการฝึก บรมข งเจ้า น้าที่
ท้ งถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินต บแทนการปฏิบัติงานน กเวลาราชการข ง งค์กร
ปกคร งส่วนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 3.1-8 ลาดับที่ 8
(ก งยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

2-3-4
ค่าใช้จ่ายในโครงการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา

จานวน

30,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

536,000 บาท

วัสดุสานักงาน

จานวน

150,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าเครื่ งเขียน แบบพิมพ์ ุปกรณ์เครื่ งใช้
สานักงาน ตามความจาเป็น เช่น กระดาษ มึก ปากกา
ดินส สมุด ฯลฯ
(ก งยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

10,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่า ุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น ล ดไฟฟ้า สายไฟ
สายลาโพง ฟวส์ สป ร์ตไลท์ ปลักไฟฟ้า ฯลฯ
(ก งยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
วัสดุงานบ้านงานครัว

จานวน

10,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นค่า า าร า ารว่าง
และเครื่ งดื่ม ค่าถ่ายเ กสาร และค่าใช้จ่าย ื่น ๆ โดยถัวจ่าย
ภายในวงเงิน 30,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึก บรม และการเข้ารับการฝึก บรมข งเจ้า น้าที่
ท้ งถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 3.1-2 ลาดับที่ 2
(ก งยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
ค่าลงทะเบียนในการฝึก บรม
- เพื่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการ บรม
ต่าง ๆ ที่ น่วยงานภายน กจัดขึ้น
(ก งยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
ค่าบารุงรักษาและซ่ มแซม
- เพื่ จ่ายเป็นค่าซ่ มแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่ ใ ้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
(ก งยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
ค่าวัสดุ

- เพื่ จ่ายเป็นค่าสบู่ น้ายาล้างจาน น้ายาดับกลิ่น ฯลฯ
(ก งยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

2-3-5
วัสดุก่ สร้าง

จานวน

2,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น ไม้ต่าง ๆ แปรงทาสี ทินเน ร์
ตะปู ฯลฯ
(ก งยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
วัสดุยานพา นะและขนส่ง

จานวน

10,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่ายางรถยนต์ น้ามันเบรก ัวเทียน แบตเต รี่
และ ื่น ๆ สา รับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ฯลฯ
(ก งยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
วัสดุเชื้ เพลิงและ ล่ ลื่น

จานวน

74,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้ เพลิงและ ล่ ลื่น สา รับ
รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ เพื่ ใช้ติดต่ ราชการ
ตามความจาเป็น
(ก งยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จานวน

80,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประเภทต่าง ๆ
เช่น เมมโมรี่การ์ด กระดาษเขียนโปสเต ร์ กระดาษสี
ชนิดต่าง ๆ ฯลฯ
(ก งยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
วัสดุค มพิวเต ร์

จานวน

200,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าวัสดุ ุปกรณ์ค มพิวเต ร์ เช่น กระดาษต่ เนื่ ง
ัวพิมพ์ มึกพิมพ์ ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ฯลฯ
(ก งยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

2-4-1
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ปร จ ปีงบปร ม ณ พ.ศ. 2565
เทศบ ลนครนครร ชสีม
เภ เมื งนครร ชสีม จง วดนครร ชสีม
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,379,300 บาท แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง

รวม

35,379,300 บาท

รวม

32,088,400 บาท

รวม

32,088,400 บาท

เงินเดื นข้ ร ชก ร รื พนกง นส่วนท้ งถิ่น

จ นวน

20,927,800 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นเงินเดื นพนกง นเทศบ ล แล เงินปรบปรุง
เงินเดื นปร จ ปี
ส นกคลง
เงินเพิ่มต่ ง ๆ ข งข้ ร ชก ร รื พนกง นส่วนท้ งถิน่

จ นวน

307,800 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ ต บแทนร ยเดื นปร เภท นวยก ร
ท้ งถิ่นร ดบสง จ นวน 1 ตร เป็นเงิน ตร เดื นล
10,000 บ ท ร ดบกล ง จ นวน 2 ตร เป็นเงิน ตร
เดื นล 2,500 บ ท เงินเพิ่มก รคร งชีพช่วคร วข ง
พนกง นเทศบ ล แล เงินเพิ่ม ื่น ๆ
ส นกคลง
เงินปร จ ต แ น่ง

จ นวน

288,000 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นเงินปร จ ต แ น่งปร เภท นวยก ร
ท้ งถิ่นร ดบสง จ นวน 1 ตร เป็นเงิน ตร เดื นล
10,000 บ ท ร ดบกล ง จ นวน 2 ตร เป็นเงิน ตร
เดื นล 2,500 บ ท ร ดบต้น จ นวน 6 ตร เป็นเงิน
ตร เดื นล 1,500 บ ท
ส นกคลง
ค่ จ้ งลกจ้ งปร จ

จ นวน

1,586,800 บ ท

งบบุคลากร
เงินเดือน ฝายประจา

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ จ้ งลกจ้ งปร จ แล เงินปรบปรุง
ค่ จ้ งปร จ ปี
ส นกคลง

2-4-2
เงินเพิ่มต่ ง ๆ ข งลกจ้ งปร จ

จ นวน

60,500 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ ต บแทนพิเศษข งลกจ้ งปร จ ผ้ได้รบ
เงินเดื น รื ค่ จ้ งถึงข้นสงข ง นดบ รื ต แ น่ง
ส นกคลง
ค่ ต บแทนพนกง นจ้ ง

จ นวน

8,394,000 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ ต บแทนใ ้แก่พนกง นจ้ ง
ส นกคลง
เงินเพิ่มต่ ง ๆ ข งพนกง นจ้ ง

จ นวน

523,500 บ ท

รวม

3,290,900 บาท

รวม

1,052,200 บาท

จ นวน

10,000 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ ต บแทนบุคคล รื คณ กรรมก ร
ผ้รบผิดช บก รจดซื้ จดจ้ ง แล ก รบริ รพสดุภ ครฐ
ข งเทศบ ลนครนครร ชสีม
ส นกคลง
ค่ ต บแทนก รปฏิบติง นน กเวล ร ชก ร

จ นวน

300,000 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ ต บแทนก รปฏิบติง นน กเวล ร ชก ร
ใ ้แก่พนกง นเทศบ ลแล ลกจ้ งในก รปฏิบติง น
น กเวล ร ชก ร ต มร เบียบกร ทรวงม ดไทย
ส นกคลง
ค่ เช่ บ้ น

จ นวน

201,600 บ ท

จ นวน

226,600 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นเงินเพิ่มค่ คร งชีพช่วคร วใ ้แก่พนกง นจ้ ง
ส นกคลง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ ต บแทนผ้ปฏิบติร ชก ร นเป็นปร โยชน์แก่ งค์กรปกคร งส่วน
ท้ งถิ่น

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ เช่ บ้ นข งพนกง นเทศบ ล ที่มีสิทธิได้รบ
ต มร เบียบกร ทรวงม ดไทย
ส นกคลง
เงินช่วยเ ลื ก รศึกษ บุตร
เงินช่วยเ ลื ก รศึกษ บุตรข้ ร ชก ร/พนกง น/ลกจ้ งปร จ
- เพื่ จ่ ยเป็นเงินช่วยเ ลื ก รศึกษ บุตรข งพนกง น
เทศบ ล ลกจ้ งปร จ ที่มสี ิทธิได้รบ ต มร เบียบ
กร ทรวงม ดไทย
ส นกคลง

2-4-3
เงินช่วยเ ลื ก รศึกษ บุตรผ้ได้รบบ น ญ

จ นวน

314,000 บ ท

รวม

755,000 บาท

จ นวน

475,000 บ ท

ค่ ใช้จ่ ยในก รเดินท งไปร ชก รในร ช ณ จกร

จ นวน

60,000 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ ใช้จ่ ยในก รเดินท งไปร ชก ร
ในร ช ณ จกร เป็นค่ เบี้ยเลี้ยง ค่ เช่ ที่พกร ว่ ง
เดินท ง แล ค่ พ น เดินท งไปร ชก รเข้ รบก ร บรม
ต่ ง ๆ ต มที่จ เป็น แล ส่วนกล งจดขึ้น รื เทศบ ล
เ ็นสมควรใ ้เจ้ น้ ที่ได้เข้ รบก รฝึก บรม
ส นกคลง
ค่ ลงท เบียนในก รฝึก บรม

จ นวน

70,000 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นเงินช่วยเ ลื ก รศึกษ บุตรข งข้ ร ชก ร
บ น ญ ที่มีสิทธิได้รบ ต มร เบียบกร ทรวงม ดไทย
ส นกคลง
ค่าใช้สอย
ร ยจ่ ยเพื่ ใ ้ได้ม ซึ่งบริก ร
ร ยจ่ ยเพื่ ใ ้ได้ม ซึ่งบริก ร
- เพื่ จ่ ยเป็นร ยจ่ ยเพื่ ใ ้ได้ม ซึ่งบริก ร ดงนี้
+ ค่ จ้ งเ ม บริก รต่ ง ๆ เช่น ค่ เครื่ งดิจิต ล
ท คว มส ดส นกง น ค่ ซกผ้ ม่ น แล ื่น ๆ
+ ค่ ธรรมเนียมในก รจดท เบียนย นพ น ข ง
เทศบ ล แล ค่ ธรรมเนียมต่ ง ๆ ในก รติดต่ ร ชก ร
กบส นกง นที่ดินจง วด แล ื่น ๆ
+ ค่ รบว รส รแล นงสื พิมพ์ร ยวนใ ้เจ้ น้ ที่
่ นศึกษ คว มร้เพิ่มเติม
+ ค่ เช่ ทรพย์สิน เป็นค่ เช่ ค่ ต่ สญญ ที่ดิน
ร ชพสดุ ซึ่งเป็นที่ต้งตล ดเทศบ ล 5 ปร ตผี
+ ค่ เบี้ยปร กนภยรถยนต์แล รถจกรย นยนต์ภ คบงคบ
ต มพร ร ชบญญติคุ้มคร งผ้ปร สบภยจ กรถ พ.ศ. 2535
ส นกคลง
ร ยจ่ ยเกี่ยวเนื่ งกบก รปฏิบติร ชก รที่ไม่เข้ ลกษณ ร ยจ่ ยงบร ย
จ่ ย ื่น ๆ

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ ใช้จ่ ยในก รลงท เบียนเข้ รบก ร บรม
ต่ ง ๆ ที่ น่วยง นภ ยน กจดขึ้น
ส นกคลง

2-4-4
ค่ บ รุงรกษ แล ซ่ มแซม

จ นวน

150,000 บ ท

รวม

1,363,700 บาท

วสดุส นกง น

จ นวน

650,000 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ วสดุส นกง น เช่น กร ด ษ ป กก
สมุดท เบียน ใบเสร็จรบเงิน เครื่ งค นวณ ล
ส นกคลง
วสดุไฟฟ้ แล วิทยุ

จ นวน

2,800 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ วสดุไฟฟ้ แล วิทยุ เช่น ล ดไฟ ส ยไฟ
ปล๊ก ฟิวส์ ล
ส นกคลง
วสดุง นบ้ นง นครว

จ นวน

9,500 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ วสดุง นบ้ นง นครว เช่น ผงซกฟ ก
ย ขดพื้น สบ่ ล
ส นกคลง
วสดุก่ สร้ ง

จ นวน

9,500 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ วสดุก่ สร้ งต่ ง ๆ เช่น สี ทินเน ร์
แปรงท สี ล เพื่ ใช้ในก รท สีถนนท ช่ งจ ด
ย นยนต์ แล ื่น ๆ
ส นกคลง
วสดุย นพ น แล ขนส่ง

จ นวน

19,000 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ วสดุย นพ น แล ขนส่งต่ ง ๆ เช่น
แบตเต รี่ ย งน ก ย งในรถยนต์ ล
ส นกคลง
วสดุเชื้ เพลิงแล ล่ ลื่น

จ นวน

150,000 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ ซ่ มแซมบ รุงรกษ ทรพย์สินเพื่ ใ ้ส ม รถ
ใช้ง นได้ต มปกติ
ส นกคลง
ค่าวัสดุ

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ วสดุเชื้ เพลิงแล ล่ ลื่น ใช้กบรถยนต์
แล รถจกรย นยนต์
ส นกคลง

2-4-5
วสดุวิทย ศ สตร์ รื ก รแพทย์

จ นวน

50,000 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ วสดุวิทย ศ สตร์ รื ก รแพทย์ เช่น
น้ ก ก น มย ล
ส นกคลง
วสดุโฆษณ แล เผยแพร่

จ นวน

2,900 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ วสดุโฆษณ แล เผยแพร่ เช่น จดท แผ่นพบ
แผ่นปลิว รื โปสเต ร์ เพื่ แน น ถึง น้ ที่ วิธีก รช ร ภ ษี
แล ค่ ธรรมเนียมปร เภทต่ ง ๆ ใ ้ปร ช ชนถื ปฏิบติ
ส นกคลง
วสดุค มพิวเต ร์

จ นวน

470,000 บ ท

รวม

120,000 บาท

จ นวน

120,000 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ วสดุค มพิวเต ร์ เช่น เทปบนทึกข้ มล
แผ่นกร งแสง ล
ส นกคลง
ค่าสาธารณูปโภค
ค่ บริก รสื่ ส รแล โทรคมน คม
- เพื่ จ่ ยเป็นค่ ใช้จ่ ยเกี่ยวกบก รใช้ร บบ ินเต ร์เน็ตก ร์ด
แล ค่ สื่ ส ร ื่นๆ เช่น ค่ เคเบิ้ลทีวี แล ใ ้ ม ยคว มรวมถึง
ค่ ใช้จ่ ยเพื่ ใ ้ได้ม ซึ่งบริก รดงกล่ วแล ค่ ใช้จ่ ยที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกบก รใช้บริก ร ล
ส นกคลง

2-5-1
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครนครราชสีมา
าเภ เมื งนครราชสีมา จัง วัดนครราชสีมา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,650,800 บาท แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

รวม

1,650,800 บาท

รวม

1,452,800 บาท

รวม

1,452,800 บาท

เงินเดื นข้าราชการ รื พนักงานส่วนท้ งถิ่น

จานวน

1,332,800 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นเงินเดื นพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดื นประจาป
สานักปลัดเทศบาล
ค่าต บแทนพนักงานจ้าง

จานวน

108,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าต บแทนใ ้แก่พนักงานจ้าง
สานักปลัดเทศบาล
เงินเพิ่มต่าง ๆ ข งพนักงานจ้าง

จานวน

12,000 บาท

รวม

198,000 บาท

รวม

108,000 บาท

จานวน

96,000 บาท

จานวน

12,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน ฝายประจา

- เพื่ จ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าคร งชีพชั่วคราวใ ้แก่พนักงานจ้าง
สานักปลัดเทศบาล
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน
- เพื่ จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านข งพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ
สานักปลัดเทศบาล
เงินช่วยเ ลื การศึกษาบุตร
เงินช่วยเ ลื การศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลกจ้างประจา
- เพื่ จ่ายเป็นเงินช่วยเ ลื การศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล
และลกจ้างประจาข งสานักปลัดเทศบาล ที่ ย่ในเกณฑที่จะ
ต้ งจ่ายเงินช่วยเ ลื การศึกษาบุตร ตามระเบียบฯ
สานักปลัดเทศบาล

2-5-2
ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช าณาจักร

จานวน

3,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราช าณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพา นะ
เดินทาง ค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ
ในราช าณาจักรข งพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
สานักปลัดเทศบาล
ค่าลงทะเบียนในการฝึก บรม

จานวน

7,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการ บรม
ต่าง ๆ ที่ น่วยงานภายน กจัดขึ้น
สานักปลัดเทศบาล
ค่าบารุงรักษาและซ่ มแซม

จานวน

20,000 บาท

รวม

60,000 บาท

วัสดุสานักงาน

จานวน

20,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าวัสดุ ุปกรณ เครื่ งเขียน แบบพิมพ ใช้ใน
สานักงาน เช่น กระดาษ มึก ปากกา ดินส กรรไกร ฯลฯ
สานักปลัดเทศบาล
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

5,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่า ุปกรณไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น ล ดไฟฟ้า
ในสานักงาน ฟวส ปลักไฟฟ้า และ ื่น ๆ
สานักปลัดเทศบาล
วัสดุงานบ้านงานครัว

จานวน

5,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่ งกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่าย ื่น ๆ

- เพื่ จ่ายเป็นค่าซ่ มแซมบารุงรักษาทรัพยสินเพื่ ใ ้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
สานักปลัดเทศบาล
ค่าวัสดุ

- เพื่ จ่ายเป็นค่าผงซักฟ ก แปรง น้ายาดับกลิ่น แก้วน้า
ไม้กวาด และ ุปกรณต่าง ๆ
สานักปลัดเทศบาล

2-5-3
วัสดุค มพิวเต ร
- เพื่ จ่ายเป็นค่าวัสดุ ุปกรณค มพิวเต ร เช่น ผง มึก
ัวพิมพ รื แถบพิมพ สา รับเครื่ งค มพิวเต ร โปรแกรม
ค มพิวเต ร และ ื่น ๆ
สานักปลัดเทศบาล

จานวน

30,000 บาท

2-6-1
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครนครราชสีมา
าเภ เมื งนครราชสีมา จัง วัดนครราชสีมา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,635,100 บาท แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานสารสนเทศ

รวม

7,635,100 บาท

งบบุคลากร

รวม

1,916,000 บาท

รวม

1,916,000 บาท

เงินเดื นข้าราชการ รื พนักงานส่วนท้ งถิ่น

จานวน

1,156,700 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นเงินเดื นพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดื นประจาป
(ก งยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
เงินประจาตาแ น่ง

จานวน

18,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นเงินประจาตาแ น่งประเภท านวยการ
ท้ งถิ่นระดับต้น จานวน 1 ัตรา เป็นเงิน ัตราเดื นละ
1,500 บาท
(ก งยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
ค่าต บแทนพนักงานจ้าง

จานวน

741,300 บาท

รวม

5,719,100 บาท

รวม

79,100 บาท

จานวน

10,000 บาท

เงินเดือน ฝายประจา

- เพื่ จ่ายเป็นค่าต บแทนใ ้แก่พนักงานจ้าง
(ก งยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าต บแทนการปฏิบัติงานน กเวลาราชการ
- เพื่ จ่ายเป็นเงินค่าต บแทนการปฏิบัติงานน กเวลาราชการ
แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ต้ งปฏิบัติงานน กเวลาราชการ
ตามระเบียบกระทรวงม าดไทย
(ก งยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

2-6-2
ค่าเช่าบ้าน

จานวน

36,000 บาท

จานวน

33,100 บาท

รวม

5,040,000 บาท

จานวน

5,010,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านข งพนักงานเทศบาล ตามสิทธิที่ได้รับ
ตามระเบียบกระทรวงม าดไทย
(ก งยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
เงินช่วยเ ลื การศึกษาบุตร
เงินช่วยเ ลื การศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
- เพื่ จ่ายเป็นเงินช่วยเ ลื การศึกษาบุตรข งพนักงานเทศบาล
ตามสิทธิที่ได้รับ ตามระเบียบกระทรวงม าดไทย
(ก งยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่ จ่ายเป็นรายจ่ายเพื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริการเป็นค่าจ้างเ มา
บุคคลภายน กดาเนินการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน
website ค่าจ้างพัฒนาระบบผู้บริ าร ฯลฯ
(ก งยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่ งกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่าย ื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช าณาจักร
- เพื่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราช าณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพา นะเดินทาง
และค่าเช่าที่พักระ ว่างเดินทางไปราชการภายใน
ราช าณาจักรข งพนักงานเทศบาล รื เป็นค่าขนย้าย
สิ่งข งในกรณีที่มีการโ น (ย้าย) ไปรับราชการที่เทศบาล ื่น
(ก งยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
ค่าบารุงรักษาและซ่ มแซม
- เพื่ จ่ายเป็นค่าซ่ มแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่ ใ ้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
(ก งยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

2-6-3
ค่าวัสดุ

รวม

200,000 บาท

วัสดุสานักงาน

จานวน

20,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าเครื่ งเขียน แบบพิมพ์ ุปกรณ์เครื่ งใช้
สานักงาน ตามความจาเป็น เช่น กระดาษ มึก ปากกา
ดินส สมุด ฯลฯ
(ก งยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

10,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่า ุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น ล ดไฟฟ้า สายไฟ
สายลาโพง ฟวส์ สป ร์ตไลท์ ปลักไฟฟ้า ฯลฯ
(ก งยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จานวน

20,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประเภทต่าง ๆ เช่น
เมมโมรี่การ์ด กระดาษโปสเต ร์ กระดาษสีชนิดต่าง ๆ ฯลฯ
(ก งยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
วัสดุค มพิวเต ร์

จานวน

150,000 บาท

รวม

400,000 บาท

จานวน

400,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าวัสดุ ุปกรณ์ค มพิวเต ร์ เช่น กระดาษต่ เนื่ ง
ัวพิมพ์ มึกพิมพ์ โปรแกรมค มพิวเต ร์ และ ื่น ๆ
(ก งยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการสื่ สารและโทรคมนาคม
- เพื่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิก ินเต ร์เน็ต
เช่น ค่าสมาชิก ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์
และ Application ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ งกับระบบต่างๆ
(Cloud, Hosting) ค่าจ้างทาโปรแกรม และค่าใช้จ่าย ื่นๆ
ที่เกี่ยวข้ ง ฯลฯ
(ก งยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

2-7-1
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565
เทศบ ลนครนครร ชสีม
เภ เมื งนครร ชสีม จง วดนครร ชสีม
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 888,100 บาท แยกเป็น
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม

888,100 บาท

รวม

883,100 บาท

รวม

883,100 บาท

เงินเดื นข้ ร ชก ร รื พนกง นส่วนท้ งถิ่น

จ นวน

389,400 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นเงินเดื นพนกง นเทศบ ล แล เงินปรบปรุง
เงินเดื นปร จ ป
ส นกปลดเทศบ ล
ค่ ต บแทนพนกง นจ้ ง

จ นวน

479,100 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ ต บแทนใ ้แก่พนกง นจ้ ง
ส นกปลดเทศบ ล
เงินเพิ่มต่ ง ๆ ข งพนกง นจ้ ง

จ นวน

14,600 บ ท

รวม

5,000 บาท

รวม

5,000 บาท

จ นวน

5,000 บ ท

งบบุคลากร
เงินเดือน ฝายประจา

- เพื่ จ่ ยเป็นเงินเพิ่มค่ คร งชีพช่วคร วใ ้แก่พนกง นจ้ ง
ส นกปลดเทศบ ล
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
ร ยจ่ ยเกี่ยวเนื่ งกบก รปฏิบติร ชก รที่ไม่เข้ ลกษณ ร ยจ่ ยงบร ย
จ่ ย ื่น ๆ
ค่ ใช้จ่ ยในก รเดินท งไปร ชก รในร ช ณ จกร
- เพื่ จ่ ยเป็นค่ ใช้จ่ ยในก รเดินท งไปร ชก ร
ในร ช ณ จกร เป็นค่ เบี้ยเลี้ยงเดินท ง ค่ พ น
เดินท ง ค่ เช่ ที่พกในก รเดินท งไปร ชก ร
ในร ช ณ จกรข งพนกง นเทศบ ล ลกจ้ งปร จ
พนกง นจ้ ง แล สม ชิก ส สมครป้ งกนภยฝ่ ยพลเรื น
ส นกปลดเทศบ ล

2-8-1
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565
เทศบ ลนครนครร ชสีม
เภ เมื งนครร ชสีม จง วดนครร ชสีม
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,691,100 บาท แยกเป็น
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ

รวม

7,691,100 บาท

รวม

5,182,700 บาท

รวม

5,182,700 บาท

เงินเดื นข้ ร ชก ร รื พนกง นส่วนท้ งถิ่น

จ นวน

1,570,200 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นเงินเดื นพนกง นเทศบ ล แล เงินปรบปรุง
เงินเดื นปร จ ป
ส นกปลดเทศบ ล
ค่ จ้ งลกจ้ งปร จ

จ นวน

898,400 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ จ้ งลกจ้ งปร จ แล เงินปรบปรุง
ค่ จ้ งปร จ ป
ส นกปลดเทศบ ล
เงินเพิ่มต่ ง ๆ ข งลกจ้ งปร จ

จ นวน

12,400 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ ต บแทนพิเศษข งลกจ้ งปร จ ผ้ได้รบ
เงินเดื น รื ค่ จ้ งถึงข้นสงข ง นดบ รื ต แ น่ง
ส นกปลดเทศบ ล
ค่ ต บแทนพนกง นจ้ ง

จ นวน

2,496,800 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ ต บแทนใ ้แก่พนกง นจ้ ง
ส นกปลดเทศบ ล
เงินเพิ่มต่ ง ๆ ข งพนกง นจ้ ง

จ นวน

204,900 บ ท

งบบุคลากร
เงินเดือน ฝายประจา

- เพื่ จ่ ยเป็นเงินเพิ่มค่ คร งชีพช่วคร วใ ้แก่พนกง นจ้ ง
ส นกปลดเทศบ ล

2-8-2
งบดาเนินงาน

รวม

2,508,400 บาท

รวม

1,588,400 บาท

ค่ ต บแทนก รปฏิบติง นน กเวล ร ชก ร

จ นวน

1,500,000 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ ต บแทนก รปฏิบติง นน กเวล ร ชก ร
พนกง นเทศบ ล ลกจ้ งปร จ พนกง นจ้ ง ต มร เบียบ
ส นกปลดเทศบ ล
ค่ เช่ บ้ น

จ นวน

48,000 บ ท

จ นวน

40,400 บ ท

รวม

495,000 บาท

จ นวน

15,000 บ ท

ค่าตอบแทน

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ เช่ บ้ นข งพนกง นเทศบ ล ที่มีสิทธิเบิกได้
ต มร เบียบ
ส นกปลดเทศบ ล
เงินช่วยเ ลื ก รศึกษ บุตร
เงินช่วยเ ลื ก รศึกษ บุตรข้ ร ชก ร/พนกง น/ลกจ้ งปร จ
- เพื่ จ่ ยเป็นเงินช่วยเ ลื ก รศึกษ บุตรพนกง นเทศบ ล
แล ลกจ้ งปร จ ข งส นกปลดเทศบ ล ที่ ย่ในเกณฑ์ที่จ ต้ ง
จ่ ยเงินช่วยเ ลื ก รศึกษ บุตร ต มร เบียบ
ส นกปลดเทศบ ล
ค่าใช้สอย
ร ยจ่ ยเพื่ ใ ้ได้ม ซึ่งบริก ร
ร ยจ่ ยเพื่ ใ ้ได้ม ซึ่งบริก ร
- เพื่ จ่ ยเป็นร ยจ่ ยเพื่ ใ ้ได้ม ซึ่งบริก ร ดงนี้
ค่ จ้ งเ ม บริก รเท่ ที่จ เป็น
ค่ ธรรมเนียมต่ ง ๆ
ค่ รบว รส ร แล นงสื พิมพ์ร ยวน
ค่ เย็บ นงสื เข้ ปก นงสื ต่ ง ๆ แล ค่ จ้ งพิมพ์
ค่ ร ว งบรรทุกสิ่งข งข งเทศบ ล
ค่ เช่ ทรพย์สินต่ ง ๆ
ค่ เบี้ยปร กนภยรถยนต์แล รถจกรย นยนต์ภ คบงคบ
ต มพร ร ชบญญติคุ้มคร งผ้ปร สบภยจ กรถ พ.ศ. 2535
ส นกปลดเทศบ ล

2-8-3
ร ยจ่ ยเกี่ยวเนื่ งกบก รปฏิบติร ชก รที่ไม่เข้ ลกษณ ร ยจ่ ยงบร ย
จ่ ย ื่น ๆ
ค่ ใช้จ่ ยในก รเดินท งไปร ชก รในร ช ณ จกร

จ นวน

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ ใช้จ่ ยในก รเดินท งไปร ชก ร
ในร ช ณ จกร เป็นค่ เบี้ยเลี้ยงเดินท ง ค่ พ น
เดินท ง ค่ เช่ ที่พกในก รเดินท งไปร ชก ร
ในร ช ณ จกรข งพนกง นเทศบ ล ลกจ้ งปร จ
แล พนกง นจ้ ง
ส นกปลดเทศบ ล
ค่ ใช้จ่ ยในโครงก รฝึก บรมแล ศึกษ ดง นเจ้ น้ ที่ผ้ปฏิบติง น จ นวน
เทศกิจแล ผ้ที่เกี่ยวข้ ง
- เพื่ จ่ ยเป็นค่ ใช้จ่ ยในก รฝึก บรมแล ศึกษ ดง น
เจ้ น้ ที่ผ้ปฏิบติง นเทศกิจแล ผ้ที่เกี่ยวข้ ง จ นวนปร ม ณ
45 คน จ่ ยเป็นค่
ร ค่
รว่ งแล เครื่ งดื่ม ค่ เช่
ที่พก ค่ ย นพ น ค่ สมน คุณวิทย กร ค่ เครื่ งเขียน
แบบพิมพ์ ค่ วสดุในก รฝึก บรม แล ค่ ใช้จ่ ย ื่น ๆ โดย
ถวจ่ ยภ ยในวงเงิน 100,000 บ ท
- เป็นไปต มร เบียบกร ทรวงม ดไทย ว่ ด้วยค่ ใช้จ่ ย
ในก รฝึก บรม แล ก รเข้ รบก รฝึก บรมข งเจ้ น้ ที่
ท้ งถิ่น พ.ศ. 2557 แล ที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปต มแผนพฒน เทศบ ลนครนครร ชสีม
พ.ศ. 2561-2565 น้ ที่ 3.1-30 ล ดบที่ 7
ส นกปลดเทศบ ล

5,000 บ ท

100,000 บ ท

2-8-4
ค่ ใช้จ่ ยในโครงก ร บรมเสริมสร้ งคว มร้แล ปร สบก รณ์
ผ้ปร ก บก รค้ บเร่แผงล ยในเขตเทศบ ล

จ นวน

200,000 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ ใช้จ่ ยในก ร บรมเสริมสร้ งคว มร้
แล ปร สบก รณ์ใ ้กบผ้ปร ก บก รค้ บเร่แผงล ย
ในเขตเทศบ ล จ นวนปร ม ณ 150 คน จ่ ยเป็น
ค่
ร ค่
รว่ งแล เครื่ งดื่ม ค่ เช่ ที่พก
ค่ ย นพ น ค่ สมน คุณวิทย กร ค่ เครื่ งเขียน
แบบพิมพ์ ค่ วสดุในก รฝึก บรม แล ค่ ใช้จ่ ย ื่น ๆ
โดยถวจ่ ยภ ยในวงเงิน 200,000 บ ท
- เป็นไปต มร เบียบกร ทรวงม ดไทย ว่ ด้วยค่ ใช้จ่ ย
ในก รฝึก บรม แล ก รเข้ รบก รฝึก บรมข งเจ้ น้ ที่
ท้ งถิ่น พ.ศ. 2557 แล ที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปต มแผนพฒน เทศบ ลนครนครร ชสีม
พ.ศ. 2561-2565 น้ ที่ 3.1-28 ล ดบที่ 5
ส นกปลดเทศบ ล
ค่ ลงท เบียนในก รฝึก บรม

จ นวน

25,000 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ ใช้จ่ ยในก รลงท เบียนเข้ รบก ร บรม
ต่ ง ๆ ที่ น่วยง นภ ยน กจดขึ้น
ส นกปลดเทศบ ล
ค่ บ รุงรกษ แล ซ่ มแซม

จ นวน

150,000 บ ท

รวม

415,000 บาท

วสดุส นกง น

จ นวน

80,000 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ วสดุ ุปกรณ์ เครื่ งเขียน แบบพิมพ์ ใช้ใน
ส นกง น เช่น กร ด ษ มึก ป กก ดินส กรรไกร
ย งลบ ล
ส นกปลดเทศบ ล
วสดุไฟฟ้ แล วิทยุ

จ นวน

10,000 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ ซ่ มแซมบ รุงรกษ ทรพย์สินเพื่ ใ ้ส ม รถ
ใช้ง นได้ต มปกติ
ส นกปลดเทศบ ล
ค่าวัสดุ

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ ุปกรณ์ไฟฟ้ ต่ ง ๆ เช่น ส ยไฟ ล ดไฟฟ้
ในส นกง น ฟวส์ ุปกรณ์เครื่ งรบส่งวิทยุสื่ ส ร แบตเต รี่
วิทยุสื่ ส ร ล
ส นกปลดเทศบ ล

2-8-5
วสดุง นบ้ นง นครว

จ นวน

15,000 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ ไม้กว ด ผงซกฟ ก แปรง น้ ย ดบกลิ่น แก้วน้
ชุดก แฟ จ น แล ุปกรณ์ต่ ง ๆ
ส นกปลดเทศบ ล
วสดุก่ สร้ ง

จ นวน

20,000 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ วสดุก่ สร้ งต่ ง ๆ เพื่ ซ่ มแซมทรพย์สิน
ในกรณีเทศบ ลจดท ง น เช่น ซ่ มส นกง นเทศบ ล
บ้ นพกพนกง น แล จดซื้ เครื่ งมื เครื่ งใช้ต่ ง ๆ เช่น ฆ้ น
เสียม ล เท่ ที่จ เป็น
ส นกปลดเทศบ ล
วสดุย นพ น แล ขนส่ง

จ นวน

20,000 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ ย งน ก ย งใน น้ มนเบรก วเทียน
แบตเต รี่ กุญแจต่ ง ๆ ไ ล่รถยนต์ เครื่ งสบน้ ดบเพลิง
ตล ดจนเครื่ งมื เครื่ งใช้ในก รบ รุงรกษ รื ซ่ มแซม
วสดุต่ ง ๆ แล ื่น ๆ ทดแทนที่ช รุด
ส นกปลดเทศบ ล
วสดุเชื้ เพลิงแล ล่ ลื่น

จ นวน

150,000 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ น้ มนเบนซิน น้ มนดีเซล แล น้ มน ล่ ลื่น
ื่น ๆ เพื่ ใช้กบรถยนต์ รถจกรย นยนต์ แล เครื่ งจกรกล
ส นกปลดเทศบ ล
วสดุโฆษณ แล เผยแพร่

จ นวน

10,000 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ วสดุ ุปกรณ์ในก รจดท ป้ ย แล ุปกรณ์
เกี่ยวกบก รเผยแพร่ข่ วส รกิจกรรมก รปฏิบติง น
ต มร เบียบ
ส นกปลดเทศบ ล
วสดุเครื่ งแต่งก ย

จ นวน

10,000 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ เครื่ งแบบแล ชุดป้ งกน นตร ย
ขณ ปฏิบติง นข งพนกง นเทศกิจ เช่น ชุดปฏิบติก ร
ร งเท้ เสื้ ก๊กส ท้ นแสง เสื้ กนฝน มวกนิรภย ล
ต มร เบียบ
ส นกปลดเทศบ ล

2-8-6
วสดุค มพิวเต ร์
- เพื่ จ่ ยเป็นค่ วสดุ ุปกรณ์ค มพิวเต ร์ เช่น กร ด ษพิมพ์
ต่ เนื่ ง วพิมพ์ รื แถบพิมพ์ ส รบเครื่ งค มพิวเต ร์
โปรแกรมค มพิวเต ร์ ผง มึก แล ื่น ๆ
ส นกปลดเทศบ ล
ค่าสาธารณูปโภค
ค่ บริก รโทรศพท์
- เพื่ จ่ ยเป็นค่ โทรศพท์
ส นกปลดเทศบ ล

จ นวน

100,000 บ ท

รวม

10,000 บาท

จ นวน

10,000 บ ท

2-9-1
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565
เทศบ ลนครนครร ชสีม
เภ เมื งนครร ชสีม จง วดนครร ชสีม
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 24,193,500 บาท แยกเป็น
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รวม

24,193,500 บาท

รวม

19,943,500 บาท

รวม

19,943,500 บาท

เงินเดื นข้ ร ชก ร รื พนกง นส่วนท้ งถิ่น

จ นวน

9,507,900 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นเงินเดื นพนกง นเทศบ ล แล เงินปรบปรุง
เงินเดื นปร จ ป
ส นกปลดเทศบ ล
เงินเพิ่มต่ ง ๆ ข งข้ ร ชก ร รื พนกง นส่วนท้ งถิน่

จ นวน

170,400 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นเงินเพิ่มก รคร งชีพช่วคร วข งพนกง นเทศบ ล
แล เงินเพิ่ม ื่น ๆ
ส นกปลดเทศบ ล
ค่ จ้ งลกจ้ งปร จ

จ นวน

338,300 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ จ้ งลกจ้ งปร จ แล เงินปรบปรุง
ค่ จ้ งปร จ ป
ส นกปลดเทศบ ล
ค่ ต บแทนพนกง นจ้ ง

จ นวน

9,452,000 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ ต บแทนใ ้แก่พนกง นจ้ ง
ส นกปลดเทศบ ล
เงินเพิ่มต่ ง ๆ ข งพนกง นจ้ ง

จ นวน

474,900 บ ท

งบบุคลากร
เงินเดือน ฝายประจา

- เพื่ จ่ ยเป็นเงินเพิ่มค่ คร งชีพช่วคร วใ ้แก่พนกง นจ้ ง
ส นกปลดเทศบ ล

2-9-2
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ ต บแทนผ้ปฏิบติร ชก ร นเป็นปร โยชน์แก่ งค์กรปกคร งส่วน
ท้ งถิ่น
- เพื่ จ่ ยเป็นค่ ต บแทนผ้ปฏิบติร ชก ร นเป็นปร โยชน์แก่
งค์กรปกคร งส่วนท้ งถิ่น ดงนี้
+ ค่ ต บแทนบุคคล รื คณ กรรมก รผ้รบผิดช บ
ก รจดซื้ จดจ้ ง แล ก รบริ รพสดุภ ครฐ ข งเทศบ ลนคร
นครร ชสีม
+ เงินค่ ใช้จ่ ยที่ม บใ ้แก่ ส สมคร เพื่ เป็นค่ ป่วยก ร
ชดเชยก รง น รื เวล ที่เสียไป เพื่ สนบสนุนก รปฏิบติ
น้ ที่ในก รป้ งกนแล บรรเท ส ธ รณภย
ส นกปลดเทศบ ล
ค่ ต บแทนก รปฏิบติง นน กเวล ร ชก ร

รวม

3,410,000 บาท

รวม

285,000 บาท

จ นวน

90,000 บ ท

จ นวน

19,000 บ ท

จ นวน

176,000 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ ต บแทนก รปฏิบติง นน กเวล ร ชก ร
พนกง นเทศบ ล ลกจ้ งปร จ พนกง นจ้ ง ต มร เบียบ
ส นกปลดเทศบ ล
เงินช่วยเ ลื ก รศึกษ บุตร
เงินช่วยเ ลื ก รศึกษ บุตรข้ ร ชก ร/พนกง น/ลกจ้ งปร จ
- เพื่ จ่ ยเป็นเงินช่วยเ ลื ก รศึกษ บุตรพนกง นเทศบ ล
แล ลกจ้ งปร จ ข งส นกปลดเทศบ ล ที่ ย่ในเกณฑ์
ที่จ ต้ งจ่ ยเงินช่วยเ ลื ก รศึกษ บุตร ต มร เบียบ
ส นกปลดเทศบ ล

2-9-3
ค่าใช้สอย

รวม

895,000 บาท

จ นวน

50,000 บ ท

จ นวน

10,000 บ ท

ร ยจ่ ยเพื่ ใ ้ได้ม ซึ่งบริก ร
ร ยจ่ ยเพื่ ใ ้ได้ม ซึ่งบริก ร
- เพื่ จ่ ยเป็นร ยจ่ ยเพื่ ใ ้ได้ม ซึ่งบริก ร ดงนี้
+ ค่ จ้ งเ ม บริก รเท่ ที่จ เป็น เช่น ค่ ย้ ย
เครื่ งปรบ ก ศ ค่ ปรบปรุงกร แสไฟฟ้ ขดข้ ง แล
ค่ จ้ งเ ม ื่น ๆ ที่จ เป็น
+ ค่ ธรรมเนียมต่ ง ๆ
+ ค่ รบว รส ร แล นงสื พิมพ์ร ยวน
+ ค่ เย็บ นงสื เข้ ปก นงสื ต่ ง ๆ แล ค่ จ้ งพิมพ์
+ ค่ ร ว งบรรทุกสิ่งข งข งเทศบ ล
+ ค่ เช่ ทรพย์สินต่ ง ๆ
+ ค่ เบี้ยปร กนภยรถยนต์แล รถจกรย นยนต์ภ คบงคบ
ต มพร ร ชบญญติคุ้มคร งผ้ปร สบภยจ กรถ พ.ศ. 2535
ส นกปลดเทศบ ล
ร ยจ่ ยเกี่ยวเนื่ งกบก รปฏิบติร ชก รที่ไม่เข้ ลกษณ ร ยจ่ ยงบร ย
จ่ ย ื่น ๆ
ค่ ใช้จ่ ยในก รเดินท งไปร ชก รในร ช ณ จกร
- เพื่ จ่ ยเป็นค่ ใช้จ่ ยในก รเดินท งไปร ชก ร
ในร ช ณ จกร เป็นค่ เบี้ยเลี้ยงเดินท ง ค่ พ น
เดินท ง ค่ เช่ ที่พกในก รเดินท งไปร ชก ร
ในร ช ณ จกรข งพนกง นเทศบ ล ลกจ้ งปร จ
พนกง นจ้ ง แล สม ชิก ส สมครป้ งกนภยฝ่ ยพลเรื น
ส นกปลดเทศบ ล

2-9-4
ค่ ใช้จ่ ยในโครงก รรณรงค์ลด ุบติภยท งถนนช่วงเทศก ล
ปร จ ป
- เพื่ จ่ ยเป็นค่ ใช้จ่ ยในก รรณรงค์ลด ุบติภยท งถนน
ช่วงเทศก ลปร จ ป จ่ ยเป็นค่ เบี้ยเลี้ยงเดินท งข ง
พนกง นเทศบ ล ลกจ้ งปร จ พนกง นจ้ ง แล สม ชิก
ส สมครป้ งกนภยฝ่ ยพลเรื น แล วสดุ ื่น ในช่วง
เทศก ลต่ ง ๆ เช่น วน ยุดปใ ม่ สงกร นต์ ล โดยถวจ่ ย
ภ ยในวงเงิน 200,000 บ ท
- เป็นไปต มร เบียบกร ทรวงม ดไทย ว่ ด้วยค่ ใช้จ่ ย
ในก รเดินท งไปร ชก รข งเจ้ น้ ที่ท้ งถิ่น พ.ศ. 2555
แล ที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปต ม นงสื กร ทรวงม ดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวนที่ 30 มิถุน ยน 2564
- เป็นไปต มแผนพฒน เทศบ ลนครนครร ชสีม
พ.ศ. 2561-2565 น้ ที่ 3.1-24 ล ดบที่ 1
ส นกปลดเทศบ ล
ค่ ลงท เบียนในก รฝึก บรม
- เพื่ จ่ ยเป็นค่ ใช้จ่ ยในก รลงท เบียนเข้ รบก ร บรม
ต่ ง ๆ ที่ น่วยง นภ ยน กจดขึ้น
ส นกปลดเทศบ ล
ค่ บ รุงรกษ แล ซ่ มแซม
- เพื่ จ่ ยเป็นค่ ซ่ มแซมบ รุงรกษ ทรพย์สินเพื่ ใ ้ส ม รถ
ใช้ง นได้ต มปกติ
ส นกปลดเทศบ ล
ค่าวัสดุ
วสดุส นกง น
- เพื่ จ่ ยเป็นค่ วสดุ ุปกรณ์ เครื่ งเขียน แบบพิมพ์ ใช้ใน
ส นกง น เช่น กร ด ษ มึก ป กก ดินส กรรไกร
ย งลบ ล
ส นกปลดเทศบ ล

จ นวน

200,000 บ ท

จ นวน

35,000 บ ท

จ นวน

600,000 บ ท

รวม

1,675,000 บาท

จ นวน

20,000 บ ท

2-9-5
วสดุไฟฟ้ แล วิทยุ

จ นวน

40,000 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ ุปกรณ์ไฟฟ้ ต่ ง ๆ เช่น ส ยไฟ ล ดไฟฟ้
ในส นกง น ฟวส์ ุปกรณ์เครื่ งรบ-ส่งวิทยุสื่ ส ร แบตเต รี่
วิทยุสื่ ส ร ล
ส นกปลดเทศบ ล
วสดุง นบ้ นง นครว

