สวนที่ 1
คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

ของ

เทศบาลนครนครราชสีมา
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คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
บัดนี้ ถึงเวลาที่จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลอีกวาระหนึ่ง
ฉะนั้น ในโอกาสนี้จึงขอแถลงให้สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา ได้ทราบถึงสถานะการคลัง
ของเทศบาล ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลังเทศบาล
เงินสะสม
ในปัจจุบันเทศบาลมีเงินสะสมจำนวน 793,614,584.38 บาท แต่ได้รับอนุมัติยืมไปใช้จ่าย
ในกิจการของเทศบาลรวม 11,072,443 บาท จ่ายขาดเงินสะสม 206,962,085.20 บาท กันไว้ในบัญชี
ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 227,307,519.26 บาท และเป็นค่าจำนำสิทธิเงินฝากเพื่อเงินเกินบัญชีของ
สถานธนานุบาลเทศบาล 90,000,000 บาท จึงมีเงินสะสมอยู่ในมือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 จำนวน
258,272,536.92 บาท โดยเป็นเงินสะสมอยู่ที่กองทุน ส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.) 105,908,037.34 บาท
เงินกู้
ในปัจจุบันเทศบาลมีเงินกู้ที่ต้องส่งใช้ ดังนี้
สำนักการประปา เป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้กระทรวงการคลัง (โครงการแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในเมืองนครราชสีมา) สัญญาเลขที่ 28/2548 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548
ต้นเงินกู้จำนวน 267,284,797.48 บาท (ค่าจ้างวิศวกรที่ปรึกษาในการสำรวจและออกแบบ) อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 3 ต่อปี จำนวน 54,139,115 บาท โดยส่งใช้ทั้งหมด 26 งวด ปีละ 2 งวด คือ เดือนมีนาคมและ
เดือนกันยายน ส่งใช้ไปแล้ว 10 งวด คงเหลือ 16 งวด เป็นเงินต้น 164,482,957.48 บาท และดอกเบี้ย
26,370,787.93 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ส่งใช้งวด ที่ 11 และ 12 เงินต้น 20,560,368 บาท ดอกเบี้ย
เป็นเงิน 4,779,018.54 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,339,386.54 บาท จึงตั้งจ่ายไว้ 25,339,390 บาท
สำนักการประปา เป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (โครงการแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ำ อุปโภคบริโภค เทศบาลนครนครราชสีมา) สัญญาเลขที่ 413/21/2551 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2550
ต้นเงินกู้จำนวน 6,933,419.03 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี จำนวน 2,384,516.28 บาท ต้นเงินที่ไม่ต้อง
เสียดอกเบี้ย จำนวน 12,051,612.41 บาท โดยส่งใช้ทั้งหมด 10 งวด ปีละ 1 งวด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
21,369,547.72 บาท จึงตั้งจ่ายไว้ 21,369,550 บาท
สำนักการประปา เป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (โครงการแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค เทศบาลนครนครราชสีมา) ต้องดำเนินการเบิกจ่ายเงินกู้ธนาคารกรุงไทย
ตั้งแต่เดือนกันยายน 2552 ตามสัญญากู้เงิน Term Loan (ประจำ) ฉบับลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550
ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ที่โอนสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากประกันบวกร้อยละ 1.00 ต่อปี
โดยผ่อนชำระ 19 ปี จากวันที่เบิกเงินกู้งวดแรกปีละ 2 งวด ในเดือนมีนาคมและเดือนกันยายนของทุกปี
โดยประเมินการเบิกจ่ายตามแบบการเบิกจ่ายเงินตามแบบโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค
บริโภคเทศบาลนครนครราชสีมา จึงตั้งจ่ายไว้ 10,655,200 บาท
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สถานธนานุบาล 1 เป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล จำนวน 2,000,000 บาท
โดยจะต้องเสียดอกเบี้ยตามจำนวนที่ระบุไว้ในสัญญา จึงตั้งจ่ายไว้ 200,000 บาท
สถานธนานุบาล 3 เป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล จำนวน 20,000,000 บาท
โดยเสียดอกเบี้ยตามที่ระบุในสัญญา จึงตั้งจ่ายไว้ 700,000 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน
ในปีงบประมาณที่ผ่านมาเทศบาลสามารถดำเนินกิจกรรมตามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ครบถ้วน
2.1 รายรับปีงบประมาณ 2553 ประมาณการไว้รวมทั้งสิ้น 781,150,120 บาท
รายรับ
รายได้ภาษีอากร
1 . หมวดภาษีอากร
+ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
+ ภาษีบำรุงท้องที่
+ ภาษีป้าย
2 . หมวดภาษีจัดสรร
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ
- ภาษีสุรา
- ภาษีสรรพสามิต
- ค่าภาคหลวงแร่
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
- ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล
รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร
3 . หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
+ ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร
+ ค่าธรรมเนียมใบรับรองอาคาร
+ ค่าธรรมเนียมใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร
+ ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรอง
+ ค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต
+ ค่าธรรมเนียมใบแจ้งขุดดินถมดิน
- ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย
- ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล
- ค่าธรรมเนียมปิดโปรยติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพื่อการโฆษณา
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก
- ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและเทศบัญญัติ
+ ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
+ ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร

รับจริง ปี 2551
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ประมาณการ
ปี 2552
ปี 2553
หมายเหตุ
412,102,000
393,902,000
89,600,000
89,600,000
71,000,000
72,000,000
1,600,000
1,600,000
17,000,000
16,000,000
322,502,000
304,302,000
210,000,000
200,000,000
1,200,000
1,000,000
16,000,000
16,000,000
44,000,000
40,000,000
500,000
500,000
800,000
800,000
50,000,000
46,000,000
2,000
2,000
57,873,570
53,679,120
16,002,390
16,130,900
100,000
90,000
5,000
3,000
0
0

433,014,340
94,692,567
75,206,746
2,004,403
17,481,417
338,321,772
229,159,592
1,371,211
20,230,836
39,055,930
514,379
1,153,763
46,836,059
0
79,581,698
25,135,571
14,482
3,571
1,622,984

48
95
88
97
10
53
08
32
46
05
79
83
72
39
10
-

450,428
8,880
0
0
640
2,500
8,090,061
360,000
22,600

40
32
-

250,000
8,000
0
100
500
1,000
7,200,000
360,000
30,000

200,000
3,000
4,000
100
500
1,000
7,200,000
360,000
30,000

173,065
255,380
1,120
14,713

-

140,480
231,920
1,000
15,000

178,200
232,000
1,000
15,000

2,570,665 -

2,000,000

2,000,000

1,140,200 -

900,000

900,000

5,840 -

6,900

5,500
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รายรับ
+ ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน
+ ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข
- ค่าปรับการผิดสัญญา
- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับสาธารณสุข
+ ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
+ ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน
+ ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
+ ค่าใบอนุญาตให้ตั้งแผงลอย
+ ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ
- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
4 . หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
- ค่าเช่าที่ดิน
- ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่
+ ค่าเช่าศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง
+ ค่าเช่าส้วมสาธารณะ
+ ค่าเช่าสถานที่ตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร
+ ค่าเช่าอาคารพาณิชย์
+ ค่าเช่าแผงตลาดเทศบาล
+ ค่าเช่าร้านแผงลอย
- พันธบัตรหรือเงินกู้หรือเงินฝากธนาคาร
+ ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.
+ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
- เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ
+ เงินปันผลจากโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน
- รายได้จัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน
+ ค่าเช่ารถสุขาเคลื่อนที่
+ ค่าเช่ารถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล
- รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน
5 . หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
- เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ
+ เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากสถานธนานุบาล
+ เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ
6 . หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
- เงินที่มีผู้อุทิศให้
- ค่าขายแบบแปลน
- ค่าเขียนแบบแปลน
- ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง
- ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด

รับจริง ปี 2551
88,540 29,250 8,669,456 57

ประมาณการ
ปี 2552
ปี 2553
หมายเหตุ
102,490
87,600
0
20,000
3,000,000
3,000,000

15,000
32,000
434,500
113,800
950,250

-

10,000
28,000
477,800
84,200
1,000,000

10,000
28,000
527,800
84,200
1,100,000

13,520
52,125
34,102,875
319,000

93
-

10,000
40,000
20,800,180
348,000

10,000
40,000
15,239,620
348,000

0
336,000
57,600
1,052,450
1,540,730
768,600

-

0
336,000
57,600
1,059,200
1,534,080
784,800

300,000
336,000
57,600
964,800
1,573,920
784,800

1,201,821 32
27,107,739 61

1,000,000
15,000,000

1,000,000
9,000,000

0 -

2,500

2,500

52,000
177,500
1,489,435
9,831,958

72

48,000
130,000
500,000
12,550,000

72,000
100,000
700,000
14,300,000

9,770,083
61,875
10,511,292
2,404,517
1,686,900
0
12,500
8,670

72
68
27
-

12,450,000
100,000
8,521,000
1,200,000
2,000,000
2,000
15,000
8,000

14,250,000
50,000
8,008,600
1,500,000
1,500,000
2,000
15,000
8,000
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รายรับ
- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
+ ค่าซ่อมผิวถนน
+ ค่ารักษาความสะอาดตลาดสาธารณะ
+ เงินชดเชยค่าเสียหาย
+ ค่าจำหน่ายเศษของ
+ ค่าทดสอบวัสดุ
+ รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
เงินช่วยเหลือ
7 . หมวดเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนทั่วไปของเทศบาล
รวมรายรับทั้งสิ้น