จ นวน

10,000 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ ไม้กว ด ผงซกฟ ก แปรง น้ ย ดบกลิ่น
แก้วน้ ชุดก แฟ จ น แล ุปกรณ์ต่ ง ๆ
ส นกปลดเทศบ ล
วสดุก่ สร้ ง

จ นวน

5,000 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ วสดุก่ สร้ งต่ ง ๆ เพื่ ซ่ มแซมทรพย์สิน
ในกรณีเทศบ ลจดท ง น เช่น ซ่ มส นกง นเทศบ ล
บ้ นพกพนกง น แล จดซื้ เครื่ งมื เครื่ งใช้ต่ ง ๆ เช่น ฆ้ น
เสียม ล เท่ ที่จ เป็น
ส นกปลดเทศบ ล
วสดุย นพ น แล ขนส่ง

จ นวน

100,000 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ ย งน ก ย งใน น้ มนเบรก วเทียน แบตเต รี่
กุญแจต่ ง ๆ ไ ล่รถยนต์ เครื่ งสบน้ ดบเพลิง ตล ดจน
เครื่ งมื เครื่ งใช้ในก รบ รุงรกษ รื ซ่ มแซมวสดุต่ ง ๆ
แล ื่น ๆ ทดแทนที่ช รุด
ส นกปลดเทศบ ล
วสดุเชื้ เพลิงแล ล่ ลื่น
จ นวน

575,000 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ น้ มนเบนซิน น้ มนดีเซล แล น้ มน ล่ ลื่น
ื่น ๆ เพื่ ใช้กบรถยนต์ รถจกรย นยนต์ แล เครื่ งจกรกล
ส นกปลดเทศบ ล
วสดุโฆษณ แล เผยแพร่
- เพื่ จ่ ยเป็นค่ วสดุ ุปกรณ์ในก รจดท ป้ ย แล ุปกรณ์
เกี่ยวกบก รเผยแพร่ข่ วส รกิจกรรมก รปฏิบติง น
ส นกปลดเทศบ ล

จ นวน

5,000 บ ท

2-9-6
วสดุเครื่ งแต่งก ย

จ นวน

800,000 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ เครื่ งแบบแล ชุดป้ งกน นตร ย
ขณ ปฏิบติง นข งพนกง นดบเพลิง เช่น ชุดปฏิบติก ร
ร งเท้ ดบเพลิง มวกดบเพลิง เสื้ คลุมดบเพลิง เสื้ ก๊ก
ส ท้ นแสง เสื้ กนฝน มวกนิรภย ล ต มร เบียบ
ส นกปลดเทศบ ล
วสดุค มพิวเต ร์

จ นวน

20,000 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ วสดุ ุปกรณ์ค มพิวเต ร์ เช่น กร ด ษพิมพ์
ต่ เนื่ ง วพิมพ์ รื แถบพิมพ์ ส รบเครื่ งค มพิวเต ร์
โปรแกรมค มพิวเต ร์ ผง มึก แล ื่น ๆ
ส นกปลดเทศบ ล
วสดุเครื่ งดบเพลิง

จ นวน

100,000 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ ส ยส่งน้ ไม้ชกข ข้ แยกท งส่งน้ วฉีดน้
ดบเพลิงชนิดฟ กซ์ไฟร์เต ร์ ล
ส นกปลดเทศบ ล
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

555,000 บาท

จ นวน

507,000 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ กร แสไฟฟ้ สถ นีดบเพลิงถนนจ มสุร งค์ย ตร์
สถ นีย่ ยแ ่งที่ 1 สุรน ร ยณ์ สถ นีย่ ยแ ่งที่ 2 ก รเค
สถ นีย่ ยแ ่งที่ 3 วดศ ล ท ง แล ไฟส่ งสว่ งบริเวณถนน
ไฟใต้ ค รแฟลต มื่นไวยข งส นกง นเทศบ ล ล
ส นกปลดเทศบ ล
ค่ น้ ปร ป ค่ น้ บ ด ล
จ นวน

20,000 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ น้ ปร ป ปร จ สถ นีดบเพลิง
ถนนจ มสุร งค์ย ตร์ สถ นีย่ ยแ ง่ ที่ 1 สุรน ร ยณ์
สถ นีย่ ยแ ่งที่ 2 ก รเค แล สถ นีย่ ยแ ่งที่ 3
วดศ ล ท ง
ส นกปลดเทศบ ล
ค่ บริก รโทรศพท์

15,000 บ ท

ค่ ไฟฟ้

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ โทรศพท์สถ นีดบเพลิงถนนจ มสุร งค์ย ตร์
สถ นีย่ ยแ ่งที่ 1 สุรน ร ยณ์ สถ นีย่ ยแ ่งที่ 2 ก รเค
แล สถ นีย่ ยแ ่งที่ 3 วดศ ล ท ง
ส นกปลดเทศบ ล

จ นวน

2-9-7
ค่ บริก รสื่ ส รแล โทรคมน คม
- เพื่ จ่ ยเป็นค่ ใช้จ่ ยในก รเป็นสม ชิก ินเต ร์เน็ต
เช่น ค่ สม ชิก ค่ ใช้บริก รโทรศพท์ แล ค่ ใช้จ่ ย ื่น
ที่เกี่ยวข้ ง ล
ส นกปลดเทศบ ล
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จ นวน

13,000 บ ท

รวม

840,000 บาท

รวม

840,000 บาท

จ นวน

350,000 บ ท

จ นวน

490,000 บ ท

ครุภณฑ์ไฟฟ้ แล วิทยุ
โคมไฟส่ งสว่ ง
- เพื่ จ่ ยเป็นค่ โคมไฟส่ งสว่ ง Balloon Light System
ส รบใ ้แสงสว่ งในบริเวณปฏิบติง นก้ภยแล บรรเท
ส ธ รณภย ปร ก บด้วยเครื่ งปั่นไฟ ชุดโคมไฟส่ งสว่ ง
พร้ ม ุปกรณ์ปร ก บครบชุด จ นวน 1 ชุด เป็นเงิน
350,000 บ ท
- เป็นไปต ม นงสื กรมส่งเสริมก รปกคร งท้ งถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวนที่ 28 พฤษภ คม 2564
แล ต้งต มร ค ท้ งถิ่น
- เป็นไปต มแผนพฒน เทศบ ลนครนครร ชสีม
พ.ศ. 2561-2565 น้ ที่ 3.5-55 ล ดบที่ 3
ส นกปลดเทศบ ล
ครุภณฑ์วิทย ศ สตร์ รื ก รแพทย์
เครื่ งช่วย ยใจ
- เพื่ จ่ ยเป็นค่ เครื่ งช่วย ยใจ แบบ ด ก ศ SCBA
ชนิดส พ ย ลง ปร ก บด้วย น้ ก กเต็ม น้
ชุดส พ ย ลง แล ถง ก ศจุปร ม ณ 6.8 ลิตร
จ นวน 5 ชุด ๆ ล 98,000 บ ท เป็นเงิน 490,000 บ ท
- เป็นไปต ม นงสื กรมส่งเสริมก รปกคร งท้ งถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวนที่ 28 พฤษภ คม 2564
แล ต้งต มร ค ท้ งถิ่น
- เป็นไปต มแผนพฒน เทศบ ลนครนครร ชสีม
พ.ศ. 2561-2565 น้ ที่ 3.5-58 ล ดบที่ 1
ส นกปลดเทศบ ล

2-10-1
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครนครราชสีมา
าเภ เมื งนครราชสีมา จัง วัดนครราชสีมา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,252,800 บาท แยกเป็น
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานจราจร

รวม

7,252,800 บาท

รวม

1,988,000 บาท

รวม

1,988,000 บาท

เงินเดื นข้าราชการ รื พนักงานส่วนท้ งถิ่น

จานวน

1,246,700 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นเงินเดื นพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดื นประจาป
สานักช่าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ข งข้าราชการ รื พนักงานส่วนท้ งถิ่น

จานวน

21,300 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นเงินเพิ่มการคร งชีพชั่วคราวข งพนักงานเทศบาล
และเงินเพิ่ม ื่น ๆ
สานักช่าง
ค่าต บแทนพนักงานจ้าง

จานวน

648,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าต บแทนใ ้แก่พนักงานจ้าง
สานักช่าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ข งพนักงานจ้าง

จานวน

72,000 บาท

รวม

264,800 บาท

รวม

4,800 บาท

จานวน

4,800 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน ฝายประจา

- เพื่ จ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าคร งชีพชั่วคราวใ ้แก่พนักงานจ้าง
สานักช่าง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินช่วยเ ลื การศึกษาบุตร
เงินช่วยเ ลื การศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลกจ้างประจา
- เพื่ จ่ายเป็นเงินช่วยเ ลื การศึกษาบุตรข งพนักงาน
เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงม าดไทย
สานักช่าง

2-10-2
ค่าใช้สอย

รวม

250,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รายจ่ายเพื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่ จ่ายเป็นรายจ่ายเพื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้
+ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
ยานพา นะ ค่าธรรมเนียมในการรังวัดตรวจส บเขตที่ดิน ฯลฯ
+ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บ นังสื เข้าปก นังสื ค่าชดเชย
มิเต ร์ไฟฟาที่ชารุด
+ ค่าจ้างเ มาบริการต่าง ๆ เท่าที่จาเป็น
+ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มคร งผ้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
สานักช่าง
รายจ่ายเกี่ยวเนื่ งกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่าย ื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช าณาจักร
- เพื่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราช าณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพา นะ และ
ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ในระ ว่างเดินทางไปราชการ
ใ ้พนักงานเทศบาล ลกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
เมื่ มีความจาเป็นที่ต้ งเดินทางไปราชการ รื ในกรณี
ที่พนักงานเทศบาลโ น ย้าย ไปประจาสานักงาน ื่น
สานักช่าง
ค่าบารุงรักษาและซ่ มแซม
- เพื่ จ่ายเป็นค่าซ่ มแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่ ใ ้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
สานักช่าง
ค่าวัสดุ
วัสดุเครื่ งแต่งกาย
- เพื่ จ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่ งแต่งกาย เพื่ ใช้ในการซ่ มไฟฟา
สาธารณะ ซ่ มถนน ทางเท้า ท่ ระบายน้า เช่น เสื้ ผ้า
ชุดปฏิบัติงาน ถุงมื ร งเท้า เข็มขัด ฯลฯ
สานักช่าง

2-10-3
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

5,000,000 บาท

รวม

5,000,000 บาท

จานวน

5,000,000 บาท

ครุภัณฑ์ค มพิวเต ร์ รื ิเล็กทร นิกส์
ระบบบริ ารจัดการควบคุมไฟจราจร ัจฉริยะในเขตพื้นที่
เทศบาลนครนครราชสีมา
- เพื่ จ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบบริ ารจัดการควบคุมไฟจราจร
ัจฉริยะในเขตพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมา ตามแนว
ถนนมิตรภาพเริ่มจากบริเวณแยกซ ยสวายเรียง
ผ่านแยกนครราชสีมาไปถึงแยกประโดก ประก บด้วย
ระบบกล้ งวงจรปิด CCTV ระบบวิเคราะ ์ข้ มล
และระบบประมวลผลที่ส่วนกลาง เป็นต้น จานวน 1 ระบบ
เป็นเงิน 5,000,000 บาท
- เป็นไปตาม นังสื กรมส่งเสริมการปกคร งท้ งถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
และตั้งตามราคาท้ งถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 น้าที่ 97 ลาดับที่ 64
สานักช่าง

2-11-1
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565
เทศบ ลนครนครร ชสีม
เภ เมื งนครร ชสีม จง วดนครร ชสีม
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 13,335,400 บาท แยกเป็น
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

13,335,400 บาท

รวม

11,637,400 บาท

รวม

11,637,400 บาท

เงินเดื นข้ ร ชก ร รื พนกง นส่วนท้ งถิ่น

จ นวน

9,254,900 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นเงินเดื นพนกง นเทศบ ล แล เงินปรบปรุง
เงินเดื นปร จ ป
ส นกก รศึกษ
เงินเพิ่มต่ ง ๆ ข งข้ ร ชก ร รื พนกง นส่วนท้ งถิน่

จ นวน

180,000 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ ต บแทนร ยเดื นปร เภท นวยก ร
ท้ งถิ่นร ดบสง จ นวน 1 ตร เป็นเงิน ตร เดื นล
10,000 บ ท ร ดบกล ง จ นวน 2 ตร เป็นเงิน ตร เดื นล
2,500 บ ท เงินเพิ่มก รคร งชีพช่วคร ว แล เงินเพิ่ม ื่น ๆ
ส นกก รศึกษ
เงินปร จ ต แ น่ง

จ นวน

252,000 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นเงินปร จ ต แ น่งปร เภท นวยก รท้ งถิ่น
ร ดบสง จ นวน 1 ตร เป็นเงิน ตร เดื นล 10,000 บ ท
ร ดบกล ง จ นวน 2 ตร เป็นเงิน ตร เดื นล 2,500 บ ท
ร ดบต้น จ นวน 4 ตร เป็นเงิน ตร เดื นล 1,500 บ ท
ส นกก รศึกษ
ค่ ต บแทนพนกง นจ้ ง

จ นวน

1,874,400 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ ต บแทนใ ้แก่พนกง นจ้ ง
ส นกก รศึกษ
เงินเพิ่มต่ ง ๆ ข งพนกง นจ้ ง

จ นวน

76,100 บ ท

งบบุคลากร
เงินเดือน ฝายประจา

- เพื่ จ่ ยเป็นเงินเพิ่มค่ คร งชีพช่วคร วใ ้แก่พนกง นจ้ ง
ส นกก รศึกษ

2-11-2
งบดาเนินงาน

รวม

1,698,000 บาท

รวม

590,000 บาท

จ นวน

100,000 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ ต บแทนบุคคล รื คณ กรรมก ร
ผ้รบผิดช บก รจดซื้ จดจ้ ง แล ก รบริ รพสดุภ ครฐ
ข งเทศบ ลนครนครร ชสีม
ส นกก รศึกษ
ค่ ต บแทนก รปฏิบติง นน กเวล ร ชก ร

จ นวน

70,000 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ ต บแทนก รปฏิบติง นน กเวล ร ชก ร
แก่พนกง น แล ลกจ้ งที่ม ปฏิบติง นน กเวล ร ชก ร
ส นกก รศึกษ
ค่ เช่ บ้ น

จ นวน

350,000 บ ท

จ นวน

70,000 บ ท

ค่าตอบแทน
ค่ ต บแทนผ้ปฏิบติร ชก ร นเป็นปร โยชน์แก่ งค์กรปกคร งส่วน
ท้ งถิ่น

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ เช่ บ้ นข งพนกง นเทศบ ล ที่มีสิทธิเบิกได้
ต มร เบียบกร ทรวงม ดไทย
ส นกก รศึกษ
เงินช่วยเ ลื ก รศึกษ บุตร
เงินช่วยเ ลื ก รศึกษ บุตรข้ ร ชก ร/พนกง น/ลกจ้ งปร จ
- เพื่ จ่ ยเป็นเงินช่วยเ ลื ก รศึกษ บุตรข งพนกง นเทศบ ล
แล ลกจ้ งปร จ ต มร เบียบกร ทรวงม ดไทย
ส นกก รศึกษ

2-11-3
ค่าใช้สอย

รวม

350,000 บาท

จ นวน

50,000 บ ท

จ นวน

25,000 บ ท

ร ยจ่ ยเพื่ ใ ้ได้ม ซึ่งบริก ร
ร ยจ่ ยเพื่ ใ ้ได้ม ซึ่งบริก ร
- เพื่ จ่ ยเป็นร ยจ่ ยเพื่ ใ ้ได้ม ซึ่งบริก ร ดงนี้
+ ค่ จ้ งเ ม บริก รต่ ง ๆ เช่น ค่ จ้ งเ ม แรงง น
ค่ จ้ งเ ม ท คว มส ด ค่ จ้ งย ม ค่ จ้ งเ ม รถรบ-ส่ง
ค่ ติดต้งไฟฟ้ ค่ ติดต้งโทรศพท์ แล ค่ จ้ งเ ม ื่น ๆ
ที่จ เป็น ล
+ ค่ รบว รส ร เช่น นงสื พิมพ์ นิตยส รท้ งถิ่น ล
+ ค่ โฆษณ แล เผยแพร่ข่ วท งวิทยุ โทรทศน์
นงสื พิมพ์ ปร ช สมพนธ์ในรปแบบต่ ง ๆ เช่น
ป้ ยคทเ ท์ ล
+ ค่ เช่ ทรพย์สิน
+ ค่ ธรรมเนียมต่ ง ๆ
+ ค่ เบี้ยปร กนภยรถยนต์แล รถจกรย นยนต์ภ คบงคบ
ต มพร ร ชบญญติคุ้มคร งผ้ปร สบภยจ กรถ พ.ศ. 2535
ส นกก รศึกษ
ร ยจ่ ยเกี่ยวเนื่ งกบก รปฏิบติร ชก รที่ไม่เข้ ลกษณ ร ยจ่ ยงบร ย
จ่ ย ื่น ๆ
ค่ ใช้จ่ ยในก รเดินท งไปร ชก รในร ช ณ จกร
- เพื่ จ่ ยเป็นค่ ใช้จ่ ยในก รเดินท งไปร ชก ร
ในร ช ณ จกร ข งพนกง นเทศบ ล พนกง นจ้ ง
แล บุคล กรท งก รศึกษ เช่น ค่ เบี้ยเลี้ยงเดินท ง
ไปร ชก รต่ งจง วด รื โ น ย้ ย ล
ส นกก รศึกษ

2-11-4
ค่ ใช้จ่ ยในโครงก ร บรมพฒน บุคล กรในสงกดส นกก รศึกษ

จ นวน

100,000 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ ใช้จ่ ยในก รจด บรมแล ศึกษ ดง นแก่
ผ้บริ รก รศึกษ ผ้บริ รสถ นศึกษ บุคล กรท งก รศึกษ
แล พนกง นจ้ งในสงกดส นกก รศึกษ จ่ ยเป็นค่ วสดุ
ค่ ข งร งวล ค่
ร ค่
รว่ งแล เครื่ งดื่ม ค่ ต บแทน
ก รปฏิบติง นน กเวล ร ชก ร แล ค่ ใช้จ่ ย ื่น ๆ โดยถวจ่ ย
ภ ยในวงเงิน 100,000 บ ท
- เป็นไปต มร เบียบกร ทรวงม ดไทย ว่ ด้วยค่ ใช้จ่ ย
ในก รฝึก บรม แล ก รเข้ รบก รฝึก บรมข งเจ้ น้ ที่
ท้ งถิ่น พ.ศ. 2557 แล ที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปต มแผนพฒน เทศบ ลนครนครร ชสีม
พ.ศ. 2561-2565 น้ ที่ 3.1-42 ล ดบที่ 7
ส นกก รศึกษ
ค่ ลงท เบียนในก รฝึก บรม
จ นวน

25,000 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ ใช้จ่ ยในก รลงท เบียนเข้ รบก ร บรม
ต่ ง ๆ ที่ น่วยง นภ ยน กจดขึ้น
ส นกก รศึกษ
ค่ บ รุงรกษ แล ซ่ มแซม

จ นวน

150,000 บ ท

รวม

655,000 บาท

วสดุส นกง น

จ นวน

150,000 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ วสดุส นกง น เช่น กร ด ษ เครื่ งเขียน
แล แบบพิมพ์ต่ ง ๆ ใช้ในส นกง น ล
ส นกก รศึกษ
วสดุไฟฟ้ แล วิทยุ

จ นวน

10,000 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ ซ่ มแซมบ รุงรกษ ทรพย์สินเพื่ ใ ้ส ม รถ
ใช้ง นได้ต มปกติ
ส นกก รศึกษ
ค่าวัสดุ

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ วสดุไฟฟ้ แล วิทยุ เช่น ส ยไฟฟ้
ล ดไฟฟ้ ล
ส นกก รศึกษ

2-11-5
วสดุง นบ้ นง นครว

จ นวน

60,000 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ วสดุง นบ้ นง นครว ได้แก่ ุปกรณ์ง นบ้ น
แปรง ผงซกฟ ก ไม้กว ด ล
ส นกก รศึกษ
วสดุย นพ น แล ขนส่ง

จ นวน

40,000 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ วสดุย นพ น แล ขนส่ง เช่น ย งน ก
ย งใน ล
ส นกก รศึกษ
วสดุเชื้ เพลิงแล ล่ ลื่น

จ นวน

250,000 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ วสดุเชื้ เพลิงแล ล่ ลื่น ได้แก่ น้ มนเบนซิน
น้ มนดีเซล น้ มนเครื่ ง ล
ส นกก รศึกษ
วสดุโฆษณ แล เผยแพร่

จ นวน

5,000 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ วสดุโฆษณ แล เผยแพร่ เช่น สี แผ่นซีดี
ม้วนเทป วีดีโ เทป ล
ส นกก รศึกษ
วสดุค มพิวเต ร์

จ นวน

140,000 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ วสดุค มพิวเต ร์ ได้แก่ แผ่น รื
จ นบนทึกข้ มล เทปบนทึกข้ มล วพิมพ์ รื แถบพิมพ์
โปรแกรมค มพิวเต ร์ ส รบเครื่ งค มพิวเต ร์ ล
ส นกก รศึกษ
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

103,000 บาท

ค่ บริก รโทรศพท์

จ นวน

3,000 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ โทรศพท์ในก รติดต่ ร ชก รกบ น่วยง น
ื่น ๆ ข ง น่วยง นในสงกดส นกก รศึกษ ล
ส นกก รศึกษ
ค่ บริก รสื่ ส รแล โทรคมน คม

จ นวน

100,000 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นค่ บริก รท ง ินเต ร์เน็ต ก รเชื่ มต่
ินเต ร์เน็ตคว มเร็วสง ค่ บริก รร ยเดื น ข งส นก
ก รศึกษ
ส นกก รศึกษ

2-12-1
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครนครราชสีมา
อาเภอเมืองนครราชสีมา จัง วัดนครราชสีมา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 335,983,200 บาท แยกเป็น
แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน ฝายประจา

รวม 335,983,200 บาท
รวม 184,164,500 บาท
รวม 184,164,500 บาท

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จานวน 133,683,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (พนักงานเทศบาล
สามัญและพนักงานครูเทศบาล) และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจาปี (พนักงานเทศบาลสามัญ จานวน 4,188,900 บาท
พนักงานครูเทศบาล จานวน 129,494,500 บาท)
(สานักการศึกษา)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จานวน

13,838,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนรายเดือนของผู้อานวยการ
สถานศึกษา รองผู้อานวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก
และเงินเพิ่มอื่น ๆ (พนักงานเทศบาลสามัญ จานวน 372,000
บาท พนักงานครูเทศบาล จานวน 13,466,400 บาท)
(สานักการศึกษา)
เงินวิทยฐานะ

จานวน

15,686,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะใ ้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ
และพนักงานครูเทศบาล (พนักงานเทศบาลสามัญ จานวน
372,000 บาท พนักงานครูเทศบาล จานวน 15,314,400 บาท)
(สานักการศึกษา)
ค่าจ้างลูกจ้างประจา

จานวน

1,502,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจา และเงินปรับปรุง
ค่าจ้างประจาปี
(สานักการศึกษา)

2-12-2
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจา

จานวน

50,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจา ผู้ได้รับ
เงินเดือน รือค่าจ้างถึงขันสูงของอันดับ รือตาแ น่ง
(สานักการศึกษา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

18,508,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใ ้แก่พนักงานจ้าง
(สานักการศึกษา)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จานวน

895,400 บาท

รวม

94,312,300 บาท

รวม

465,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การตรวจและประเมินในระดับ
ความชานาญ รือความเชี่ยวชาญ รือความเชี่ยวชาญพิเศษ
และผลงานทางวิชาการของพนักงานครูเทศบาลผู้ขอรับ
การประเมิน และค่าบริ ารจัดการผู้ตรวจการประเมินผลงาน
- เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
(เงินอุด นุน)
(สานักการศึกษา)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จานวน

55,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แก่พนักงาน และลูกจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(สานักการศึกษา)
ค่าเช่าบ้าน

จานวน

140,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวใ ้แก่พนักงานจ้าง
(สานักการศึกษา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบกระทรวงม าดไทย
(สานักการศึกษา)

2-12-3
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจา ตามระเบียบกระทรวงม าดไทย
(สานักการศึกษา)
ค่าใช้สอย

จานวน

70,000 บาท

รวม

52,762,600 บาท

จานวน

1,100,000 บาท

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี
+ ค่าจ้างเ มาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเ มาแรงงาน
ค่าจ้างเ มาทาความสะอาด ค่าจ้างยาม ค่าจ้างเ มารถรับ-ส่ง
ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังโทรศัพท และค่าจ้างเ มาอื่น ๆ
ที่จาเป็น ฯลฯ
+ ค่ารับวารสาร เช่น นังสือพิมพ นิตยสารท้องถิ่น ฯลฯ
+ ค่าเข้าเล่ม นังสือ เข้าปก นังสือต่าง ๆ
+ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ โทรทัศน
นังสือพิมพ ประชาสัมพันธในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
ป้ายคัทเอาท ฯลฯ
+ ค่าเช่าทรัพยสิน เช่น ค่าเช่าที่ดินโรงเรียนเทศบาล 5
(วัดป่าจิตตสามัคคี) ฯลฯ
+ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
+ ค่าเบียประกันภัยรถยนตและรถจักรยานยนตภาคบังคับ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
(สานักการศึกษา)

2-12-4
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

จานวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
และบุคลากรทางการศึกษา เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพา นะ
ค่าเช่าที่พักระ ว่างเดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการอบรม
ติดต่อราชการต่างจัง วัด รือโอน (ย้าย) ฯลฯ
- เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
(เงินอุด นุน)
(สานักการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าค่ายพัฒนาทักษะกิจกรรมการเรียนรู้

จานวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาทักษะ
ด้านการอ่านการเขียน การคิดคานวณใ ้กับนักเรียนใน
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา จัดกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยการเสริมสร้างทักษะ การคิด
เชิงบริ าร (EF) ทักษะชีวิต และทักษะในศตวรรษที่ 21
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
ฯลฯ จ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน ค่าของรางวัล ค่าอา าร
ค่าอา ารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างนักศึกษา รือค่าตอบแทน
นักเรียน โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 50,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 3.2-16 ลาดับที่ 16
(สานักการศึกษา)

2-12-5
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันคนเก่งภายในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครนครราชสีมา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ จัดทา
ข้อทดสอบในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สา รับใช้ทดสอบนักเรียน
ในการเข้าร่วมแข่งขันคนเก่งในท้องถิ่นระดับจัง วัด ระดับ
เขตการศึกษา และระดับประเทศ จ่ายเป็นค่าจัดพิมพข้อทดสอบ
ค่าวัสดุสานักงาน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าอา าร
ค่าอา ารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ค่าเบียเลียง ค่าเช่าที่พัก ค่าเดินทางไปราชการ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 50,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 3.2-10 ลาดับที่ 11
(สานักการศึกษา)

จานวน

50,000 บาท

2-12-6
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันทักษะและกิจกรรมทางวิชาการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ
ภายในสังกัด ระดับจัง วัด กลุ่มจัง วัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 14
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเ นือและระดับประเทศ และระดับ
เขตพืนที่การศึกษา เช่น คัดลายมือ ประกวดวาดภาพ ประกวด
งานประดิษฐ ประกวดร้องเพลง ประกวดอ่านทานองเสนาะ
แข่งขันตอบปัญ า ฯลฯ โดยแบ่งเป็นระดับปฐมวัย ระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับการแข่งขันภายใน
รือเข้าร่วมแข่งขันกับ น่วยงานอื่น จ่ายเป็นค่าของรางวัล
ค่าวัสดุสานักงาน ค่าจัดทาเอกสารเผยแพร่ ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตัดสิน ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน ค่าสนับสนุนรายการ
แสดงบนเวที ค่าเบียเลียง ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเ มาบริการ
ค่ายานพา นะ ค่านามันเชือเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 100,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 3.2-13 ลาดับที่ 13
(สานักการศึกษา)

จานวน

100,000 บาท

2-12-7
ค่าใช้จ่ายในโครงการงานอาชีพจากท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน

จานวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมการเรียนรู้งานอาชีพ
ท้องถิ่น เพื่อจัด าวัสดุ อุปกรณที่เกี่ยวกับงานอาชีพ
ท้องถิ่นของนักเรียน โดยจ่ายเป็นค่าอา ารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอา าร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก
ค่ายานพา นะ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่าย
ภายในวงเงิน 100,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริ าร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 3.2-49 ลาดับที่ 46
(สานักการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ

จานวน

300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดร้านนิทรรศการ การแข่งขัน
กิจกรรมทางวิชาการ การประกวดผลงานครู ในระดับท้องถิ่น
ระดับจัง วัด ระดับกลุ่มจัง วัด ระดับภาค ระดับประเทศ
จ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน ค่าจ้างเ มาบริการ ค่าเช่า
สถานที่ ค่านามันเชือเพลิง ค่ายานพา นะ ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน รือค่าจ้างนักเรียน นักศึกษา ค่าใช้จ่าย
เบ็ดเตล็ด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน
300,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริ าร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 3.1-36 ลาดับที่ 1
(สานักการศึกษา)

2-12-8
ค่าใช้จ่ายในโครงการนิเทศและติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
สถานศึกษา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่ม
ระดับจัง วัด ระดับประเทศ คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการจัดการศึกษา เป็นค่าจ้างเ มาจัดทาคู่มือ
การดาเนินการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ในการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการจัดการศึกษา ค่าวัสดุสานักงาน ค่าอา าร
ค่าอา ารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเ มาบริการ ค่าจ้างเ มา
เข้ารูปเล่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน
30,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริ าร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 3.1-37 ลาดับที่ 2
(สานักการศึกษา)

จานวน

30,000 บาท

2-12-9
ค่าใช้จ่ายในโครงการประกวดสภานักเรียน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดสภานักเรียน
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา จ่ายเป็น
ค่าของรางวัล ค่าวัสดุ ค่าจ้างเ มา ใบประกาศเกียรติคุณ
ค่าจัดทาเอกสารเผยแพร่ ค่าอา าร ค่าอา ารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 10,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริ าร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 3.2-17 ลาดับที่ 17
(สานักการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธการจัดการศึกษาเทศบาลนคร
นครราชสีมา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธแจ้งและรับเด็ก
เข้าเรียน ค่าจัดทาเอกสารสรุปผลการศึกษา เพื่อใช้เผยแพร่
ใ ้โรงเรียนในสังกัด จ่ายเป็นค่าจัดพิมพเป็นรูปเล่ม ค่าจ้างเ มา
ค่าวัสดุสานักงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน
40,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริ าร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 3.2-25 ลาดับที่ 26
(สานักการศึกษา)

จานวน

10,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

2-12-10
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น

จานวน

40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประสานงาน
วิชาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กลุ่มจัง วัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 14
ระดับส่วนกลาง ระดับท้องถิ่น ระดับจัง วัด ระดับกลุ่ม และระดับ
ประเทศ เป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าจ้างเ มา ค่าเช่า
ที่พัก ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอา าร
ค่าอา ารว่างและเครื่องดื่ม ค่าโล่ประกาศเกียรติคุณ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 40,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริ าร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 3.2-14 ลาดับที่ 14
(สานักการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
จานวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาผู้เรียน พนักงานครู
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จัดทาสื่อและนวัตกรรมการศึกษา
จัดทา Website เป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าจ้างเ มา
ค่าเช่าที่พัก ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าของที่ระลึก
ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 30,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริ าร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 3.2-11 ลาดับที่ 12
และแก้ไข
(สานักการศึกษา)

2-12-11
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาดนตรีของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครนครราชสีมา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักเรียนเข้าประกวด
แสดงวงดนตรี เช่น ประกวดดนตรีประเภทต่าง ๆ รือประกวด
วงดนตรีพร้อม างเครื่อง การอบรมพัฒนาทักษะการดนตรีใ ้แก่
นักเรียน จ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน ค่าเก็บตัวนักเรียน ผู้ควบคุม
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ค่าเบียเลียง ค่ายานพา นะ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าตัดชุดเครื่องแต่งกาย ค่าทาฉากประกอบการแสดง
ค่าวัสดุดนตรี ค่านามันเชือเพลิง ค่าจ้างเ มา ค่าเช่าชุดนักแสดง
ค่าจ้างทาความสะอาดชุด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายใน
วงเงิน 80,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 3.2-26 ลาดับที่ 27
(สานักการศึกษา)

จานวน

80,000 บาท

2-12-12
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลากรครู โรงเรียนเทศบาล 1
(บูรพาวิทยากร) เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าสู่ม าวิทยาลัย
(Pre Univercity)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา แก่
บุคลากรครู บุคลากรทางการศึกษา ครู โรงเรียนเทศบาล 1
(บูรพาวิทยากร) โดยจ่ายเป็นค่าอา าร ค่าอา ารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก
ค่ายานพา นะ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่าย
ภายในวงเงิน 300,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 3.2-48 ลาดับที่ 45
(สานักการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริ ารศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาและจัด าสื่อการเรียน
การสอน จัดอบรมและศึกษาดูงานใ ้แก่ผู้ดูแลเด็กเล็ก ผู้ดูแล
เด็กอนุบาลและปฐมวัย คณะกรรมการบริ ารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และเจ้า น้าที่ที่เกี่ยวข้อง จานวนไม่น้อยกว่า 60 คน เป็นค่าวัสดุ
ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าสถานที่ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่ายานพา นะ ค่าจ้างเ มา
และบริการ ค่านามันเชือเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่าย
ภายในวงเงิน 50,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริ าร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 3.2-22 ลาดับที่ 24
(สานักการศึกษา)

จานวน

300,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

2-12-13
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

จานวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในการปรับ ลักสูตรและสาธิตการสอนแบบบูรณาการ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนเทศบาล 5
(วัดป่าจิตตสามัคคี) เป็นค่าวัสดุ ค่าจ้างเ มาบริการ
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่านามันเชือเพลิง
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 100,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริ าร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 3.2-7 ลาดับที่ 8
(สานักการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายในโครงการวัดผลและประเมินผล

จานวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและประชุม
คณะกรรมการวิชาการ จัดทา รือจัด าข้อทดสอบ
สร้างเครื่องมือในการวัดผลประเมินผลของนักเรียน
ประมวลผลการประเมินคุณภาพทุกระดับ จ่ายเป็น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุ
ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเ มา
เข้ารูปเล่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน
30,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริ าร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 3.1-40 ลาดับที่ 5
(สานักการศึกษา)

2-12-14
ค่าใช้จ่ายในโครงการวิจัยทางการศึกษา

จานวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาในการ
ทาวิจัย ค่าใช้จ่ายในการทาวิจัยเก็บข้อมูลค้นคว้าเอกสารอ้างอิง
ค่าวัสดุ ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าสถานที่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าจ้างเ มาเข้าเล่ม ค่าตอบแทน รือค่าจ้างนักเรียน นักศึกษา
ในการจัดเก็บและจัดทาข้อมูล การจัดทาและพัฒนา Website
เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของครู และบุคลากรทางการศึกษา
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 10,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริ าร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 3.2-15 ลาดับที่ 15
(สานักการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ จานวน

1,500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเ มาครูชาวต่างชาติ ค่าจัดอบรม
และประเมินการสอนครูชาวต่างชาติ ค่าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา รือคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการสอน การประเมินคุณภาพการสอนของครู
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดทาเอกสาร ค่าวัสดุ ค่าอา าร
ค่าอา ารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่าย
ภายในวงเงิน 1,500,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริ าร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 3.2-9 ลาดับที่ 10
(สานักการศึกษา)

2-12-15
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมทักษะและการแข่งขันวิชาการ
ศิลป ัตถกรรม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ
การประกวดผลงานนักเรียน ระดับเขต ระดับจัง วัด และ
ระดับชาติ จ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน ค่าจ้างเ มาบริการ
ค่าเช่าสถานที่ ค่านามันเชือเพลิง ค่ายานพา นะ ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบียเลียง ค่าเช่าที่พัก
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน รือค่าจ้างนักเรียน นักศึกษา
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน
30,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริ าร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครังที่ 2 น้าที่ 22 ลาดับที่ 1
(สานักการศึกษา)

จานวน

30,000 บาท

2-12-16
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กเล็ก
และนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา

จานวน

50,000 บาท

จานวน

42,432,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้
ทุกระดับชันของนักเรียน และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อใ ้สถานศึกษาจัดกิจกรรม รือ
โครงการพัฒนาผู้เรียน โดยจัดอบรมใ ้กับผู้เรียน แข่งขันกีฬา
ภายใน แข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ ศึกษาแ ล่งเรียนรู้
นอกสถานที่ กิจกรรมอื่น ๆ ตามโอกาสและเทศกาลต่าง ๆ
จ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าสมนาคุณวิทยากรและกรรมการตัดสิน
กิจกรรม ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและเครื่องดื่ม ค่านามัน
เชือเพลิง ค่าจ้างเ มาบริการ ค่าสถานที่ ค่าของรางวัล
ค่าตอบแทนและจ้างนักเรียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 50,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริ าร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 3.2-20 ลาดับที่ 21
(สานักการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริ ารสถานศึกษา

2-12-17
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริ ารสถานศึกษา สา รับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษา ดังนี
1. ค่าอา ารกลางวัน จานวน 15,192,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอา ารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครนครราชสีมา คนละ 21 บาท จานวน 200 วัน
เป็นเงิน 12,604,200 บาท และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลนครนครราชสีมา คนละ 21 บาท จานวน 245 วัน
เป็นเงิน 2,588,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายสา รับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาของท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพืนฐานสา รับนักเรียน
ยากจน) จานวน 832,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยพืนฐานเพื่อนักเรียนยากจน ของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขันพืนฐาน จานวน
25,062,200 บาท
+ ค่าจัดการเรียนการสอน (ราย ัว) จานวน
14,131,800 บาท
+ ค่า นังสือเรียน จานวน 3,906,900 บาท
+ ค่าอุปกรณการเรียน จานวน 1,886,000 บาท
+ ค่าเครื่องแบบนักเรียน จานวน 1,960,800 บาท
+ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จานวน
3,176,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการศึกษาตังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขันพืนฐาน ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครนครราชสีมา
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสา รับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก จานวน 1,316,200 บาท
+ ค่าจัดการเรียนการสอน (ราย ัว) จานวน
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855,100 บาท
+ ค่า นังสือเรียน จานวน 81,600 บาท
+ ค่าอุปกรณการเรียน จานวน 122,400 บาท
+ ค่าเครื่องแบบนักเรียน จานวน 81,600 บาท
+ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน 175,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการศึกษาสา รับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
5. ค่าใช้จ่ายสา รับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาของท้องถิ่น (ค่าเบียประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา)
จานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบียประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
(เงินอุด นุน)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 3.2-28 ลาดับที่ 29
(สานักการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายในโครงการ ้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตรคณิตศาสตร ตาม ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการในการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และฝึกทักษะ
ด้านวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี จ่ายค่าคู่มือ
กิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ ค่าอา าร ค่าอา ารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 500,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริ าร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 3.2-57 ลาดับที่ 52
และแก้ไข
(สานักการศึกษา)

จานวน

500,000 บาท
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ค่าใช้จ่ายในโครงการ ้องเรียนสองภาษา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเ มาครูชาวต่างชาติ ครูชาวไทย
สา รับ ้องเรียนสองภาษา ระดับอนุบาล ประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา ของโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)
ค่าอบรมพัฒนาการสอนของครูในโครงการ ค่าจัดทา
สื่อการสอน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน
5,200,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริ าร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 3.2-52 ลาดับที่ 48
(สานักการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและศึกษาดูงานใ ้กับ
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 และชันมัธยมศึกษา โรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครนครราชสีมา จ่ายเป็นค่าอา าร ค่าอา ารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าสถานที่ ค่าวัสดุ ค่าแบบพิมพ
ค่าจ้างเ มา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน
30,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริ าร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 3.2-21 ลาดับที่ 22
(สานักการศึกษา)

จานวน

5,200,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

2-12-20
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคณะกรรมการสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลนครนครราชสีมา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสา รับจัดอบรมใ ้ความรู้แก่
คณะกรรมการสถานศึกษา ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
ฝึกอบรม ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเ มา
บริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน
30,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริ าร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 3.1-45 ลาดับที่ 10
(สานักการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนสังกัด
เทศบาลนครนครราชสีมา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและศึกษาดูงานใ ้กับ
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 และชันมัธยมศึกษา โรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครนครราชสีมา จ่ายเป็นค่าอา าร ค่าอา ารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าสถานที่ ค่าวัสดุ ค่าเครื่องแบบ
ค่าจ้างเ มา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน
20,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริ าร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 3.2-21 ลาดับที่ 23
(สานักการศึกษา)

จานวน

30,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

2-12-21
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษาและดูงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมครูผู้สอนทุกระดับชัน
และบุคลากรทางการศึกษา อบรมใน ลักสูตรการเรียน
การสอนต่าง ๆ และกิจกรรมการเรียนรู้ ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนางานวิชาการและคุณภาพทางการศึกษา และ
จัดใ ้มีการอบรมและศึกษาดูงานทังในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าอา าร ค่าอา ารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของขวัญของรางวัล
ค่ายานพา นะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน
50,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริ าร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 3.1-43 ลาดับที่ 8
(สานักการศึกษา)

จานวน

50,000 บาท

2-12-22
ค่าใช้จ่ายในโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี
และยุวกาชาด

จานวน

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ
เนตรนารี และยุวกาชาด โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา
ค่าเข้าค่ายร่วมชุมนุมลูกเสือท้องถิ่น ค่าฝึกอบรมนาย มู่
รองนาย มู่ลูกเสือ เนตรนารี ผู้นายุวกาชาด และผู้กากับ
ลูกเสือ โดยจ่ายเป็นค่ายานพา นะ ค่าอา าร ค่าอา ารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าเช่าที่พัก
ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพิธีเปิด-ปิดงานฝึกอบรม
ค่าจัดทาเอกสารสิ่งพิมพ ค่าเช่าเครื่องเสียง
ค่าสาธารณูปโภค ค่าตอบแทนกิจกรรมการแสดง
บนเวที ค่าวัสดุ ค่าจ้างเ มา ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่านามันเชือเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่าย
ภายในวงเงิน 100,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริ าร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 3.2-18 ลาดับที่ 18
(สานักการศึกษา)
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
ต่าง ๆ ที่ น่วยงานภายนอกจัดขึน
(สานักการศึกษา)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใ ้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
(สานักการศึกษา)

2-12-23
ค่าวัสดุ

รวม

35,144,700 บาท

วัสดุสานักงาน

จานวน

300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ มึก ปากกา
และเครื่องเขียน แบบพิมพต่าง ๆ ใช้ในสานักงาน นังสือ
้องสมุด ฯลฯ
(สานักการศึกษา)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า
ลอดไฟฟ้า ฯลฯ
(สานักการศึกษา)
วัสดุงานบ้านงานครัว

จานวน

33,574,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ อา ารเสริม (นม)
อุปกรณงานบ้าน แปรง ผงซักฟอก ไม้กวาด ฯลฯ
- เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
(เงินอุด นุน)
(สานักการศึกษา)
วัสดุก่อสร้าง

จานวน

200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต ทราย
กระเบือง รวมทังวัสดุก่อสร้างอื่น ฯลฯ
(สานักการศึกษา)
วัสดุยานพา นะและขนส่ง

จานวน

80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพา นะและขนส่ง เช่น ยางนอก
ยางใน ฯลฯ
(สานักการศึกษา)
วัสดุเชือเพลิงและ ล่อลื่น

จานวน

180,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและ ล่อลื่น ได้แก่ นามันเบนซิน
นามันดีเซล นามันเครื่อง ฯลฯ
(สานักการศึกษา)
วัสดุวิทยาศาสตร รือการแพทย

จานวน

150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร รือการแพทย เช่น
แอลกอฮอล เวชภัณฑ นายาต่าง ๆ คลอรีน ฯลฯ
(สานักการศึกษา)

2-12-24
วัสดุการเกษตร

จานวน

80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ดิน และอุปกรณ
ต่าง ๆ ฯลฯ
(สานักการศึกษา)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จานวน

40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี แผ่นซีดี
ม้วนเทป วีดีโอเทป ฯลฯ
(สานักการศึกษา)
วัสดุกีฬา

จานวน

120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณต่าง ๆ เช่น ลูกฟุตบอล
ลูกปิงปอง ฯลฯ
(สานักการศึกษา)
วัสดุคอมพิวเตอร

จานวน

150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร ได้แก่ แผ่น รือ
จานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ัวพิมพ รือแถบพิมพ
โปรแกรมคอมพิวเตอร สา รับเครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ
(สานักการศึกษา)
วัสดุการศึกษา

จานวน

170,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณที่ใช้ในสถานศึกษาและใช้
เกี่ยวกับการเรียนการสอน งานเลือกแขนงต่าง ๆ เช่น
โตะนักเรียน ฯลฯ ของ น่วยงานในสังกัดสานัก
การศึกษา
(สานักการศึกษา)
วัสดุดนตรี

จานวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดนตรี ฯลฯ
(สานักการศึกษา)
วัสดุอื่น

จานวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุใน มวด
ต่าง ๆ ฯลฯ
(สานักการศึกษา)

2-12-25
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

5,940,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

จานวน

4,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของ น่วยงานในสังกัด
สานักการศึกษา
(สานักการศึกษา)
ค่านาประปา ค่านาบาดาล

จานวน

1,200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่านาประปาของ น่วยงานในสังกัด
สานักการศึกษา
(สานักการศึกษา)
ค่าบริการโทรศัพท

จานวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพทในการติดต่อราชการกับ น่วยงาน
อื่น ๆ ของ น่วยงานในสังกัดสานักการศึกษา ฯลฯ
(สานักการศึกษา)
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จานวน

640,000 บาท

รวม

57,506,400 บาท

รวม

57,506,400 บาท

จานวน

57,506,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางอินเตอรเน็ต การเชื่อมต่อ
อินเตอรเน็ตความเร็วสูง ค่าบริการรายเดือน ของสานัก
การศึกษา
(สานักการศึกษา)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนส่วนราชการ
เงินอุด นุนค่าอา ารกลางวันใ ้แก่สถานศึกษาที่ถ่ายโอนภารกิจ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุด นุนใ ้แก่สถานศึกษาที่ถ่ายโอนภารกิจ
ใ ้เทศบาลเป็นค่าอา ารกลางวัน
- เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
(เงินอุด นุน)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 3.2-1 ลาดับที่ 1
(สานักการศึกษา)

2-13-1
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครนครราชสีมา
อาเภอเมืองนครราชสีมา จัง วัดนครราชสีมา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 38,031,600 บาท แยกเป็น
แผนงานการศึกษา
งานระดับมัธยมศึกษา

รวม

38,031,600 บาท

รวม

16,361,600 บาท

รวม

16,361,600 บาท

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จานวน

8,097,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจาป
สานักการศึกษา
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จานวน

790,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อานวยการ
สถานศึกษา รองผู้อานวยการสถานศึกษา และเงินเพิ่มอื่น ๆ
สานักการศึกษา
เงินวิทยฐานะ

จานวน

1,000,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะใ ้แก่พนักงานครูเทศบาล
สานักการศึกษา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

6,270,100 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใ ้แก่พนักงานจ้าง
สานักการศึกษา
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จานวน

202,100 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน ฝายประจา

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวใ ้แก่พนักงานจ้าง
สานักการศึกษา

2-13-2
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

รวม

21,670,000 บาท

รวม

300,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

รวม

15,530,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แก่พนักงาน และลูกจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
สานักการศึกษา
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้
+ ค่าจ้างเ มาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเ มาแรงงาน
ค่าจ้างเ มาทาความสะอาด ค่าจ้างยาม ค่าจ้างเ มารถรับ-ส่ง
ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าจ้างเ มาอื่น ๆ
ที่จาเป็น ฯลฯ
+ ค่ารับวารสาร เช่น นังสือพิมพ์ นิตยสารท้องถิ่น ฯลฯ
+ ค่าเข้าเล่ม นังสือ เข้าปก นังสือต่าง ๆ
+ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ โทรทัศน์
นังสือพิมพ์ ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
ป้ายคัทเอาท์ ฯลฯ
+ ค่าเช่าทรัพย์สิน
+ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
+ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
สานักการศึกษา

2-13-3
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนักกีฬา-กรีฑา โรงเรียน
กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา อนุสรณ์ 70 ป เทศบาล
เข้าร่วมแข่งขันระดับต่าง ๆ ได้แก่ มวยสากล มวยไทย ฟุตบอล
ยกน้า นัก ฯลฯ ค่าจ้างครูสอนชาวต่างประเทศ ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของนักกีฬา-กรีฑา และผู้เกี่ยวข้อง
ค่ายานพา นะ ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าชุดกีฬา วัสดุ อุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 2,000,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 3.2-157 ลาดับที่ 9
สานักการศึกษา

จานวน

2,000,000 บาท

2-13-4
ค่าใช้จ่ายในโครงการ ลักสูตรคู่ขนาน

จานวน

400,000 บาท

จานวน

13,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝกอบรมจัดทา ลักสูตร
คู่ขนานร่วมกันระ ว่างโรงเรียนกับสถาบันอาชีวศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานแก่ผู้บริ าร
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการสถานศึกษา
ครู และบุคลากรทางการศึกษา ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าวัสดุฝกอบรม ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าจ้างเ มาบริการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ค่าจ้างนักศึกษา รือค่าตอบแทนนักศึกษา ค่าเช่า
สถานที่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการ
นานักเรียนไปประกวดแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 400,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ าร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝกอบรม และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 3.2-30-31 ลาดับที่ 31
สานักการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในโครงการอา ารสา รับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร
นครราชสีมา อนุสรณ์ 70 ป เทศบาล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบอา าร อา ารว่าง ค่าน้าแข็งและ
น้าดื่ม ฯลฯ ของโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา
อนุสรณ์ 70 ป เทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่าย
ภายในวงเงิน 13,000,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ าร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 3.2-1 ลาดับที่ 2
สานักการศึกษา

2-13-5
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

100,000 บาท

รวม

4,110,000 บาท

วัสดุสานักงาน

จานวน

40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ มึก ปากกา
และเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ ใช้ในสานักงาน นังสือ
้องสมุด ฯลฯ
สานักการศึกษา
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า
ลอดไฟฟ้า ฯลฯ
สานักการศึกษา
วัสดุงานบ้านงานครัว

จานวน

3,500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่
อา ารเสริม นม อุปกรณ์งานบ้าน แปรง ผงซักซอก
ไม้กวาด ฯลฯ
สานักการศึกษา
วัสดุก่อสร้าง

จานวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ ทราย
กระเบื้อง รวมทั้งวัสดุก่อสร้างอื่น ฯลฯ
สานักการศึกษา
วัสดุยานพา นะและขนส่ง

จานวน

40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพา นะและขนส่ง เช่น ยางนอก
ยางใน ฯลฯ
สานักการศึกษา
วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น

จานวน

200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใ ้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
สานักการศึกษา
ค่าวัสดุ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น ได้แก่ น้ามันเบนซิน
น้ามันดีเซล น้ามันเครื่อง ฯลฯ
สานักการศึกษา

2-13-6
วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์

จานวน

70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์ เช่น
แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ น้ายาต่าง ๆ คลอรีน ฯลฯ
สานักการศึกษา
วัสดุการเกษตร

จานวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ดิน และอุปกรณ์
ต่าง ๆ ฯลฯ
สานักการศึกษา
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จานวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี แผ่นซีดี
ม้วนเทป วีดีโอเทป ฯลฯ
สานักการศึกษา
วัสดุกีฬา

จานวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ลูกฟุตบอล
ลูกปิงปอง ฯลฯ
สานักการศึกษา
วัสดุคอมพิวเตอร์

จานวน

40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ แผ่น รือ
จานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ัวพิมพ์ รือแถบพิมพ์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สา รับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
สานักการศึกษา
วัสดุการศึกษา

จานวน

40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในสถานศึกษาและใช้
เกี่ยวกับการเรียนการสอน งานเลือกแขนงต่าง ๆ เช่น
สื่อการเรียนการสอน ฯลฯ ของ น่วยงานในสังกัดสานัก
การศึกษา
สานักการศึกษา
วัสดุอื่น

จานวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุใน มวด
ต่าง ๆ ฯลฯ
สานักการศึกษา

2-13-7
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

1,730,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

จานวน

400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของ น่วยงานในสังกัด
สานักการศึกษา
สานักการศึกษา
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

จานวน

1,200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาของ น่วยงานในสังกัด
สานักการศึกษา
สานักการศึกษา
ค่าบริการโทรศัพท์

จานวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อราชการกับ น่วยงาน
อื่น ๆ ของ น่วยงานในสังกัดสานักการศึกษา
สานักการศึกษา
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จานวน

110,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต การเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าบริการรายเดือน ของสานัก
การศึกษา
สานักการศึกษา

2-14-1
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครนครราชสีมา
อาเภอเมืองนครราชสีมา จัง วัดนครราชสีมา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 8,764,700 บาท แยกเป็น
แผนงานการศึกษา
งานศึกษาไม่กา นดระดับ

รวม

8,764,700 บาท

รวม

4,533,700 บาท

รวม

4,533,700 บาท

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จานวน

1,363,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจาปี
(สานักการศึกษา)
ค่าจ้างลกจ้างประจา

จานวน

331,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลกจ้างประจา และเงินปรับปรุง
ค่าจ้างประจาปี
(สานักการศึกษา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

2,790,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใ ้แก่พนักงานจ้าง
(สานักการศึกษา)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จานวน

48,000 บาท

รวม

4,231,000 บาท

รวม

390,000 บาท

จานวน

230,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน ฝายประจา

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวใ ้แก่พนักงานจ้าง
(สานักการศึกษา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แก่พนักงาน และลกจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(สานักการศึกษา)

2-14-2
ค่าเช่าบ้าน

จานวน

60,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

2,271,000 บาท

จานวน

1,300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบกระทรวงม าดไทย
(สานักการศึกษา)
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลกจ้างประจา
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และลกจ้างประจา ตามระเบียบกระทรวงม าดไทย
(สานักการศึกษา)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้
+ ค่าจ้างเ มาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเ มาแรงงาน
ค่าจ้างเ มาทาความสะอาด ค่าจ้างยาม ค่าจ้างเ มารถรับ-ส่ง
ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าจ้างเ มาอื่น ๆ
ที่จาเป็น ฯลฯ
+ ค่ารับวารสาร เช่น นังสือพิมพ์ นิตยสารท้องถิ่น ฯลฯ
+ ค่าเข้าเล่ม นังสือ เข้าปก นังสือต่าง ๆ
+ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ โทรทัศน์
นังสือพิมพ์ ประชาสัมพันธ์ในรปแบบต่าง ๆ เช่น
ป้ายคัทเอาท์ ฯลฯ
+ ค่าเช่าทรัพย์สิน
+ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
+ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผ้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
(สานักการศึกษา)

2-14-3
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

จานวน

8,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
และบุคลากรทางการศึกษา เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ค่าพา นะ ค่าเช่าที่พักระ ว่างเดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับ
การอบรม ติดต่อราชการต่างจัง วัด รือโอน (ย้าย) ฯลฯ
- เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
(เงินอุด นุน)
(สานักการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแ ่งชาติ

จานวน

400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแ ่งชาติ ซึ่งเป็น
วันสาคัญตามมติคณะรัฐมนตรี ที่กา นดใ ้จัดในวันเสาร์
สัปดา ์ที่ 2 ของเดือนมกราคม โดยกา นดใ ้จัดกิจกรรมเพื่อ
สันทนาการและนันทนาการ เช่น การละเล่นเบ็ดเตล็ด ประกวด
ร้องเพลง จัดนิทรรศการ การแสดงดนตรี จับฉลาก ของรางวัล
แก่กลุ่มเป้า มาย เป็นค่าของรางวัล ค่าอา ารและเครื่องดื่ม
ค่าตอบแทนการแสดง ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่าย
ภายในวงเงิน 400,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 3.2-32 ลาดับที่ 32
(สานักการศึกษา)

2-14-4
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพการใ ้บริการของอุทยาน
การเรียนร้นครราชสีมา TK Square Korat Art Gallery and
Exhibition ้องสมุดประชาชนเทศบาลนครนครราชสีมาและ
ศนย์การเรียนร้ไอซีทีชุมชนเทศบาลนครนครราชสีมา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเ มาพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ค่าจ้างเ มาบริการ ค่าวัสดุประเภทต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 40,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ าร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 3.2-37 ลาดับที่ 37
(สานักการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายในโครงการวันเยาวชนแ ่งชาติ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแ ่งชาติ
วันที่ 20 กันยายน จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ค่าของรางวัล
ถ้วยรางวัล เงินรางวัล ค่าน้าแข็ง น้าดื่ม ค่าเครื่องเสียง
เครื่องดนตรี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน
150,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 3.2-5 ลาดับที่ 6
(สานักการศึกษา)

จานวน

40,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

2-14-5
ค่าใช้จ่ายในโครงการศิลปะร่วมสมัย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดกิจกรรม นิทรรศการ
มุนเวียน นิทรรศการส่งเสริมความร้ทั่วไป และวันสาคัญ
การจัดแสดงผลงานศิลปะแขนงต่าง ๆ การจัดกิจกรรม
ด้านศิลปะ กิจกรรม Workshop รือในรปแบบออนไลน์
เป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าแผ่นพับ โปสเตอร์ ค่าจ้างเ มา
บริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน
40,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ าร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 3.2-41 ลาดับที่ 40
(สานักการศึกษา)

จานวน

40,000 บาท

2-14-6
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการอ่านแบบยั่งยืน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การอบรม การสัมมนา
การเสวนา การประกวด การแข่งขัน การจัดนิทรรศการ การจัด
กิจกรรมใ ้ความร้ การจัดกิจกรรมด้านศิลปะต่าง ๆ การจัด
ค่ายส่งเสริมการอ่าน รือในรปแบบออนไลน์ เป็นค่าวัสดุ
ต่าง ๆ ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล โล่ ถ้วยรางวัล
ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าแผ่นพับ โปสเตอร์ ค่าเช่าเวที
เครื่องเสียง ไฟส่องสว่าง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด
ค่าตกแต่งบริเวณจัดงาน ค่าจ้างเ มาบริการ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 200,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ าร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 3.2-40 ลาดับที่ 39
(สานักการศึกษา)

จานวน

200,000 บาท

2-14-7
ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดการอบรม ลักสตร
ต่าง ๆ การจัดแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ ICT
กิจกรรมการประกวด การออกแบบ การเสวนา และการ
จัดนิทรรศการ รือในรปแบบออนไลน์ เป็นค่าวัสดุต่าง ๆ
ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล โล่ ถ้วยรางวัล
ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเ มา
บริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน
40,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ าร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 3.2-43 ลาดับที่ 41
(สานักการศึกษา)

จานวน

40,000 บาท

2-14-8
ค่าใช้จ่ายในโครงการสานฝันส่น้อง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และนันทนาการ การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น กิจกรรม
การบาเพ็ญประโยชน์ในวันสาคัญต่าง ๆ เป็นค่าวัสดุต่าง ๆ
ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเ มา
บริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน
25,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ าร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 3.2-3 ลาดับที่ 4
(สานักการศึกษา)

จานวน

25,000 บาท

2-14-9
ค่าใช้จ่ายในโครงการ ้องสมุดเคลื่อนที่ (TK on Tour)

จานวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดบริการ ้องสมุดเคลื่อนที่
(TK on Tour) ไปยังโรงเรียนและชุมชนในเขตเทศบาล
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เป็นค่าวัสดุ ค่าของขวัญ ของรางวัล
ค่าอุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่าจ้างเ มาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 20,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ าร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 3.2-34 ลาดับที่ 35
(สานักการศึกษา)
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

จานวน

8,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รวม

890,000 บาท

วัสดุสานักงาน

จานวน

150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ มึก ปากกา
และเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ ใช้ในสานักงาน นังสือ
้องสมุด ฯลฯ
(สานักการศึกษา)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
ต่าง ๆ ที่ น่วยงานภายนอกจัดขึ้น
(สานักการศึกษา)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใ ้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
(สานักการศึกษา)
ค่าวัสดุ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า
ลอดไฟฟ้า ฯลฯ
(สานักการศึกษา)

2-14-10
วัสดุงานบ้านงานครัว

จานวน

150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ อา ารเสริม (นม)
อุปกรณ์งานบ้าน แปรง ผงซักฟอก ไม้กวาด ฯลฯ
(สานักการศึกษา)
วัสดุก่อสร้าง

จานวน

140,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปนซีเมนต์ ทราย
กระเบื้อง รวมทั้งวัสดุก่อสร้างอื่น ฯลฯ
(สานักการศึกษา)
วัสดุยานพา นะและขนส่ง

จานวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพา นะและขนส่ง เช่น ยางนอก
ยางใน ฯลฯ
(สานักการศึกษา)
วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น

จานวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น ได้แก่ น้ามันเบนซิน
น้ามันดีเซล น้ามันเครื่อง ฯลฯ
(สานักการศึกษา)
วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์

จานวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์ เช่น
แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ น้ายาต่าง ๆ คลอรีน ฯลฯ
(สานักการศึกษา)
วัสดุการเกษตร

จานวน

80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ดิน และอุปกรณ์
ต่าง ๆ ฯลฯ
(สานักการศึกษา)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จานวน

80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี แผ่นซีดี
ม้วนเทป วีดีโอเทป ฯลฯ
(สานักการศึกษา)
วัสดุคอมพิวเตอร์

จานวน

150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ แผ่น รือ
จานบันทึกข้อมล เทปบันทึกข้อมล ัวพิมพ์ รือแถบพิมพ์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สา รับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
(สานักการศึกษา)

2-14-11
วัสดุการศึกษา

จานวน

20,000 บาท

รวม

680,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

จานวน

350,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของ น่วยงานในสังกัด
สานักการศึกษา
(สานักการศึกษา)
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

จานวน

80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาของ น่วยงานในสังกัด
สานักการศึกษา
(สานักการศึกษา)
ค่าบริการโทรศัพท์

จานวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อราชการกับ น่วยงาน
อื่น ๆ ของ น่วยงานในสังกัดสานักการศึกษา
(สานักการศึกษา)
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จานวน

200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในสถานศึกษาและใช้
เกี่ยวกับการเรียนการสอน งานเลือกแขนงต่าง ๆ ฯลฯ
ของ น่วยงานในสังกัดสานักการศึกษา
- เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
(เงินอุด นุน)
(สานักการศึกษา)
ค่าสาธารณูปโภค

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต การเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสง ค่าบริการรายเดือน ของสานัก
การศึกษา
(สานักการศึกษา)

2-15-1
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครนครราชสีมา
าเภ เมื งนครราชสีมา จัง วัดนครราชสีมา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 13,212,100 บาท แยกเป็น
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม

13,212,100 บาท

รวม

10,940,300 บาท

รวม

10,940,300 บาท

เงินเดื นข้าราชการ รื พนักงานส่วนท้ งถิ่น

จานวน

5,979,700 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นเงินเดื นพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดื นประจาปี
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม
เงินเพิ่มต่าง ๆ ข งข้าราชการ รื พนักงานส่วนท้ งถิ่น

จานวน

307,200 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าต บแทนรายเดื นประเภท านวยการ
ท้ งถิ่นระดับสง จานวน 1 ัตรา เป็นเงิน ัตราเดื นละ
10,000 บาท ระดับกลาง จานวน 2 ัตรา เป็นเงิน ัตรา
เดื นละ 2,500 บาท เงินเพิ่มการคร งชีพชั่วคราวข ง
พนักงานเทศบาล และเงินเพิ่ม ื่น ๆ
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม
เงินประจาตาแ น่ง

จานวน

198,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นเงินประจาตาแ น่งประเภท านวยการ
ท้ งถิ่นระดับสง จานวน 1 ัตรา เป็นเงิน ัตราเดื นละ
10,000 บาท ระดับกลาง จานวน 2 ัตรา เป็นเงิน ัตรา
เดื นละ 2,500 บาท ระดับต้น จานวน 1 ัตรา เป็นเงิน
ัตราเดื นละ 1,500 บาท
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม
ค่าจ้างลกจ้างประจา

จานวน

571,900 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน ฝายประจา

- เพื่ จ่ายเป็นค่าจ้างลกจ้างประจา และเงินปรับปรุง
ค่าจ้างประจาปี
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม

2-15-2
เงินเพิ่มต่าง ๆ ข งลกจ้างประจา

จานวน

10,100 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าต บแทนพิเศษข งลกจ้างประจา ผ้ได้รับ
เงินเดื น รื ค่าจ้างถึงขันสงข ง ันดับ รื ตาแ น่ง
และเงินเพิ่ม ื่น ๆ
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม
ค่าต บแทนพนักงานจ้าง

จานวน

3,639,200 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าต บแทนใ ้แก่พนักงานจ้าง
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม
เงินเพิ่มต่าง ๆ ข งพนักงานจ้าง

จานวน

234,200 บาท

รวม

2,271,800 บาท

รวม

275,800 บาท

จานวน

15,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าต บแทนบุคคล รื คณะกรรมการ
ผ้รับผิดช บการจัดซื จัดจ้าง และการบริ ารพัสดุภาครัฐ
ข งเทศบาลนครนครราชสีมา
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม
ค่าต บแทนการปฏิบัติงานน กเวลาราชการ

จานวน

20,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นเงินค่าต บแทนการปฏิบัติงานน กเวลาราชการ
ใ ้แก่พนักงานเทศบาลและลกจ้างที่ต้ งปฏิบัติงาน
น กเวลาราชการ ตามระเบียบกระทรวงม าดไทย
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม
ค่าเช่าบ้าน

จานวน

181,200 บาท

จานวน

59,600 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าคร งชีพชั่วคราวใ ้แก่พนักงานจ้าง
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าต บแทนผ้ปฏิบัติราชการ ันเป็นประโยชน์แก่ งค์กรปกคร งส่วน
ท้ งถิ่น

- เพื่ จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านใ ้แก่พนักงานเทศบาล สานัก
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม ตามระเบียบกระทรวงม าดไทย
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม
เงินช่วยเ ลื การศึกษาบุตร
เงินช่วยเ ลื การศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลกจ้างประจา
- เพื่ จ่ายเป็นเงินช่วยเ ลื การศึกษาบุตรข งพนักงาน
เทศบาล และลกจ้างประจา ตามระเบียบกระทรวงม าดไทย
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม

2-15-3
ค่าใช้สอย

รวม

720,000 บาท

จานวน

600,000 บาท

รายจ่ายเพื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่ จ่ายเป็นรายจ่ายเพื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี
ค่าจ้างเ มาบริการต่าง ๆ เท่าที่จาเป็น เช่น การจ้าง
ัดสาเนาเทป ค่าจ้างทาความสะ าด าคารธุรการและ
าคารผ้ านวยการสานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม
จานวน 3 แ ่ง ค่าจ้างเ มาตกแต่งสวน ย่ ม สานัก
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม ฯลฯ
ค่ารับวารสารทางวิชาการ เช่น ม ชาวบ้าน วารสาร
สิ่งแวดล้ ม และ นังสื พิมพ์รายวัน ฯลฯ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง
ความร่วมมื ข งประชาชนในการดาเนินงานในเรื่ งต่าง ๆ
เช่น การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม ฯลฯ
ค่าระวางบรรทุก เช่น ค่าระวางรถบรรทุกขนส่งเวชภัณฑ์
และ ื่น ๆ ในการจัดซื วัสดุบางชนิดจากต่างจัง วัด กรณี
ต้ งจ่ายค่าขนส่ง
ค่าติดตังไฟฟ้า เช่น ค่าติดตัง ุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม
รวมถึงการปรับปรุงซ่ มแซม การบารุงรักษาระบบไฟฟ้า
และ ุปกรณ์
ค่าติดตังโทรศัพท์ เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดตัง
โทรศัพท์ ยกเว้นค่าต้สาขา
ค่าเบียประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มคร งผ้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม

2-15-4
รายจ่ายเกี่ยวเนื่ งกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่าย ื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช าณาจักร

จานวน

10,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราช าณาจักร เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพา นะ และค่าเช่า
ที่พัก ในระ ว่างเดินทางไปราชการในประเทศ ค่าขนย้าย
ในกรณีย้ายไปประจาสานักงาน ื่น และค่าใช้จ่าย ื่น ๆ
ตามระเบียบกระทรวงม าดไทย
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม
ค่าลงทะเบียนในการฝึก บรม

จานวน

10,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการ บรม
ต่าง ๆ ที่ น่วยงานภายน กจัดขึน
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม
ค่าบารุงรักษาและซ่ มแซม

จานวน

100,000 บาท

รวม

451,000 บาท

วัสดุสานักงาน

จานวน

150,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าสิ่งข ง รื วัสดุสินเปลื งต่าง ๆ สา รับใช้ใน
สานักงาน เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ ฯลฯ
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

20,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ฯลฯ เท่าที่จาเป็น เพื่ เปลี่ยน
ส่วนที่ชารุด ภายในสานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม
วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน

50,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าซ่ มแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่ ใ ้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม
ค่าวัสดุ

- เพื่ จ่ายเป็นค่าวัสดุ ุปกรณ์ต่าง ๆ ในการทาความสะ าด
เช่น ไม้กวาด ถังขยะ เข่ง แปรง นายาล้างทาความสะ าด
้ งสุขภัณฑ์ ฯลฯ
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม

2-15-5
วัสดุก่ สร้าง

จานวน

30,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าวัสดุก่ สร้างต่าง ๆ เช่น ฐิ ิน ปน ทราย
บุ้งกี ท่ นา ุปกรณ์การประปา และเครื่ งสุขภัณฑ์ ฯลฯ
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม
วัสดุยานพา นะและขนส่ง

จานวน

30,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าซื ะไ ล่รถยนต์ เช่น แบตเต รี่ ยางน ก
ยางใน ฯลฯ ตล ดจนเครื่ งมื ขนาดเล็ก
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม
วัสดุเชื เพลิงและ ล่ ลื่น

จานวน

100,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่านามันเชื เพลิงและนามัน ล่ ลื่นต่าง ๆ
เพื่ ใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเตาแก๊ส เช่น
นามันเบนซิน นามันดีเซล นามัน ล่ ลื่น แก๊ส ุงต้ม ฯลฯ
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม
วัสดุการเกษตร

จานวน

10,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ต้นไม้
ยาปราบศัตรพืช กระถางต้นไม้ มีดดาย ญ้า กรรไกร
ตัดกิ่งไม้ รื ตัด ญ้า ฯลฯ
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จานวน

10,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าวัสดุในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น
ฟิล์มถ่ายภาพ ฟิล์มสไลด์ เทปบันทึกภาพและเสียง
กระดาษทาบทความ/ข่าว ฯลฯ
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม
วัสดุค มพิวเต ร์

จานวน

50,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าวัสดุค มพิวเต ร์ โปรแกรมค มพิวเต ร์
ุปกรณ์เพิ่มเติม แผ่นกร งแสง แผ่นบันทึกข้ มล ัวพิมพ์
กระดาษต่ เนื่ ง ผ้า มึกค มพิวเต ร์ กระดาษไข
ค มพิวเต ร์ ฯลฯ
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม
วัสดุ ื่น

จานวน

1,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่ามิเต ร์นา มิเต ร์ไฟฟ้า ฯลฯ
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม

2-15-6
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

825,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

จานวน

700,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า สานักสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้ ม และ ่ น งกระทุ่ม
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม
ค่านาประปา ค่านาบาดาล

จานวน

100,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่านาประปา สานักสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้ ม และ ่ น งกระทุ่ม
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม
ค่าบริการโทรศัพท์

จานวน

10,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ข งสานักสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้ ม และ ่ น งกระทุ่ม
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม
ค่าบริการสื่ สารและโทรคมนาคม

จานวน

15,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ ินเต ร์เน็ต
INTERNET ข งสานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม และ
ศนย์บริการสาธารณสุข
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม

2-16-1
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครนครราชสีมา
อาเภอเมืองนครราชสีมา จัง วัดนครราชสีมา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 15,168,600 บาท แยกเป็น
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

15,168,600 บาท

รวม

9,254,200 บาท

รวม

9,254,200 บาท

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จานวน

6,182,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจาปี
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จานวน

410,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินพิเศษ เงินประจาตาแ น่ง วช.
ค่าตอบแทนรายเดือน ระดับชานาญการพิเศษ เดือนละ
5,600 บาท และเงินเพิ่มอื่น ๆ
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ค่าจ้างลกจ้างประจา

จานวน

331,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลกจ้างประจา และเงินปรับปรุง
ค่าจ้างประจาปี
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

2,120,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใ ้แก่พนักงานจ้าง
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จานวน

209,300 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน ฝายประจา

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวใ ้แก่พนักงานจ้าง
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2-16-2
งบดาเนินงาน

รวม

4,214,400 บาท

รวม

1,173,600 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จานวน

900,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใ ้แก่พนักงานเทศบาลและลกจ้างที่ต้องปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ตามระเบียบกระทรวงม าดไทย
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ค่าเช่าบ้าน

จานวน

264,000 บาท

เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลกจ้างประจา

จานวน

9,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล และลกจ้างประจา ตามระเบียบกระทรวงม าดไทย
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ค่าใช้สอย

รวม

2,143,800 บาท

จานวน

80,000 บาท

ค่าตอบแทน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านใ ้แก่พนักงานเทศบาล
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามระเบียบ
กระทรวงม าดไทย
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้
ค่าจ้างเ มาบริการต่าง ๆ เท่าที่จาเป็น เช่น การจ้าง
อัดสาเนาเทป
ค่ารับวารสารทางวิชาการ เช่น มอชาวบ้าน วารสาร
สิ่งแวดล้อม และ นังสือพิมพ์รายวัน ฯลฯ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง
ความร่วมมือของประชาชนในการดาเนินงานในเรื่องต่าง ๆ
เช่น การสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
ค่าระวางบรรทุก เช่น ค่าระวางรถบรรทุกขนส่งเวชภัณฑ์
และอื่น ๆ ในการจัดซื้อวัสดุบางชนิดจากต่างจัง วัด กรณี
ต้องจ่ายค่าขนส่ง
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2-16-3
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพา นะ และค่าเช่า
ที่พัก ในระ ว่างเดินทางไปราชการในประเทศ ค่าขนย้าย
ในกรณีย้ายไปประจาสานักงานอื่น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ตามระเบียบกระทรวงม าดไทย
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ค่าใช้จ่ายในโครงการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
เขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดยการบรณาการและการมี
ส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
โดยการบรณาการและการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย จัด าวัสดุอุปกรณ์ เพื่อการ
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และการประชุม จัดอบรม จัดกิจกรรม
รณรงค์ และการศึกษาดงาน แลกเปลี่ยนเรียนร้แก่
คณะกรรมการฯ อาสาสมัครควบคุมโรคติดต่อและ
ภาคีเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคติดต่อ เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน ค่าอา ารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าเช่าที่พัก ค่าพา นะ ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 1,000,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
พ.ศ. 2561-2565 น้า 3.2-106 ลาดับที่ 4
สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

จานวน

15,000 บาท

จานวน

1,000,000 บาท

2-16-4
ค่าใช้จ่ายในโครงการแก้ไขปัญ าสัตว์จรจัดในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาสื่อสา รับประชาสัมพันธ์
และใ ้ความร้แก่ประชาชนในการแก้ไขปัญ าสัตว์จรจัดในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และการคุมกาเนิดควบคุมประชากรสัตว์จรจัด จานวน 100 ตัว
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์ ค่าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าเวชภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 120,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 3.2-112-113 ลาดับที่ 8
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 น้าที่ 2-4 รายการที่ 2
ครั้งที่ 3 น้าที่ 3-6 รายการที่ 3
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

จานวน

120,000 บาท

2-16-5
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการสิ่งปฏิกลใ ้ถกต้องด้วยสุขลักษณะ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการสิ่งปฏิกลใ ้ถกต้อง
ด้วยสุขลักษณะ โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม จัดประชุม
คณะทางานผ้ประกอบการรับทาการเก็บขนสิ่งปฏิกลและ
ผ้ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บขนสิ่งปฏิกล จ่ายเป็นค่าอา ารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการจัดทา
เอกสาร ค่าจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการสารวจ
และประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในการ
เก็บ ขน รือกาจัดสิ่งปฏิกล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่าย
ภายในวงเงิน 10,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ าร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 3.3-9 ลาดับที่ 5
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 น้าที่ 5 รายการที่ 3
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

จานวน

10,000 บาท

2-16-6
ค่าใช้จ่ายในโครงการดาเนินงานตามแนวทางพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุขชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามแนวทาง
พระราชดาริ ด้านสาธารณสุขชุมชนในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา การดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง เช่น พัฒนา
ศักยภาพของประชาชนในการเพิ่มพนความร้ ความสามารถ
ทักษะของประชาชนในด้านสาธารณสุข การสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม เช่น การประชุม การอบรม สัมมนา
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญ า
ด้านสาธารณสุข รือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ
โดยจ่ายเป็นค่าอา าร ค่าอา ารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพา นะ ค่าสถานที่ ค่าจ้างเ มา
ค่าวัสดุต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน
100,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เงินอุด นุน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 3.2-100 ลาดับที่ 1
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

จานวน

100,000 บาท

2-16-7
ค่าใช้จ่ายในโครงการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศและเสียง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม/จัดประชุม
เผยแพร่ความร้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
และเสียงแก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุในการจัดอบรม ค่าอา าร
ค่าอา ารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพา นะ
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพิธีเปิด-ปิดการอบรม
ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าทาสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดปริมาณฝุ่นขนาดน้อยกว่า
2.5 ไมครอน ในบริเวณที่มีการจราจร นาแน่น ปีละ 3 ครั้ง
ค่าจ้างวัดปริมาณฝุ่นขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 70,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ าร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 3.3-4 ลาดับที่ 2
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

จานวน

70,000 บาท

2-16-8
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาสุขาภิบาลสถานที่ผลิตและจา น่าย
อา าร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสุขาภิบาลสถานที่
ผลิตและจา น่ายอา าร โดยมีค่าใช้จ่ายในการอบรม
ใ ้ความร้และศึกษาดงานสุขาภิบาลอา าร การสุขาภิบาล
ตลาด สุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดีของผ้สัมผัสอา าร
การสุขาภิบาลสถานที่ผลิตน้าดื่ม น้าแข็ง แก่ผ้ประกอบการ
และภาคีเครือข่ายผ้บริโภคและผ้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
ผ้ประกอบการร้านอา าร/แผงลอย/ตลาด/สถานที่ผลิต
น้าดื่ม น้าแข็ง/อาสาสมัครสาธารณสุขประจาชุมชน/
ประธานกรรมการชุมชน/กรรมการชมรมผ้ประกอบการ
สถานที่จา น่ายอา ารและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุในการจัดอบรม ค่าอา าร ค่าอา ารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเ มายานพา นะ
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าจัดพิมพ์
เอกสาร ค่าจัดทาป้ายรับรองมาตรฐาน ค่าทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ค่าชุดทดสอบความกระด้างของน้า
ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ค่าของที่ระลึก
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็น โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน
100,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 3.2-103 ลาดับที่ 3
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

จานวน

100,000 บาท

2-16-9
ค่าใช้จ่ายในโครงการเมืองสะอาด
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเมืองสะอาด โดยมี
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและศึกษาดงานใ ้แก่คณะทางาน
ภาคประชาชน คณะทางานโครงการ และเจ้า น้าที่ผ้เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเมืองสะอาดและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่เป้า มาย จัดกิจกรรมรณรงค์
ทาความสะอาด กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยจ่าย
เป็นค่าอา าร ค่าอา ารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพา นะ ค่าพิธีเปิด-ปิดการอบรม
ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่าย
ภายในวงเงิน 150,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 3.3-6 ลาดับที่ 3
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

จานวน

150,000 บาท

2-16-10
ค่าใช้จ่ายในโครงการโรงอา ารสะอาดปลอดภัยเด็กไทยสุขภาพดี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโรงอา ารปลอดภัย
เด็กไทยสุขภาพดี โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมใ ้
ความร้แก่ครผ้ดแลโรงอา ารของโรงเรียน ผ้ประกอบการ
จา น่ายอา าร ผ้สัมผัสอา ารในโรงเรียน โดยจ่ายเป็น
ค่าวัสดุในการจัดอบรม ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพิธีเปิด-ปิดการอบรม
ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าจัดพิมพ์เอกสาร
ค่าจัดทาป้ายรับรองมาตรฐาน ค่าจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
ต่างๆ ค่าชุดทดสอบความสะอาด SI-2 ค่าชุดทดสอบ
สารปนเปอนในอา าร ค่าของที่ระลึก ค่าจัดทาโล่/
เกียรติบัตรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็น โดยถัวจ่าย
ภายในวงเงิน 50,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 3.2-102 ลาดับที่ 2
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

จานวน

50,000 บาท

2-16-11
ค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จานวน
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยการ
จัด าวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด พร้อมทั้งดาเนินการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใ ้แก่สุนัขและแมวในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา จานวน 13,400 ตัว โดยถัวจ่าย
ภายในวงเงิน 333,600 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ าร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เงินอุด นุน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 3.2-116 ลาดับที่ 11
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 น้าที่ 5-6 รายการที่ 4
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

333,600 บาท

2-16-12
ค่าใช้จ่ายในโครงการสารวจข้อมลจานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม
พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

จานวน

40,200 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

รวม

730,000 บาท

วัสดุสานักงาน

จานวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของ รือวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ สา รับใช้ใน
สานักงาน เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ ฯลฯ
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสารวจข้อมลจานวนสุนัข
และแมว และขึ้นทะเบียนสัตว์ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
จานวน 13,400 ตัว โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 40,200 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ าร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เงินอุด นุน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 3.2-115 ลาดับที่ 10
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 น้าที่ 3-4 รายการที่ 3
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
ต่าง ๆ ที่ น่วยงานภายนอกจัดขึ้น
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใ ้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ค่าวัสดุ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ฯลฯ เท่าที่จาเป็น เพื่อเปลี่ยน
ส่วนที่ชารุด ภายในสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2-16-13
วัสดุงานบ้านงานครัว

จานวน

55,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการทาความสะอาด
เช่น ไม้กวาด ถังขยะ เข่ง แปรง น้ายาล้างทาความสะอาด
้องสุขภัณฑ์ ฯลฯ
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วัสดุก่อสร้าง

จานวน

5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น อิฐ ิน ปน ทราย
บุ้งกี ท่อน้า อุปกรณ์การประปา และเครื่องสุขภัณฑ์ ฯลฯ
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วัสดุยานพา นะและขนส่ง

จานวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออะไ ล่รถยนต์ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก
ยางใน ฯลฯ ตลอดจนเครื่องมือขนาดเล็ก
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น

จานวน

55,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิงและน้ามัน ล่อลื่นต่าง ๆ
เพื่อใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเตาแก๊ส เช่น
น้ามันเบนซิน น้ามันดีเซล น้ามัน ล่อลื่น แก๊ส ุงต้ม ฯลฯ
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์

จานวน

320,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟิล์มเอ็กซเรย์ ถุงมือ
ไ มเย็บแผลในการผ่าตัด น้ายาต่าง ๆ ผ้าพันแผล สาลี และ
อื่น ๆ เคมีภัณฑ์ วัคซีน และวัสดุทางการแพทย์ เช่น เข็มฉีดยา
ยาฉีดคุมกาเนิด เปิดคลินิกรักษาสัตว์ ชุดทดสอบ าอ๊อกซิเจน
ในน้า พีเอส คลอรีนอิสระ น้ายาตรวจ าแบคทีเรีย ในอา ารเครื่องดื่ม ขวดแก้ว ลอดทดลอง ขวดวัดปริมาตร อุปกรณ์
สา รับเก็บตัวอย่างน้า ฯลฯ
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วัสดุการเกษตร

จานวน

5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ต้นไม้
ยาปราบศัตรพืช กระถางต้นไม้ มีดดาย ญ้า กรรไกร
ตัดกิ่งไม้ รือตัด ญ้า ฯลฯ
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2-16-14
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จานวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น
ฟิล์มถ่ายภาพ ฟิล์มสไลด์ เทปบันทึกภาพและเสียง
กระดาษทาบทความ/ข่าว ฯลฯ
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วัสดุเครื่องแต่งกาย

จานวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อรองเท้ายาง ุ้มส้นสงใต้เข่า ถุงมือ นัง
ชนิดยาว ผ้าปิดจมก เสื้อกาวน์ ฯลฯ ใ ้พนักงาน คนงาน
งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วัสดุคอมพิวเตอร์

จานวน

60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์เพิ่มเติม แผ่นกรองแสง แผ่นบันทึกข้อมล ัวพิมพ์
กระดาษต่อเนื่อง ผ้า มึกคอมพิวเตอร์ กระดาษไข
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ที่จาเป็น
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วัสดุอื่น

จานวน

10,000 บาท

รวม

167,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

จานวน

120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า สานักสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม และอ่ นองกระทุ่ม
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

จานวน

35,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปา สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
และอ่ นองกระทุ่ม
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ค่าบริการโทรศัพท์

จานวน

12,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ามิเตอร์น้า มิเตอร์ไฟฟ้า สายส่งน้า และ
ข้อต่อส่งน้าดับเพลิง และอะไ ล่เครื่องพ่นยุง ฯลฯ
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ค่าสาธารณูปโภค

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2-16-15
งบเงินอุดหนุน

รวม

1,700,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

1,700,000 บาท

จานวน

1,700,000 บาท

เงินอุด นุนองค์กรประชาชน
เงินอุด นุนสา รับการดาเนินงานตามแนวทางพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุขชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุด นุนโครงการพระราชดาริ ด้านสาธารณสุข
ใ ้คณะกรรมการชุมชน ในการพัฒนาศักยภาพของประชาชน
รวมถึงการรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญ าด้านสาธารณสุขอื่น ๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยเงินอุด นุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เงินอุด นุน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 3.2-100 ลาดับที่ 1
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2-17-1
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครนครราชสีมา
าเภ เมื งนครราชสีมา จัง วัดนครราชสีมา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,233,800 บาท แยกเป็น
แผนงานสาธารณสุข
งานศูนย์บริการสาธารณสุข

รวม

30,233,800 บาท

รวม

26,687,700 บาท

รวม

26,687,700 บาท

เงินเดื นข้าราชการ รื พนักงานส่วนท้ งถิ่น

จานวน

17,261,200 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นเงินเดื นพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดื นประจาปี
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม
เงินเพิ่มต่าง ๆ ข งข้าราชการ รื พนักงานส่วนท้ งถิ่น

จานวน

5,028,600 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษใ ้พนักงานเทศบาล ดังนี้
เงินประจาตาแ น่ง วช. และค่าต บแทนรายเดื น
ระดับเชี่ยวชาญ เดื นละ 9,900 บาท ระดับชานาญการพิเศษ
เดื นละ 5,600 บาท ระดับชานาญการ เดื นละ 3,500 บาท
เงินเพิ่มบุคลากรด้านการแพทย์ เดื นละ 10,000 บาท
และเภสัชกร เดื นละ 5,000 บาท
เงินเพิ่ม ื่น ๆ
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม
ค่าจ้างลกจ้างประจา

จานวน

824,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน ฝายประจา

- เพื่ จ่ายเป็นค่าจ้างลกจ้างประจา และเงินปรับปรุง
ค่าจ้างประจาปี
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม

2-17-2
เงินเพิ่มต่าง ๆ ข งลกจ้างประจา

จานวน

20,200 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าต บแทนพิเศษข งลกจ้างประจา ผ้ได้รับ
เงินเดื น รื ค่าจ้างถึงขั้นสงข ง ันดับ รื ตาแ น่ง
และเงินเพิ่ม ื่น ๆ
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม
ค่าต บแทนพนักงานจ้าง

จานวน

3,250,200 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าต บแทนใ ้แก่พนักงานจ้าง
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม
เงินเพิ่มต่าง ๆ ข งพนักงานจ้าง