ประมาณการ
ปี 2552
ปี 2553

รับจริง ปี 2551
60,545
4,124,300
55,995
985,512
0
1,172,353
647,493,703
647,493,703
647,493,703
1,160,089,742

41
76
76
76
96

40,000
4,146,000
40,000
70,000
0
1,000,000
391,861,500
391,861,500
391,861,500
861,837,070

50,000
3,693,600
40,000
100,000
100,000
1,000,000
333,569,000
333,569,000
333,569,000
781,150,120

หมายเหตุ
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2.2 รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้าน / แผนงาน
1. ด้านบริหารทั่วไป
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
2. ด้านบริการชุมชนและสังคม
2.1 แผนงานการศึกษา
2.2 แผนงานสาธารณสุข
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
2.4 แผนงานเคหะและชุมชน
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
3. ด้านการเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
3.2 แผนงานการพาณิชย์
4. ด้านการดำเนินงานอื่น
4.1 แผนงานงบกลาง
รวม

จ่ายจริง ปี 2551 งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี หมาย
2552
2553
เหตุ
144,439,755 10 132,309,580 112,431,670
121,341,664 05 109,640,480
91,294,570
23,098,091 05
22,669,100
21,137,100
549,025,190 85 588,314,940 494,873,630
191,375,396 86 271,897,100 200,072,400
28,504,684 77
35,443,630
43,324,450
11,568,816 33
27,480,000
25,660,400
294,513,533 76 223,710,480 197,037,080
17,100,793 52
20,421,890
20,885,000
5,961,965 61
9,361,840
7,894,300
37,129,111
35,496,396
1,632,715
60,606,509
60,606,509
791,200,567

85
27
58
37
37
17

35,333,400
33,488,190
1,845,210
105,878,320
105,878,320
861,836,240

35,889,660
33,855,930
2,033,730
137,955,100
137,955,100
781,150,060

2.3 รายจ่ายจำแนกตามหมวดรายจ่าย
หมวด
1. รายจ่ายงบกลาง
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว
4. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค
6. หมวดเงินอุดหนุน
7. หมวดรายจ่ายอื่น
8. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม

จ่ายจริง ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี หมาย
2551
2552
2553
เหตุ
60,606,509 37 105,878,320 137,955,100
168,865,810 84 207,303,510 100,035,550
65,394,994 11
65,911,080
73,821,380
261,481,747 12 285,975,580 240,301,790
11,146,829 06
17,036,000
16,646,000
32,500,868 33,523,160
89,477,760
50,000 23,575,000
53,494,800
191,153,808 67 122,633,590
69,417,680
791,200,567 17 861,836,240 781,150,060
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2.4 รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม (รายจ่ายที่ไม่นำไปตั้งงบประมาณ)
จ่ายจาก
1 . เงินอุดหนุนทั่วไป

รายการ

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสังคมสงเคราะห์
2 . เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานเคหะและชุมชน
3 . เงินอุดหนุนโครงการ ถ่ายโอนงาน/กิจกรรม - แผนงานบริหารงานทั่วไป
บริการสาธารณะ
- แผนงานเคหะและชุมชน
4 . เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- แผนงานการพาณิชย์
- แผนงานงบกลาง
5 . ตั้งจ่ายรายการใหม่
- แผนงานการศึกษา
รวม

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
2551
2552
261,170.00
0.00
21,162,984.89 4,706,900.00
0.00 16,340,500.00
9,102,892.00 19,524,945.40
252,065,137.95 2,812,867.59
252,057.33
240,565.00
853,196.00
931,266.27
7,635,974.18 6,329,696.87
71,937.41
1,140.00
0.00
5,443.00
972,288.58
0.00
0.00 21,739,621.17
0.00
30,180.00
0.00
579,880.00
0.00
809,412.00
384,918.00
0.00
0.00 2,764,100.00
292,762,556.34 76,816,517.30
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2.5 รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา
ด้าน / แผนงาน
รายได้
- ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ
- ค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธาร
- ค่าบริการประจำเดือน
- ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ
- ค่าแรง
- ค่าตรวจ
- ค่าขายเศษของ
- ค่าปรับ
- ค่าเบ็ดเตล็ด
- ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
- เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ
รวม

รับจริง ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี หมาย
2551
2552
2553
เหตุ
177,033,301 31 172,166,000 229,782,700
134,389,080 84 135,600,000 140,400,000
1,645,672 780,000
1,000,000
5,226,370 5,976,000
6,060,000
1,507,200 1,000,000
1,000,000
1,036,472 1,000,000
1,000,000
787,913 90
800,000
800,000
97,943 93
10,000
10,000
279,050 50,000
50,000
370,981 10
200,000
200,000
3,279,017 54
1,000,000
1,000,000
28,413,600 25,750,000 78,262,700
177,033,301 31 172,166,000 229,782,700

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา
หมวด
1. รายจ่ายงบกลาง
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว
4. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค
6. หมวดรายจ่ายอื่น
7. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม

จ่ายจริง ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี หมาย
2551
2552
2553
เหตุ
34,708,169 28 34,226,820 65,736,640
12,441,998 13,120,110 14,033,330
9,441,530 9,901,920 10,815,200
49,988,686 78 45,233,800 51,618,150
62,917,206 84 69,670,000 74,470,000
1,779,327 39
0
0
1,972,000 0 13,100,000
173,248,918 29 172,152,650 229,773,320
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2.5 รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 1
ด้าน / แผนงาน
รายได้
- ดอกเบี้ยรับจำนำ
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
- กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด
- รายได้เบ็ดเตล็ด
เงินได้อื่น
- เงินรางวัลประจำปี 15%
- เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%
- เงินทุนดำเนินการ 55%
รวม

รับจริง ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี หมาย
2551
2552
2553
เหตุ
21,533,239 83 22,620,500 25,570,500
18,388,794 20,000,000 22,800,000
30,689 83
20,000
10,000
3,113,756 2,600,000
2,760,000
0 500
500
16,619,233 94 21,000,000 23,500,000
2,492,885 09
3,150,000
3,525,000
4,985,770 18
6,300,000
7,050,000
9,140,578 67 11,550,000 12,925,000
38,152,473 77 43,620,500 49,070,500

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 1
หมวด
1. รายจ่ายงบกลาง
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค
5. หมวดรายจ่ายอื่น
6. รายจ่ายจากกำไรสุทธิ
7. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม

จ่ายจริง ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี หมาย
2552
2553
เหตุ
2551
834,015 74
1,700,000
1,600,000
2,154,083 45
2,292,600
2,846,600
1,045,280 05
2,428,700
1,926,100
100,694 37
184,000
184,000
112,100 116,800
122,700
16,619,233 94 21,000,000 23,500,000
0 35,000
0
20,865,407 55 27,757,100 30,179,400
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2.5 รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 2
ด้าน / แผนงาน
รายได้
- ดอกเบี้ยรับจำนำ
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
- กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด
- รายได้เบ็ดเตล็ด
เงินได้อื่น
- เงินรางวัลประจำปี 15%
- เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%
- เงินทุนดำเนินการ 55%
รวม

รับจริง ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี หมาย
2551
2552
2553
เหตุ
16,403,487 45 17,575,500 21,005,500
14,063,854 50 15,000,000 18,000,000
9,672 95
75,000
5,000
2,325,460 2,500,000
3,000,000
4,500 500
500
11,867,065 77 15,000,000 15,000,000
1,780,059 87
2,250,000
2,250,000
3,560,119 73
4,500,000
4,500,000
6,526,886 17
8,250,000
8,250,000
28,270,553 22 32,575,500 36,005,500

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 2
หมวด
1. รายจ่ายงบกลาง
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค
5. หมวดรายจ่ายอื่น
6. รายจ่ายจากกำไรสุทธิ
7. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม

จ่ายจริง ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี หมาย
2552
2553
เหตุ
2551
336,008 1,900,000
2,240,000
1,690,624 1,963,000
2,329,000
949,814 42
1,788,100
1,873,800
81,118 57
133,100
133,100
5,084,600 5,093,100
5,099,700
11,867,065 77 15,000,000 15,000,000
363,000 184,200
0
20,372,230 76 26,061,500 26,675,600
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2.5 รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 3
ด้าน / แผนงาน
รายได้
- ดอกเบี้ยรับจำนำ
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
- กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด
เงินได้อื่น
- เงินรางวัลประจำปี 15%
- เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%
- เงินทุนดำเนินการ 55%
รวม