จานวน

303,500 บาท

รวม

3,546,100 บาท

รวม

2,619,100 บาท

จานวน

2,275,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าต บแทนเจ้า น้าที่ที่ปฏิบัติงานในศนย์บริการ
สาธารณสุข เทศบาลนครนครราชสีมา
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม
ค่าต บแทนการปฏิบัติงานน กเวลาราชการ

จานวน

2,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นเงินค่าต บแทนการปฏิบัติงานน กเวลาราชการ
ใ ้แก่พนักงานเทศบาลและลกจ้างที่ต้ งปฏิบัติงาน
น กเวลาราชการ ตามระเบียบกระทรวงม าดไทย
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม
ค่าเช่าบ้าน

จานวน

219,000 บาท

จานวน

123,100 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าคร งชีพชั่วคราวใ ้แก่พนักงานจ้าง
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าต บแทนผ้ปฏิบัติราชการ ันเป็นประโยชน์แก่ งค์กรปกคร งส่วน
ท้ งถิ่น

- เพื่ จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านใ ้แก่พนักงานเทศบาล
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม ตามระเบียบ
กระทรวงม าดไทย
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม
เงินช่วยเ ลื การศึกษาบุตร
เงินช่วยเ ลื การศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลกจ้างประจา
- เพื่ จ่ายเป็นเงินช่วยเ ลื การศึกษาบุตรข งพนักงาน
เทศบาล และลกจ้างประจา ตามระเบียบกระทรวงม าดไทย
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม

2-17-3
ค่าใช้สอย

รวม

430,000 บาท

จานวน

400,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช าณาจักร

จานวน

10,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราช าณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพา นะ และค่าเช่า
ที่พัก ในระ ว่างเดินทางไปราชการในประเทศ ตล ดจน
ค่าลงทะเบียน ค่าขนย้าย ในกรณีย้ายไปประจาสานักงาน
ื่น และค่าใช้จ่าย ื่น ๆ ตามระเบียบกระทรวงม าดไทย
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม
ค่าลงทะเบียนในการฝึก บรม

จานวน

10,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการ บรม
ต่าง ๆ ที่ น่วยงานภายน กจัดขึ้น
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม
ค่าบารุงรักษาและซ่ มแซม

จานวน

10,000 บาท

รายจ่ายเพื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่ จ่ายเป็นรายจ่ายเพื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้
ค่าจ้างเ มาบริการต่าง ๆ เท่าที่เป็น เช่น การจ้าง
ัดสาเนาเทป ค่าจ้างทาความสะ าด าคารศนย์บริการ
สาธารณสุข 4 แ ่ง ฯลฯ
ค่ารับวารสารทางวิชาการ เช่น ม ชาวบ้าน วารสาร
สิ่งแวดล้ ม และ นังสื พิมพ์รายวัน ฯลฯ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง
ความร่วมมื ข งประชาชนในการดาเนินงานในเรื่ งต่าง ๆ
เช่น การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม ฯลฯ
ค่าระวางบรรทุก เช่น ค่าระวางรถบรรทุกขนส่งเวชภัณฑ์
และ ื่น ๆ ในการจัดซื้ วัสดุบางชนิดจากต่างจัง วัด กรณี
ต้ งจ่ายค่าขนส่ง
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม
รายจ่ายเกี่ยวเนื่ งกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่าย ื่น ๆ

- เพื่ จ่ายเป็นค่าซ่ มแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่ ใ ้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม

2-17-4
ค่าวัสดุ

รวม

97,000 บาท

วัสดุสานักงาน

จานวน

20,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าสิ่งข ง รื วัสดุสิ้นเปลื งต่าง ๆ สา รับใช้ใน
สานักงาน เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ ฯลฯ
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

5,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ฯลฯ เท่าที่จาเป็น เพื่ เปลี่ยน
ส่วนที่ชารุด ภายในสานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม
วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน

10,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าวัสดุ ุปกรณ์ต่าง ๆ ในการทาความสะ าด
เช่น ไม้กวาด ถังขยะ เข่ง แปรง น้ายาล้างทาความสะ าด
้ งสุขภัณฑ์ ฯลฯ
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม
วัสดุก่ สร้าง

จานวน

10,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าวัสดุก่ สร้างต่าง ๆ เช่น ฐิ ิน ปน ทราย
บุ้งกี ท่ น้า ุปกรณ์การประปา และเครื่ งสุขภัณฑ์ ฯลฯ
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม
วัสดุยานพา นะและขนส่ง

จานวน

10,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าซื้ ะไ ล่รถยนต์ เช่น แบตเต รี่ ยางน ก
ยางใน ฯลฯ ตล ดจนเครื่ งมื ขนาดเล็ก
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม
วัสดุเชื้ เพลิงและ ล่ ลื่น

จานวน

2,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้ เพลิงและน้ามัน ล่ ลื่นต่าง ๆ
เช่น น้ามันเบนซิน น้ามันดีเซล น้ามัน ล่ ลื่น แก๊ส ุงต้ม ฯลฯ
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม
วัสดุวิทยาศาสตร์ รื การแพทย์

จานวน

20,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ แ ลก ฮ ล์ ฟิล์มเ ็กซเรย์ ถุงมื
ไ มเย็บแผลในการผ่าตัด น้ายาต่าง ๆ ผ้าพันแผล สาลี และ
ื่น ๆ เคมีภัณฑ์ วัคซีน และวัสดุทางการแพทย์ เช่น เข็มฉีดยา
ยาฉีดคุมกาเนิด
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม

2-17-5
วัสดุการเกษตร

จานวน

2,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ต้นไม้
ยาปราบศัตรพืช กระถางต้นไม้ มีดดาย ญ้า กรรไกร
ตัดกิ่งไม้ รื ตัด ญ้า ฯลฯ
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จานวน

2,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าวัสดุในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น
ฟิล์มถ่ายภาพ ฟิล์มสไลด์ เทปบันทึกภาพและเสียง
กระดาษทาบทความ/ข่าว ฯลฯ
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม
วัสดุเครื่ งแต่งกาย

จานวน

10,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าซื้ ร งเท้า ถุงมื ผ้าปิดจมก เสื้ กาวน์ ฯลฯ
ใ ้พนักงาน คนงาน งานศนย์บริการฯ งานซ่ มบารุงพา นะ
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม
วัสดุค มพิวเต ร์

จานวน

5,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าวัสดุค มพิวเต ร์ โปรแกรมค มพิวเต ร์
ุปกรณ์เพิ่มเติม แผ่นกร งแสง แผ่นบันทึกข้ มล ัวพิมพ์
กระดาษต่ เนื่ ง ผ้า มึกค มพิวเต ร์ กระดาษไข
ค มพิวเต ร์ ฯลฯ ที่จาเป็น
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม
วัสดุ ื่น

จานวน

1,000 บาท

รวม

400,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

จานวน

300,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

จานวน

50,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าน้าประปา สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม
ค่าบริการโทรศัพท์

จานวน

20,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่ามิเต ร์น้า มิเต ร์ไฟฟ้า ฯลฯ
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม
ค่าสาธารณูปโภค

- เพื่ จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม

2-17-6
ค่าบริการสื่ สารและโทรคมนาคม
- เพื่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ ินเต ร์เน็ต
INTERNET ข งสานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม
และศนย์บริการสาธารณสุข
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม

จานวน

30,000 บาท

2-18-1
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565
เทศบ ลนครนครร ชสีม
เภ เมื งนครร ชสีม จง วดนครร ชสีม
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 495,200 บาท แยกเป็น
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

รวม

495,200 บาท

รวม

442,700 บาท

รวม

442,700 บาท

เงินเดื นข้ ร ชก ร รื พนกง นส่วนท้ งถิ่น

จ นวน

424,700 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นเงินเดื นพนกง นเทศบ ล แล เงินปรบปรุง
เงินเดื นปร จ ป
(ก งสวสดิก รสงคม)
เงินปร จ ต แ น่ง

จ นวน

18,000 บ ท

รวม

52,500 บาท

รวม

22,500 บาท

จ นวน

22,500 บ ท

งบบุคลากร
เงินเดือน ฝายประจา

- เพื่ จ่ ยเป็นเงินปร จ ต แ น่งปร เภท นวยก ร
ท้ งถิ่นร ดบต้น จ นวน 1 ตร เป็นเงิน ตร เดื นล
1,500 บ ท
(ก งสวสดิก รสงคม)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ ต บแทนก รปฏิบติง นน กเวล ร ชก ร
- เพื่ จ่ ยเป็นค่ ต บแทนก รปฏิบติง นน กเวล ร ชก ร
แก่พนกง นเทศบ ล
(ก งสวสดิก รสงคม)

2-18-2
ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

จ นวน

10,000 บ ท

จ นวน

20,000 บ ท

ร ยจ่ ยเพื่ ใ ้ได้ม ซึ่งบริก ร
ร ยจ่ ยเพื่ ใ ้ได้ม ซึ่งบริก ร
- เพื่ จ่ ยเป็นร ยจ่ ยเพื่ ใ ้ได้ม ซึ่งบริก ร ดงนี้
+ ค่ รบว รส ร ข่ วนิตยส ร รื นงสื พิมพ์ร ยวน
จ กส่วนกล งแล ท้ งถิ่น เพื่ ติดต มข่ วคว มเคลื่ นไ ว
ข งเ ตุก รณ์บ้ นเมื ง แล เพื่ ปร โยชน์ในก รเผยแพร่
ปร ช สมพนธ์
+ ค่ ติดต้งไฟฟ น้ ปร ป แล โทรศพท์ เช่น ค่ ติดต้ง
ุปกรณ์ไฟฟ เพิ่มเติม
+ ค่ เย็บ นงสื เข้ ปก นงสื ต่ ง ๆ
(ก งสวสดิก รสงคม)
ร ยจ่ ยเกี่ยวเนื่ งกบก รปฏิบติร ชก รที่ไม่เข้ ลกษณ ร ยจ่ ยงบร ย
จ่ ย ื่น ๆ
ค่ ใช้จ่ ยในก รเดินท งไปร ชก รในร ช ณ จกร
- เพื่ จ่ ยเป็นค่ ใช้จ่ ยในก รเดินท งไปร ชก ร
ในร ช ณ จกร ค่ เบี้ยเลี้ยงเดินท ง ค่ พ น แล
ค่ เช่ ที่พกร ว่ งเดินท งไปร ชก รภ ยใน
ร ช ณ จกรข งพนกง นเทศบ ล แล เข้ รบก ร บรม
สมมน ก รศึกษ ดูง น รื เป็นค่ ขนย้ ย ในกรณีที่มี
ก รโ น (ย้ ย) ไปรบร ชก รที่เทศบ ล ื่น ๆ
(ก งสวสดิก รสงคม)

2-19-1
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครนครราชสีมา
อาเภอเมืองนครราชสีมา จัง วัดนครราชสีมา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,555,200 บาท แยกเป็น
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

4,555,200 บาท

รวม

3,033,200 บาท

รวม

3,033,200 บาท

จานวน

3,033,200 บาท

รวม

1,522,000 บาท

รวม

235,200 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จานวน

25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แก่พนักงานเทศบาล
(กองสวัสดิการสังคม)
ค่าเช่าบ้าน

จานวน

195,600 บาท

จานวน

14,600 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน ฝายประจา
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจาปี
(กองสวัสดิการสังคม)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ
เบิกจ่ายค่าเช่าบ้านได้ ตามระเบียบกระทรวงม าดไทย
(กองสวัสดิการสังคม)
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลกจ้างประจา
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบกระทรวง
ม าดไทย
(กองสวัสดิการสังคม)

2-19-2
ค่าใช้สอย

รวม

1,250,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้
+ ค่าจ้างเ มาบริการ ค่าจ้างเ มาทาความสะอาด
+ ค่ารับวารสาร ข่าวนิตยสาร รือ นังสือพิมพ์รายวัน
จากส่วนกลางและท้องถิ่น เพื่อติดตามข่าวความเคลื่อนไ ว
ของเ ตุการณ์บ้านเมือง และเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
+ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าโอนเงินผ้ป่วยเอดส์
คนพิการ ผ้สงอายุ ค่าลงทะเบียนอบรม และอื่น ๆ
เท่าที่จาเป็น
+ ค่าติดตั้งไฟฟา น้าประปา และโทรศัพท์ เช่น ค่าติดตั้ง
อุปกรณ์ไฟฟาเพิ่มเติม
+ ค่าเย็บ นังสือ เข้าปก นังสือต่าง ๆ
+ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ โดยจ่ายเป็นค่าจัดทา
เอกสาร สิ่งตีพิมพ์ สติ๊กเกอร์อื่น ๆ เพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับ
งานประชาสัมพันธ์ของชุมชน ตลอดจนงานสาคัญต่าง ๆ
ใ ้ชุมชนในเขตเทศบาลทราบ
(กองสวัสดิการสังคม)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพา นะเดินทาง
และค่าเช่าที่พักระ ว่างเดินทางไปราชการภายใน
ราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล และเข้ารับการอบรม
สัมมนา การศึกษาดงาน รือเป็นค่าขนย้ายสิ่งของ
ในกรณีที่มีการโอน (ย้าย) ไปรับราชการที่เทศบาลอื่น ๆ
(กองสวัสดิการสังคม)

2-19-3
ค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเ ลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
จากสาธารณภัย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเ ลือครอบครัวประชาชน
ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ที่ได้รับความเดือดร้อน
และกรณีประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน จาเป็นต้อง
ใ ้การช่วยเ ลือเพื่อพ้นจากสภาวะยากลาบาก โดยจ่าย
เป็นเงินสงเคราะ ์ค่าเครื่องอุปโภค-บริโภค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 250,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเ ลือประชาชนตามอานาจ น้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 3.2-142 ลาดับที่ 5
และแก้ไข
(กองสวัสดิการสังคม)
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมกิจกรรมผ้สง
อายุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและศึกษาดงาน
ใ ้แก่ผ้สงอายุในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา คณะผ้บริ าร
สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้า น้าที่ที่เกี่ยวข้อง จานวน
ไม่น้อยกว่า 150 คน โดยจ่ายเป็นค่าอา าร ค่าอา ารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่ายานพา นะ ค่าวัสดุ ค่าพิธีเปิด/ปิด
ค่าปายประชาสัมพันธ์ ค่าของที่ระลึก สื่อโฆษณา ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการเยี่ยมชม และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 200,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 3.2-130 ลาดับที่ 4
(กองสวัสดิการสังคม)

จานวน

250,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

2-19-4
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผ้ดแลคนพิการ

จานวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนาใ ้ความร้
และศึกษาดงานแก่คนพิการ ผ้ดแลคนพิการ และเจ้า น้าที่
ที่เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็นค่าอา าร ค่าอา ารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุ ค่าพิธีเปิด/ปิด ค่าปายประชาสัมพันธ์ ค่าของ
ที่ระลึก สื่อโฆษณา ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพา นะ
ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการเยี่ยมชม และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 100,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 3.2-129 ลาดับที่ 3
(กองสวัสดิการสังคม)
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี

จานวน

150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมใ ้ความร้แก่
ผ้แทนสตรีในชุมชนเขตเทศบาลนครนครราชสีมา และ
ศึกษาดงาน ประกอบด้วย คณะผ้บริ าร สมาชิก
สภาเทศบาล และเจ้า น้าที่ที่เกี่ยวข้อง จานวนไม่น้อยกว่า
100 คน โดยจ่ายเป็นค่าอา าร ค่าอา ารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุ ค่าพิธีเปิด/ปิด ค่าปายประชาสัมพันธ์ ค่าของที่ระลึก
สื่อโฆษณา ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพา นะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าธรรมเนียมในการเยี่ยมชม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่าย
ภายในวงเงิน 150,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 3.1-70 ลาดับที่ 2
(กองสวัสดิการสังคม)

2-19-5
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมเด็ก
และเยาวชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา เป็นค่าใช้จ่าย
ในการประชุม/การอบรม การจัดกิจกรรมใ ้แก่เด็กในชุมชน
โดยจ่ายเป็นค่าอา าร ค่าอา ารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพิธี
เปิด/ปิด ค่าของที่ระลึก ค่าปายประชาสัมพันธ์ สื่อโฆษณา
ค่าจ้างเ มาบริการ ค่าวัสดุ ค่าเย็บ นังสือ เข้าปก นังสือต่าง ๆ
ค่าจัดสถานที่ ค่ายานพา นะ ค่าธรรมเนียมในการเยี่ยมชม
ค่าเช่าที่พัก ค่าของขวัญของรางวัล ของเด็กเล่น ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าสมนาคุณวิทยากร
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 250,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 3.2-133 ลาดับที่ 7
(กองสวัสดิการสังคม)

จานวน

250,000 บาท

2-19-6
ค่าใช้จ่ายในโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมใ ้ความร้และ
ศึกษาดงานแก่ครอบครัวภายในชุมชนเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา และเจ้า น้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็น
ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุ ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพา นะ ค่าของ
สมนาคุณในการดงาน ค่าพิธีเปิด/ปิด ค่าของที่ระลึก
ค่าปายประชาสัมพันธ์ สื่อโฆษณา ค่าธรรมเนียมในการ
เยี่ยมชม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน
100,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 3.2-131 ลาดับที่ 5
(กองสวัสดิการสังคม)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใ ้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
(กองสวัสดิการสังคม)
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน ได้แก่ เครื่องเขียน แบบพิมพ์
ลกโม่เครื่องอัดสาเนา แฟม และวัสดุอื่น ๆ เท่าที่จาเป็น
(กองสวัสดิการสังคม)

จานวน

100,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

รวม

36,800 บาท

จานวน

36,800 บาท

2-20-1
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครนครราชสีมา
าเภ เมื งนครราชสีมา จัง วัดนครราชสีมา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 16,313,300 บาท แยกเป็น
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม

16,313,300 บาท

รวม

14,201,200 บาท

รวม

14,201,200 บาท

เงินเดื นข้าราชการ รื พนักงานส่วนท้ งถิ่น

จานวน

11,594,900 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นเงินเดื นพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดื นประจาปี
สานักช่าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ข งข้าราชการ รื พนักงานส่วนท้ งถิ่น

จานวน

240,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าต บแทนรายเดื นประเภท านวยการ
ท้ งถิ่นระดับสง จานวน 1 ัตรา เป็นเงิน ัตราเดื นละ
10,000 บาท ระดับกลาง จานวน 4 ัตรา เป็นเงิน ัตรา
เดื นละ 2,500 บาท และเงินเพิ่ม ื่น ๆ
สานักช่าง
เงินประจาตาแ น่ง

จานวน

348,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นเงินประจาตาแ น่งประเภท านวยการ
ท้ งถิ่นระดับสง จานวน 1 ัตรา เป็นเงิน ัตราเดื นละ
10,000 บาท ระดับกลาง จานวน 4 ัตรา เป็นเงิน ัตรา
เดื นละ 2,500 บาท ระดับต้น จานวน 6 ัตรา เป็นเงิน
ัตราเดื นละ 1,500 บาท
สานักช่าง
ค่าต บแทนพนักงานจ้าง

จานวน

1,941,200 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน ฝายประจา

- เพื่ จ่ายเป็นค่าต บแทนใ ้แก่พนักงานจ้าง
สานักช่าง

2-20-2
เงินเพิ่มต่าง ๆ ข งพนักงานจ้าง

จานวน

77,100 บาท

รวม

2,112,100 บาท

รวม

480,600 บาท

จานวน

200,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าต บแทนบุคคล รื คณะกรรมการ
ผ้รับผิดช บการจัดซื้ จัดจ้าง และการบริ ารพัสดุภาครัฐ
ข งเทศบาลนครนครราชสีมา
สานักช่าง
ค่าต บแทนการปฏิบัติงานน กเวลาราชการ

จานวน

40,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นเงินค่าต บแทนการปฏิบัติงานน กเวลาราชการ
แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงาน
น กเวลาราชการ
สานักช่าง
ค่าเช่าบ้าน

จานวน

72,000 บาท

จานวน

168,600 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าคร งชีพชั่วคราวใ ้แก่พนักงานจ้าง
สานักช่าง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าต บแทนผ้ปฏิบัติราชการ ันเป็นประโยชน์แก่ งค์กรปกคร งส่วน
ท้ งถิ่น

- เพื่ จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านข งพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบกระทรวงม าดไทย
สานักช่าง
เงินช่วยเ ลื การศึกษาบุตร
เงินช่วยเ ลื การศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลกจ้างประจา
- เพื่ จ่ายเป็นเงินช่วยเ ลื การศึกษาบุตรข งพนักงาน
เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงม าดไทย
สานักช่าง

2-20-3
ค่าใช้สอย

รวม

766,500 บาท

จานวน

712,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รายจ่ายเพื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่ จ่ายเป็นรายจ่ายเพื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้
+ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
ยานพา นะ ค่าธรรมเนียมในการรังวัดตรวจส บเขตที่ดิน ฯลฯ
+ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บ นังสื เข้าปก นังสื ค่าชดเชย
มิเต ร์ไฟฟาที่ชารุด
+ ค่าจ้างเ มาบริการ เช่น ค่าปรับปรุงกระแสไฟฟา
ค่าล กท่ ระบายน้า ฯลฯ
+ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา
+ ค่ากาจัดสิ่งปฏิกล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่
+ ค่าติดตั้งเครื่ งรับสัญญาณต่าง ๆ
+ ค่าติดตั้งไฟฟา เช่น ค่าติดตั้ง ุปกรณ์ไฟฟา รวมถึง
การปรับปรุง ซ่ มแซม การปรับปรุงรักษาระบบไฟฟา
และ ุปกรณ์ การเช่า ม้ แปลงไฟฟา
+ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มคร งผ้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
สานักช่าง
รายจ่ายเกี่ยวเนื่ งกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่าย ื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช าณาจักร
- เพื่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราช าณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพา นะ และ
ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ในระ ว่างเดินทางไปราชการ
ใ ้พนักงานเทศบาล ลกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
เมื่ มีความจาเป็นที่ต้ งเดินทางไปราชการ รื ในกรณีที่
พนักงานเทศบาลโ น ย้าย ไปประจาสานักงาน ื่น
สานักช่าง

2-20-4
ค่าลงทะเบียนในการฝึก บรม

จานวน

10,000 บาท

จานวน

14,500 บาท

รวม

405,000 บาท

วัสดุสานักงาน

จานวน

100,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าเครื่ งเขียน แบบพิมพ์ ตล ดจนค่ากระดาษ
เขียนแบบ กระดาษพิมพ์แบบ ุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่ งมื
ในการเขียนแบบ เครื่ งเขียนตัว ักษร ไม้บรรทัด เครื่ งเจาะ
กระดาษ ดินส ปากกา ฯลฯ
สานักช่าง
วัสดุงานบ้านงานครัว

จานวน

25,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด ผงซักฟ ก สบ่ น้ายาดับกลิ่น
ฯลฯ เท่าที่จาเป็น
สานักช่าง
วัสดุยานพา นะและขนส่ง

จานวน

30,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าแบตเต รี่ ยางน ก ยางใน เพลา ตลับลกปืน
น้ามันเบรก ัวเทียน ฯลฯ สา รับยานพา นะ เครื่ งจักรกล
ฯลฯ เท่าที่จาเป็น
สานักช่าง
วัสดุเชื้ เพลิงและ ล่ ลื่น

จานวน

40,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้ เพลิงและ ล่ ลื่น จารบี น้ามันเครื่ ง
ใ ้ยานพา นะต่าง ๆ
สานักช่าง
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จานวน

60,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการ บรม
ต่าง ๆ ที่ น่วยงานภายน กจัดขึ้น
สานักช่าง
ค่าบารุงรักษาและซ่ มแซม
- เพื่ จ่ายเป็นค่าซ่ มแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่ ใ ้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
สานักช่าง
ค่าวัสดุ

- เพื่ จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ
โปสเต ร์ ฟิล์มถ่ายรป ฯลฯ
สานักช่าง

2-20-5
วัสดุค มพิวเต ร์

จานวน

150,000 บาท

รวม

460,000 บาท

ค่าไฟฟา

จานวน

250,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟาโรงงานพัสดุ น งกระทุ่ม
ฝายพับบุ่งตา ลั่ว
สานักช่าง
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

จานวน

150,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าน้าประปาสานักช่าง โรงงานพัสดุ
น งกระทุ่ม
สานักช่าง
ค่าบริการโทรศัพท์

จานวน

20,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ข งสานักช่าง
สานักช่าง
ค่าบริการสื่ สารและโทรคมนาคม

จานวน

40,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าจัด าโปรแกรมค มพิวเต ร์ รื ซ ฟแวร์
แผ่น รื จานบันทึกข้ มล แผ่นกร งแสง ตลับผ้า มึก ฯลฯ
สานักช่าง
ค่าสาธารณูปโภค

- เพื่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิก ินเต ร์เน็ต เช่น
ค่าสมาชิก ินเต ร์เน็ต ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าดแลและ
รักษาเว็บไซต์ ค่าเช่าเครื่ งแม่ข่าย ค่าจ้างทาโปรแกรม
และค่าใช้จ่าย ื่นที่เกี่ยวข้ ง ฯลฯ
สานักช่าง

2-21-1
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครนครราชสีมา
าเภ เมื งนครราชสีมา จัง วัดนครราชสีมา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 33,294,000 บาท แยกเป็น
แผนงานเคหะและชุมชน
งานสวนสาธารณะ

รวม

33,294,000 บาท

งบบุคลากร

รวม

8,713,000 บาท

รวม

8,713,000 บาท

เงินเดื นข้าราชการ รื พนักงานส่วนท้ งถิ่น

จานวน

1,235,100 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นเงินเดื นพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดื นประจาป
สานักช่าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ข งข้าราชการ รื พนักงานส่วนท้ งถิ่น

จานวน

21,300 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นเงินเพิ่มการคร งชีพชั่วคราวข งพนักงานเทศบาล
และเงินเพิ่ม ื่น ๆ
สานักช่าง
ค่าต บแทนพนักงานจ้าง

จานวน

6,719,300 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าต บแทนใ ้แก่พนักงานจ้าง
สานักช่าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ข งพนักงานจ้าง

จานวน

737,300 บาท

รวม

22,831,000 บาท

รวม

97,000 บาท

จานวน

72,000 บาท

เงินเดือน ฝายประจา

- เพื่ จ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าคร งชีพชั่วคราวใ ้แก่พนักงานจ้าง
สานักช่าง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน
- เพื่ จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านข งพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบกระทรวงม าดไทย
สานักช่าง

2-21-2
เงินช่วยเ ลื การศึกษาบุตร
เงินช่วยเ ลื การศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลกจ้างประจา
- เพื่ จ่ายเป็นเงินช่วยเ ลื การศึกษาบุตรข งพนักงาน
เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงม าดไทย
สานักช่าง
ค่าใช้สอย

จานวน

25,000 บาท

รวม

14,210,000 บาท

จานวน

14,000,000 บาท

รายจ่ายเพื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่ จ่ายเป็นรายจ่ายเพื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้
+ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
ยานพา นะ ค่าธรรมเนียมในการรังวัดตรวจส บเขตที่ดิน ฯลฯ
+ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บ นังสื เข้าปก นังสื ค่าชดเชย
มิเต ร์ไฟฟาที่ชารุด
+ ค่าจ้างเ มาบริการ เช่น ค่าปรับปรุงกระแสไฟฟา
ค่าล กท่ ระบายน้า ฯลฯ
+ ค่าจ้างเ มาตกแต่งดแลสวนภมิรักษ์ 1, 2 สวนสุขภาพ
สวนประตน้า สวนบริเวณ น งแก้ช้าง สวนบริเวณ ่าง
ัษฎางค์ สวน นุสรณ์สถานวีรกรรมท้าวสุรนารี เกาะกลาง
ถนนมิตรภาพ และสวนสาธารณะ ื่นเท่าที่จาเป็น ดแลรักษา
ต้นไม้ สนาม ญ้า สวนไม้ประดับ รื สวน ย่ ม บริเวณ
สวนสาธารณะ ภายในเขตเทศบาล และจ้างเ มาดแล
บารุงรักษาคเมื ง รวม 17 คเมื ง ฯลฯ
+ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มคร งผ้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
สานักช่าง

2-21-3
รายจ่ายเกี่ยวเนื่ งกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่าย ื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช าณาจักร

จานวน

10,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

รวม

7,834,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว

จานวน

5,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด ผงซักฟ ก สบ่ น้ายาดับกลิ่น
ฯลฯ เท่าที่จาเป็น
สานักช่าง
วัสดุก่ สร้าง

จานวน

100,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าวัสดุ ุปกรณ์ในการก่ สร้างและซ่ มแซม
บารุงรักษา เช่น ดินฝงกลบ ยางแ สฟลท์ติก ินย่ ยขนาดต่าง ๆ
สี เ ล็กเส้น ปนซีเมนต์ ไม้ ตะป ฯลฯ
สานักช่าง
วัสดุยานพา นะและขนส่ง
จานวน

50,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราช าณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพา นะ และ
ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ในระ ว่างเดินทางไปราชการ
ใ ้พนักงานเทศบาล ลกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
เมื่ มีความจาเป็นที่ต้ งเดินทางไปราชการ รื ในกรณี
ที่พนักงานเทศบาลโ น ย้าย ไปประจาสานักงาน ื่น
สานักช่าง
ค่าบารุงรักษาและซ่ มแซม
- เพื่ จ่ายเป็นค่าซ่ มแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่ ใ ้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
สานักช่าง
ค่าวัสดุ

- เพื่ จ่ายเป็นค่าแบตเต รี่ ยางน ก ยางใน เพลา ตลับลกปืน
น้ามันเบรก ัวเทียน ฯลฯ สา รับยานพา นะ เครื่ งจักรกล
ฯลฯ เท่าที่จาเป็น
สานักช่าง

2-21-4
วัสดุการเกษตร

จานวน

7,659,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าปุ๋ย ถุงพลาสติก และจัดซื้ พันธุ์ไม้ด ก
ไม้ประดับ ต้นไม้ใ ญ่ ตล ดจนเครื่ งมื ขนาดเล็ก เช่น
กรรไกรตัดต้นไม้ บัวรดน้า สายยาง กระถางต้นไม้ ฯลฯ
เท่าที่จาเป็น เพื่ ประดับตามถนนสายต่าง ๆ ตล ดจน
ปรับปรุงสภาพแวดล้ ม ตกแต่งสวนสาธารณะต่าง ๆ ข ง
เทศบาล ทาใ ้บ้านเมื งเกิดความร่มรื่นและสวยงาม
สานักช่าง
วัสดุเครื่ งแต่งกาย

จานวน

10,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่ งแต่งกาย เพื่ ใช้ในการซ่ มไฟฟา
สาธารณะ ซ่ มถนน ทางเท้า ท่ ระบายน้า เช่น เสื้ ผ้า
ชุดปฏิบัติงาน ถุงมื ร งเท้า เข็มขัด ฯลฯ
สานักช่าง
วัสดุสารวจ

จานวน

10,000 บาท

รวม

690,000 บาท

ค่าไฟฟา

จานวน

650,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟาสถานเพาะชา นุสรณ์สถาน
สวนภมิ นุสรณ์ โบราณสถาน สวนภมิรักษ์ ปมน้า ฯลฯ
สานักช่าง
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

จานวน

40,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้ วัสดุสารวจ เช่น บันได ลมิเนียม
เครื่ งมื แกะสลัก เครื่ งมื ดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ
สานักช่าง
ค่าสาธารณูปโภค

- เพื่ จ่ายเป็นค่าน้าประปาสถานเพาะชา นุสรณ์สถาน
สานักช่าง

2-21-5
งบลงทุน

รวม

1,350,000 บาท

รวม

1,350,000 บาท

จานวน

1,350,000 บาท

รวม

400,000 บาท

รวม

400,000 บาท

เงิน ุด นุนสานักงานสวนน้าบุ่งตา ลั่วเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 จานวน
ก งทัพภาคที่ 2 ในการชาระค่ากระแสไฟฟา

400,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร
รถฟาร์มแทรกเต ร์ตัด ญ้าไ ล่ทาง
- เพื่ จ่ายเป็นค่ารถฟาร์มแทรกเต ร์ตัด ญ้าไ ล่ทาง
ขนาดเครื่ งยนต์ไม่น้ ยกว่า 50 แรงม้า ด้านท้ายรถติดตั้ง
แขนตัด ญ้าแบบไฮดร ลิก ัวตัด ญ้าเป็นชนิดโรเต ร์
มุนปรับขึ้น-ลง ได้ ลายทิศทาง ด้าน น้ารถติดตั้งใบดันดิน
1 ชุด จานวน 1 คัน เป็นเงิน 1,350,000 บาท
- เป็นไปตาม นังสื กรมส่งเสริมการปกคร งท้ งถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
และตั้งตามราคาท้ งถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 น้าที่ 146 ลาดับที่ 2
สานักช่าง
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงิน ุด นุนส่วนราชการ

- เพื่ จ่ายเป็นเงิน ุด นุนสานักงานสวนน้าบุ่งตา ลั่ว
เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ก งทัพภาคที่ 2 ในการชาระ
ค่ากระแสไฟฟาและการซ่ มบารุง ุปกรณ์ไฟฟาข ง
สวนน้าบุ่งตา ลั่วเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ตาม นังสื
สานักงานสวนน้าบุ่งตา ลั่วเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9
ที่ ก 0482/721 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยเงิน ุด นุน
ข ง งค์กรปกคร งส่วนท้ งถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 3.2-134 ลาดับที่ 1
สานักช่าง

2-22-1
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครนครราชสีมา
าเภ เมื งนครราชสีมา จัง วัดนครราชสีมา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 89,148,800 บาท แยกเป็น
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกาจัดขยะมลฝอยและสิ่งปฏิกล

รวม

89,148,800 บาท

รวม

46,328,600 บาท

รวม

46,328,600 บาท

เงินเดื นข้าราชการ รื พนักงานส่วนท้ งถิ่น

จานวน

3,800,800 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นเงินเดื นพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดื นประจาป
(สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม จานวน 1,322,900 บาท
สานักช่าง จานวน 2,477,900 บาท)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ข งข้าราชการ รื พนักงานส่วนท้ งถิ่น

จานวน

42,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นเงินเพิ่มการคร งชีพชั่วคราวข งพนักงานเทศบาล
และเงินเพิ่ม ื่น ๆ
(สานักช่าง)
ค่าจ้างลกจ้างประจา

จานวน

3,556,700 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าจ้างลกจ้างประจา และเงินปรับปรุง
ค่าจ้างประจาป
(สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม จานวน 2,904,400 บาท
สานักช่าง จานวน 652,300 บาท)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ข งลกจ้างประจา

จานวน

22,400 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าต บแทนพิเศษข งลกจ้างประจา ผ้ได้รับ
เงินเดื น รื ค่าจ้างถึงขั้นสงข ง ันดับ รื ตาแ น่ง
(สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม)
ค่าต บแทนพนักงานจ้าง

จานวน

35,530,500 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน ฝายประจา

- เพื่ จ่ายเป็นค่าต บแทนใ ้แก่พนักงานจ้าง
(สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม จานวน 33,173,100 บาท
สานักการช่าง จานวน 2,357,400 บาท)

2-22-2
เงินเพิ่มต่าง ๆ ข งพนักงานจ้าง

จานวน

3,376,200 บาท

รวม

42,820,200 บาท

รวม

2,617,200 บาท

ค่าต บแทนการปฏิบัติงานน กเวลาราชการ

จานวน

2,375,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นเงินค่าต บแทนการปฏิบัติงานน กเวลาราชการ
แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงาน
น กเวลาราชการ
(สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม จานวน 2,300,000 บาท
สานักช่าง จานวน 75,000 บาท)
ค่าเช่าบ้าน

จานวน

48,000 บาท

จานวน

194,200 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าคร งชีพชั่วคราวใ ้แก่พนักงานจ้าง
(สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม จานวน 3,256,200 บาท
สานักช่าง จานวน 120,000 บาท)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

- เพื่ จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านข งพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบกระทรวงม าดไทย
(สานักช่าง)
เงินช่วยเ ลื การศึกษาบุตร
เงินช่วยเ ลื การศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลกจ้างประจา
- เพื่ จ่ายเป็นเงินช่วยเ ลื การศึกษาบุตรข งพนักงาน
เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงม าดไทย
(สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม จานวน 94,200 บาท
สานักช่าง จานวน 100,000 บาท)

2-22-3
ค่าใช้สอย

รวม

22,995,000 บาท

จานวน

15,405,000 บาท

รายจ่ายเพื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่ จ่ายเป็นรายจ่ายเพื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้
+ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
ยานพา นะ ค่าธรรมเนียมในการรังวัดตรวจส บเขตที่ดิน ฯลฯ
+ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพื่ จ่ายเป็นค่าดาเนินการ
จัดซื้ จัดจ้าง ทาสื่ ประชาสัมพันธ์ เช่น ม้วนวีดีทัศน์ แผ่นพับ
ค่มื การจัดการน้าเสีย ขยะมลฝ ยและสิ่งปฏิกลข งชุมชน
เพื่ แจกจ่ายใ ้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ฯลฯ
+ ค่าจ้างเ มาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเ มาบริการ
บุคคลภายน ก เพื่ จ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาบริ ารจัดการ
เดินระบบและดแลระบบผลิตปุ๋ย ินทรีย์และกระแสไฟฟ้าจาก
ขยะมลฝ ย
+ ค่ารับวารสารทางวิชาการ ค่าเย็บ นังสื เข้าปก นังสื
ค่าชดเชยมิเต ร์ไฟฟ้าที่ชารุด
+ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง
ความร่วมมื ข งประชาชนในการดาเนินงานในเรื่ งต่าง ๆ
ทาสื่ ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
+ ค่าระวางบรรทุก เช่น ค่าระวางรถบรรทุกขนส่งเวชภัณฑ์
และ ื่น ๆ ในการจัดซื้ วัสดุบางชนิดจากต่างจัง วัด กรณีต้ ง
จ่ายค่าขนส่ง
+ ค่าติดตั้งไฟฟ้า เช่น ค่าติดตั้ง ุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม
รวมถึงการปรับปรุงซ่ มแซม การปรับปรุงรักษาระบบไฟฟ้า
และ ุปกรณ์
+ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท์ ยกเว้นค่าต้สาขา
+ ค่าจ้างเ มาติดตั้งระบบข้ มลพิกัดทางภมิศาสตร์
ด้วยสัญญาณดาวเทียมในการปฏิบัติงานข งรถยนต์บรรทุก
ขยะมลฝ ย
+ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มคร งผ้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
(สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม จานวน 1,105,000 บาท
สานักช่าง จานวน 14,300,000 บาท)

2-22-4
รายจ่ายเกี่ยวเนื่ งกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่าย ื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช าณาจักร

จานวน

65,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราช าณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพา นะ และค่าเช่า
ที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ในระ ว่างเดินทางไปราชการ
ในประเทศใ ้แก่พนักงานเทศบาล ลกจ้างประจา และ
พนักงานจ้าง ตล ดจนค่าลงทะเบียน ค่าขนย้าย ในกรณี
ย้ายไปประจาสานักงาน ื่น และค่าใช้จ่าย ื่น ๆ ตามระเบียบ
กระทรวงม าดไทย
(สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม จานวน 25,000 บาท
สานักช่าง จานวน 40,000 บาท)
ค่าใช้จ่ายในโครงการคัดแยกขยะรักษาสิ่งแวดล้ มในโรงเรียน

จานวน

40,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด บรมเชิงปฏิบัติการ
การคัดแยกขยะ ลดปริมาณขยะ และใช้ประโยชน์จาก
ขยะมลฝ ย และรักษาสิ่งแวดล้ มในสถานศึกษา/โรงเรียน
ใ ้แก่เจ้า น้าที่ นักเรียน นักศึกษา รื ผ้ที่เกี่ยวข้ ง จัดกิจกรรม
รณรงค์เพื่ สร้างจิตสานึกในการคัดแยกลดปริมาณ ใช้ประโยชน์
จากขยะมลฝ ยและรักษาสิ่งแวดล้ ม ค่าวัสดุ ุปกรณ์ในการ
คัดแยก รื รวบรวมขยะ ค่าจัดทาสื่ ประชาสัมพันธ์ และการ
ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน และค่าใช้จ่าย ื่น ๆ ที่จาเป็น
โดยจ่ายเป็นค่า า าร ค่า า ารว่างและเครื่ งดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุ ุปกรณ์ในการคัดแยก รื รวบรวมขยะ
ค่าจัดทาสื่ ประชาสัมพันธ์ ค่าพิธีเปด-ปด โดยถัวจ่ายภายใน
วงเงิน 40,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึก บรม และการเข้ารับการฝึก บรมข งเจ้า น้าที่
ท้ งถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 3.3-63 ลาดับที่ 84
(สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม)

2-22-5
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการมลฝ ยติดเชื้
- เพื่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด บรม การจัดประชุม
คณะทางาน ผ้ประก บการสถานบริการการสาธารณสุข
และผ้ที่เกี่ยวข้ งกับการจัดการมลฝ ยติดเชื้ โดยจ่ายเป็น
ค่า า าร ค่า า ารว่างและเครื่ งดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าใช้จ่ายในการจัดทาเ กสาร ค่าจัดทา
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการสารวจข้ มลและ
ประเมินผลกระทบต่ สุขภาพและสิ่งแวดล้ มในการเก็บ
ขน รื กาจัดมลฝ ยติดเชื้ และค่าใช้จ่ายในการจัดซื้
เครื่ งแต่งกาย ชุดป้ งกัน ันตรายส่วนบุคคล วัสดุ
เครื่ งมื ุปกรณ์ที่จาเป็นเพื่ ป้ งกันโรคติดต่ ต่าง ๆ
และค่าใช้จ่าย ื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 60,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึก บรม และการเข้ารับการฝึก บรมข งเจ้า น้าที่
ท้ งถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตาม นังสื กระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 3.3-65-66 ลาดับที่ 85
(สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม)

จานวน

60,000 บาท

2-22-6
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามแนวทาง
การจัดการขยะเ ลื ศนย์ (Zero Waste)
- เพื่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม/ บรม เพื่ ดาเนินงาน
ที่เกี่ยวข้ งในโครงการ เช่น การประชุมชี้แจงคัดแยก
ขยะมลฝ ย และส บถามความคิดเ ็นประชาชน
ในการดาเนินงานคัดแยกขยะในพื้นที่เป้า มาย ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมคัดแยกขยะตามแนวทางการจัดการขยะ
เ ลื ศนย์ (Zero waste) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
คัดแยกขยะและ มุนเวียนกลับมาใช้ใ ม่ในรปแบบต่าง ๆ
โดยจ่ายเป็นค่า า าร ค่า า ารว่างและเครื่ งดื่ม
ค่าวัสดุ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเ มา และค่าใช้จ่าย
ื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 100,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึก บรม และการเข้ารับการฝึก บรมข งเจ้า น้าที่
ท้ งถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตาม นังสื กระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 3.3-60 ลาดับที่ 83
(สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม)
ค่าลงทะเบียนในการฝึก บรม
- เพื่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการ บรม
ต่าง ๆ ที่ น่วยงานภายน กจัดขึ้น
(สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม)
ค่าบารุงรักษาและซ่ มแซม
- เพื่ จ่ายเป็นค่าซ่ มแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่ ใ ้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
(สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม จานวน 2,000,000 บาท
สานักช่าง จานวน 5,300,000 บาท)

จานวน

100,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

จานวน

7,300,000 บาท

2-22-7
ค่าวัสดุ

รวม

15,975,000 บาท

วัสดุสานักงาน

จานวน

110,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าเครื่ งเขียน แบบพิมพ์ ตล ดจนค่ากระดาษ
เขียนแบบ กระดาษพิมพ์แบบ ุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่ งมื
ในการเขียนแบบ เครื่ งเขียนตัว ักษร ไม้บรรทัด เครื่ งเจาะ
กระดาษ ดินส ปากกา ฯลฯ
(สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม จานวน 70,000 บาท
สานักช่าง จานวน 40,000 บาท)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

235,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่า ุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น ล ดไฟ ปลั๊ก
สายไฟ ฟวส์ ฯลฯ เท่าที่จาเป็น เพื่ เปลี่ยนส่วนที่ชารุด
(สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม จานวน 35,000 บาท
สานักช่าง จานวน 200,000 บาท)
วัสดุงานบ้านงานครัว

จานวน

1,100,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด ผงซักฟ ก สบ่ น้ายาดับกลิ่น
ถังขยะ ฯลฯ
(สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม จานวน 1,000,000 บาท
สานักช่าง จานวน 100,000 บาท)
วัสดุก่ สร้าง

จานวน

750,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าวัสดุก่ สร้างต่าง ๆ เช่น ิฐ ิน ปน ทราย
บุ้งกี ท่ น้า ุปกรณ์การประปา เครื่ งสุขภัณฑ์ ดินฝงกลบ
ยางแ สฟสท์ติก ินย่ ยขนาดต่าง ๆ สี เ ล็กเส้น ไม้
ตะป ฯลฯ
(สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม จานวน 50,000 บาท
สานักช่าง จานวน 700,000 บาท)
วัสดุยานพา นะและขนส่ง

จานวน

2,350,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าซื้ ะไ ล่รถยนต์ เช่น แบตเต รี่ ยางน ก
ยางใน เพลา ตลับลกปน น้ามันเบรก ัวเทียน ฯลฯ
(สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม จานวน 2,000,000 บาท
สานักช่าง จานวน 350,000 บาท)

2-22-8
วัสดุเชื้ เพลิงและ ล่ ลื่น

จานวน

10,600,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้ เพลิงและ ล่ ลื่นต่าง ๆ เพื่ ใช้กับ
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเตาแก๊ส เช่น น้ามันเบนซิน
น้ามันดีเซล น้ามัน ล่ ลื่น แก๊ส ุงต้ม ฯลฯ
(สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม จานวน 9,500,000 บาท
สานักช่าง จานวน 1,100,000 บาท)
วัสดุวิทยาศาสตร์ รื การแพทย์

จานวน

230,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ แ ลก ฮ ล์ และวัสดุทางการแพทย์
ค่าชุดทดส บ า กซิเจนในน้าพีเ ช คล รีน ิสระ ุปกรณ์
สา รับเก็บตัว ย่างน้า ค่าน้ายาต่าง ๆ ุปกรณ์ในการวิเคราะ ์
น้าเสีย สารเคมีต่าง ๆ เช่น น้ายากัดสนิม น้ายาล้าง ม้ น้า
น้ายาดับกลิ่นขยะ ฯลฯ
(สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม จานวน 30,000 บาท
สานักช่าง จานวน 200,000 บาท)
วัสดุการเกษตร

จานวน

70,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ต้นไม้ ยาปราบศัตรพืช
กระถางต้นไม้ มีดดาย ญ้า กรรไกรตัดกิ่งไม้ รื ตัด ญ้า ฯลฯ
(สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม จานวน 40,000 บาท
สานักช่าง จานวน 30,000 บาท)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน

20,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าวัสดุในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น
ฟล์มถ่ายภาพ ฟล์มสไลด์ เทปบันทึกภาพและเสียง กระดาษ
ทาบทความ/ข่าว ฯลฯ
(สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม)
วัสดุเครื่ งแต่งกาย
- เพื่ จ่ายเป็นค่าร งเท้ายาง ุ้มส้นสงใต้เข่า ถุงมื นัง
ชนิดยาว ผ้าปดจมก เสื้ กาวน์ เสื้ ผ้าชุดปฏิบัติงาน ถุงมื
ร งเท้า เข็มขัด ฯลฯ ใ ้พนักงาน คนงาน
(สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม จานวน 400,000 บาท
สานักช่าง จานวน 10,000 บาท)

จานวน

410,000 บาท

2-22-9
วัสดุค มพิวเต ร์

จานวน

90,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าวัสดุค มพิวเต ร์ โปรแกรมค มพิวเต ร์
ุปกรณ์เพิ่มเติม แผ่นกร งแสง แผ่นบันทึกข้ มล ัวพิมพ์
กระดาษต่ เนื่ ง ผ้า มึกค มพิวเต ร์ กระดาษไข
ค มพิวเต ร์ ฯลฯ
(สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม จานวน 50,000 บาท
สานักช่าง จานวน 40,000 บาท)
วัสดุ ื่น

จานวน

10,000 บาท

รวม

1,233,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

จานวน

1,200,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าโรงงานพัสดุ น งกระทุ่ม
ระบบบาบัดน้าเสียและการกาจัดขยะมลฝ ย
(สานักช่าง)
ค่าบริการโทรศัพท์

จานวน

23,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์
(สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม จานวน 5,000 บาท
สานักช่าง จานวน 18,000 บาท)
ค่าบริการสื่ สารและโทรคมนาคม

จานวน

10,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่ามิเต ร์น้า มิเต ร์ไฟฟ้า ฯลฯ
(สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม)
ค่าสาธารณปโภค

- เพื่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ ินเต ร์เน็ต
(INTERNET)
(สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม)

2-23-1
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครนครราชสีมา
าเภ เมื งนครราชสีมา จัง วัดนครราชสีมา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 53,374,400 บาท แยกเป็น
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบาบัดน้าเสีย

รวม

53,374,400 บาท

งบบุคลากร

รวม

13,466,400 บาท

รวม

13,466,400 บาท

เงินเดื นข้าราชการ รื พนักงานส่วนท้ งถิ่น

จานวน

3,711,500 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นเงินเดื นพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดื นประจาป
สานักช่าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ข งข้าราชการ รื พนักงานส่วนท้ งถิ่น

จานวน

25,100 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าต บแทนรายเดื น เงินเพิ่มการคร งชีพ
ชั่วคราวข งพนักงานเทศบาล และเงินเพิ่ม ื่น ๆ
สานักช่าง
ค่าจ้างลกจ้างประจา

จานวน

344,700 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าจ้างลกจ้างประจา และเงินปรับปรุง
ค่าจ้างประจาป
สานักช่าง
ค่าต บแทนพนักงานจ้าง

จานวน

8,651,300 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าต บแทนใ ้แก่พนักงานจ้าง
สานักช่าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ข งพนักงานจ้าง

จานวน

733,800 บาท

เงินเดือน ฝายประจา

- เพื่ จ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าคร งชีพชั่วคราวใ ้แก่พนักงานจ้าง
สานักช่าง

2-23-2
งบดาเนินงาน

รวม

22,428,000 บาท

รวม

328,000 บาท

ค่าต บแทนการปฏิบัติงานน กเวลาราชการ

จานวน

180,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นเงินค่าต บแทนการปฏิบัติงานน กเวลาราชการ
แก่พนักงานเทศบาล ลกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ที่มาปฏิบัติงานน กเวลาราชการ
สานักช่าง
ค่าเช่าบ้าน

จานวน

48,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

ค่าตอบแทน

- เพื่ จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านข งพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบกระทรวงม าดไทย
สานักช่าง
เงินช่วยเ ลื การศึกษาบุตร
เงินช่วยเ ลื การศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลกจ้างประจา
- เพื่ จ่ายเป็นเงินช่วยเ ลื การศึกษาบุตรข งพนักงาน
เทศบาล และลกจ้างประจา ตามระเบียบกระทรวงม าดไทย
สานักช่าง

2-23-3
ค่าใช้สอย

รวม

14,300,000 บาท

จานวน

13,300,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

950,000 บาท

รายจ่ายเพื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่ จ่ายเป็นรายจ่ายเพื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้
+ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
ยานพา นะ ค่าธรรมเนียมในการรังวัดตรวจส บเขตที่ดิน ฯลฯ
+ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บ นังสื เข้าปก นังสื ค่าชดเชย
มิเต ร์ไฟฟาที่ชารุด
+ ค่าจ้างเ มาบริการ เช่น ค่าปรับปรุงกระแสไฟฟา
ค่าล กท่ ระบายน้า ฯลฯ
+ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพื่ จ่ายเป็นค่าดาเนินการ
จัดซื้ จัดจ้าง ทาสื่ ประชาสัมพันธ์ เช่น ม้วนวีดีทัศน์ แผ่นพับ
เพื่ แจกจ่ายใ ้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ฯลฯ
+ ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่ ศึกษาความเ มาะสมและ กแบบ
ระบบรวบรวมน้าเสียและปรับปรุงประสิทธิภาพข งระบบ
บาบัดน้าเสีย
+ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มคร งผ้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
สานักช่าง
รายจ่ายเกี่ยวเนื่ งกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่าย ื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช าณาจักร
- เพื่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราช าณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพา นะ และ
ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ในระ ว่างเดินทางไปราชการ
ใ ้พนักงานเทศบาล ลกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
เมื่ มีความจาเป็นต้ งเดินทางไปราชการ รื ในกรณี
ที่พนักงานเทศบาลโ น ย้าย ไปประจาสานักงาน ื่น
และค่าใช้จ่าย ื่น ๆ ตามระเบียบกระทรวงม าดไทย
สานักช่าง
ค่าบารุงรักษาและซ่ มแซม
- เพื่ จ่ายเป็นค่าซ่ มแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่ ใ ้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
สานักช่าง

2-23-4
ค่าวัสดุ

รวม

6,250,000 บาท

วัสดุสานักงาน

จานวน

40,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าเครื่ งเขียน แบบพิมพ์ ตล ดจนค่ากระดาษ
เขียนแบบ กระดาษพิมพ์แบบ ุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่ งมื
ในการเขียนแบบ เครื่ งเขียนตัว ักษร ไม้บรรทัด เครื่ งเจาะ
กระดาษ ดินส ปากกา ฯลฯ
สานักช่าง
วัสดุไฟฟาและวิทยุ

จานวน

180,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่า ุปกรณ์ไฟฟาต่าง ๆ ที่ใช้ในการบารุงรักษา
ซ่ มแซมไฟฟาสาธารณะที่มี ย่เดิม และจ่ายเป็นค่า ุปกรณ์
ไฟฟาสา รับติดตั้งในถนน ตร ก ซ ย ที่ยังไม่มีไฟฟาแสงสว่าง
เท่าที่จาเป็น เพื่ ใ ้มีแสงสว่างและเกิดความปล ดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินข งประชาชน
สานักช่าง
วัสดุงานบ้านงานครัว

จานวน

20,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด ผงซักฟ ก สบ่ น้ายาดับกลิ่น
ฯลฯ เท่าที่จาเป็น
สานักช่าง
วัสดุก่ สร้าง

จานวน

4,700,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าวัสดุ ุปกรณ์ในการก่ สร้างและบารุงรักษา
ซ่ มแซมถนน นทาง ท่ เมนประปาที่ชารุด เนื่ งจากการ
ซ่ มถนน รื ระบบระบายน้าและสิ่งก่ สร้างต่าง ๆ เช่น
ดินฝังกลบ ยางแ สฟัสท์ติก ินย่ ยขนาดต่าง ๆ สี เ ล็กเส้น
ปนซีเมนต์ ไม้ ตะป ฯลฯ
สานักช่าง
วัสดุยานพา นะและขนส่ง

จานวน

150,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าแบตเต รี่ ยางน ก ยางใน เพลา
ตลับลกปน น้ามันเบรก ัวเทียน ฯลฯ สา รับยานพา นะ
เครื่ งจักรกล ฯลฯ
สานักช่าง

2-23-5
วัสดุเชื้ เพลิงและ ล่ ลื่น

จานวน

900,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้ เพลิงและ ล่ ลื่น จารบี น้ามันเครื่ ง
ใ ้ยานพา นะต่าง ๆ
สานักช่าง
วัสดุวิทยาศาสตร์ รื การแพทย์

จานวน

90,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าน้ายาต่าง ๆ ุปกรณ์ในการวิเคราะ ์น้าเสีย
สารเคมีต่าง ๆ เช่น น้ายากัดสนิม น้ายาล้าง ม้ น้า
น้ายาดับกลิ่นขยะ ชุดทดส บ า กซิเจนในน้าพีเ ช
คล รีน ิสระ ฯลฯ
สานักช่าง
วัสดุการเกษตร

จานวน

90,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าปุ๋ย ถุงพลาสติก และจัดซื้ พันธุ์ไม้ด ก
ไม้ประดับ ต้นไม้ใ ญ่ ตล ดจนเครื่ งมื ขนาดเล็ก เช่น
กรรไกรตัดต้นไม้ บัวรดน้า สายยาง กระถางต้นไม้ ฯลฯ
เท่าที่จาเป็น เพื่ ประดับตามถนนสายต่าง ๆ ตล ดจน
ปรับปรุงสภาพแวดล้ ม ตกแต่งสวนสาธารณะต่าง ๆ ข ง
เทศบาล ทาใ ้บ้านเมื งเกิดความร่มรื่นและสวยงาม
สานักช่าง
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จานวน

20,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ
โปสเต ร์ ฟิล์มถ่ายรป ฯลฯ
สานักช่าง
วัสดุเครื่ งแต่งกาย

จานวน

20,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่ งแต่งกาย เพื่ ใช้ในการซ่ มไฟฟา
สาธารณะ ซ่ มถนน ทางเท้า ท่ ระบายน้า เช่น เสื้ ผ้า
ชุดปฏิบัติงาน ถุงมื ร งเท้า เข็มขัด ฯลฯ
สานักช่าง
วัสดุค มพิวเต ร์

จานวน

40,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าจัด าโปรแกรมค มพิวเต ร์ รื ซ ฟแวร์
แผ่น รื จานบันทึกข้ มล แผ่นกร งแสง ตลับผ้า มึก ฯลฯ
สานักช่าง

2-23-6
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

1,550,000 บาท

ค่าไฟฟา

จานวน

1,500,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟาโรงงานพัสดุ น งกระทุ่ม
ระบบบาบัดน้าเสีย โบราณสถาน
สานักช่าง
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

จานวน

30,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าน้าประปาสานักช่าง สถานีสบน้าเสีย
นุสรณ์สถาน กาแพงเมื งเก่า
สานักช่าง
ค่าบริการสื่ สารและโทรคมนาคม

จานวน

20,000 บาท

รวม

17,480,000 บาท

รวม

500,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิก ินเต ร์เน็ต เช่น
ค่าสมาชิก ินเต ร์เน็ต ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าดแลและ
รักษาเว็บไซต์ ค่าเช่าเครื่ งแม่ข่าย ค่าจ้างทาโปรแกรม
และค่าใช้จ่าย ื่นที่เกี่ยวข้ ง ฯลฯ
สานักช่าง
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
- เพื่ จ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่ ใ ้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
สานักช่าง

2-23-7
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

16,980,000 บาท

ค่าก่ สร้างฝายน้าล้น บุ่งตา ลั่ว

จานวน

4,000,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าก่ สร้าง าคารระบายน้า 1 แ ่ง
ตามแบบแปลนข งเทศบาลนครนครราชสีมา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 3.3-48 ลาดับที่ 66
และแก้ไข
สานักช่าง
ค่าก่ สร้างระบบระบายน้า ถนน 30 กันยา ซ ย 1

จานวน

2,300,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าก่ สร้างท่ ระบายน้า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่า
ศนย์กลาง 0.80 เมตร พร้ มบ่ พักทั้ง 2 ฝั่ง ความยาว
ประมาณ 240 เมตร ก่ สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. นา
0.15 เมตร พื้นที่ดาเนินการไม่น้ ยกว่า 585 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนข งเทศบาลนครนครราชสีมา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 น้าที่ 22 ลาดับที่ 1
สานักช่าง
ค่าก่ สร้างระบบระบายน้า ถนนสนามกี ากลาง ซ ย 8

จานวน

1,300,000 บาท

ค่าก่ สร้างสิ่งสาธารณปการ

- เพื่ จ่ายเป็นค่าก่ สร้างท่ ระบายน้า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่า
ศนย์กลาง 0.80 เมตร พร้ มบ่ พัก ความยาวประมาณ
130.00 เมตร ก่ สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. นา 0.15 เมตร
พื้นที่ดาเนินการไม่น้ ยกว่า 500 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนข งเทศบาลนครนครราชสีมา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 น้าที่ 44 ลาดับที่ 6
และแก้ไข
สานักช่าง

2-23-8
ค่าก่ สร้างระบบระบายน้า ถนนสืบศิริ ข้างบ้านเลขที่ 160

จานวน

530,000 บาท

จานวน

8,850,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าก่ สร้างท่ ระบายน้า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่า
ศนย์กลาง 0.60 เมตร พร้ มบ่ พัก ความยาวประมาณ
62.00 เมตร ก่ สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. นา 0.15 เมตร
พื้นที่ดาเนินการไม่น้ ยกว่า 198 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
ข งเทศบาลนครนครราชสีมา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 น้าที่ 23 ลาดับที่ 2
สานักช่าง
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่ สร้าง
ค่าปรับปรุงรางระบายน้าในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ช่วงที่ 7
- เพื่ จ่ายเป็นค่าปรับปรุงรางระบายน้า ขนาดกว้าง
9.50 เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาวประมาณ 316.00 เมตร
ตามแบบแปลนข งเทศบาลนครนครราชสีมา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 3.3-18 ลาดับที่ 16
และแก้ไข
สานักช่าง

2-24-1
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครนครราชสีมา
อาเภอเมืองนครราชสีมา จัง วัดนครราชสีมา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 9,340,800 บาท แยกเป็น
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวม

9,340,800 บาท

รวม

7,019,400 บาท

รวม

7,019,400 บาท

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จานวน

3,248,100 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจาป
(กองสวัสดิการสังคม)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จานวน

71,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประเภทอานวยการ
ท้องถิ่นระดับกลาง จานวน 1 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ
5,600 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
เทศบาล และเงินเพิ่มอื่น ๆ
(กองสวัสดิการสังคม)
เงินประจาตาแ น่ง

จานวน

85,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแ น่งประเภทอานวยการ
ท้องถิ่นระดับกลาง จานวน 1 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ
5,600 บาท ระดับต้น จานวน 1 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ
1,500 บาท
(กองสวัสดิการสังคม)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

3,426,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน ฝายประจา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
(กองสวัสดิการสังคม)

2-24-2
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จานวน

189,100 บาท

รวม

2,321,400 บาท

รวม

512,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคล รือคณะกรรมการที่ได้รับ
แต่งตั้งตามกฎ มายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริ าร
พัสดุภาครัฐ และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
(กองสวัสดิการสังคม)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จานวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
(กองสวัสดิการสังคม)
ค่าเช่าบ้าน

จานวน

248,400 บาท

จานวน

63,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวใ ้แก่พนักงานจ้าง
(กองสวัสดิการสังคม)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ
เบิกจ่ายค่าเช่าบ้านได้ ตามระเบียบกระทรวงม าดไทย
(กองสวัสดิการสังคม)
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบกระทรวงม าดไทย
(กองสวัสดิการสังคม)

2-24-3
ค่าใช้สอย

รวม

380,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้
+ ค่าจ้างเ มาบุคคลภายนอกดาเนินการต่าง ๆ เช่น
ค่าจ้างเ มาแรงงาน ค่าจ้างเ มาทาความสะอาด
ค่าจ้างเ มารถรับ-ส่ง และค่าจ้างเ มาอื่น ๆ ฯลฯ ที่จาเป็น
+ ค่าจ้างเ มาบริการ เช่น ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
แบบดิจิตอล
+ ค่ารับวารสาร ข่าวนิตยสาร รือ นังสือพิมพ์รายวัน
จากส่วนกลางและท้องถิ่น เพื่อติดตามข่าวความเคลื่อนไ ว
ของเ ตุการณ์บ้านเมือง และเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
+ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าโอนเงินผู้ป่วยเอดส์
คนพิการ ผู้สูงอายุ ค่าลงทะเบียนอบรม และอื่น ๆ
เท่าที่จาเป็น
+ ค่าติดตั้งไฟฟา น้าประปา และโทรศัพท์ เช่น ค่าติดตั้ง
อุปกรณ์ไฟฟาเพิ่มเติม
+ ค่าเย็บ นังสือ เข้าปก นังสือต่าง ๆ
+ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ โดยจ่ายเป็นค่าจัดทา
เอกสาร สิ่งตีพิมพ์ สติ๊กเกอร์อื่น ๆ เพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับ
งานประชาสัมพันธ์ของชุมชน ตลอดจนงานสาคัญต่าง ๆ
ใ ้ชุมชนในเขตเทศบาลทราบ
+ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
(กองสวัสดิการสังคม)

2-24-4
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

จานวน

30,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

รวม

1,094,400 บาท

วัสดุสานักงาน

จานวน

369,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน ได้แก่ เครื่องเขียน แบบพิมพ์
ลูกโม่เครื่องอัดสาเนา แฟม และวัสดุอื่น ๆ เท่าที่จาเป็น
(กองสวัสดิการสังคม)
วัสดุไฟฟาและวิทยุ

จานวน

70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟาและวิทยุ ได้แก่ ชุดไขควง ฟิวส์
สายไฟฟา ลาโพงฮอร์น ไมโครโฟน สายโทรศัพท์ ลอดไฟฟา
สตาร์ทเตอร์ สวิตช์ไฟฟา ปลั๊กสามตา ปลั๊กรางไฟ ลาโพง
ฮอร์นลายแม่ ลายลูก แบตเตอรี่ ที่ใช้กับวิทยุเทป และอื่น ๆ
เท่าที่จาเป็น
(กองสวัสดิการสังคม)
วัสดุงานบ้านงานครัว

จานวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพา นะเดินทาง
และค่าเช่าที่พักระ ว่างเดินทางไปราชการภายใน
ราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล และเข้ารับการอบรม
สัมมนา และการศึกษาดูงาน รือเป็นค่าขนย้าย ในกรณีที่มี
การโอน (ย้าย) ไปรับราชการที่เทศบาลอื่น ๆ
(กองสวัสดิการสังคม)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใ ้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
(กองสวัสดิการสังคม)
ค่าวัสดุ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ ถ้วยกาแฟ แก้วน้า
ผงซักฟอก น้ายาดับกลิ่น ไม้กวาด และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จาเป็น
เพื่อใช้ในกองสวัสดิการสังคม
(กองสวัสดิการสังคม)

2-24-5
วัสดุก่อสร้าง

จานวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ซึ่งใช้ในการดูแลอาคาร
สิ่งก่อสร้างของกองสวัสดิการสังคม
(กองสวัสดิการสังคม)
วัสดุยานพา นะและขนส่ง

จานวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพา นะและขนส่ง เช่น รถยนต์
รถจักรยานยนต์ ได้แก่ ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ เพลา
น้ามันเบรก ัวเทียน สายพาน อะไ ล่รถยนต์ ฯลฯ
(กองสวัสดิการสังคม)
วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น

จานวน

280,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น ได้แก่ น้ามัน
เบนซิน น้ามันดีเซล น้ามัน ล่อลื่น เพื่อใช้กับรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ ของกองสวัสดิการสังคม
(กองสวัสดิการสังคม)
วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์

จานวน

80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์ เช่น
แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ น้ายาต่างๆ คลอรีน ฯลฯ
(กองสวัสดิการสังคม)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จานวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประเภทต่าง ๆ
เช่น ฟิล์มสไลด์ เทปชนิดคาสเซ็ท เทปชนิดบันทึก วีดีโอ
ประเภทต่าง ๆ เพื่อใช้ในกิจการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ที่จาเป็น รือวัสดุ เช่น ไม้อัด ไม้เคร่า แผ่นพลาสติกต่าง ๆ
ไวท์บอร์ด และอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับการเขียน ระบายสี
รือวัสดุโฆษณาอื่น ๆ เท่าที่จาเป็น
(กองสวัสดิการสังคม)
วัสดุกีฬา

จานวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา เช่น ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล
ตะกร้อ และอื่น ๆ เท่าที่จาเป็น
(กองสวัสดิการสังคม)

2-24-6
วัสดุคอมพิวเตอร์

จานวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษปริ้น
แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี ดีวีดี เม้าท์ แผ่นรองเม้าท์ มึกปริ้นเตอร์
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ เท่าที่จาเป็น
(กองสวัสดิการสังคม)
วัสดุดนตรี

จานวน

5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดนตรี เช่น กลอง ฉิ่ง ฉาบ และอื่น ๆ
ที่จาเป็น
(กองสวัสดิการสังคม)
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

335,000 บาท

ค่าไฟฟา

จานวน

300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟาภายในอาคารสานักงานของ
กองสวัสดิการสังคม ้องประชุมกองสวัสดิการสังคม
(กองสวัสดิการสังคม)
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

จานวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาภายในอาคารสานักงาน
กองสวัสดิการสังคม
(กองสวัสดิการสังคม)
ค่าบริการโทรศัพท์

จานวน

15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อประสานงานของ
กองสวัสดิการสังคม
(กองสวัสดิการสังคม)

2-25-1
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครนครราชสีมา
อาเภอเมืองนครราชสีมา จัง วัดนครราชสีมา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,778,900 บาท แยกเป็น
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

5,778,900 บาท

รวม

2,910,300 บาท

รวม

2,910,300 บาท

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จานวน

2,906,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจาปี
(กองสวัสดิการสังคม)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จานวน

3,800 บาท

รวม

2,868,600 บาท

รวม

205,800 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จานวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
(กองสวัสดิการสังคม)
ค่าเช่าบ้าน

จานวน

67,200 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน ฝายประจา

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล
และเงินเพิ่มอื่น ๆ
(กองสวัสดิการสังคม)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ
เบิกจ่ายค่าเช่าบ้านได้ ตามระเบียบกระทรวงม าดไทย
(กองสวัสดิการสังคม)

2-25-2
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลกจ้างประจา
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบกระทรวงม าดไทย
(กองสวัสดิการสังคม)
ค่าใช้สอย

จานวน

38,600 บาท

รวม

2,580,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้
+ ค่าจ้างเ มาบุคคลภายนอกดาเนินการต่าง ๆ เช่น
ค่าจ้างเ มาแรงงาน ค่าจ้างเ มาทาความสะอาด
ค่าจ้างเ มารถรับ-ส่ง และค่าจ้างเ มาอื่น ๆ ฯลฯ ที่จาเป็น
+ ค่าจ้างเ มาบริการ เช่น ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
แบบดิจิตอล
+ ค่ารับวารสาร ข่าวนิตยสาร รือ นังสือพิมพ์รายวัน
จากส่วนกลางและท้องถิ่น เพื่อติดตามข่าวความเคลื่อนไ ว
ของเ ตุการณ์บ้านเมือง และเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
+ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าโอนเงินผ้ป่วยเอดส์
คนพิการ ผ้สงอายุ ค่าลงทะเบียนอบรม และอื่น ๆ
เท่าที่จาเป็น
+ ค่าติดตั้งไฟฟา น้าประปา และโทรศัพท์ เช่น ค่าติดตั้ง
อุปกรณ์ไฟฟาเพิ่มเติม
+ ค่าเย็บ นังสือ เข้าปก นังสือต่าง ๆ
+ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ โดยจ่ายเป็นค่าจัดทา
เอกสาร สิ่งตีพิมพ์ สติ๊กเกอร์อื่น ๆ เพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับ
งานประชาสัมพันธ์ของชุมชน ตลอดจนงานสาคัญต่าง ๆ
ใ ้ชุมชนในเขตเทศบาลทราบ
+ ค่าจ้างสารวจข้อมลพื้นฐานของชุมชนในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา
+ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผ้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
(กองสวัสดิการสังคม)

2-25-3
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

จานวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพา นะเดินทาง
และค่าเช่าที่พักระ ว่างเดินทางไปราชการภายใน
ราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล และเข้ารับการอบรม
สัมมนา และศึกษาดงาน รือเป็นค่าขนย้าย ในกรณีที่มี
การโอน (ย้าย) ไปรับราชการที่เทศบาลอื่น ๆ
(กองสวัสดิการสังคม)
ค่าใช้จ่ายในโครงการแก้ไขปัญ ายาเสพติด

จานวน

200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการค้น า/คัดกรองผ้เสพติดยาเสพติด
ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จัดอบรมใ ้ความร้กับ
ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน ทั้ง 90 ชุมชน
ประธานและคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน/ประชาชน
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
โดยจ่ายเป็นค่าอา าร ค่าอา ารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพา นะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพิธี
เปิด/ปิด ค่าของที่ระลึก ค่าปายประชาสัมพันธ์ สื่อโฆษณา
สิ่งพิมพ์ ค่าสนับสนุนการจัดนิทรรศการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 200,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 3.2-137 ลาดับที่ 3
(กองสวัสดิการสังคม)

2-25-4
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์

จานวน

200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน
เขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดยจ่ายเป็นค่าอา าร
ค่าอา ารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าพิธีเปิด/ปิด ค่าปาย
ประชาสัมพันธ์ สื่อโฆษณา สิ่งพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 200,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 3.2-149 ลาดับที่ 12
(กองสวัสดิการสังคม)
ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่

จานวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความร้และ
การใ ้บริการด้านต่าง ๆ ของเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าตกแต่ง
สถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเวที ค่าจัดนิทรรศการ ค่าปาย
ประชาสัมพันธ์ ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพิธี
เปิด/ปิด สื่อโฆษณา ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 100,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 3.1-85 ลาดับที่ 2
(กองสวัสดิการสังคม)

2-25-5
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมสัมมนาผ้นาชุมชนในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาประธาน
ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา และผ้ที่เกี่ยวข้อง
จานวน 12 ครั้ง ๆ ละ 140 คน โดยจ่ายเป็นค่าอา าร
ค่าอา ารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าปายประชาสัมพันธ์
ค่าสื่อโฆษณา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน
250,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 3.2-145 ลาดับที่ 8
(กองสวัสดิการสังคม)
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาองค์กรชุมชน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมใ ้ความร้และศึกษา
ดงานแก่องค์กรชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา และ
เจ้า น้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็นค่าอา าร ค่าอา ารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าพิธีเปิด/ปิด ค่าปายประชาสัมพันธ์
ค่าของที่ระลึก สื่อโฆษณา ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพา นะ
ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการเยี่ยมชม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 1,100,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 3.2-135 ลาดับที่ 1
(กองสวัสดิการสังคม)

จานวน

250,000 บาท

จานวน

1,100,000 บาท

2-25-6
ค่าใช้จ่ายในโครงการเวทีชุมชน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมรับฟังความคิดเ ็น
ของประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนร้
เสนอปัญ าความต้องการ ตลอดจนเสริมสร้างความร้
ความเข้าใจในการดาเนินงานต่าง ๆ ของเทศบาล
และรวบรวมปัญ า ข้อเสนอแนะ เพื่อจัดทาแผนชุมชน
สา รับใช้เป็นข้อมลในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
โดยจ่ายเป็นค่าอา าร ค่าอา ารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพิธีเปิด/ปิด ค่าของที่ระลึก
ค่าปายประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 100,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 3.2-136 ลาดับที่ 2
(กองสวัสดิการสังคม)

จานวน

100,000 บาท

2-25-7
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการตลาด
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
ใ ้กับผ้ผลิตสินค้า ผ้ประกอบการ โดยจ่ายเป็นค่าอา าร
ค่าอา ารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าพิธีเปิด/ปิด สื่อโฆษณา สิ่งพิมพ์ ค่าสนับสนุนการจัด
นิทรรศการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน
100,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 3.4-5 ลาดับที่ 3
(กองสวัสดิการสังคม)

จานวน

100,000 บาท

2-25-8
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

จานวน

300,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

รวม

82,800 บาท

จานวน

32,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมใ ้ความร้และ
ทักษะวิชาชีพ ฝึกอบรมความร้ทางวิชาการ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผ้ผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์ จัดประกวดสุดยอด
ผลิตภัณฑ์ โดยมีกลุ่มเปา มาย ได้แก่ ประชาชนทั่วไป
ผ้สงอายุ ผ้พิการ ผ้ผลิตสินค้าชุมชน กลุ่มอาชีพ
วิสา กิจชุมชน ผ้ผลิตสินค้า OTOP โดยจ่ายเป็น
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอุปกรณ์สาธิต ค่าอา าร
ค่าอา ารว่างและเครื่องดื่ม ค่าโล่ ค่าวัสดุ ค่ากรรมการ
ตัดสิน ค่าใบประกาศ ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง
ค่าปายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่าย
ภายในวงเงิน 300,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 3.4-2 ลาดับที่ 1
(กองสวัสดิการสังคม)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใ ้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
(กองสวัสดิการสังคม)
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน ได้แก่ เครื่องเขียน แบบพิมพ์
ลกโม่เครื่องอัดสาเนา แฟม และวัสดุอื่น ๆ เท่าที่จาเป็น
(กองสวัสดิการสังคม)

2-25-9
วัสดุไฟฟาและวิทยุ

จานวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟาและวิทยุ ได้แก่ ฟิวส์ สายไฟฟา
ไมโครโฟน สายโทรศัพท์ ลอดไฟฟา สตาร์ทเตอร์
สวิตช์ไฟฟา ปลั๊กสามตา ปลั๊กรางไฟ แบตเตอรี่ ที่ใช้กับ
วิทยุเทป และอื่น ๆ เท่าที่จาเป็น
(กองสวัสดิการสังคม)
วัสดุก่อสร้าง

จานวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ซึ่งใช้ในการดแลอาคาร
สิ่งก่อสร้างของกองสวัสดิการสังคม
(กองสวัสดิการสังคม)

2-26-1
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565
เทศบ ลนครนครร ชสีม
เภ เมื งนครร ชสีม จง วดนครร ชสีม
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 854,000 บาท แยกเป็น
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รวม

854,000 บาท

รวม

774,000 บาท

รวม

774,000 บาท

เงินเดื นข้ ร ชก ร รื พนกง นส่วนท้ งถิ่น

จ นวน

756,000 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นเงินเดื นพนกง นเทศบ ล แล เงินปรบปรุง
เงินเดื นปร จ ป
ก งยุทธศ สตรแล งบปร ม ณ จ นวน 166,100 บ ท
ส นกก รศึกษ จ นวน 589,900 บ ท)
เงินปร จ ต แ น่ง

จ นวน

18,000 บ ท

รวม

80,000 บาท

รวม

80,000 บาท

จ นวน

80,000 บ ท

งบบุคลากร
เงินเดือน ฝายประจา

- เพื่ จ่ ยเป็นเงินปร จ ต แ น่งปร เภท นวยก รท้ งถิ่น
ร ดบต้น จ นวน 1 ตร เป็นเงิน ตร เดื นล 1,500 บ ท
ส นกก รศึกษ )
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินช่วยเ ลื ก รศึกษ บุตร
เงินช่วยเ ลื ก รศึกษ บุตรข้ ร ชก ร/พนกง น/ลกจ้ งปร จ
- เพื่ จ่ ยเป็นเงินช่วยเ ลื ก รศึกษ บุตรข งพนกง นเทศบ ล
แล ลกจ้ งปร จ ที่มีสิทธิเบิกจ่ ยได้ ต มร เบียบกร ทรวง
ม ดไทย
ส นกก รศึกษ )

2-27-1
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครนครราชสีมา
อาเภอเมืองนครราชสีมา จัง วัดนครราชสีมา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 9,920,200 บาท แยกเป็น
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

9,920,200 บาท

รวม

2,838,200 บาท

รวม

2,838,200 บาท

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จานวน

998,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจาปี
สานักการศึกษา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

1,707,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใ ้แก่พนักงานจ้าง
สานักการศึกษา
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จานวน

132,000 บาท

รวม

7,082,000 บาท

รวม

220,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จานวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แก่พนักงาน และลูกจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
สานักการศึกษา
ค่าเช่าบ้าน

จานวน

40,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน ฝายประจา

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวใ ้แก่พนักงานจ้าง
สานักการศึกษา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบกระทรวงม าดไทย
สานักการศึกษา

2-27-2
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจา ตามระเบียบกระทรวงม าดไทย
สานักการศึกษา
ค่าใช้สอย

จานวน

80,000 บาท

รวม

3,662,000 บาท

จานวน

1,270,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้
+ ค่าจ้างเ มาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเ มาแรงงาน
ค่าจ้างเ มาทาความสะอาด ค่าจ้างยาม ค่าจ้างเ มารถรับ-ส่ง
ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าจ้างเ มาอื่น ๆ
ที่จาเป็น ฯลฯ
+ ค่ารับวารสาร เช่น นังสือพิมพ์ นิตยสารท้องถิ่น ฯลฯ
+ ค่าเข้าเล่ม นังสือ เข้าปก นังสือต่าง ๆ
+ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ โทรทัศน์
นังสือพิมพ์ ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
ป้ายคัทเอาท์ ฯลฯ
+ ค่าเช่าทรัพย์สิน
+ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
+ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
สานักการศึกษา
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
และบุคลากรทางการศึกษา เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ค่าพา นะ ค่าเช่าที่พักระ ว่างเดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับ
การอบรม ติดต่อราชการต่างจัง วัด รือโอน ย้าย ฯลฯ
สานักการศึกษา

2-27-3
ค่าใช้จ่ายในการอบรมวินัยจราจร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมใ ้ความรู้แก่
นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน เป็นค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 50,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริ ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 3.2-33 ลาดับที่ 33
สานักการศึกษา

จานวน

50,000 บาท

2-27-4
ค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแ ่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเ นือ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาในสังกัดเทศบาลนคร
นครราชสีมา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแ ่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออก
เฉียงเ นือ ในรุ่นต่าง ๆ ที่กา นด และรุ่นอื่น ๆ ใ ้สอดคล้อง
กับการแข่งขัน ได้แก่ ฟุตบอล เปตอง วอลเล่ย์บอล ฟุตซอล
เทเบิลเทนนิส เซปักตะกร้อ กรีฑาและกีฬาประเภทต่าง ๆ
เป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเก็บตัว
ฝึกซ้อม ค่าชุดแข่งขัน ค่าชุดกีฬาต่าง ๆ ค่าอา าร ค่าอา ารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าจ้างเ มาบริการ ค่าวัสดุและอุปกรณ์การฝึกซ้อม
แข่งขัน เวชภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน
30,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ าร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 3.2-164-165 ลาดับที่ 16
สานักการศึกษา

จานวน

30,000 บาท

2-27-5
ค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแ ่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศระดับ
ประเทศไทย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาในสังกัดเทศบาลนคร
นครราชสีมา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแ ่งประเทศไทย ที่ผ่านรอบคัดเลือกระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเ นือ ในรุ่นต่าง ๆ ที่กา นด และรุ่นอื่น ๆ
ใ ้สอดคล้องกับการแข่งขัน ได้แก่ ฟุตบอล เปตอง วอลเล่ย์บอล
ฟุตซอล เทเบิลเทนนิส เซปักตะกร้อ กรีฑา และกีฬาประเภท
ต่าง ๆ เป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเก็บตัว
ฝึกซ้อม ค่าชุดแข่งขัน ชุดกีฬาต่าง ๆ ค่าอา าร ค่าอา ารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าจ้างเ มาบริการ ค่าวัสดุและอุปกรณ์การฝึกซ้อม
แข่งขัน เวชภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน
160,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ าร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 3.2-166-167 ลาดับที่ 17
สานักการศึกษา

จานวน

160,000 บาท

2-27-6
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา เป็นค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าของรางวัล ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับพิธีเปิด ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
และผู้เกี่ยวข้อง ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าชุดกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์
กีฬา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน
50,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ าร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 3.2-163 ลาดับที่ 15
สานักการศึกษา

จานวน

50,000 บาท

2-27-7
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาเด็กอนุบาลเทศบาลนคร
นครราชสีมา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬาเด็กอนุบาล
ภายในและภายนอกเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
เป็นค่าตอบแทนกรรมการ ค่าวัสดุ ค่าของรางวัล
ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
พิธีเปิด-ปิด ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าจ้างเ มาบริการ ค่ายานพา นะ ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
ค่าชุดกีฬา ค่าวัสดุและอุปกรณ์กีฬา ค่าสนับสนุนขบวนแ ่
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 250,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ าร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 3.2-168-169 ลาดับที่ 18
สานักการศึกษา

จานวน

250,000 บาท

2-27-8
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน
เทศบาลนครนครราชสีมา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ
ได้แก่ เทเบิลเทนนิส ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล บาสเกตบอล
เซปักตะกร้อ เปตอง และกีฬาประเภทอื่น ๆ เป็นค่าเก็บตัว
ฝึกซ้อม ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าวัสดุ ค่ายานพา นะ
ค่าจ้างเ มาบริการ ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าของรางวัล
ค่าอา ารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีเปิด-ปิด
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์กีฬา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน
400,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ าร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 3.2-158 ลาดับที่ 10
สานักการศึกษา

จานวน

400,000 บาท

2-27-9
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมเยาวชนส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมและฝึกสอน
ในด้านกีฬา นันทนาการ ดนตรี และอื่น ๆ โดยจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและเครื่องดื่ม
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 50,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ าร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 3.2-160 ลาดับที่ 12
และแก้ไข
สานักการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในโครงการดนตรี ศิลปะ และการแสดงเพื่อประชาชน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแสดงดนตรี การแสดงด้านศิลปะ
และการแสดงอื่น ๆ เนื่องในวันสาคัญต่าง ๆ ของชาติ ศาสนา
จัดกิจกรรมประกวดดนตรี ประกวดงานด้านศิลปะ ประกวด
การแสดงอื่น ๆ สา รับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเ มาเวที เครื่องเสียง การแสดง และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 300,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ าร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 3.2-155 ลาดับที่ 7
สานักการศึกษา

จานวน

50,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

2-27-10
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งนักกีฬาสมาชิกศูนย์เยาวชนสุรนารี
เข้าร่วมการแข่งขัน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาที่เป็นสมาชิก
ศูนย์เยาวชนสุรนารี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในรายการต่าง ๆ
อาทิ เพาะกาย ฟุตบอล วอลเล่ย์บอลชาย- ญิง เทเบิลเทนนิส
ว่ายน้า และกรีฑา ฯลฯ เป็นค่าเช่าที่พักนักกีฬาและเจ้า น้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพา นะ ค่าน้ามันเชื้อเพลิง และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 20,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ าร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 3.2-159 ลาดับที่ 11
สานักการศึกษา
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
ต่าง ๆ ที่ น่วยงานภายนอกจัดขึ้น
สานักการศึกษา
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใ ้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
- เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เงินอุด นุน
สานักการศึกษา
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ มึก ปากกา
และเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ ใช้ในสานักงาน นังสือ
้องสมุด ฯลฯ
สานักการศึกษา

จานวน

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

1,062,000 บาท

รวม

820,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

2-27-11
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า
ลอดไฟฟ้า ฯลฯ
สานักการศึกษา
วัสดุงานบ้านงานครัว

จานวน

70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ อุปกรณ์งานบ้าน
แปรง ผงซักฟอก ไม้กวาด ฯลฯ
สานักการศึกษา
วัสดุก่อสร้าง

จานวน

120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซิเมนต์ ทราย กระเบื้อง
รวมทั้งวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ฯลฯ
สานักการศึกษา
วัสดุยานพา นะและขนส่ง

จานวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพา นะและขนส่ง เช่น ยางนอก
ยางใน ฯลฯ
สานักการศึกษา
วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น

จานวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น ได้แก่ น้ามันเบนซิน
น้ามันดีเซล น้ามันเครื่อง ฯลฯ
สานักการศึกษา
วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์

จานวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์ เช่น
แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ น้ายาต่างๆ คลอรีน ฯลฯ
สานักการศึกษา
วัสดุการเกษตร

จานวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ดิน และอุปกรณ์
ต่าง ๆ ฯลฯ
สานักการศึกษา
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จานวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี แผ่นซีดี
ม้วนเทป วีดีโอเทป ฯลฯ
สานักการศึกษา

2-27-12
วัสดุกีฬา

จานวน

150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ เช่น ลูกฟุตบอล
ลูกปิงปอง ฯลฯ
สานักการศึกษา
วัสดุคอมพิวเตอร์

จานวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ แผ่น รือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ัวพิมพ์ รือแถบพิมพ์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สา รับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
สานักการศึกษา
วัสดุการศึกษา

จานวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในสถานศึกษา และใช้เกี่ยวกับ
การเรียนการสอน งานเลือกแขนงต่าง ๆ ฯลฯ ของ น่วยงานใน
สังกัดสานักการศึกษา
สานักการศึกษา
วัสดุดนตรี
จานวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดนตรี ฯลฯ
สานักการศึกษา
วัสดุอื่น

จานวน

10,000 บาท

รวม

2,380,000 บาท

จานวน

2,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุใน มวด
ต่าง ๆ ฯลฯ
สานักการศึกษา
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของ น่วยงานในสังกัด
สานักการศึกษา และสนามกีฬาฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลนครนครราชสีมา
- เป็นไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เงินอุด นุน
สานักการศึกษา

2-27-13
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

จานวน

300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาของ น่วยงานในสังกัดสานักการ
ศึกษา
สานักการศึกษา
ค่าบริการโทรศัพท์

จานวน

40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อราชการกับ น่วยงานอื่น ๆ
ของ น่วยงานในสังกัดสานักการศึกษา ฯลฯ
สานักการศึกษา
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จานวน

40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง ค่าบริการรายเดือน ของสานักการศึกษา
สานักการศึกษา

2-28-1
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครนครราชสีมา
อาเภอเมืองนครราชสีมา จัง วัดนครราชสีมา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,304,700 บาท แยกเป็น
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

7,304,700 บาท

รวม

1,794,700 บาท

รวม

1,794,700 บาท

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จานวน

904,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจาปี
สานักการศึกษา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

877,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใ ้แก่พนักงานจ้าง
สานักการศึกษา
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จานวน

12,000 บาท

รวม

5,510,000 บาท

รวม

80,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน ฝายประจา

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวใ ้แก่พนักงานจ้าง
สานักการศึกษา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แก่พนักงาน และลูกจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
สานักการศึกษา
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจา ตามระเบียบกระทรวงม าดไทย
สานักการศึกษา

2-28-2
ค่าใช้สอย

รวม

5,200,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้
+ ค่าจ้างเ มาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเ มาแรงงาน
ค่าจ้างเ มา ทาความสะอาด ค่าจ้างยาม ค่าจ้างเ มารถรับ-ส่ง
ค่าติดตั้งไฟฟา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าจ้างเ มาอื่น ๆ ที่จาเป็น
ฯลฯ
+ ค่ารับวารสาร เช่น นังสือพิมพ์ นิตยสารท้องถิ่น ฯลฯ
+ ค่าเข้าเล่ม นังสือ เข้าปก นังสือต่าง ๆ
+ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ โทรทัศน์
นังสือพิมพ์ ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
ปายคัทเอาท์ ฯลฯ
+ ค่าเช่าทรัพย์สิน
+ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
+ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
สานักการศึกษา
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
และบุคลากรทางการศึกษา เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ค่าพา นะ ค่าเช่าที่พักระ ว่างเดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับ
การอบรม ติดต่อราชการต่างจัง วัด รือโอน ย้าย ฯลฯ
สานักการศึกษา

2-28-3
ค่าใช้จ่ายในโครงการงานตรุษจีน

จานวน

400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานตรุษจีน
เป็นค่าตกแต่งสถานที่ จัดประกวดกิจกรรม จัดการแสดง
ศิลปะวัฒนธรรม การแสดงอื่น ๆ การออกร้านอา าร
และสินค้าต่าง ๆ ค่าสนับสนุน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่าย
ภายในวงเงิน 400,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 3.4-14 ลาดับที่ 9
สานักการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในโครงการงานลอยกระทง

จานวน

800,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานลอยกระทง การประกวด
กระทง ขบวนแ ่และผู้เข้าประกวด จ่ายเป็นเงิน รือของรางวัล
ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าม รสพ ค่าอา ารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าจ้างเ มาบริการต่าง ๆ ค่าจัดทารถขบวนของ
เทศบาล ค่าโฆษณาและเผยแพร่ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์
ฯลฯ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายใน
วงเงิน 800,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 3.4-13 ลาดับที่ 8
สานักการศึกษา

2-28-4
ค่าใช้จ่ายในโครงการงานวันขึ้นปีใ ม่

จานวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์ ค่าจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใ ม่ ค่าภาชนะใส่ข้าวสารอา ารแ ้ง ค่าอา ารและ
เครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่าย
ภายในวงเงิน 100,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 3.4-12 ลาดับที่ 7
สานักการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในโครงการงานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี

จานวน

800,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในวันที่ 22 มีนาคม-3 เมษายน ของทุกปี
เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทาบุญตักบาตร เครื่องบวงสรวง
ขบวนแ ่ พิธีเปิด จัดนิทรรศการ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 800,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 3.4-15 ลาดับที่ 10
และแก้ไข
สานักการศึกษา

2-28-5
ค่าใช้จ่ายในโครงการงานวันเทศบาล

จานวน

80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในวันที่ 24 เมษายน เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์
ในพิธีสงฆ์ พิธีบวงสรวง ค่าอา ารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการ
จัดนิทรรศการเกี่ยวกับงานของเทศบาล ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 80,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 3.1-39 ลาดับที่ 4
และแก้ไข
สานักการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในโครงการงานวันมาฆบูชา
จานวน

60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์ กิจกรรมประกวดวาดภาพ
ประกวดประทีปโคมถือ เป็นค่าของรางวัลการประกวดประเภท
ต่าง ๆ ค่าอา ารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน
60,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 3.2-150 ลาดับที่ 1
สานักการศึกษา

2-28-6
ค่าใช้จ่ายในโครงการงานวันวิสาขบูชา

จานวน

60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์ ค่าของรางวัลการประกวด
ประเภทต่าง ๆ ฯลฯ ค่าอา ารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 60,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 3.2-151 ลาดับที่ 2
สานักการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในโครงการงานสงกรานต์

จานวน

800,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์ ค่าใช้จ่ายพิธีต่าง ๆ ค่าเงิน
รางวัลการประกวดต่าง ๆ เงินสนับสนุนขบวนแ ่ การละเล่น
ฯลฯ ค่าอา ารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเ มาบริการ
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทารถขบวนของเทศบาล
ค่าของรางวัล ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดย
ถัวจ่ายภายในวงเงิน 800,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 3.4-10 ลาดับที่ 5
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 น้าที่ 7 รายการที่ 4
สานักการศึกษา

2-28-7
ค่าใช้จ่ายในโครงการงานแ ่เทียนพรรษา

จานวน

2,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์ ค่าเงินรางวัล การประกวด
ต้นเทียน ขบวนแ ่ การประกวดประเภทต่าง ๆ ค่าม รสพ
ค่าตอบแทน ค่าจ้างเ มา ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอา ารและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 2,000,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 3.4-11 ลาดับที่ 6
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 น้าที่ 8-9 รายการที่ 5
สานักการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศกาลถือศีลกินเจ

จานวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมถือศีลกินเจ
เป็นค่าตอบแทน ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและเครื่องดื่ม จัดทา
สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 20,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 3.4-16 ลาดับที่ 11
สานักการศึกษา

2-28-8
ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม
ของจัง วัดนครราชสีมา

จานวน

30,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

รวม

230,000 บาท

วัสดุสานักงาน

จานวน

70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ มึก ปากกา
และเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ ใช้ในสานักงาน นังสือ
้องสมุด ฯลฯ
สานักการศึกษา
วัสดุไฟฟาและวิทยุ

จานวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการประกวด
เพลงโคราช การประกวดการแต่งกายท้องถิ่น การประกวด
การพูดภาษาโคราช เป็นค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล
ค่าเกียรติบัตร ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าวัสดุ
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่าย
ภายในวงเงิน 30,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 3.2-152 ลาดับที่ 4
และแก้ไข
สานักการศึกษา
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
ต่าง ๆ ที่ น่วยงานภายนอกจัดขึ้น
สานักการศึกษา
ค่าวัสดุ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟาและวิทยุ เช่น สายไฟฟา
ลอดไฟฟา ฯลฯ
สานักการศึกษา

2-28-9
วัสดุงานบ้านงานครัว

จานวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ อุปกรณ์งานบ้าน
แปรง ผงซักฟอก ไม้กวาด ฯลฯ
สานักการศึกษา
วัสดุยานพา นะและขนส่ง

จานวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพา นะและขนส่ง เช่น ยางนอก
ยางใน ฯลฯ
สานักการศึกษา
วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น

จานวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น ได้แก่ น้ามันเบนซิน
น้ามันดีเซล น้ามันเครื่อง ฯลฯ
สานักการศึกษา
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จานวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี แผ่นซีดี
ม้วนเทป วีดีโอเทป ฯลฯ
สานักการศึกษา
วัสดุคอมพิวเตอร์

จานวน

40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ แผ่น รือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ัวพิมพ์ รือแถบพิมพ์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สา รับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
สานักการศึกษา

2-29-1
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครนครราชสีมา
อาเภอเมืองนครราชสีมา จัง วัดนครราชสีมา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,521,400 บาท แยกเป็น
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

รวม

1,521,400 บาท

รวม

1,029,000 บาท

รวม

1,029,000 บาท

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จานวน

418,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจาป
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

586,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใ ้แก่พนักงานจ้าง
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จานวน

24,000 บาท

รวม

492,400 บาท

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน ฝายประจา

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวใ ้แก่พนักงานจ้าง
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ต้องปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ตามระเบียบกระทรวงม าดไทย
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

2-29-2
ค่าใช้สอย

รวม

370,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้
+ ค่าจ้างเ มาบุคคลภายนอกดาเนินการต่าง ๆ เช่น
ค่าจ้างทาความสะอาด ค่าจ้างกาจัดปลวก ฯลฯ
+ ค่ารับวารสารข่าว นิตยสาร รือ นังสือพิมพ์รายวัน
จากส่วนกลางและท้องถิ่น เพื่อติดตามข่าวความเคลื่อนไ ว
ของเ ตุการณ์บ้านเมือง และเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
+ ค่าจ้างเ มาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ และป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ฯลฯ
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพา นะเดินทาง
และค่าเช่าที่พักระ ว่างเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาล รือเป็นค่าขนย้ายสิ่งของในกรณีที่มี
การโอน (ย้าย) ไปรับราชการที่เทศบาลอื่น
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

2-29-3
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครช่วยเ ลือนักท่องเที่ยว

จานวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมใ ้ความรู้การเป็น
เจ้าบ้านที่ดีในการช่วยเ ลือนักท่องเที่ยว การดูแลและช่วยเ ลือ
นักท่องเที่ยว โดยจัดอบรมใ ้กับประชาชนทั่วไปที่ประกอบอาชีพ
ต่างๆ จานวน 40 คน โดยจ่ายเป็นค่าอา าร ค่าอา ารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพา นะ
ค่าวัสดุ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน
80,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 3.4-9 ลาดับที่ 4
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
จานวน
(Road Show) ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยว (Road Show) กับภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ในอุตสา กรรมการท่องเที่ยว โดยจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่ ค่าป้าย
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ามัน
เชื้อเพลิง ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่าย
ภายในวงเงิน 80,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 3.4-6 ลาดับที่ 1
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

80,000 บาท

80,000 บาท

2-29-4
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์น้อย ลานคุณย่า
พาชมเมือง

จานวน

80,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

100,000 บาท

วัสดุสานักงาน

จานวน

40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องใช้
สานักงาน ตามความจาเป็น เช่น กระดาษ มึก ปากกา
ดินสอ สมุด ฯลฯ
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น ลอดไฟฟ้า สายไฟ
สายลาโพง ฟวส์ สปอร์ตไลท์ ปลักไฟฟ้า ฯลฯ
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
วัสดุงานบ้านงานครัว

จานวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมอาสาสมัคร
มัคคุเทศก์น้อย โดยมีเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเข้าร่วม
กิจกรรม จานวน ไม่น้อยกว่า 40 คน โดยจ่ายเป็นค่าอา าร
ค่าอา ารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่ายานพา นะ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่าย
ภายในวงเงิน 80,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) น้าที่ 3.4-8 ลาดับที่ 3
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใ ้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
ค่าวัสดุ

- เพื่อจ่ายเป็นสบู่ น้ายาล้างจาน น้ายาดับกลิ่น ฯลฯ
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

2-29-5
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จานวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประเภทต่าง ๆ
เช่น เมมโมรี่การ์ด กระดาษเขียนโปสเตอร์ กระดาษสี
ชนิดต่าง ๆ ฯลฯ
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
วัสดุคอมพิวเตอร์

จานวน

30,000 บาท

รวม

12,400 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์

จานวน

4,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ศูนย์ประชาสัมพันธ์
นักท่องเที่ยว เทศบาลนครนครราชสีมา
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จานวน

8,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษต่อเนื่อง
ัวพิมพ์ มึกพิมพ์ ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ฯลฯ
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
ค่าสาธารณูปโภค

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ต
เช่น ค่าสมาชิก ค่าใช้บริการโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

2-30-1
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565
เทศบ ลนครนครร ชสีม
เภ เมื งนครร ชสีม จง วดนครร ชสีม
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,107,600 บาท แยกเป็น
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

รวม

2,107,600 บาท

รวม

2,087,600 บาท

รวม

2,087,600 บาท

เงินเดื นข้ ร ชก ร รื พนกง นส่วนท้ งถิ่น

จ นวน

2,015,600 บ ท

- เพื่ จ่ ยเป็นเงินเดื นพนกง นเทศบ ล แล เงินปรบปรุง
เงินเดื นปร จ ป
ส นกช่ ง
เงินปร จ ต แ น่ง

จ นวน

72,000 บ ท

รวม

20,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จ นวน

10,000 บ ท

งบบุคลากร
เงินเดือน ฝายประจา

- เพื่ จ่ ยเป็นเงินปร จ ต แ น่งปร เภท นวยก ร
ท้ งถิ่นร ดบต้น จ นวน 4 ตร เป็นเงิน ตร เดื นล
1,500 บ ท
ส นกช่ ง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินช่วยเ ลื ก รศึกษ บุตร
เงินช่วยเ ลื ก รศึกษ บุตรข้ ร ชก ร/พนกง น/ลกจ้ งปร จ
- เพื่ จ่ ยเป็นเงินช่วยเ ลื ก รศึกษ บุตรข งพนกง น
เทศบ ล ต มร เบียบกร ทรวงม ดไทย
ส นกช่ ง

2-30-2
ค่าใช้สอย

รวม

10,000 บาท

จ นวน

10,000 บ ท

ร ยจ่ ยเกี่ยวเนื่ งกบก รปฏิบติร ชก รที่ไม่เข้ ลกษณ ร ยจ่ ยงบร ย
จ่ ย ื่น ๆ
ค่ ใช้จ่ ยในก รเดินท งไปร ชก รในร ช ณ จกร
- เพื่ จ่ ยเป็นค่ ใช้จ่ ยในก รเดินท งไปร ชก ร
ในร ช ณ จกร ค่ เบี้ยเลี้ยงเดินท ง ค่ พ น แล
ค่ เช่ ที่พก ค่ ผ่ นท งด่วนพิเศษ ในร ว่ งเดินท งไปร ชก ร
ใ ้พนกง นเทศบ ล ลกจ้ งปร จ แล พนกง นจ้ ง
เมื่ มีคว มจ เป็นที่ต้ งเดินท งไปร ชก ร รื ในกรณี
ที่พนกง นเทศบ ลโ น ย้ ย ไปปร จ ส นกง น ื่น
ส นกช่ ง

2-31-1
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครนครราชสีมา
อาเภอเมืองนครราชสีมา จัง วัดนครราชสีมา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 85,435,600 บาท แยกเป็น
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

รวม

85,435,600 บาท

รวม

26,520,600 บาท

รวม

26,520,600 บาท

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จานวน

10,003,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจาป
สานักช่าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จานวน

42,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล
และเงินเพิ่มอื่น ๆ
สานักช่าง
ค่าจ้างลกจ้างประจา

จานวน

2,385,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลกจ้างประจา และเงินปรับปรุง
ค่าจ้างประจาป
สานักช่าง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

13,099,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใ ้แก่พนักงานจ้าง
สานักช่าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จานวน

989,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน ฝายประจา

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวใ ้แก่พนักงานจ้าง
สานักช่าง

2-31-2
งบดาเนินงาน

รวม

8,608,000 บาท

รวม

378,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จานวน

200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แก่พนักงานเทศบาล ลกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
สานักช่าง
ค่าเช่าบ้าน

จานวน

48,000 บาท

เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลกจ้างประจา

จานวน

130,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล และลกจ้างประจา ตามระเบียบกระทรวงม าดไทย
สานักช่าง
ค่าใช้สอย

รวม

470,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

ค่าตอบแทน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบกระทรวงม าดไทย
สานักช่าง
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้
+ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
ยานพา นะ ค่าธรรมเนียมในการรังวัดตรวจสอบเขตที่ดิน ฯลฯ
+ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บ นังสือ เข้าปก นังสือ ค่าชดเชย
มิเตอร์ไฟฟาที่ชารุด
+ ค่าจ้างเ มาบริการ เช่น ค่าปรับปรุงกระแสไฟฟา
ค่าลอกท่อระบายน้า ฯลฯ
+ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง ทาสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ม้วนวีดีทัศน์ แผ่นพับ
เพื่อแจกจ่ายใ ้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ฯลฯ
+ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผ้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
สานักช่าง

2-31-3
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

จานวน

60,000 บาท

จานวน

400,000 บาท

รวม

7,760,000 บาท

วัสดุสานักงาน

จานวน

250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ตลอดจนค่ากระดาษ
เขียนแบบ กระดาษพิมพ์แบบ อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องมือ
ในการเขียนแบบ เครื่องเขียนตัวอักษร ไม้บรรทัด เครื่องเจาะ
กระดาษ ดินสอ ปากกา ฯลฯ
สานักช่าง
วัสดุไฟฟาและวิทยุ

จานวน

2,700,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพา นะ และ
ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ในระ ว่างเดินทางไปราชการ
ใ ้พนักงานเทศบาล ลกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
เมื่อมีความจาเป็นที่ต้องเดินทางไปราชการ รือในกรณี
ที่พนักงานเทศบาลโอน ย้าย ไปประจาสานักงานอื่น
สานักช่าง
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใ ้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
สานักช่าง
ค่าวัสดุ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟาต่าง ๆ ที่ใช้ในการบารุงรักษา
ซ่อมแซมไฟฟาสาธารณะที่มีอย่เดิม และจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์
ไฟฟาสา รับติดตั้งในถนน ตรอก ซอย ที่ยังไม่มีไฟฟาแสงสว่าง
เท่าที่จาเป็น เพื่อใ ้มีแสงสว่างและเกิดความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน
สานักช่าง

2-31-4
วัสดุก่อสร้าง

จานวน

2,800,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างและบารุงรักษา
ซ่อมแซมถนน นทาง ท่อเมนประปาที่ชารุด เนื่องจากการ
ซ่อมถนน รือก่อสร้างถนนและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น
ดินฝังกลบ ยางแอสฟัลท์ติก ินคลุก ินย่อยขนาดต่าง ๆ
สี เ ล็กเส้น ปนซีเมนต์ ไม้ ตะป ฯลฯ
สานักช่าง
วัสดุยานพา นะและขนส่ง

จานวน

350,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เพลา
ตลับลกปน น้ามันเบรก ัวเทียน ฯลฯ สา รับยานพา นะ
เครื่องจักรกล ฯลฯ
สานักช่าง
วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น

จานวน

1,600,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น จารบี น้ามันเครื่อง
ใ ้ยานพา นะต่าง ๆ
สานักช่าง
วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์

จานวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ายาต่าง ๆ สารเคมีต่าง ๆ เช่น น้ายากัดสนิม
น้ายาล้าง ม้อน้า ฯลฯ
สานักช่าง
วัสดุเครื่องแต่งกาย

จานวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อใช้ในการซ่อมถนน
ทางเท้า ท่อระบายน้า เช่น เสื้อผ้าชุดปฏิบัติงาน ถุงมือ รองเท้า
เข็มขัด ฯลฯ
สานักช่าง
วัสดุอื่น

จานวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทอื่น ๆ
สานักช่าง

2-31-5
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

50,307,000 บาท

รวม

2,500,000 บาท

จานวน

2,500,000 บาท

รวม

47,807,000 บาท

จานวน

670,000 บาท

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนส่ง
รถเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟา
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารถเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟา รถยนต์
ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า
4,000 ซีซี ติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าสา รับซ่อมไฟฟา
สาธารณะ จานวน 1 คัน เป็นเงิน 2,500,000 บาท
- เป็นไปตาม นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
และตั้งตามราคาท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 3.5-300 ลาดับที่ 10
และแก้ไข
สานักช่าง
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณปการ
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้า ถนนม าชัย
ซอย 5/6-1
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. นา 0.15 เมตร
ยาว 115.00 เมตร รือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 620 ตารางเมตร
พร้อมท่อระบายน้า ขนาดเส้นผ่าศนย์กลาง 0.60 เมตร
พร้อมบ่อพักชนิดใต้ผิวจราจร ยาวไม่น้อยกว่า 115.00 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลนครนครราชสีมา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 น้าที่ 64 ลาดับที่ 8
และแก้ไข
สานักช่าง

2-31-6
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้า ถนนมิตรภาพ
ซอย 3 ถึง ซอย 5

จานวน

4,600,000 บาท

จานวน

946,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้า
ดังนี้
1. ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. นา 0.15 เมตร
กว้าง 5.30–6.00 เมตร ยาว 212.00 เมตร รือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1,230 ตารางเมตร ก่อสร้างท่อระบายน้า ขนาด
เส้นผ่าศนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักชนิดใต้ผิวจราจร
ยาวไม่น้อยกว่า 212.00 เมตร
2. ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. นา 0.15 เมตร
กว้าง 5.50–6.00 เมตร ยาว 236.00 เมตร รือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1,375 ตารางเมตร ก่อสร้างท่อระบายน้า
ขนาดเส้นผ่าศนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก
ชนิดใต้ผิวจราจร ยาวไม่น้อยกว่า 236.00 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลนครนครราชสีมา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 3.4-18 ลาดับที่ 2
และแก้ไข
สานักช่าง
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนไชยณรงค์ ซอย 3/13
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. นา 0.15 เมตร
ยาว 97.00 เมตร รือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 408 ตารางเมตร
พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักเ ล็ก ล่อ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลนครนครราชสีมา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 น้าที่ 64 ลาดับที่ 31
สานักช่าง

2-31-7
ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนท้าวสุระ 2/9

จานวน

1,045,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. นา 0.15 เมตร
ยาว 278.00 เมตร รือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 860 ตารางเมตร
พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักเ ล็ก ล่อ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลนครนครราชสีมา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 น้าที่ 71 ลาดับที่ 16
และแก้ไข
สานักช่าง
ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนสืบศิริ 49

จานวน

3,600,000 บาท

จานวน

7,800,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. นา 0.15 เมตร
ยาว 607.00 เมตร รือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,900 ตารางเมตร
พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักเ ล็ก ล่อ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลนครนครราชสีมา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 น้าที่ 67 ลาดับที่ 34
สานักช่าง
ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้า ถนน 30 กันยา
ซอย 6
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. นา 0.15 เมตร
ยาว 685.00 เมตร รือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,765 ตารางเมตร
ก่อสร้างท่อระบายน้า ขนาดเส้นผ่าศนย์กลาง 0.60 เมตร
พร้อมบ่อพักชนิดใต้ผิวจราจร ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร
นครราชสีมา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 น้าที่ 58 ลาดับที่ 25
สานักช่าง

2-31-8
ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้า ถนนท้าวสุระ
ซอย 13
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. นา 0.15 เมตร
กว้าง 4.40-13.00 เมตร ยาว 439.00 เมตร รือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 3,795 ตารางเมตร ก่อสร้างท่อระบายน้า
ขนาดเส้นผ่าศนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก
ชนิดใต้ผิวจราจร ฝั่งซ้าย ยาว 300.00 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลนครนครราชสีมา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 น้าที่ 61 ลาดับที่ 28
สานักช่าง
ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้า ถนนมุขมนตรี
ซอย 24 ตรงข้ามสาธารณสุขสวนพริกไทย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. นา 0.15 เมตร
ยาว 22.00 เมตร รือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 70 ตารางเมตร
ก่อสร้างท่อระบายน้า ขนาดเส้นผ่าศนย์กลาง 0.40 เมตร
พร้อมบ่อพักชนิดใต้ผิวจราจรฝั่งเดียว ความยาว 25.00 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลนครนครราชสีมา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 น้าที่ 75 ลาดับที่ 42
สานักช่าง

จานวน

5,416,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

2-31-9
ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมเปลี่ยนฝารางระบายน้า
ถนนม าชัย ซอย 5/8 - 5/8/1
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. นา 0.15 เมตร
กว้าง 4.30-5.20 เมตร ยาว.188.00 เมตร รือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1,650 ตารางเมตร พร้อมเปลี่ยนฝารางเ ล็ก ล่อ
ตามแบบแปลนของเทศบาลนครนครราชสีมา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 น้าที่ 62 ลาดับที่ 29
สานักช่าง
ค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน 30 กันยา
จากถนนสุรนารายณ์ - ถนนกีฬากลาง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
นา 0.05 เมตร ยาว 2,120 เมตร รือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
16,380 ตารางเมตร พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักเ ล็ก ล่อ
ตามแบบแปลนของเทศบาลนครนครราชสีมา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 น้าที่ 52 ลาดับที่ 19
สานักช่าง
ค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายใน ม่บ้านวีไอพี
ซอย 9 จาก ซอย 5 ถึง ซอย 8
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
นา 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาวประมาณ
207.00 เมตร รือพื้นที่ก่อสร้างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1,242
ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครนครราชสีมา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
พ.ศ. 2561-2565 น้าที่ 3.4-66 ลาดับที่ 65
สานักช่าง

จานวน

2,484,000 บาท

จานวน

9,945,000 บาท

จานวน

543,000 บาท

2-31-10
ค่าปรับปรุงฟุตบาททางเท้าระบบไฟฟาสาธารณะ ถนนพลแสน
ถนนชุมพล - ถนนประจักษ์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงฟุตบาททางเท้า ความยาวรวม
1,057 เมตร รือพื้นที่ทางเท้าไม่น้อยกว่า 2,326 ตารางเมตร
ทั้งสองฝั่ง พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้าเ ล็ก ล่อ
ปรับปรุงระบบไฟฟาสาธารณะ จานวน 1 ระบบ
ตามแบบแปลนของเทศบาลนครนครราชสีมา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 น้าที่ 88 ลาดับที่ 55
และแก้ไข
สานักช่าง
ค่าปรับปรุง ้องน้า ชั้น 1 - ชั้น 6 อาคารฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ 50 ป
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารื้อถอนกระเบื้องปพื้น กรุผนัง สุขภัณฑ์
และระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟาแสงสว่างของเดิมพร้อมทาการ
ติดตั้งใ ม่ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 125 ตารางเมตร
ตามแปลนของเทศบาลนครนครราชสีมา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ าร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 น้าที่ 6 ลาดับที่ 2
และแก้ไข
สานักปลัดเทศบาล

จานวน

8,108,000 บาท

จานวน

2,500,000 บาท

2-32-1
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครนครราชสีมา
าเภ เมื งนครราชสีมา จัง วัดนครราชสีมา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,973,500 บาท แยกเป็น
แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด

รวม

1,973,500 บาท

รวม

1,479,500 บาท

รวม

1,479,500 บาท

ค่าต บแทนพนักงานจ้าง

จานวน

1,330,200 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าต บแทนใ ้แก่พนักงานจ้าง
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม
เงินเพิ่มต่าง ๆ ข งพนักงานจ้าง

จานวน

149,300 บาท

รวม

494,000 บาท

รวม

130,000 บาท

จานวน

130,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน ฝายประจา

- เพื่ จ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าคร งชีพชั่วคราวใ ้แก่พนักงานจ้าง
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าต บแทนการปฏิบัติงานน กเวลาราชการ
- เพื่ จ่ายเป็นเงินค่าต บแทนการปฏิบัติงานน กเวลาราชการ
ใ ้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ต้ งปฏิบัติงาน
น กเวลาราชการ ตามระเบียบกระทรวงม าดไทย
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม

2-32-2
ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รวม

144,000 บาท

วัสดุสานักงาน

จานวน

5,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าสิ่งข ง รื วัสดุสิ้นเปลื งต่าง ๆ สา รับใช้ใน
สานักงาน เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ เครื่ งชั่งแบบ
ส ง น้าปัด ฯลฯ
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

3,000 บาท

รายจ่ายเพื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่ จ่ายเป็นรายจ่ายเพื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้
ค่าจ้างเ มาบริการต่าง ๆ เท่าที่จาเป็น เช่น การจ้าง
ัดสาเนาเทป ค่าจ้างเ มาตกแต่งสวน ย่ ม สานักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม ฯลฯ
ค่ารับวารสารทางวิชาการ เช่น ม ชาวบ้าน วารสาร
สิ่งแวดล้ ม และ นังสื พิมพ์รายวัน ฯลฯ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง
ความร่วมมื ข งประชาชนในการดาเนินงานในเรื่ งต่าง ๆ
เช่น การสาธารณสุขสิ่งแวดล้ ม ฯลฯ
ค่าระวางบรรทุก เช่น ค่าระวางรถบรรทุกขนส่งเวชภัณฑ์
และ ื่น ๆ ในการจัดซื้ วัสดุบางชนิดจากต่างจัง วัด กรณี
ต้ งจ่ายค่าขนส่ง
ค่าติดตั้งโทรศัพท์ เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท์ ไฟฟ้า ยกเว้นค่าตู้สาขา
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม
ค่าบารุงรักษาและซ่ มแซม
- เพื่ จ่ายเป็นค่าซ่ มแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่ ใ ้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม
ค่าวัสดุ

- เพื่ จ่ายเป็นค่า ุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟ และวัสดุไฟฟ้า
เท่าที่จาเป็น เพื่ เปลี่ยนส่วนที่ชารุด ภายในสานัก
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม

2-32-3
วัสดุงานบ้านงานครัว

จานวน

10,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าวัสดุ ุปกรณ์ต่าง ๆ ในการทาความสะ าด
เช่น ไม้กวาด ถังขยะ เข่ง แปรง น้ายาล้างทาความสะ าด
้ งสุขภัณฑ์ ฯลฯ
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม
วัสดุก่ สร้าง

จานวน

5,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าวัสดุก่ สร้างต่าง ๆ เช่น ิฐ ิน ปูน ทราย
บุ้งกี ท่ น้า ุปกรณ์การประปา เครื่ งสุขภัณฑ์ ฯลฯ
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม
วัสดุยานพา นะและขนส่ง

จานวน

10,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าซื้ ะไ ล่รถยนต์ เช่น แบตเต รี่ ยางน ก
ยางใน ฯลฯ ตล ดจนเครื่ งมื ขนาดเล็ก
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม
วัสดุเชื้ เพลิงและ ล่ ลื่น

จานวน

50,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้ เพลิงและน้ามัน ล่ ลื่นต่าง ๆ
เพื่ ใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเตาแก๊ส เช่น
น้ามันเบนซิน น้ามันดีเซล น้ามัน ล่ ลื่น แก๊ส ุงต้ม ฯลฯ
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม
วัสดุวิทยาศาสตร์ รื การแพทย์

จานวน

10,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นเวชภัณฑ์ แ ลก ฮ ล์ และ ื่น ๆ เคมีภัณฑ์
และวัสดุทางการแพทย์
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม
วัสดุการเกษตร

จานวน

5,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ต้นไม้
ยาปราบศัตรูพืช กระถางต้นไม้ มีดดาย ญ้า กรรไกร
ตัดกิ่งไม้ รื ตัด ญ้า ฯลฯ
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จานวน

5,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าวัสดุในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น
ฟิล์มถ่ายภาพ ฟิล์มสไลด์ เทปบันทึกภาพและเสียง
กระดาษทาบทความ/ข่าว ฯลฯ
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม

2-32-4
วัสดุเครื่ งแต่งกาย

จานวน

6,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าซื้ ร งเท้ายาง ุ้มส้นสูงใต้เข่า ถุงมื นัง
ชนิดยาว ผ้าปิดจมูก เสื้ กาวน์ ฯลฯ ใ ้พนักงาน คนงาน และ
เสื้ กักสา รับคนงานปัดกวาดและเก็บขนขยะมูลฝ ย
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม
วัสดุค มพิวเต ร์

จานวน

5,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่าวัสดุค มพิวเต ร์ โปรแกรมค มพิวเต ร์
ุปกรณ์เพิ่มเติม แผ่นกร งแสง แผ่นบันทึกข้ มูล ัวพิมพ์
กระดาษต่ เนื่ ง ผ้า มึกค มพิวเต ร์ กระดาษไข
ค มพิวเต ร์ ฯลฯ ที่จาเป็น
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม
วัสดุ ื่น

จานวน

30,000 บาท

รวม

170,000 บาท

จานวน

170,000 บาท

- เพื่ จ่ายเป็นค่ามิเต ร์น้า มิเต ร์ไฟฟ้า สายส่งน้า ข้ ต่ ส่งน้า
ดับเพลิง รถบรรทุกน้า เพื่ ใช้ล้างตลาด และ ะไ ล่
เครื่ งพ่นยา ฯลฯ
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
- เพื่ จ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า สานักสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้ ม
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ ม

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ.ศ.
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินสนับสนุนงบประมาณราย
จ่ายกิจการโครงการอื่น ๆ

1,681,000

เงินสนับสนุนงบประมาณราย
จ่ายกิจการประปา

84,440,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

งบกลาง

10,952,900

เบี้ยยังชีพความพิการ

22,154,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

702,000
149,424,000

เงินช่วยพิเศษ
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร
ค่าบารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย
เงินกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการ (กบ
ข.)

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

8,522,600

เงินสารองจ่าย

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

3,000,000

750,000

78,500

2-33-1

งบกลาง

แผนงานงบกลาง

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

รวม

1,681,000

เงินสนับสนุนงบประมาณราย
จ่ายกิจการประปา

84,440,000
8,522,600

เงินสารองจ่าย

10,952,900

เบี้ยยังชีพความพิการ

22,154,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

702,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

149,424,000

เงินช่วยพิเศษ
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร
ค่าบารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย
เงินกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการ (กบ
ข.)

3,000,000

750,000

78,500

2-33-2

งบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

เงินสนับสนุนงบประมาณราย
จ่ายกิจการโครงการอื่น ๆ

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

งบกลาง

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บานาญ (ช.ค.บ.)
เงินช่วยค่าทาศพข้า
ราชการ/พนักงาน

งบกลาง

เงินช่วยค่าทาศพลูกจ้าง
ประจา

50,000

เงินสมทบกองทุน
บาเหน็จบานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)
เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพ
ค่าตอบแทนประจาตาแหน่ง
นายก/รองนายก
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

100,000
50,000

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

4,293,600

เงินช่วยค่าทาศพ
พนักงานจ้าง

เงินบาเหน็จลูกจ้าง
ประจา

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

2-33-3

งบกลาง

แผนงานงบกลาง

5,666,300
350,000

20,965,400

2,943,000
480,000

5,798,600

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บานาญ (ช.ค.บ.)
เงินช่วยค่าทาศพข้า
ราชการ/พนักงาน

งบกลาง

4,293,600
100,000
50,000

เงินช่วยค่าทาศพลูกจ้าง
ประจา

50,000

เงินบาเหน็จลูกจ้าง
ประจา

เงินสมทบกองทุน
บาเหน็จบานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)
เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพ
ค่าตอบแทนประจาตาแหน่ง
นายก/รองนายก
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

รวม

เงินช่วยค่าทาศพ
พนักงานจ้าง

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน

งบบุคลากร

แผนงานการ
พาณิชย์

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

5,666,300
350,000

20,965,400

2,943,000
480,000

5,798,600

2-33-4

งบกลาง

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
480,000

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล

899,600

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2,132,300

ค่าจ้างลูกจ้างประจา

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

252,000

198,000

18,000

348,000

85,200

เงินประจาตาแหน่ง

1,114,800

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

70,600

12,400

50,400

30,300

22,400

เงินวิทยฐานะ
ค่าตอบแทน

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง
ประจา

งบดาเนินงาน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

16,687,200

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

2-33-5

งบบุคลากร

แผนงานงบกลาง

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

480,000

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล

899,600

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2,132,300
12,924,400

3,172,400

13,099,400

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น

3,077,500

12,019,300

299,263,200

18,000

72,000

2,106,000

42,600

22,825,200

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

168,000

989,000

1,330,200

149,300

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง
ประจา

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,165,900
186,100

เงินวิทยฐานะ
ค่าเช่าบ้าน

145,581,500

16,687,200
40,000

48,000

140,000

200,000

2,992,200
130,000

7,053,500

2-33-6

2,385,900

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินประจาตาแหน่ง
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

รวม

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

ค่าจ้างลูกจ้างประจา
งบบุคลากร

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

306,000

ค่าเบี้ยประชุม

105,000

90,000

300,000

2,290,000

221,200

240,000

192,300

950,000

490,000

105,000

2,480,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

200,000

100,000

14,600

487,800

102,200

170,000

150,000

8,464,500

280,000

1,080,000

30,000

43,417,000

250,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

592,400

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรผู้ได้รับบานาญ

314,000

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

840,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

50,000

2-33-7

งบดาเนินงาน

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

8,160,000

ค่าชดใช้ความเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน
สาหรับผู้ประสบภัย

40,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการต่างประเทศ

5,000

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม

3,286,000

ค่าเบี้ยประชุม

105,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ค่าตอบแทน

210,000

140,000

2,200,500

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรผู้ได้รับบานาญ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

งบดาเนินงาน

314,000
1,082,000

400,000

40,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

ค่าใช้สอย

12,866,500
50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1,390,000

10,000

10,000

56,932,000

ค่าชดใช้ความเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน
สาหรับผู้ประสบภัย

40,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการต่างประเทศ

5,000

2-33-8

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจา

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

193,000

30,000

133,000

35,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

50,000

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

155,000

80,000

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
วินัยจราจร

ค่าใช้สอย

1,000,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

200,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
แก้ไขปัญหาสัตว์จรจัด
ในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา
ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เข้าค่ายพัฒนาทักษะ
กิจกรรมการเรียนรู้

2-33-9

งบดาเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
การป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ
เขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา โดยการ
บูรณาการและการมี
ส่วนร่วมจากภาคีเครือ
ข่าย

120,000

50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร

35,000

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
วินัยจราจร

50,000

70,000

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

781,000

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

2-33-10

งบดาเนินงาน

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งประเทศไทยรอบคัด
เลือกระดับ
ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ

ค่าใช้สอย

2-33-11

งบดาเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งประเทศไทยรอบชิง
ชนะเลิศระดับ
ประเทศไทย
ค่าใช้จ่ายในโครงการ
แข่งขันกีฬา-กรีฑานัก
เรียนโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนคร
นครราชสีมา
ค่าใช้จ่ายในโครงการ
แข่งขันกีฬาชุมชน
สัมพันธ์

200,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งประเทศไทยรอบคัด
เลือกระดับ
ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ

30,000

30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งประเทศไทยรอบชิง
ชนะเลิศระดับ
ประเทศไทย

160,000

160,000

50,000

50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
แข่งขันกีฬา-กรีฑานัก
เรียนโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนคร
นครราชสีมา
ค่าใช้จ่ายในโครงการ
แข่งขันกีฬาชุมชน
สัมพันธ์

200,000

2-33-12

งบดาเนินงาน

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
แข่งขันกีฬาเด็กอนุบาล
เทศบาลนคร
นครราชสีมา
ค่าใช้จ่ายในโครงการ
แข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชน
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

ค่าใช้สอย

2-33-13

งบดาเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
แข่งขันคนเก่งภายใน
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
แข่งขันทักษะและ
กิจกรรมทางวิชาการ

100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการคัด
แยกขยะรักษาสิ่งแวด
ล้อมในโรงเรียน
ค่าใช้จ่ายในโครงการ
งานตรุษจีน
ค่าใช้จ่ายในโครงการ
งานลอยกระทง

40,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
แข่งขันกีฬาเด็กอนุบาล
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

250,000

250,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
แข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชน
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

400,000

400,000

2-33-14

งบดาเนินงาน

แผนงาน

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

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
งานวันขึ้นปีใหม่
ค่าใช้จ่ายในโครงการ
งานวันฉลองชัยชนะท้าว
สุรนารี
ค่าใช้จ่ายในโครงการ
งานวันเทศบาล

2-33-15

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
งานวันมาฆบูชา
ค่าใช้จ่ายในโครงการ
งานวันวิสาขบูชา
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
งานสงกรานต์
ค่าใช้จ่ายในโครงการ
งานแห่เทียนพรรษา
ค่าใช้จ่ายในโครงการ
งานอาชีพจากท้องถิ่นสู่
ประชาคมอาเซียน

100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ
ค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดการสิ่งปฏิกูลให้ถูก
ต้องด้วยสุขลักษณะ

60,000

10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

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

งบดาเนินงาน

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัด
กิจกรรมเยาวชนส่งเสริม
กีฬาและนันทนาการ
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัด
ทาแผนพัฒนาเทศบาล
นครนครราชสีมา

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

350,000

2-33-17

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัด
นิทรรศการแสดงผลงาน
ทางวิชาการ

400,000

300,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้
รับความเดือดร้อน
จากสาธารณภัย

250,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ดนตรี ศิลปะ และการ
แสดงเพื่อประชาชน
ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ดาเนินงานตามแนวทาง
พระราชดาริ
ด้านสาธารณสุขชุมชน
ในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัด
กิจกรรมเยาวชนส่งเสริม
กีฬาและนันทนาการ

ค่าใช้สอย

50,000

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

400,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัด
ทาแผนพัฒนาเทศบาล
นครนครราชสีมา

350,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัด
นิทรรศการแสดงผลงาน
ทางวิชาการ

300,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้
รับความเดือดร้อน
จากสาธารณภัย

250,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ดนตรี ศิลปะ และการ
แสดงเพื่อประชาชน
ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ดาเนินงานตามแนวทาง
พระราชดาริ
ด้านสาธารณสุขชุมชน
ในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

300,000

300,000

100,000

2-33-18

งบดาเนินงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เทศกาลถือศีลกินเจ
ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เทศบาลเคลื่อนที่

ค่าใช้สอย

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
ประชุมสัมมนาผู้นา
ชุมชนในเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

2-33-19

งบดาเนินงาน

100,000

250,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เทศกาลถือศีลกินเจ
ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เทศบาลเคลื่อนที่

ค่าใช้สอย

20,000

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

20,000
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
ประชุมสัมมนาผู้นา
ชุมชนในเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

250,000

2-33-20

งบดาเนินงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึก
อบรมและศึกษาดูงาน
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
เทศกิจและผู้ที่เกี่ยวข้อง

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

30,000

100,000

ค่าใช้สอย

2-33-21

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึก
อบรมอาสาสมัครช่วย
เหลือนักท่องเที่ยว
งบดาเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
และเสียง
ค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
ค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนากีฬาสู่ความเป็น
เลิศ
ค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูง
อายุ

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

70,000

30,000

2,000,000

200,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

รวม

30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึก
อบรมและศึกษาดูงาน
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
เทศกิจและผู้ที่เกี่ยวข้อง

100,000

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

ค่าใช้สอย

แผนงานการ
พาณิชย์

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึก
อบรมอาสาสมัครช่วย
เหลือนักท่องเที่ยว
งบดาเนินงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

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

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

2-33-23

งบดาเนินงาน

แผนงาน

100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

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

2-33-24

งบดาเนินงาน

แผนงาน

100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

40,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนาศักยภาพคน
พิการและผู้ดูแลคน
พิการ

100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนาศักยภาพสตรี

150,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนาสุขาภิบาลสถานที่
ผลิตและจาหน่ายอาหาร

100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนาองค์กรชุมชน
ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เมืองสะอาด

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

2-33-25

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนาศักยภาพการให้
บริการของอุทยาน
การเรียนรู้นครราชสีมา
TK Square Korat Art
Gallery and
Exhibition ห้องสมุด
ประชาชนเทศบาลนคร
นครราชสีมาและ
ศูนย์การเรียนรู้ไอซีที
ชุมชนเทศบาลนคร
นครราชสีมา

แผนงานงบกลาง

1,100,000
150,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

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
ผลิตและจาหน่ายอาหาร

100,000

2-33-26

งบดาเนินงาน

แผนงาน

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนาองค์กรชุมชน

1,100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เมืองสะอาด

150,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
ค่าใช้จ่ายในโครงการ
รณรงค์ลดอุบัติภัยทาง
ถนนช่วงเทศกาล
ประจาปี

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการวัด
ผลและประเมินผล

30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการวัน
เยาวชนแห่งชาติ

150,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
วิจัยทางการศึกษา

10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เวทีชุมชน
ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ศิลปะร่วมสมัย

2-33-27

ค่าใช้สอย

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

200,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
โรงอาหารสะอาด
ปลอดภัยเด็กไทย
สุขภาพดี

งบดาเนินงาน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

100,000
40,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่ง
นักกีฬาสมาชิกศูนย์เยาว
ชนสุรนารี
เข้าร่วมการแข่งขัน
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่ง
เสริมการตลาด

100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
รณรงค์ลดอุบัติภัยทาง
ถนนช่วงเทศกาล
ประจาปี

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

20,000

20,000

100,000

2-33-28

งบดาเนินงาน

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่ง
เสริมการมีส่วนร่วมตาม
แนวทาง
การจัดการขยะเหลือ
ศูนย์ (Zero Waste)

ค่าใช้สอย

100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่ง
เสริมการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ

1,500,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่ง
เสริมการอ่านแบบยั่งยืน

200,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่ง
เสริมกิจกรรมเด็กและ
เยาวชนในเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่ง
เสริมทักษะและการแข่ง
ขันวิชาการ
ศิลปหัตถกรรม
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่ง
เสริมและประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว
(Road Show) ในเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

2-33-29

งบดาเนินงาน

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

250,000

30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

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

งบดาเนินงาน

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่ง
เสริมและพัฒนาอาชีพ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน
300,000

50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

42,432,600

40,000

2-33-31

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่ง
เสริมศักยภาพการเรียน
รู้ของเด็กเล็ก
และนักเรียนโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนคร
นครราชสีมา

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
สร้างเสริมทักษะด้าน
ICT

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

300,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่ง
เสริมศักยภาพการเรียน
รู้ของเด็กเล็ก
และนักเรียนโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนคร
นครราชสีมา

50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

42,432,600

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
สร้างเสริมทักษะด้าน
ICT

40,000

2-33-32

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่ง
เสริมและพัฒนาอาชีพ

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน
วรขัตติยราชนารี
ค่าใช้จ่ายในโครงการ
สานฝันสู่น้อง
ค่าใช้จ่ายในโครงการ
สานสัมพันธ์ครอบครัว
อบอุ่น

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

333,600

2-33-33

งบดาเนินงาน

แผนงาน

25,000

100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

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

2-33-34

งบดาเนินงาน

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
สารวจข้อมูลจานวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าตาม
พระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

40,200

2-33-35

งบดาเนินงาน

แผนงาน

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เสริมสร้างเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรม
ของจังหวัดนครราชสีมา
ค่าใช้จ่ายในโครงการ
หลักสูตรคู่ขนาน

400,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ห้องเรียนพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

500,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
สารวจข้อมูลจานวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าตาม
พระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เสริมสร้างเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรม
ของจังหวัดนครราชสีมา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

40,200

2-33-36

งบดาเนินงาน

แผนงาน

30,000

30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
หลักสูตรคู่ขนาน

400,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ห้องเรียนพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

500,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

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

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

2-33-37

งบดาเนินงาน

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

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

2-33-38

งบดาเนินงาน

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมพัฒนาบุคลากรใน
สังกัดสานักการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมพัฒนาศักยภาพ
และศึกษาดูงานของ
ผู้ประสานงานฝ่ายข่าว
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

ค่าใช้สอย

100,000

100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมเสริมสร้างความรู้
และประสบการณ์
ผู้ประกอบการค้าหาบเร่
แผงลอยในเขตเทศบาล
ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมให้ความรู้ทาง
กฎหมายแก่พนักงาน
เทศบาลและประชาชน
ในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา
ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมอาสาสมัคร
มัคคุเทศก์น้อยหลานคุณ
ย่า
พาชมเมือง

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

2-33-39

งบดาเนินงาน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

200,000

30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมพัฒนาบุคลากรใน
สังกัดสานักการศึกษา

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

2-33-40

งบดาเนินงาน

แผนงาน

80,000

80,000

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

ค่าใช้จ่ายในโครงการอยู่
ค่ายพักแรมลูกเสือ
เนตรนารี
และยุวกาชาด
ค่าใช้สอย

167,000

60,000

133,000

35,000

35,000

วัสดุก่อสร้าง

53,500

25,000

390,000

45,000

5,550,000

วัสดุการเกษตร

60,000

190,000

17,000

7,819,000

วัสดุการศึกษา

230,000

วัสดุกีฬา

170,000

วัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าวัสดุ

13,000,000

1,470,000

120,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

100,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย

820,000

480,000

2-33-41

งบดาเนินงาน

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อาหารสาหรับโรงเรียน
กีฬาเทศบาลนคร
นครราชสีมา (อนุสรณ์
70 ปี เทศบาล)
ค่าลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

120,000

20,000
115,000

280,000

60,000

440,000

100,000

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

1,054,000

725,000

680,000

157,000

11,540,000

280,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุดนตรี
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

50,000
127,800

50,000

110,000

5,000
45,000

415,000

100,000

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

ค่าใช้จ่ายในโครงการอยู่
ค่ายพักแรมลูกเสือ
เนตรนารี
และยุวกาชาด
ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

13,000,000

25,000
120,000

455,000
2,800,000

5,000

9,108,500

5,000

8,141,000

วัสดุการเกษตร

50,000

วัสดุการศึกษา

30,000

260,000

วัสดุกีฬา

150,000

340,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

170,000

5,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

100,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุงานบ้านงานครัว

2,740,000

30,000

6,000

1,356,000

50,000

5,000

579,900

110,000

10,000

38,899,200

50,000

16,166,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

80,000

วัสดุดนตรี

20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

90,000

1,600,000

75,000
2,700,000

3,000

3,640,800

2-33-42

วัสดุก่อสร้าง
งบดาเนินงาน

100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อาหารสาหรับโรงเรียน
กีฬาเทศบาลนคร
นครราชสีมา (อนุสรณ์
70 ปี เทศบาล)
ค่าลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

รวม

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าวัสดุ

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

199,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000

วัสดุสานักงาน

1,300,000

120,000

100,000

90,000

2,580,000

30,000

240,000

340,000

320,000

80,000

640,000

220,000

250,000

402,200

36,800

10,000

วัสดุอื่น

20,000

12,000

10,000

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

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

2,900,000

507,000

4,750,000

1,120,000

3,600,000

ค่าไฟฟ้า
ครุภัณฑ์การเกษตร
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

500,000

300,000

2-33-43

ค่าสาธารณูปโภค

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

170,000

วัสดุสารวจ
งบดาเนินงาน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าวัสดุ

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

70,000

350,000

10,000

3,619,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000

10,000

10,000

1,070,000

180,000

250,000

5,000

3,384,000

วัสดุสานักงาน
วัสดุสารวจ
วัสดุอื่น

งบดาเนินงาน

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

10,000
10,000

20,000

30,000

300,000

3,335,000

44,000

642,000

ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม
ค่าไฟฟ้า

102,000

400,000
48,400
2,000,000

1,746,400
170,000

15,347,000

ครุภัณฑ์การเกษตร
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

500,000

2-33-44

ค่าบริการโทรศัพท์
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

เครื่องช่วยหายใจ

490,000

โคมไฟส่องสว่าง

350,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

รถเครนพร้อมกระเช้า
ซ่อมไฟฟ้า
ค่าครุภัณฑ์

รถฟาร์มแทรกเตอร์ตัด
หญ้าไหล่ทาง

5,000,000

2-33-45

ระบบบริหารจัดการ
ควบคุมไฟจราจร
อัจฉริยะในเขตพื้นที่
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

1,350,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

งบลงทุน

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบายน้า
ถนนมหาชัย
ซอย 5/6-1
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบายน้า
ถนนมิตรภาพ
ซอย 3 ถึง ซอย 5
ค่าก่อสร้างฝายน้าล้น
(บุ่งตาหลั่ว)

4,000,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

เครื่องช่วยหายใจ

490,000

โคมไฟส่องสว่าง

350,000

รถเครนพร้อมกระเช้า
ซ่อมไฟฟ้า
ค่าครุภัณฑ์

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

2,500,000

2,500,000
1,350,000

ระบบบริหารจัดการ
ควบคุมไฟจราจร
อัจฉริยะในเขตพื้นที่
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

5,000,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

งบลงทุน

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบายน้า
ถนนมหาชัย
ซอย 5/6-1

670,000

670,000

ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบายน้า
ถนนมิตรภาพ
ซอย 3 ถึง ซอย 5

4,600,000

4,600,000

ค่าก่อสร้างฝายน้าล้น
(บุ่งตาหลั่ว)

4,000,000

2-33-46

รถฟาร์มแทรกเตอร์ตัด
หญ้าไหล่ทาง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

ค่าก่อสร้างระบบระบาย
น้า ถนน 30 กันยา ซอย
1

2,300,000

ค่าก่อสร้างระบบระบาย
น้า ถนนสนามกีฬากลาง
ซอย 8

1,300,000

ค่าก่อสร้างระบบระบาย
น้า 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
น้า ถนน 30 กันยา
ซอย 6
ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค
.ส.ล. พร้อมท่อระบาย
น้า ถนนท้าวสุระ
ซอย 13

2-33-47

งบลงทุน

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

ค่าก่อสร้างระบบระบาย
น้า ถนน 30 กันยา ซอย
1

2,300,000

ค่าก่อสร้างระบบระบาย
น้า ถนนสนามกีฬากลาง
ซอย 8

1,300,000

ค่าก่อสร้างระบบระบาย
น้า 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
น้า ถนน 30 กันยา
ซอย 6

7,800,000

7,800,000

ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค
.ส.ล. พร้อมท่อระบาย
น้า ถนนท้าวสุระ
ซอย 13

5,416,000

5,416,000

2-33-48

งบลงทุน

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค
.ส.ล. พร้อมท่อระบาย
น้า ถนนมุขมนตรี
ซอย 24 (ตรงข้าม
สาธารณสุขสวนพริก
ไทย)

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

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)

2-33-49

ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค
.ส.ล. พร้อมเปลี่ยนฝา
รางระบายน้า
ถนนมหาชัย ซอย 5/8 5/8/1

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค
.ส.ล. พร้อมท่อระบาย
น้า ถนนมุขมนตรี
ซอย 24 (ตรงข้าม
สาธารณสุขสวนพริก
ไทย)

150,000

150,000

ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค
.ส.ล. พร้อมเปลี่ยนฝา
รางระบายน้า
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

2-33-50

งบลงทุน

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

ค่าปรับปรุงรางระบาย
น้าในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา ช่วงที่ 7

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

8,850,000

ค่าปรับปรุงห้องน้า ชั้น
1 - ชั้น 6 อาคารฉลอง
สิริราชสมบัติ
ครบ 50 ปี
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันให้แก่สถาน
ศึกษาที่ถ่ายโอนภารกิจ

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

2-33-51

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
57,506,400

เงินอุดหนุนสานักงาน
สวนน้าบุ่งตาหลั่วเฉลิม
พระเกียรติ รัชกาลที่ 9
กองทัพภาคที่ 2 ในการ
ชาระค่ากระแสไฟฟ้า

400,000

เงินอุดหนุนสาหรับการ
ดาเนินงานตามแนวทาง
พระราชดาริ
ด้านสาธารณสุขชุมชน
ในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา
รวม

1,700,000

316,123,700

117,044,800

40,025,500

396,114,900

58,614,500

5,050,400

192,130,500

15,119,700

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ
นันทนาการ
การโยธา

แผนงาน

แผนงานการ
พาณิชย์

ค่าปรับปรุงรางระบาย
น้าในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา ช่วงที่ 7

รวม

8,850,000

ค่าปรับปรุงห้องน้า ชั้น
1 - ชั้น 6 อาคารฉลอง
สิริราชสมบัติ
ครบ 50 ปี

2,500,000

2,500,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันให้แก่สถาน
ศึกษาที่ถ่ายโอนภารกิจ

57,506,400

เงินอุดหนุนสานักงาน
สวนน้าบุ่งตาหลั่วเฉลิม
พระเกียรติ รัชกาลที่ 9
กองทัพภาคที่ 2 ในการ
ชาระค่ากระแสไฟฟ้า

400,000

เงินอุดหนุนสาหรับการ
ดาเนินงานตามแนวทาง
พระราชดาริ
ด้านสาธารณสุขชุมชน
ในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

1,700,000

รวม

19,600,300

87,543,200

1,973,500

1,249,341,000

2-33-52

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

3-1

คําแถลงงบประมาณรายจายเฉพาะการ (งานกิจการประปา)
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลนครนครราชสีมา
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ
รายรับ

2562

หมวดรายได
คาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา
คาบริการประจําเดือน
คาจําหนายน้ําจากทอธาร
ดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
คาจําหนายสิ่งของจากคลังพัสดุ
รายไดเบ็ดเตล็ด
เงินสนับสนุนจากงบประมาณ
รายจายทั่วไป
รายไดอื่น ๆ
ผลประโยชนอื่น
คาธรรมเนียม
คาขายเศษของ
คาปรับ
คาแรง

รายรับจริง

2563

2564

ประมาณการ

2565

243,836,416.08 222,312,454.44 259,200,000.00 240,000,000.00
283,500.00
293,350.00
200,000.00
200,000.00
3,924,722.00
3,722,286.00
4,000,000.00
3,500,000.00
2,954,518.72
814,792.00
0.00

3,385,117.20
647,880.00
0.00

2,000,000.00
800,000.00
0.00

2,000,000.00
0.00
11,060,000.00

85,500,000.00
18,994.07

73,700,000.00
12,981.29

90,000,000.00
0.00

84,440,000.00
800,000.00

10,006,985.00
0.00
78,210.00
949,935.00

11,957,883.54
0.00
78,000.00
968,394.00

10,000,000.00
10,000.00
50,000.00
1,000,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00

รวมรายรับ 348,368,072.87 317,078,346.47 367,260,000.00 342,000,000.00

รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ
รายจาย
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น

รายจายจริง

ประมาณการ

2562
2563
2564
2565
78,977,306.65 79,059,181.65 79,764,900.00 66,502,200.00
49,173,815.75 45,395,421.84 59,911,900.00 62,378,100.00
186,409,876.56 168,238,059.91 220,028,500.00 212,119,700.00
16,972,718.69
3,030,971.97
3,554,700.00
1,000,000.00
0.00
0.00
4,000,000.00
0.00
รวมรายจาย 331,533,717.65 295,723,635.37 367,260,000.00 342,000,000.00

3-2

คําแถลงงบประมาณรายจายเฉพาะการ (สถานธนานุบาล 1)
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลนครนครราชสีมา
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ
รายรับ

2562

รายรับจริง

ประมาณการ

2563

2564

20,915,748.00

18,221,298.25

20,000,000.00

20,000,000.00

2,739,045.00

2,263,873.00

3,000,000.00

3,000,000.00

1,398,176.82
0.00

1,634,914.19
0.00

1,500,000.00
1,000.00

1,500,000.00
1,000.00

6,497,513.54

5,700,000.00

5,448,690.00

4,650,000.00

10,829,189.23
4,331,675.69

9,500,000.00
3,800,000.00

9,081,150.00
3,632,460.00

7,750,000.00
3,100,000.00

รวมรายรับ 46,711,348.28

41,120,085.44

42,663,300.00

40,001,000.00

หมวดรายได
ดอกเบี้ยรับจํานํา
กําไรจากการจําหนายทรัพย
หลุดจํานํา
ดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
รายไดเบ็ดเตล็ด
หมวดรายไดอื่น
เงินทํานุบํารุงทองถิ่น รอยละ 30
ทุนดําเนินการของ
สถานธนานุบาล รอยละ 50
บําเหน็จรางวัล รอยละ 20

2565

รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ
รายจาย
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น

รายจายจริง

ประมาณการ

2562
544,534.00
2,952,494.00
1,527,183.54
253,250.00
21,864,478.46

2563
537,683.00
2,588,581.61
1,474,617.84
91,900.00
19,206,100.00

2564
488,500.00
3,680,000.00
3,193,000.00
18,000.00
18,291,800.00

2565
443,500.00
3,680,000.00
3,247,000.00
702,800.00
15,620,100.00

รวมรายจาย 27,141,940.00

23,898,882.45

25,671,300.00

23,693,400.00

3-3

คําแถลงงบประมาณรายจายเฉพาะการ (สถานธนานุบาล 2)
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลนครนครราชสีมา
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ
รายรับ

2562

รายรับจริง

ประมาณการ

2563

2564

18,400,962.25

15,434,460.50

19,000,000.00

16,000,000.00

3,119,840.00

2,726,240.00

3,000,000.00

2,500,000.00

349,034.88
0.00

838,592.61
0.00

500,000.00
5,000.00

500,000.00
5,000.00

5,321,086.59

4,966,917.48

5,100,000.00

4,200,000.00

8,868,477.65
3,547,391.06

8,278,195.79
3,311,278.32

8,500,000.00
3,400,000.00

7,000,000.00
2,800,000.00

รวมรายรับ 39,606,792.43

35,555,684.70

39,505,000.00

33,005,000.00

หมวดรายได
ดอกเบี้ยรับจํานํา
กําไรจากการจําหนายทรัพย
หลุดจํานํา
ดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
รายไดเบ็ดเตล็ด
หมวดรายไดอื่น
เงินทํานุบํารุงทองถิ่น รอยละ 30
ทุนดําเนินการของ
สถานธนานุบาล รอยละ 50
บําเหน็จรางวัล รอยละ 20

2565

รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ
รายจาย
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น

รายจายจริง

ประมาณการ

2562
458,770.00
2,820,690.00
1,183,219.15
56,600.00
17,916,355.30

2563
460,410.00
3,017,220.00
1,265,760.52
414,450.00
16,735,791.59

2564
930,000.00
3,614,000.00
2,656,100.00
70,900.00
17,117,000.00

2565
474,800.00
3,602,000.00
2,433,000.00
0.00
14,102,300.00

รวมรายจาย 22,435,634.45

21,893,632.11

24,388,000.00

20,612,100.00

3-4

คําแถลงงบประมาณรายจายเฉพาะการ (สถานธนานุบาล 3)
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลนครนครราชสีมา
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ
รายรับ

2562

รายรับจริง

ประมาณการ

2563

2564

14,009,579.00

12,408,775.25

16,500,000.00

14,000,000.00

2,023,920.00

2,308,033.00

2,350,000.00

2,350,000.00

3,142.99
132.00

3,287.83
0.00

20,000.00
9,000.00

20,000.00
9,000.00

3,674,876.50

3,434,407.90

3,600,000.00

3,600,000.00

6,124,794.17
2,449,917.67

5,724,013.16
2,289,605.26

6,000,000.00
2,400,000.00

6,000,000.00
2,400,000.00

รวมรายรับ 28,286,362.33

26,168,122.40

30,879,000.00

28,379,000.00

หมวดรายได
ดอกเบี้ยรับจํานํา
กําไรจากการจําหนายทรัพย
หลุดจํานํา
ดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
รายไดเบ็ดเตล็ด
หมวดรายไดอื่น
เงินทํานุบํารุงทองถิ่น รอยละ 30
ทุนดําเนินการของ
สถานธนานุบาล รอยละ 50
บําเหน็จรางวัล รอยละ 20

2565

รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ
รายจาย
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น

รายจายจริง

ประมาณการ

2562
908,812.81
2,199,791.00
1,012,173.14
412,535.00
12,378,088.34

2563
445,395.58
2,252,880.50
1,057,101.88
478,250.00
11,576,526.32

2564
1,315,900.00
2,602,000.00
2,452,300.00
408,800.00
12,100,000.00

2565
1,289,100.00
2,680,000.00
2,461,000.00
0.00
12,085,800.00

รวมรายจาย 16,911,400.29

15,810,154.28

18,879,000.00

18,515,900.00

3-5

คําแถลงงบประมาณรายจายเฉพาะการ (งานกิจการขนสง)
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลนครนครราชสีมา
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ
รายรับ

2562

หมวดรายได
คาบริการสถานีขนสง
คาบริการสถานที่จําหนายสินคา
ดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
รายไดเบ็ดเตล็ด
เงินสนับสนุนจากงบประมาณ
รายจายทั่วไป
รวมรายรับ

รายรับจริง

2563

2564

ประมาณการ

2565

1,710,458.00
144,000.00

1,110,652.00
144,000.00

1,400,000.00
144,000.00

950,000.00
144,000.00

36,823.73
374,354.24

29,680.39
66,272.54

25,000.00
60,000.00

25,000.00
30,000.00

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

รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ
รายจายจริง

รายจาย
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
รวมรายจาย

ประมาณการ

2562
31,200.00
1,340,880.00
1,499,463.99

2563
28,200.00
1,378,200.00
1,097,449.81

2564
86,200.00
1,416,300.00
1,401,500.00

2565
120,700.00
1,455,700.00
1,253,600.00

2,871,543.99

2,503,849.81

2,904,000.00

2,830,000.00

ส่วนที่ 3
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการงานกิจการประปา
ประจาปงบประมาณ พ ศ
ของ
เทศบาลนครนครราชสีมา
อาเภอเมองนครราชสีมา จัง วัดนครราชสีมา

3-1-1
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการงานกิจการประปา
ปร ป บปร ม พ.ศ. 2565
ทศบ ลน รน รร สีม
ภ ม น รร สีม
ว น รร สีม
ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 342,000,000 บาท แยกเป็น
รายได้ เป็นเงิน 342,000,000 บาท
น ยน

ม รว น

- ยปร ม ว
น ยน ผ นม รว น
ผ น น รบผ บปร ม 60,000 ร ย
บร รปร

นวน

240,000,000 บ ท

นวน

200,000 บ ท

นวน

3,500,000 บ ท

รวม

2,000,000 บ ท

นวน

2,000,000 บ ท

บ

น

- รบ ปน
ม รว น
ผ น วรว
ปร ม 100 ร ย นล 100 บ ท นวน 12 น
น ยน

ทธร

- ยปร ม ว
น ยน ท ธ ร ล ป
ล
ร น ยน ผ น ว ร ว นวนปร ม
280,000 ล บ ศ ์ ม ร
บีย
บีย นฝ ธน
- รบ ปน

ร
บีย นฝ ธน

ร

3-1-2
ร ยไ บ็ ล็

นวน

11,060,000 บ ท

นวน

84,440,000 บ ท

นวน

800,000 บ ท

1. ธรรม นียม นวน 10,000,000 บ ท
รว นวน 10,000 บ ท
- รบ ปน รว ท
น น ร
น ปร ป ม
ร ย ยท น มนปร ป
บ็ ล็ นวน 9,990,000 บ ท
- รบ ปน ย บบ ฝ ม รว น
น
ปลียน ผ น วส ป ร ์ท ปร ป
ม นน
นว ท บร รร ย น นล 10 บ ท
นวน 12 น ผ น ผ นม รว น ปร ม
60,000 ร ย ล ร ยไ น ๆ ทีไมร บปร ภทร ยไ ไว
2.
ย ศษ
นวน 10,000 บ ท
- รบ ปน ย ศษ วส ที ร
รไมไ น
ม รว น ที ร ร สบน ล
3. ปรบ นวน 50,000 บ ท
- รบ ปน ปรบ น ร ีผ น ร ท ผ ร บียบ
รปร ป
4. ร นวน 1,000,000 บ ท
- รบ ปน ร
ล ปร ส นท ส รบผ
น ปร ป ร ย ม
ม รว น ร ี
ม รว น บรร บท มน ม
นสนบสนน
- น
น

บปร ม ร ย ยทวไป
ไ รบ นสนบสนน บปร ม ทวไป พ
รปร ป

ร ยไ น ๆ
- ยปร ม ว
ทีม
น ปร ป ม

น ยม รว น

ปร

น

3-1-3
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการงานกิจการประปา
ป ะ าป บป ะ าณ พ. . 2565
ท บา น น
า

ื น

า ี า

า ี า
ั

ัดน

า ี า

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 342,000,000 บาท แยกเป็น
งบกลาง เป็นเงิน 66,502,200 บาท
งบกลาง
า า ะ นี ิน

รวม

66,502,200 บาท

าน น

54,175,500 บาท

าน น

1,944,700 บาท

าน น

1,790,000 บาท

าน น

80,000 บาท

าน น

10,000 บาท

1. า า ะตน ิน ินทน
ิ ิ า ท บา
าน น 20,835,500 บาท
2. า า ะตน ิน บ .ธนา า ไท าน น
33,340,000 บาท
า า ะด บี
1. า า ะด บี นิ นิ ทน
ิ ิ า ท บา
าน น 444,700 บาท
2. า า ะด บี นิ บ .ธนา า ไท าน น
1,500,000 บาท
ิน ทบ

ทนป ะ ัน ั

- พื่ า ทบ ทนป ะ ัน ั โด ใ ั ใน ัต า
ะ5
า า ที่ า ใ พนั าน า โด าน ณ
ตา ัต าพนั าน า
านั า ป ะปา ท บา น
น า ี า าน น 258 ัต า
ิน ทบ

ทน ินทด ทน

- พื่ า ปน ิน ทบ ทนทด ทนป ะ าป 2565
ะ ินทด ทน า า า บาด บ็ ื ี ี ิต า า
ปฏิบัติ าน
า

า
- พื่ า ใน ณี ิน ื า ปน ตา ะ บี บ ะท
าดไท าด ิธี า บป ะ าณ
์ ป
นท ถิ่น พ. . 2563 19

3-1-4
า า ตา

ผ พัน

ิน ทบ

ทนบา น็ บานาญ า า า

- พื่ า ปน ิน ทบ
ท ถิ่น .บ.ท.
ิน

8,302,000 บาท

า

ทนบา น็ บานาญ า า า

า า ตา

7,726,800 บาท

าน น

254,200 บาท

าน น

271,000 บาท

าน น

50,000 บาท

าน น

200,000 บาท

รวม

62,378,100 บาท

าน น

24,122,700 บาท

าน น

746,800 บาท

ีพผ ับบานาญ

าปะา

- พื่ า ปน ินบา น็

าน น

น

ีพผ ับบานาญ . .บ.

- พื่ า ปน ิน
ื า
าน น 254,200 บาท
ินบา น็

นท ถิ่น .บ.ท.

าปะา

ผ พัน

1. ิน า ั าพ าบา ผ ับบานาญ าน น 50,000 บาท
- พื่ า ปน า ั าพ าบา า า า นท ถิ่น
ผ ับบานาญ
ิน

พิ
- พื่ า ปน าทา พ พนั าน ท บา
าปะา
ะพนั าน า
านั า ป ะปา ท บา น
น า ี า ตา ะ า ับ า า

งบบุคลากร เป็นเงิน 62,378,100 บาท
เงินเดือน ฝายประจา
ิน ดื นพนั าน
- พื่ า ปน นิ ดื น า า า ื พนั าน นท ถิ่น
ะ ินป บั ป นิ ดื นป ะ าป
ิน พิ่ ตา ๆ

พนั าน

- พื่ า ปน าต บ ทน า ดื นป ะ ท าน า
ท ถิ่น ะดับ าน น 1 ัต า ปน ิน ัต า ดื น ะ
10,000 บาท ะดับ า าน น 3 ัต า ปน ิน ัต า
ดื น ะ 2,500 บาท ิน พิ่ า
ีพ ั่ า
า า า ื พนั าน นท ถิ่น ะ ิน พิ่ ื่น ๆ

3-1-5
ินป ะ าตา น

าน น

354,000 บาท

าน น

1,313,000 บาท

าน น

40,400 บาท

าน น

32,764,500 บาท

าน น

3,036,700 บาท

รวม

2,542,000 บาท

าน น

1,000,000 บาท

าน น

1,000,000 บาท

- พื่ า ปน ินป ะ าตา น ป ะ ท าน า ท ถิ่น
ะดับ าน น 1 ัต า ปน ิน ัต า ดื น ะ 10,000 บาท
ะดับ า าน น 3 ัต า ปน ิน ัต า ดื น ะ 2,500 บาท
ะดับตน าน น 8 ัต า ปน ิน ัต า ดื น ะ 1,500 บาท
าา

าปะา
- พื่ า ปน ิน า า
า า ป ะ าป

ิน พิ่ ตา ๆ

า ป ะ า ะ ินป ับป

าปะา

- พื่ า ปน าต บ ทนพิ
ิน ดื น ื า า ถึ ัน
ิน พิ่ า
ีพ ั่ า

า ป ะ าผได ับ
ันดับ ื ตา น

าต บ ทนพนั าน า
- พื่ า ปน าต บ ทนพนั าน า
าต บ ทนพนั าน า
ิน พิ่ ตา ๆ

ินป ับป

พนั าน า

- พื่ า ปน ิน พิ่ า

ีพ ั่

าใ

พนั าน า

งบดาเนินงาน เป็นเงิน 212,119,700 บาท
ค่าตอบแทน
าต บ ทนผปฏิบัติ า า ัน ปนป ะโ น์

น

าน

- พื่ า ปน าต บ ทนผปฏิบัติ า า ัน ปนป ะโ น์
ปท. ดั นี
+ าต บ ทน ณะ
า ัดซื ื ัด า ะ
ณะ
า ต า า ะผ บ าน
านั า ป ะปา
+ ินป ะโ น์ต บ ทน ื่น ปน ณีพิ
ิน า ั ป ะ าป พนั าน ท บา
า ป ะ า ะพนั าน า
าต บ ทน า ปฏิบัติ านน

าา า

- พื่ า ปน าต บ ทน า ปฏิบัติ านน
าา า
พนั าน ท บา
า ป ะ า ะพนั าน า ตา
ะ บี บฯ ะ าใ า ตา โ า ป ับป
ผใ นา

3-1-6
า าบาน
- พื่ า ปน ิน า าบาน
บิ ได ตา ะ บี บฯ
ิน

าน น

192,000 บาท

าน น

350,000 บาท

รวม

8,197,700 บาท

าน น

1,800,000 บาท

าน น

30,000 บาท

พนั าน ท บา ที่ ี ิทธิ

ื า ึ าบต
- พื่ า ปน ิน
ื า ึ าบต พนั าน ท บา
ะ า ป ะ า ผได ับบานาญป ติตา ะ บี บฯ

ค่าใช้สอย
า า พื่ ใ ได าซึ่ บ ิ า
- พื่ า ปน า า พื่ ใ ได าซึ่ บ ิ า ดั นี
+ า า าบ ิ า น า าตัด ญา าป ับป
ะ ไฟฟ้า ัด
ะ า า า ื่น ๆ ฯ ฯ
+ าต ิ าะ ์ ะทด บ ณ าพนาป ะปา ะ
นาดิบ ตา ผนพัฒนา ท บา น น า ี า
+ าธ นี ตา ๆ น าธ นี า าธ นี
ธนา า ตา ๆ า บ
า ีฯ ฯ
+ า ับ า า ะ นั ื พิ พ์ า ัน
านั
า ป ะปา
+ า ็บ นั ื าป นั ื ตา ๆ ะ า า พิ พ์
บบพิ พ์
านั า ป ะปา
+ า ะ า บ ท ิ่
+ าติดตั น ติดตั ไฟฟ้า ติดตั โท ัพท์ ติดตั ื่ ับ
ัญญาณตา ๆ ฯ ฯ
+ า า ัด ะ ื ิ่ ปฏิ
+ า าท ัพ ์ ิน า น าน า า ะ น พื่ ใ
ใน ิ า ป ะปา
+ า า ีที่ดิน ะ ิ่
า ฯฯ
+ า บี ป ะ ัน ั ถ นต์ ะ ถ ั าน นต์ า บั ับ
ตา พ ะ า บัญญัติ
ผป ะ บ ั า ถ พ. . 2535
า า ี่

ับ า ับ

ะพิธี า

- พื่ า ปน า ับ ผที่ า ี่ ึ าด าน ื าต าน
ป ะปา ปนผปฏิบัติ าน ท บา ะ ณะบ
ื น าน
ที่ า า ึ า ะ ี่
ิ า ป ะปา ปน ั า ฯ ฯ

3-1-7
า า ี่ นื่
า ื่น ๆ

ับ า ปฏิบัติ า า ที่ไ า ั ณะ า า บ า

าใ า ใน า ดินทา ไป า า
- พื่ า ปน า บี ี
ดินทา ไป า า
ทั
โ น า ไปป ะ า านั
บ ตา ๆ ตา ที่ า ปน
็น
ใ า นาที่ได
า า ี่ นื่
า า ่นื ๆ

า าที่พั
าพา นะใน
าน ื่นด
ะ น า
า ับ บ

290,000 บาท
าน น

150,000 บาท

าน น

140,000 บาท

าน น

6,077,700 บาท

ะ าพา นะใน า
า น า ใน ณี
ะ าใ า ใน า
ัด ึน ื ท บา

ับ า ปฏิบัติ า า ที่ไ า ั ณะ า า บ

1. า ดใ า ี า ื า ินไ ทด ทน ฯ ฯ
าน น 10,000 บาท
2. าใ า ในโ า ต ี
า พ ใน า ไ
ปญ า ั
าน น 30,000 บาท
- พื่ า ปน าใ า ต ี
า พ ใน า ไ ปญ า
ั
โด ี าใ า ป ะ บด า ั ด าต บ ทน
า ปฏิบัติ านน
า า า า บี ี
ะ าใ า
ื่น ๆ โด ถั า า ใน ิน 30,000 บาท
- ปนไปตา ะ บี บ ะท
าดไท าด าใ า
ใน า ดินทา ไป า า
า นาที่ท ถิ่น พ. . 2555
ะที่ ไ พิ่ ติ
- ปนไปตา ะ บี บ ะท
าดไท าด า บิ า
ินต บ ทน า ปฏิบัติ านน
าา า
์
ป
นท ถิ่น พ. . 2559
- ปนไปตา ผนพัฒนา ท บา น น า ี า
พ. . 2561-2565 นาที่ 3.4-142-143 าดับที่ 17
3. า ทะ บี นใน า ฝ บ าน น 100,000 บาท
- พื่ า ปน าใ า ใน า ทะ บี น า ับ า บ
ตา ๆ ที่ น

าน า น

าบา ั า ะซ

ซ

- พื่ า ปน าซ
ใ านไดตา ป ติ

ัด ึน

ซ บา ั าท ัพ ์ ิน พื่ ใ า า ถ

3-1-8
ค่าวัสดุ
ั ด านั าน
- พื่ า ปน า ั ด ป ณ์
ใ ใน านั าน น ะดา
า บ นา า บ าผิด ะดา
ซื ะ ัดพิ พ์ า ัดทา ื

รวม

80,700,000 บาท

าน น

800,000 บาท

าน น

600,000 บาท

าน น

20,000,000 บาท

าน น

8,000,000 บาท

าน น

600,000 บาท

าน น

2,500,000 บาท

ื่

ี น บบพิ พ์ตา ๆ
ึ ปา า ดิน
ไ
า ์บ น ิ่ พิ พ์ที่ได า า
นั ื ะ บี บ ฎ า ฯ ฯ

ั ดไฟฟ้า ะ ิท
- พื่ า ปน า ั ด ป ณ์ไฟฟ้า ะ ิท ตา ๆ น
ทน า ์ ถาน บต ต ี่ ิท ะไ ต บ ไฟฟ้า
ดไฟฟ้า ฟิ ์
นติ ์ ิตซ์ไฟฟ้า ะ ป ณ์ตา ๆ
ที่ ี่ ับไฟฟ้า า ไฮด ิ ฯ ฯ
ั ด านบาน าน ั
- พื่ า ปน า ั ด านบาน าน ั น าไ าด
ผ ซั ฟ ป นา าดับ ิ่น
นา ด า ฟ าน
นา าทา า ะ าดตา ๆ ะไ
ื่ ตัด ญา านาที่ซื
า
น า ป ะปา ิ า โ า ป ะทาน ื
น าน ื่น ฯ ฯ
ัด

า
- พื่ า ปน า ั ด า ตา ๆ น ็ ิฐ ิน ปน
ท า ป ณ์ ี่ ับ า ัดซื ื่ ื ื่ ใ ตา ๆ
ัดซื ป ณ์ป ะปา น ท นาป ะปา ีโบ ์ ป ะ ับ ปบ
ป ะตนาใ บ ปิด- ปิดนา ปะ ็นตา ๆ ต ด น ป ณ์
ื่น ๆ ที่ ี่ ับ า ป ะปา ฯ ฯ

ั ด านพา นะ ะ น
- พื่ า ปน า า น า ใน นา ัน บ ั ที น บต ต ี่
ตา ๆ ญ ตา ๆ ะไ ถ นต์ ต ด น ื่ ื ่ื ใ
ใน า บา ั า ื ซ ซ ั ด านพา นะตา ๆ ฯ ฯ
ัด ื พิ

ะ

ื่น

- พื่ า ปน านา ัน ื พ ิ
นา ัน ่ื
ะซิทิ ีน
ะนา ัน
ื่น ื่น ๆ พื่ ใ ับ ถ นต์ ถ ั าน นต์
ื่ บนา ฯ ฯ

3-1-9
ั ด ิท า า ต ์ ื า พท ์
- พื่ า ปน า ั ด ิท า า ต ์ ื า พท ์ น
า โพ ี ิ นี
ไ ด์
ซิ น ฯ ฯ
ัดา

ั ด ื่

าน น

400,000 บาท

าน น

100,000 บาท

าน น

500,000 บาท

าน น

100,000 บาท

าน น

100,000 บาท

าน น

2,000,000 บาท

ป ณ์ ื่ บนา ต ์ไฟฟ้า ะไ
ื่ บนา ป ะตนา ื่ บนา ปน ั ดด
นป๊
นาดตา ๆ ็ า ์ ท ทา ดด ะ
น ป ณ์ ื่ บนา ป ณ์ ต ์ไฟฟ้า
พิ าป้ ัน ะ า ัด
ัต ์ ฯ ฯ

ต า

- พื่ า ปน า ื่
ื ีพ ฯ ฯ
ัด

45,000,000 บาท

ีน

ต

- พื่ า ปน า
ื่ บ ใบพัด
ฟต า ์ า
ท ทา ต ด
นา า ป้ ัน

าน น

บบ/ ดปฏิบัติ าน ื ะท น

พิ ต ์
- พื่ า ปน า ั ด ป ณ์ พิ ต ์ ะดา พิ พ์
ต นื่ ั พิ พ์ ื ถบพิ พ์ ต ับผา ึ ผ ึ โป
พิ ต ์ ฯ ฯ

ั ด ื่ ดับ พ ิ
- พื่ า ปน า ั ด ่ื ดับ พ ิ น ั ดับ พ ิ
า ดับ พ ิ พ ป ณ์ า นา ะ ต ดับ พ ิ ฯ ฯ
ัด า
- พื่ า ปน ัญญาณไฟ ะพ ิบ ญ
ั ญาณไฟ
า ผ ัน า ป้า ตื น ทน บ ิ

ิน
์ฯ ฯ

ั ด ื่น
- พื่ า ปน า ั ด ่นื ๆ ที่ไ า ั ณะ า า ป ะ ท ื่น
น าต ดั นา ิ ต ไ์ ฟฟ้า
ัด ดันนา า ์ ถั
นี
ั ป๊ า
ีน ได ะ ฟ ฯ ฯ

3-1-10
ค่าสาธารณูปโภค
าไฟฟ้า

รวม

120,680,000 บาท

าน น

120,000,000 บาท

าน น

30,000 บาท

าน น

50,000 บาท

าน น

590,000 บาท

าน น

10,000 บาท

รวม

1,000,000 บาท

าน น

1,000,000 บาท

- พื่ า ปน า ะ ไฟฟ้าตึ ที่ทา า า ป ะปา านั
า ป ะปา โ บนา โ ผ ิตนา โ
นา ะตา ด
า ไฟฟ้า ะบบป ะปา พื่ ไ ปญ านาป ะปาไ
น
ด า ไฟฟ้า ั า ะบบไฟฟ้า ป ณ์ตา ๆ
ะบบ
ื่ า ะ ะไ ะบบ SCADA ะบบไฟฟ้าพืนที่ ฝ้า ะ ั นา
ญ ี DMA ะ ะบบป ะปา ับถา โ น า ณฑ
ท า บ ที่ 21 ฯ ฯ ใน า ับผิด บ านั า ป ะปา
าบ ิ า โท ัพท์
- พื่ า ปน าโท ัพท์ านั า ป ะปา ที่ทา า
ผน ป ะปา, ที่ทา า ป ะปา ั ฎา ์ ะโ บนา ั ฎา ์,
โ
นา ะ า ฒา, โ บนา าตะ โ ผ ิตนาป ะปา
บานใ น บ น ฯ ฯ
าบ ิ า ไป ณี ์
- พื่ า ปน าธนาณัติ าบ ิ า ด นพิ
าไป ณี า
าบ ิ า ื่ า

ะโท

EMS

ะ

นา

- พื่ า ปน าใ า ใน า ปน า ิ ิน ต ์ น็ต
านั า ป ะปา น าบ ิ า า ดื น ะบบ ิน ต ์ น็ต
ที่ทา า ผน ป ะปา โ บนา โ ผ ิตนา ะโ
นา
าบ ิ า า ดื นโ า ะบบ ื่ า ะ ะไ SCADA
ะบบพืนที่ ฝ้า ะ ั นา ญ ี DMA ะ าใ า ื่น
ที่ ี่
ฯฯ
า าพืนที่ ็บไซต์ ะ าธ

นี ที่ ี่

- พื่ า ปน า า ะบบ Cloud server าธ
าใ า ่นื ที่ ี่
ฯฯ

นี

ะ

งบลงทุน เป็นเงิน 1,000,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์
าบา ั า ะป ับป

ัณฑ์

- พื่ า ปน าบา ั า ะป ับป
ใ านไดตา ป ติ

ัณฑ์ พื่ ใ า า ถ

ส่วนที่ 3
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล1
ประจาปงบประมาณ พ ศ 2
ของ
เทศบาลนครนครราชสีมา
อาเภอเมืองนครราชสีมา จัง วัดนครราชสีมา

3-2-1
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาล1
ประ าป บประมาณ พ.ศ. 2565
ทศบาลน รน รราช ีมา
า ภ ม น รราช ีมา ั วัดน รราช ีมา
ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 40,001,000 บาท แยกเป็น
รายได้ เป็นเงิน 24,501,000 บาท
ด บียรับ านา
- ดย านวณ า ด บียรับ านา
ถึ ด น นั ยายน 2564 ป็น ณฑ์

านวน

20,000,000 บาท

านวน

3,000,000 บาท

รวม

1,500,000 บาท

านวน

1,500,000 บาท

านวน

1,000 บาท

านวน

4,650,000 บาท

านวน

7,750,000 บาท

ด น ตลา ม 2563

า ร า าร า นายทรัพย์ ลด านา
- ดย านวณ า าร า นายทรัพย์ ลด นปทีผานมา
ป็น ณฑ์
ด บีย
ด บีย ินฝา ธนา าร
- ดย านวณ า ด บีย ินฝา ธนา าร ตั ต ด น
ตลา ม 2563 ถึ ด น ันยายน 2564 ป็น ณฑ์
ราย ด้ บ็ด ตล็ด
- ป็นราย ด้ บ็ด ตล็ดตา ๆ ที ม ้าลั ษณะรายรับ มวด
นๆ
รายได้อื่น เป็นเงิน 15,500,000 บาท
ินทานบาร ท้ ถิน ร้ ยละ 30
- ตั รับ ว้ 30%
า ร ทธิป 2564 ตามระ บียบ
านั าน . .ท. วาด้วย าร ัด รร ิน า ร ทธิ
ถานธนานบาล
์ รป ร วนท้ ถิน พ.ศ. 2557
ทนดา นิน าร

ถานธนานบาล ร้ ยละ 50

- ตั รับ ว้ 50%
า ร ทธิป 2564 ตามระ บียบ
านั าน . .ท. วาด้วย าร ดั รร ิน า ร ทธิ
ถานธนานบาล
์ รป ร วนท้ ถิน พ.ศ. 2557
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บา น็ รา วัล ร้ ยละ 20
- ตั รับ ว้ 20%
า ร ทธิป 2564 ตามระ บียบ
านั าน . .ท. วาด้วย าร ดั รร ิน า ร ทธิ
ถานธนานบาล
์ รป ร วนท้ ถิน พ.ศ. 2557

านวน

3,100,000 บาท
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รายงานรายละเ ียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาล1
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครนครราชสีมา
อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 23,693,400 บาท แยกเป็น
งบกลาง เป็นเงิน 443,500 บาท
งบกลาง

รวม

443,500 บาท

รวม

443,500 บาท

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล จานวน

443,500 บาท

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็น
พนักงานสถานธนานุบาล ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของรายได้
ในปที่ล่วงมา ตามระเบียบสานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยสวัสดิการ
หลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2554
งบบุคลากร เป็นเงิน 3,680,000 บาท
เงินเดื น ฝายประจา

รวม

3,680,000 บาท

เงินประจาตาแหน่ง

จานวน

180,000 บาท

จานวน

3,500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาล
ประจาเขตในอัตราเดือนละ 6,000 บาท ผู้ช่วยผู้จัดการ
ในอัตราเดือนละ 2,500 บาท ตามระเบียบ สานักงาน จ.ส.ท.
ว่าด้วยการกาหนดอัตราเงินประจาตาแหน่งพนักงาน
สถานธนานุบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาลและ
เงินปรับปรุงค่าจ้างประจาป ตามระเบียบสานักงาน จ.ส.ท.
ว่าด้วยค่าจ้าง ค่าตอบแทน เบี้ยกรรมการ และเงินโบนัส
(ฉบับที่ 16 ) พ.ศ. 2559
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งบดาเนินงาน เป็นเงิน 3,247,000 บาท
ค่าต บแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่สถานธนานุบาล

รวม

2,170,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

จานวน

470,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับ
ผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐของ
สถานธนานุบาล
ค่าเช่าบ้าน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานสถานธนานุบาล
ตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบสานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วย
ค่าเช่าบ้านพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2551 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงาน
สถานธนานุบาลตามสิทธิที่ได้รับ ตามระเบียบสานักงาน
จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลพนักงานสถานธนานุบาล
รวมทั้งครอบครัวตามสิทธิที่ได้รับ ตามระเบียบสานักงาน
จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ
พนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสาหรับผู้บริหารท้องถิ่น และ
ค่าตอบแทนสาหรับผู้ตรวจการสถานธนานุบาล และผู้ปฏิบัติ
หน้าที่แทนผู้ตรวจการฯ ตามหนังสือสานักงาน จ.ส.ท.
ที่ มท 0801.5/ว 1282 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
รวมทั้งค่าตรวจสอบ ทรัพย์รับจานาให้คณะกรรมการและ
พนักงานสถานธนานุบาล ตามหนังสือ สานักงาน จ.ส.ท.
ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551
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เงินสมทบเงินสะสม

จานวน

350,000 บาท

จานวน

480,000 บาท

จานวน

44,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้กับพนักงานสถานธนานุบาล
ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินค่าจ้าง ตามระเบียบสานักงาน
จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสะสมและเงินสมทบของพนักงาน
สถานธนานุบาล พ.ศ. 2522 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง พ.ศ.2535)
ค่าอาหาร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจาวันทาการให้แก่พนักงาน
สถานธนานุบาล ตามระเบียบสานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการ
จ่ายเงินค่าอาหารประจาวันทาการของพนักงาน
สถานธนานุบาล พ.ศ. 2549
ค่าเบี้ยเลี้ยงจาหน่ายทรัพย์หลุด
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดาเนินการจาหน่าย
ทรัพย์หลุดของสถานธนานุบาล ตามหนังสือสานักงาน จ.ส.ท.
ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551
ค่าสมนาคุณ
- เพื่อจ่ายให้คณะกรรมการซึ่งพิจารณาหรือสอบสวนความผิด
ทางวินัยอย่างร้ายแรงของพนักงานสถานธนานุบาล ตั้งจ่าย
ตามหนังสือ ที่ มท 0314/ว 2276 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2535
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน
สถานธนานุบาลตามระเบียบสานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
สถานธนานุบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
ค่าตอบแทนพิเศษ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาล
ผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตาแหน่ง ตามระเบียบสานักงาน
จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน
สถานธนานุบาล ผู้ได้รับเงินค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูง
ของตาแหน่ง พ.ศ. 2550
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ค่าใช้ส ย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ

รวม

519,000 บาท

รวม

224,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้
+ ค่าจ้างเหมาบริการ ต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ
แรงงานบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาทาความสะอาด
ค่าย้ายเครื่องปรับอากาศ ค่าปรับปรุงกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
และค่าจ้างเหมาอื่น ๆ เท่าที่จาเป็น ฯลฯ
+ ค่าถ่ายเอกสาร
+ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
+ ค่าโฆษณา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
+ ค่ารับวารสารข่าว นิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์รายวัน
จากส่วนกลางและท้องถิ่น เพื่อติดตามข่าวความเคลื่อนไหว
ของราคาทองคา และเหตุการณ์บ้านเมือง เพื่อประโยชน์
ในการปฏิบัติงานและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
+ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
+ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งโรงรับจานา
ตามพระราชบัญญัติโรงรับจานา พ.ศ. 2505 รวมทั้งที่ได้แก้ไข
เพิ่มเติมใหม่ถึง พ.ศ. 2534
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารพร้อมทรัพย์สิน
ของสถานธนานุบาล
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับเทศบาลนคร
นครราชสีมาตามที่เทศบาลประเมินราคาเรียกเก็บ
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
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ค่าสอบบัญชี

จานวน

60,000 บาท

จานวน

4,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

รวม

75,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของ
สถานธนานุบาลให้ผู้ตรวจสอบบัญชี ตามหนังสือสานักงาน
จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 524 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557
ตามอัตราสถานธนานุบาลขนาดใหญ่
ค่าอากรแสตมป์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอากรชาระเช็คในการเบิกเงินเกินบัญชี
จากธนาคารและค่าใช้จ่ายที่เข้าประเภทในหมวดนี้
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองผู้มาเยี่ยมหรือมาตรวจงาน
สถานธนานุบาล และค่าใช้จ่ายที่เข้าประเภทในหมวดนี้
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าขนย้าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เข้าประเภทในหมวดนี้ ตามระเบียบสานักงาน จ.ส.ท.
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงาน
สถานธนานุบาล พ.ศ. 2559
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น
เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ
เก้าอี้ และครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของ
สถานธนานุบาล 1 ที่ชารุด รวมถึงค่าปรับปรุงและพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น
โทรทัศน์ วิดีโอเทป วิทยุเทป และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ชารุด
เสียหาย ซึ่งเป็นสิทธิก่อนทาการจาหน่าย
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ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

จานวน

45,000 บาท

รวม

383,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

8,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เช่น
ซ่อมแซมอาคารสถานธนานุบาล 1 ประตู หน้าต่าง ห้องน้า
ป้ายประกาศ และซ่อมแซมอื่น ๆ เท่าที่จาเป็น
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน เช่น วัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน
แบบพิมพ์ใช้ในสานักงาน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ
กรรไกร ยางลบ สมุดประวัติพนักงานสถานธนานุบาล น้าดื่ม
สาหรับบริการประชาชนในสานักงาน พวงมาลา พานพุ่ม กรวย
ดอกไม้ ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ
หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า สายอากาศ หรือ
เสาอากาศสาหรับเครื่องรับโทรทัศน์ กล่องรับสัญญาณ ฟวส์
น๊อต สปอร์ตไลน์ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก
แปรง น้ายาดับกลิ่น สบู่ แก้วน้า ชุดกาแฟ จาน ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ สีทินเนอร์
สว่าน ฆ้อน เสียม จอบ อ่างล้างมือ และเครื่องมือ เครื่องใช้
ต่าง ๆ ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก
ยางใน น้ามันเบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ และอื่น ๆ สาหรับรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ของสถานธนานุบาล ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันเบนซิน
น้ามันดีเซล น้ามันหล่อลื่นอื่น ๆ เพื่อใช้กับรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ ของสถานธนานุบาล
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จานวน

30,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

รวม

175,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น
แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ น้ายาต่าง ๆ คลอรีน ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น อุปกรณ์
ในการจัดทาป้าย และอุปกรณ์เกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวสาร
กิจกรรมการปฏิบัติงาน เท่าที่จาเป็น ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง ตัวรับจานา ใบเสร็จรับเงิน (ดอกเบี้ย,
ทรัพย์หลุด) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สาหรับเครื่องคอม
พิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก และอื่น ๆ ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสถานธนานุบาล
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาของสถานธนานุบาล
ค่าบริการโทรศัพท์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล
ค่าบริการไปรษณีย์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข ค่าธนาณัติ และดวงตรา
ไปรษณียากรของสถานธนานุบาล
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต การเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าบริการรายเดือน และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
งบลงทุน เป็นเงิน 702,800 บาท
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ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
1. เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง จานวน 101,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด
24,000 บีทียู จานวน 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 ลาดับที่ 1
และแก้ไข
2. ถังน้า แบบไฟเบอร์กลาส จานวน 13,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถังน้า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ
1,500 ลิตร จานวน 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 ลาดับที่ 2
และแก้ไข
3. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จานวน 11,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จานวน 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 ลาดับที่ 3
และแก้ไข
4. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จานวน 13,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จานวน 2 ตู้ ๆ ละ
6,900 บาท เป็นเงิน 13,800 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รวม

282,800 บาท

จานวน

272,900 บาท
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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 ลาดับที่ 4
และแก้ไข
5. เก้าอี้บาร์สูง ปรับระดับได้ จานวน 16,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้บาร์สูง ปรับระดับได้ จานวน 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 ลาดับที่ 5
และแก้ไข
6. เก้าอี้พักคอย 4 ที่นั่ง จานวน 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้พักคอย 4 ที่นั่ง จานวน 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 ลาดับที่ 6
และแก้ไข
7. ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก จานวน 34,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก จานวน 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 ลาดับที่ 7
และแก้ไข
8. ตู้เสื้อผ้า จานวน 24,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เสื้อผ้า จานวน 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 ลาดับที่ 8
และแก้ไข
9. โต๊ะประชุม จานวน 16,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะประชุม จานวน 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 ลาดับที่ 9
และแก้ไข
10. เก้าอี้สานักงาน จานวน 26,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้สานักงาน มีพนักพิง มีเท้าแขน ขาชุบ
แขนชุบ ปรับระดับได้ จานวน 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 ลาดับที่ 10
และแก้ไข
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จานวน

9,900 บาท

3-2-13
1. เตียงเหล็ก จานวน 9,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเตียงเหล็ก ดังนี้
+ ขนาด 3.5 ฟุต จานวน 1 หลัง เป็นเงิน 4,000 บาท
+ ขนาด 6 ฟุต จานวน 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 ลาดับที่ 14-15
และแก้ไข
ค่าที่ดินและสิ่งก่ สร้าง
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

420,000 บาท

จานวน

420,000 บาท

รวม

15,620,100 บาท

จานวน

120,100 บาท

1. ค่าปรับปรุงอาคารสานักงานสถานธนานุบาลเทศบาลนคร
นครราชสีมา 1 (เป็นการชั่วคราว) จานวน 420,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเคาน์เตอร์รับจานา และติดตั้งป้ายชื่อ
สถานธนานุบาล พร้อมเหล็กดัดประตู - หน้าต่าง ปรับปรุง
กันสาด และทางเดินเท้าบริเวณหน้าอาคาร ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครนครราชสีมา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 หน้าที่ 12 ลาดับที่ 1
และแก้ไข
งบรายจ่าย ื่น เป็นเงิน 15,620,100 บาท
รายจ่าย ื่น
ค่าใช้จ่ายฝายอานวยการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝายอานวยการให้กับสานักงาน
จ.ส.ท. ตามระเบียบสานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินค่าใช้จ่าย
ฝายอานวยการ พ.ศ. 2563
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เงินทานุบารุงท้องถิ่น ร้อยละ 30

จานวน

4,650,000 บาท

จานวน

7,750,000 บาท

จานวน

3,100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินทานุบารุงท้องถิ่นให้เทศบาลนคร
นครราชสีมา โดยจัดสรรจ่ายจากกาไรสุทธิ 30 %
ของกาไรสุทธิป 2564 ตามระเบียบสานักงาน จ.ส.ท.
ว่าด้วยการจัดสรรเงินกาไรสุทธิ ของสถานธนานุบาล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ทุนดาเนินการของสถานธนานุบาล ร้อยละ 50
- เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนดาเนินการของสถานธนานุบาลโดย
จัดสรรจ่ายจากกาไรสุทธิ 50 % ของกาไรสุทธิป 2564
ตามระเบียบสานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงิน
กาไรสุทธิ ของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
บาเหน็จรางวัล ร้อยละ 20
- เพื่อจ่ายเป็นเงินบาเหน็จรางวัลให้แก่พนักงาน
สถานธนานุบาล รวมทั้งผู้ช่วยเหลือกิจการสถานธนานุบาล
โดยจัดสรรจ่ายจากกาไรสุทธิ 20 % ของกาไรสุทธิป 2564
ตามระเบียบสานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงิน
กาไรสุทธิ ของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ส่วนที่ 3
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล2
ประจาปงบประมาณ พ ศ 2
ของ
เทศบาลนครนครราชสีมา
อาเภอเมืองนครราชสีมา จัง วัดนครราชสีมา
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาล2
ประ าป บประมาณ พ.ศ. 2565
ทศบาลน รน รราช ีมา
า ภ ม น รราช ีมา ั วัดน รราช ีมา
ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 33,005,000 บาท แยกเป็น
รายได้ เป็นเงิน 19,005,000 บาท
ด บียรับ านา
- ดย านวณ า ด บียรับ านา
ถึ ด น นั ยายน 2564 ป็น ณฑ์

านวน

16,000,000 บาท

านวน

2,500,000 บาท

รวม

500,000 บาท

านวน

500,000 บาท

านวน

5,000 บาท

านวน

4,200,000 บาท

านวน

7,000,000 บาท

ด น ตลา ม 2563

า ร า าร า นายทรัพย์ ลด านา
- ดย านวณ า าร า นายทรัพย์ ลด นปทีผานมา
ป็น ณฑ์
ด บีย
ด บีย ินฝา ธนา าร
- ดย านวณ า ด บีย ินฝา ธนา าร ตั ต ด น
ตลา ม 2563 ถึ ด น ันยายน 2564 ป็น ณฑ์
ราย ด้ บ็ด ตล็ด
- ป็นราย ด้ บ็ด ตล็ดตา ๆ ที ม ้าลั ษณะรายรับ มวด
นๆ
รายได้อื่น เป็นเงิน 14,000,000 บาท
ินทานบาร ท้ ถิน ร้ ยละ 30
- ตั รับ ว้ 30%
า ร ทธิป 2564 ตามระ บียบ
านั าน . .ท. วาด้วย าร ัด รร ิน า ร ทธิ
ถานธนานบาล
์ รป ร วนท้ ถิน พ.ศ. 2557
ทนดา นิน าร

ถานธนานบาล ร้ ยละ 50

- ตั รับ ว้ 50%
า ร ทธิป 2564 ตามระ บียบ
านั าน . .ท. วาด้วย าร ดั รร ิน า ร ทธิ
ถานธนานบาล
์ รป ร วนท้ ถิน พ.ศ. 2557
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บา น็ รา วัล ร้ ยละ 20
- ตั รับ ว้ 20%
า ร ทธิป 2564 ตามระ บียบ
านั าน . .ท. วาด้วย าร ัด รร ิน า ร ทธิ
ถานธนานบาล
์ รป ร วนท้ ถิน พ.ศ. 2557

านวน

2,800,000 บาท
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รายงานรายละเ ียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาล2
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครนครราชสีมา
อาเภอเมืองนครราชสีมา จัง วัดนครราชสีมา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 20,612,100 บาท แยกเป็น
งบกลาง เป็นเงิน 474,800 บาท
งบกลาง

รวม

474,800 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

374,800 บาท

เงินสมทบเงินสวัสดิการ ลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล จานวน

374,800 บาท

ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร ในกรณี
สถานธนานุบาล 2 ทาการเบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคาร
โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามธนาคารกา นด
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการ ลังพ้นจากการเป็น
พนักงานสถานธนานุบาล ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของรายได้
ในปที่ล่วงมา ตามระเบียบสานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยสวัสดิการ
ลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2554
งบบุคลากร เป็นเงิน 3,602,000 บาท
เงินเดื น ฝายประจา

รวม

3,602,000 บาท

เงินประจาตาแ น่ง

จานวน

102,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแ น่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาล
ประจาเขตในอัตราเดือนละ 6,000 บาท ผู้ช่วยผู้จัดการ
ในอัตราเดือนละ 2,500 บาท ตามระเบียบ สานักงาน จ.ส.ท.
ว่าด้วยการกา นดอัตราเงินประจาตาแ น่งพนักงาน
สถานธนานุบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
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ค่าจ้างลูกจ้างประจา

จานวน

3,500,000 บาท

ค่าต บแทน

รวม

1,451,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน

จานวน

50,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

จานวน

284,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาลและ
เงินปรับปรุงค่าจ้างประจาป ตามระเบียบสานักงาน จ.ส.ท.
ว่าด้วยค่าจ้าง ค่าตอบแทน เบี้ยกรรมการ และเงินโบนัส
(ฉบับที่ 16 ) พ.ศ. 2559
งบดาเนินงาน เป็นเงิน 2,433,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานสถานธนานุบาล
ตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบสานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วย
ค่าเช่าบ้านพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ.2551 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรพนักงาน
สถานธนานุบาลตามสิทธิที่ได้รับ ตามระเบียบสานักงาน
จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เงินช่วยเ ลือค่ารักษาพยาบาล
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลพนักงานสถานธนานุบาล
รวมทั้งครอบครัวตามสิทธิที่ได้รับ ตามระเบียบสานักงาน
จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ
พนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เงินรางวัลเจ้า น้าที่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสา รับผู้บริ ารท้องถิ่น และ
ค่าตอบแทนสา รับผู้ตรวจการสถานธนานุบาล และผู้ปฏิบัติ
น้าที่แทนผู้ตรวจการฯ ตาม นังสือสานักงาน จ.ส.ท.
ที่ มท 0801.5/ว 1282 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
รวมทั้งค่าตรวจสอบ ทรัพย์รับจานาใ ้คณะกรรมการและ
พนักงานสถานธนานุบาล ตาม นังสือ สานักงาน จ.ส.ท.
ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551
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เงินสมทบเงินสะสม

จานวน

350,000 บาท

จานวน

265,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบใ ้กับพนักงานสถานธนานุบาล
ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินค่าจ้าง ตามระเบียบสานักงาน
จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสะสมและเงินสมทบของพนักงาน
สถานธนานุบาล พ.ศ. 2522 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง พ.ศ. 2535)
ค่าอา าร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอา ารประจาวันทาการใ ้แก่พนักงาน
สถานธนานุบาล ตามระเบียบสานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการ
จ่ายเงินค่าอา ารประจาวันทาการของพนักงาน
สถานธนานุบาล พ.ศ.2549
ค่าเบี้ยเลี้ยงจา น่ายทรัพย์ ลุด
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงใ ้แก่เจ้า น้าที่ผู้ดาเนินการจา น่าย
ทรัพย์ ลุดของสถานธนานุบาล ตาม นังสือสานักงาน จ.ส.ท.
ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551
ค่าสมนาคุณ
- เพื่อจ่ายใ ้คณะกรรมการซึ่งพิจารณา รือสอบสวนความผิด
ทางวินัยอย่างร้ายแรงของพนักงานสถานธนานุบาล ตั้งจ่าย
ตาม นังสือ ที่ มท 0314/ว 2276 ลงวันที่ 1 สิง าคม 2535
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใ ้แก่พนักงาน
สถานธนานุบาลตามระเบียบสานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
สถานธนานุบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
ค่าตอบแทนพิเศษ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาล
ผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตาแ น่ง ตามระเบียบสานักงาน
จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน
สถานธนานุบาล ผู้ได้รับเงินค่าจ้างถึงขั้นสูง รือใกล้ถึงขั้นสูง
ของตาแ น่ง พ.ศ. 2550

3-3-6
ค่าใช้ส ย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเ มาบริการ

รวม

500,000 บาท

รวม

195,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้
+ ค่าจ้างเ มาบริการ ต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเ มาบริการ
แรงงานบุคคลภายนอก ค่าจ้างเ มาทาความสะอาด
ค่าย้ายเครื่องปรับอากาศ ค่าปรับปรุงกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
และค่าจ้างเ มาอื่น ๆ เท่าที่จาเป็น ฯลฯ
+ ค่าถ่ายเอกสาร
+ ค่าเย็บ นังสือ รือเข้าปก นังสือ
+ ค่าโฆษณา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
+ ค่ารับวารสารข่าว นิตยสาร รือ นังสือพิมพ์รายวัน
จากส่วนกลางและท้องถิ่น เพื่อติดตามข่าวความเคลื่อนไ ว
ของราคาทองคา และเ ตุการณ์บ้านเมือง เพื่อประโยชน์
ในการปฏิบัติงานและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
+ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
+ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งโรงรับจานา
ตามพระราชบัญญัติโรงรับจานา พ.ศ.2505 รวมทั้งที่ได้แก้ไข
เพิ่มเติมใ ม่ถึง พ.ศ. 2534
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารพร้อมทรัพย์สิน
ของสถานธนานุบาล
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใ ้กับเทศบาลนคร
นครราชสีมาตามที่เทศบาลประเมินราคาเรียกเก็บ
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
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ค่าสอบบัญชี

จานวน

60,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รวม

250,000 บาท

จานวน

250,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของ
สถานธนานุบาลใ ้ผู้ตรวจสอบบัญชี ตาม นังสือสานักงาน
จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 524 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557
ตามอัตราสถานธนานุบาลขนาดใ ญ่
ค่าอากรแสตมป์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอากรชาระเช็คในการเบิกเงินเกินบัญชี
จากธนาคารและค่าใช้จ่ายที่เข้าประเภทใน มวดนี้
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองผู้มาเยี่ยม รือมาตรวจงาน
สถานธนานุบาล และค่าใช้จ่ายที่เข้าประเภทใน มวดนี้
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าเช่าที่พัก ค่าพา นะ ค่าขนย้าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เข้าประเภทใน มวดนี้ ตามระเบียบสานักงานจ.ส.ท.
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงาน
สถานธนานุบาล พ.ศ. 2559
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าบารุงรักษา รือซ่อมแซมครุภัณฑ์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษา รือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น
เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ
เก้าอี้ และครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของ
สถานธนานุบาล 2 ที่ชารุด
ค่าบารุงรักษา รือซ่อมแซมทรัพย์สิน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษา รือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น
โทรทัศน์ วิดีโอเทป วิทยุเทป และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ชารุด
เสีย าย ซึ่งเป็นสิทธิก่อนทาการจา น่าย
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ค่าบารุงรักษา รือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

จานวน

20,000 บาท

รวม

306,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

6,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษา รือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เช่น
ซ่อมแซมอาคารสถานธนานุบาล 2 ประตู น้าต่าง ้องน้า
และซ่อมแซมอื่น ๆ เท่าที่จาเป็น
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน เช่น วัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน
แบบพิมพ์ใช้ในสานักงาน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ
กรรไกร ยางลบ สมุดประวัติพนักงานสถานธนานุบาล น้าดื่ม
สา รับบริการประชาชนในสานักงาน พวงมาลา พานพุ่ม กรวย
ดอกไม้ ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ
ลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า สายอากาศ รือ
เสาอากาศสา รับเครื่องรับโทรทัศน์ กล่องรับสัญญาณ ฟวส์
น๊อต สปอร์ตไลน์ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก
แปรง น้ายาดับกลิ่น สบู่ แก้วน้า ชุดกาแฟ จาน ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ สีทินเนอร์
สว่าน ฆ้อน เสียม จอบ อ่างล้างมือ และเครื่องมือ เครื่องใช้
ต่าง ๆ ฯลฯ
วัสดุยานพา นะและขนส่ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพา นะและขนส่ง เช่น ยางนอก
ยางใน น้ามันเบรก ัวเทียน แบตเตอรี่ และอื่น ๆ สา รับรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ของสถานธนานุบาล ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น เช่น น้ามันเบนซิน
น้ามันดีเซล น้ามัน ล่อลื่นอื่น ๆ เพื่อใช้กับรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ ของสถานธนานุบาล
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วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์

จานวน

30,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

รวม

176,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

6,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์ เช่น
แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ น้ายาต่าง ๆ คลอรีน ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น อุปกรณ์
ในการจัดทาป้าย และอุปกรณ์เกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวสาร
กิจกรรมการปฏิบัติงาน เท่าที่จาเป็น ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง ตัวรับจานา ใบเสร็จรับเงิน (ดอกเบี้ย,
ทรัพย์ ลุด) ัวพิมพ์ รือแถบพิมพ์ สา รับเครื่องคอม
พิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตลับผง มึก และอื่น ๆ ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสถานธนานุบาล
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาของสถานธนานุบาล
ค่าบริการโทรศัพท์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล
ค่าบริการไปรษณีย์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข ค่าธนาณัติ และดวงตรา
ไปรษณียากรของสถานธนานุบาล
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต การเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าบริการรายเดือน และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
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งบรายจ่าย ื่น เป็นเงิน 14,102,300 บาท
รายจ่าย ื่น
ค่าใช้จ่ายฝายอานวยการ

รวม

14,102,300 บาท

จานวน

102,300 บาท

จานวน

4,200,000 บาท

จานวน

7,000,000 บาท

จานวน

2,800,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝายอานวยการใ ้กับสานักงาน
จ.ส.ท. ตามระเบียบสานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินค่าใช้จ่าย
ฝายอานวยการ พ.ศ. 2563
เงินทานุบารุงท้องถิ่น ร้อยละ 30
- เพื่อจ่ายเป็นเงินทานุบารุงท้องถิ่นใ ้เทศบาลนคร
นครราชสีมา โดยจัดสรรจ่ายจากกาไรสุทธิ 30 %
ของกาไรสุทธิป 2564 ตามระเบียบสานักงาน จ.ส.ท.
ว่าด้วยการจัดสรรเงินกาไรสุทธิ ของสถานธนานุบาล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ทุนดาเนินการของสถานธนานุบาล ร้อยละ 50
- เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนดาเนินการของสถานธนานุบาลโดย
จัดสรรจ่ายจากกาไรสุทธิ 50 % ของกาไรสุทธิป 2564
ตามระเบียบสานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงิน
กาไรสุทธิ ของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
บาเ น็จรางวัล ร้อยละ 20
- เพื่อจ่ายเป็นเงินบาเ น็จรางวัลใ ้แก่พนักงาน
สถานธนานุบาล รวมทั้งผู้ช่วยเ ลือกิจการสถานธนานุบาล
โดยจัดสรรจ่ายจากกาไรสุทธิ 20 % ของกาไรสุทธิป 2564
ตามระเบียบสานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงิน
กาไรสุทธิ ของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ส่วนที่ 3
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล3
ประจาปงบประมาณ พ ศ
ของ
เทศบาลนครนครราชสีมา
อาเภอเมืองนครราชสีมา จัง วัดนครราชสีมา
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาล3
ประ าป บประมาณ พ.ศ. 2565
ทศบาลน รน รราช ีมา
า ภ ม น รราช ีมา ั วัดน รราช ีมา
ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 28,379,000 บาท แยกเป็น
รายได้ เป็นเงิน 16,379,000 บาท
ด บียรับ านา
- ดย านวณ า ด บียรับ านา
ถึ ด น นั ยายน 2564 ป็น ณฑ์

านวน

14,000,000 บาท

านวน

2,350,000 บาท

รวม

20,000 บาท

านวน

20,000 บาท

านวน

9,000 บาท

านวน

3,600,000 บาท

านวน

6,000,000 บาท

ด น ตลา ม 2563

า ร า าร า นายทรัพย์ ลด านา
- ดย านวณ า าร า นายทรัพย์ ลด นปทีผานมา
ป็น ณฑ์
ด บีย
ด บีย ินฝา ธนา าร
- ดย านวณ า ด บีย ินฝา ธนา าร ตั ต
ด น ตลา ม 2563 ถึ ด น นั ยายน 2564 ป็น ณฑ์
ราย ด้ บ็ด ตล็ด
- ป็นราย ด้ บ็ด ตล็ดตา ๆ ที ม ้าลั ษณะรายรับ มวด
นๆ
รายได้อื่น เป็นเงิน 12,000,000 บาท
ินทานบาร ท้ ถิน ร้ ยละ 30
- ตั รับ ว้ 30%
า ร ทธิ 2564 ตามระ บียบ านั าน
. .ท. วาด้วย าร ัด รร ิน า ร ทธิ ถานธนานบาล
์ รป ร วนท้ ถิน พ.ศ. 2557
ทนดา นิน าร

ถานธนานบาล ร้ ยละ 50

- ตั รับ ว้ 50%
า ร ทธิ 2564 ตามระ บียบ านั าน
. .ท. วาด้วย าร ัด รร ิน า ร ทธิ ถานธนานบาล
์ รป ร วนท้ ถิน พ.ศ. 2557

3-4-2
บา น็ รา วัล ร้ ยละ 20
- ตั รับ ว้ 20%
า ร ทธิ 2564 ตามระ บียบ านั าน
. .ท. วาด้วย าร ัด รร ิน า ร ทธิ ถานธนานบาล
์ รป ร วนท้ ถิน พ.ศ. 2557

านวน

2,400,000 บาท

3-4-3
รายงานรายละเ ียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาล3
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครนครราชสีมา
อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 18,515,900 บาท แยกเป็น
งบกลาง เป็นเงิน 1,289,100 บาท
งบกลาง

รวม

1,289,100 บาท

จานวน

1,000,000 บาท

รวม

289,100 บาท

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล จานวน

289,100 บาท

ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร จ่ายให้แก่
ธนาคารออมสิน สาขาสุรนารี โดยคิดอัตราดอกเบี้ย
ตามธนาคารเรียกเก็บ
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็น
พนักงานสถานธนานุบาล ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของรายได้
ในปที่ล่วงมา ตามระเบียบสานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยสวัสดิการ
หลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2554
งบบุคลากร เป็นเงิน 2,680,000 บาท
เงินเดื น ฝายประจา

รวม

2,680,000 บาท

เงินประจาตาแหน่ง

จานวน

180,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาล
ประจาเขตในอัตราเดือนละ 5,000 บาท ผู้ช่วยผู้จัดการ
ในอัตราเดือนละ 2,500 บาท ตามระเบียบ สานักงาน จ.ส.ท.
ว่าด้วยการกาหนดอัตราเงินประจาตาแหน่งพนักงาน
สถานธนานุบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

3-4-4
ค่าจ้างลูกจ้างประจา

จานวน

2,500,000 บาท

รวม

1,415,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาลและ
เงินปรับปรุงค่าจ้างประจาป ตามระเบียบสานักงาน จ.ส.ท.
ว่าด้วยค่าจ้าง ค่าตอบแทน เบี้ยกรรมการ และเงินโบนัส
(ฉบับที่ 16 ) พ.ศ. 2559
งบดาเนินงาน เป็นเงิน 2,461,000 บาท
ค่าต บแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่สถานธนานุบาล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
ของสถานธนานุบาล
ค่าเช่าบ้าน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานสถานธนานุบาล
ตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบสานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วย
ค่าเช่าบ้านพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2551 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงาน
สถานธนานุบาลตามสิทธิที่ได้รับ ตามระเบียบสานักงาน
จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลพนักงานสถานธนานุบาล
รวมทั้งครอบครัวตามสิทธิที่ได้รับ ตามระเบียบสานักงาน
จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ
พนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3-4-5
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่

จานวน

234,000 บาท

จานวน

250,000 บาท

จานวน

260,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสาหรับผู้บริหารท้องถิ่น และ
ค่าตอบแทนสาหรับผู้ตรวจการสถานธนานุบาล และผู้ปฏิบัติ
หน้าที่แทนผู้ตรวจการฯ ตามหนังสือสานักงาน จ.ส.ท.
ที่ มท 0801.5/ว 1282 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
รวมทั้งค่าตรวจสอบ ทรัพย์รับจานาให้คณะกรรมการและ
พนักงานสถานธนานุบาล ตามหนังสือ สานักงาน จ.ส.ท.
ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551
เงินสมทบเงินสะสม
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้กับพนักงานสถานธนานุบาล
ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินค่าจ้าง ตามระเบียบสานักงาน
จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสะสมและเงินสมทบของพนักงาน
สถานธนานุบาล พ.ศ. 2522 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง พ.ศ. 2535)
ค่าอาหาร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจาวันทาการให้แก่พนักงาน
สถานธนานุบาล ตามระเบียบสานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการ
จ่ายเงินค่าอาหารประจาวันทาการของพนักงาน
สถานธนานุบาล พ.ศ. 2549
ค่าเบี้ยเลี้ยงจาหน่ายทรัพย์หลุด
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดาเนินการจาหน่าย
ทรัพย์หลุดของสถานธนานุบาล ตามหนังสือสานักงาน จ.ส.ท.
ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551
ค่าสมนาคุณ
- เพื่อจ่ายให้คณะกรรมการซึ่งพิจารณาหรือสอบสวนความผิด
ทางวินัยอย่างร้ายแรงของพนักงานสถานธนานุบาล ตั้งจ่าย
ตามหนังสือ ที่ มท 0314/ว 2276 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2535
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน
สถานธนานุบาลตามระเบียบสานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
สถานธนานุบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558

3-4-6
ค่าตอบแทนพิเศษ

จานวน

40,000 บาท

รวม

440,000 บาท

รวม

230,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาล
ผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตาแหน่ง ตามระเบียบสานักงาน
จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน
สถานธนานุบาล ผู้ได้รับเงินค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูง
ของตาแหน่ง พ.ศ. 2550
ค่าใช้ส ย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้
+ ค่าจ้างเหมาบริการ ต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ
แรงงานบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาทาความสะอาด
ค่าย้ายเครื่องปรับอากาศ ค่าปรับปรุงกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
และค่าจ้างเหมาอื่น ๆ เท่าที่จาเป็น ฯลฯ
+ ค่าถ่ายเอกสาร
+ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
+ ค่าโฆษณา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
+ ค่ารับวารสารข่าว นิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์รายวัน
จากส่วนกลางและท้องถิ่น เพื่อติดตามข่าวความเคลื่อนไหว
ของราคาทองคา และเหตุการณ์บ้านเมือง เพื่อประโยชน์
ในการปฏิบัติงานและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
+ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
+ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งโรงรับจานา
ตามพระราชบัญญัติโรงรับจานา พ.ศ. 2505 รวมทั้งที่ได้แก้ไข
เพิ่มเติมใหม่ถึง พ.ศ. 2534
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารพร้อมทรัพย์สิน
ของสถานธนานุบาล

3-4-7
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

จานวน

70,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับเทศบาลนคร
นครราชสีมาตามที่เทศบาลประเมินราคาเรียกเก็บ
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
ค่าสอบบัญชี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของ
สถานธนานุบาลให้ผู้ตรวจสอบบัญชี ตามหนังสือสานักงาน
จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 524 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557
ตามอัตราสถานธนานุบาลขนาดกลาง
ค่าอากรแสตมป์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอากรชาระเช็คในการเบิกเงินเกินบัญชี
จากธนาคารและค่าใช้จ่ายที่เข้าประเภทในหมวดนี้
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองผู้มาเยี่ยมหรือมาตรวจงาน
สถานธนานุบาล และค่าใช้จ่ายที่เข้าประเภทในหมวดนี้
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าขนย้าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เข้าประเภทในหมวดนี้ ตามระเบียบสานักงาน จ.ส.ท.
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงาน
สถานธนานุบาล พ.ศ. 2559
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น
เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ
เก้าอี้ และครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของ
สถานธนานุบาล 3 ที่ชารุด รวมถึงค่าปรับปรุงและพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

3-4-8
ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

จานวน

30,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รวม

418,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น
โทรทัศน์ วิดีโอเทป วิทยุเทป และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ชารุด
เสียหาย ซึ่งเป็นสิทธิก่อนทาการจาหน่าย
ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เช่น
ซ่อมแซมอาคารสถานธนานุบาล 3 ประตู หน้าต่าง ห้องน้า
ป้ายประกาศ และซ่อมแซมอื่น ๆ เท่าที่จาเป็น
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน เช่น วัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน
แบบพิมพ์ใช้ในสานักงาน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ
กรรไกร ยางลบ สมุดประวัติพนักงานสถานธนานุบาล น้าดื่ม
สาหรับบริการประชาชนในสานักงาน พวงมาลา พานพุ่ม กรวย
ดอกไม้ ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ
หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า สายอากาศ หรือ
เสาอากาศสาหรับเครื่องรับโทรทัศน์ กล่องรับสัญญาณ ฟวส์
น๊อต สปอร์ตไลน์ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก
แปรง น้ายาดับกลิ่น สบู่ แก้วน้า ชุดกาแฟ จาน ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ สีทินเนอร์
สว่าน ฆ้อน เสียม จอบ อ่างล้างมือ และเครื่องมือ เครื่องใช้
ต่าง ๆ ฯลฯ

3-4-9
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จานวน

10,000 บาท

จานวน

8,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

รวม

188,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

8,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก
ยางใน น้ามันเบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ และอื่น ๆ สาหรับรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ของสถานธนานุบาล ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันเบนซิน
น้ามันดีเซล น้ามันหล่อลื่นอื่น ๆ เพื่อใช้กับรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ ของสถานธนานุบาล
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น
แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ น้ายาต่าง ๆ คลอรีน ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น อุปกรณ์
ในการจัดทาป้าย และอุปกรณ์เกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวสาร
กิจกรรมการปฏิบัติงาน เท่าที่จาเป็น ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง ตัวรับจานา ใบเสร็จรับเงิน (ดอกเบี้ย,
ทรัพย์หลุด) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สาหรับเครื่องคอม
พิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก และอื่น ๆ ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสถานธนานุบาล
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาของสถานธนานุบาล
ค่าบริการโทรศัพท์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล
ค่าบริการไปรษณีย์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข ค่าธนาณัติ และดวงตรา
ไปรษณียากรของสถานธนานุบาล

3-4-10
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จานวน

15,000 บาท

รวม

12,085,800 บาท

จานวน

85,800 บาท

จานวน

3,600,000 บาท

จานวน

6,000,000 บาท

จานวน

2,400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต การเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าบริการรายเดือน และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
งบรายจ่าย ื่น เป็นเงิน 12,085,800 บาท
รายจ่าย ื่น
ค่าใช้จ่ายฝายอานวยการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝายอานวยการให้กับสานักงาน
จ.ส.ท. ตามระเบียบสานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินค่าใช้จ่าย
ฝายอานวยการ พ.ศ. 2563
เงินทานุบารุงท้องถิ่น ร้อยละ 30
- เพื่อจ่ายเป็นเงินทานุบารุงท้องถิ่นให้เทศบาลนคร
นครราชสีมา โดยจัดสรรจ่ายจากกาไรสุทธิ 30 %
ของกาไรสุทธิป 2564 ตามระเบียบสานักงาน จ.ส.ท.
ว่าด้วยการจัดสรรเงินกาไรสุทธิ ของสถานธนานุบาล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ทุนดาเนินการของสถานธนานุบาล ร้อยละ 50
- เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนดาเนินการของสถานธนานุบาลโดย
จัดสรรจ่ายจากกาไรสุทธิ 50 % ของกาไรสุทธิป 2564
ตามระเบียบสานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงิน
กาไรสุทธิ ของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
บาเหน็จรางวัล ร้อยละ 20
- เพื่อจ่ายเป็นเงินบาเหน็จรางวัลให้แก่พนักงาน
สถานธนานุบาล รวมทั้งผู้ช่วยเหลือกิจการสถานธนานุบาล
โดยจัดสรรจ่ายจากกาไรสุทธิ 20 % ของกาไรสุทธิป 2564
ตามระเบียบสานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงิน
กาไรสุทธิ ของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ส่วนที่ 3
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการงานกิจการขนส่ง
ประจาปงบประมาณ พ ศ
ของ
เทศบาลนครนครราชสีมา
อาเภอเมองนครราชสีมา จัง วัดนครราชสีมา

ส่วนที่ 3
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการงานกิจการขนส่ง
ประจาปงบประมาณ พ ศ
ของ
เทศบาลนครนครราชสีมา
อาเภอเมองนครราชสีมา จัง วัดนครราชสีมา

3-5-1
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการงานกิจการขนส่ง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครนครราชสีมา
อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 2,830,000 บาท แยกเป็น
รายได้ เป็นเงิน 2,830,000 บาท
ค่าบริการสถานีขนส่ง

จานวน

950,000 บาท

จานวน

144,000 บาท

รวม

25,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

1,681,000 บาท

- โดยประมาณการจากรายได้จัดเก็บจากรถที่เข้าหยุด
และจอดเพื่อรับ-ส่งผู้โดยสาร ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร
ในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์
ค่าบริการสถานที่จาหน่ายสินค้า
- โดยประมาณการจากสัญญาการจัดให้มีสถานที่จาหน่าย
สินค้าในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร เป็นเงิน 12,000 บาท
ต่อเดือน
ดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
- ตั้งรับเป็นค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
รายได้เบ็ดเตล็ด
- เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับ
หมวดอื่น ๆ
เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
- เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ
เนื่องจากได้รับเงินช่วยเหลือจากงบประมาณทั่วไป เพื่อจ่าย
เป็นเงินเดือนพนักงาน ค่าจ้างพนักงานจ้าง ฯลฯ

3-5-2
รายงานรายละเ ียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการงานกิจการขนส่ง
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครนครราชสีมา
อาเภอเมืองนครราชสีมา จัง วัดนครราชสีมา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,830,000 บาท แยกเป็น
งบกลาง เป็นเงิน 120,700 บาท
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

รวม

120,700 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

1,200 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

34,500 บาท

จานวน

34,500 บาท

จานวน

5,000 บาท

รวม

1,455,700 บาท

จานวน

855,700 บาท

จานวน

540,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตาม พ.ร.บ.
เงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
สารองจ่าย
- เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉิน รือจาเป็น
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)
เงินช่วยพิเศษ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าทาศพ กรณีพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลนคร
นครราชสีมาตายระ ว่างรับราชการ
งบบุคลากร เป็นเงิน 1,455,700 บาท
เงินเดื น ฝายประจา
เงินเดือนพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจาป
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนใ ้แก่พนักงานจ้าง

3-5-3
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จานวน

60,000 บาท

รวม

230,000 บาท

จานวน

110,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

425,000 บาท

จานวน

350,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใ ้แก่พนักงานจ้าง
งบดาเนินงาน เป็นเงิน 1,253,600 บาท
ค่าต บแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ น่วยงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่ อปท. ดังนี้
+ เงินรางวัลการปฏิบัติงานเจ้า น้าที่ตารวจ ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา และเจ้า น้าที่อื่น ๆ ที่มาช่วยปฏิบัติราชการ
+ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจาป)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใ ้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ตามสิทธิที่ได้รับ ตามระเบียบกระทรวงม าดไทย
ค่าใช้ส ย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเ มาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเ มา
ทาความสะอาด ค่าจ้างตีเส้นเครื่อง มายจราจร ค่าประกันภัย
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองผู้ที่มาเยี่ยม รือมาตรวจงานสถานีขนส่ง
และผู้มาปฎิบัติงาน และชมกิจการของสถานีขนส่งฯ แ ่งที่ 1
เป็นครั้งคราว

3-5-4
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

รวม

40,000 บาท

จานวน

35,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
จานวน
รายจ่ายอื่น ๆ

5,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพา นะเดินทาง
และค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง

- เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวงมาลา สา รับ
งานพิธีต่าง ๆ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

30,000 บาท

รวม

106,600 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใ ้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ มึก ปากกา
ใบเสร็จรับเงิน และแบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ลอดไฟ ฟิวส์
สวิตช์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด
แก้วน้า จาน ถ้วย ชุดกาแฟ ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ตะปู ิน ปูน
ทราย ฯลฯ
วัสดุยานพา นะและขนส่ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพา นะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่
ยางนอก ยางใน ัวเทียน น้ามันเบรก ฯลฯ

3-5-5
วัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น

จานวน

1,500 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

52,100 บาท

รวม

492,000 บาท

จานวน

400,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

จานวน

4,000 บาท

จานวน

8,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น เช่น น้ามันเบนซิน
น้ามันเครื่อง จารบี ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น เครื่อง มาย
การจราจร โปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น มึก เทปบันทึก
ข้อมูล ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานีขนส่ง
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาของสถานีขนส่ง
ค่าบริการโทรศัพท์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานีขนส่ง
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและเป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ต
เช่น ค่าสมาชิก ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าดูแลรักษาเว็บไซต์
ค่าเช่าเครื่องแม่ข่าย ค่าจ้างทาโปรแกรม และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