รับจริง ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี หมาย
2551
2552
2553
เหตุ
9,696,830 86
9,501,000 14,001,000
8,157,657 25
8,000,000 12,000,000
228 61
1,000
1,000
1,538,945 1,500,000
2,000,000
4,080,646 02
5,905,200
9,000,000
612,096 90
885,780
1,350,000
1,224,193 81
1,771,560
2,700,000
2,244,355 31
3,247,860
4,950,000
13,777,476 88 15,406,200 23,001,000

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 3
หมวด
1. รายจ่ายงบกลาง
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค
5. หมวดรายจ่ายอื่น
6. รายจ่ายจากกำไรสุทธิ
7. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม

จ่ายจริง ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี หมาย
2551
2552
2553
เหตุ
2,249,135 20
3,730,000
3,210,000
931,830 1,090,000
1,510,000
582,533 93
1,205,500
1,397,500
49,181 65
87,000
110,000
548,400 552,000
564,000
4,080,646 02
5,905,200
9,000,000
0 75,000
0
8,441,726 80 12,644,700 15,791,500
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2.5 รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งแห่งที่ 1
ด้าน / แผนงาน
รายได้
- ค่าบริการสถานีขนส่ง
- ค่าบริการห้องสุขา
- ค่าบริการสถานที่จำหน่ายสินค้า
- ค่าบริการติดตั้งป้ายโฆษณา
- ค่าเช่าทรัพย์สินอื่นๆ
- ค่าบริการส่วนลดจากการใช้โทรศัพท์สาธารณะ
- ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
- รายได้เบ็ดเตล็ด
- เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ
รวม

รับจริง ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี หมาย
2551
2552
2553
เหตุ
3,001,832 12
2,903,700
2,624,600
1,805,158 1,872,000
1,800,000
180,000 180,000
180,000
0 144,000
72,000
57,600 57,600
57,600
0 2,000
2,000
0 24,000
24,000
6,351 20
4,000
4,000
57,732 92
80,000
80,000
894,990 540,100
405,000
3,001,832 12
2,903,700
2,624,600

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งแห่งที่ 1
หมวด
1. รายจ่ายงบกลาง
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว
4. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค
6. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม

จ่ายจริง ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี หมาย
2551
2552
2553
เหตุ
52,192 163,368
118,170
317,775 36
337,746
338,810
528,220 583,680
631,680
1,321,081 04
1,280,700
1,092,000
317,331 48
336,000
328,000
442,700 199,700
115,200
2,979,299 88
2,901,194
2,623,860
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2.6 รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการของเทศบาลนคร
นครราชสีมาในปีงบประมาณ พ.ศ.2553
ก. ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคคลากรของงบประมาณรายจ่าย
1. เงินเดือน
2. ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
3. เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้กับพนักงานจ้าง
4. ค่ารักษาพยาบาล
5. ค่าเช่าบ้าน
6. ค่าช่วยเหลือบุตร
7. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
8. ค่าป่วยการ
9. เงินประจำตำแหน่งต่างๆ
10. เงินเพิ่มต่างๆ
11. เงินช่วยค่าทำศพ
12. เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ
13. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ
14. เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
15. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
16. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

หมายเหตุ

คิดเป็นร้อยละ 24.05 ของประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

88,662,240
25,243,470
85,268,260
9,650,000
2,321,400
13,500
1,963,380
4,832,160
1,616,400
5,493,580
125,000
611,400
2,144,620
10,161,170
11,952,100
11,200,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

261,258,680 บาท

ก. รายจ่ายที่ใช้จ่ายในการพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ลำดับ
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19

ชื่อโครงการ
ค่าก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาล 3
(ยมราชสามัคคี)
ค่าก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กคลุมสนามเด็กเล่น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กราชนิกูล
ค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กราชนิกูล
ค่าปูพื้นยางสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กราชนิกูล
ค่าปรับปรุงอาคารค.ส.ล. 5 ชั้น
บริเวณทางออกเป็นศูนย์บริการการแพทย์
และทันตกรรม
ค่าจ้างออกแบบและควบคุมงาน
สมทบค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลนครนครราชสีมา
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ
ถนนกำแหงสงคราม ซอยสวัสดี
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนน 30 กันยา
ซอย 2 (ตรงข้ามร้าน 30 กันยาเคหะภัณฑ์)
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ต่อจากถนน
ค.ส.ล. เดิมของ อบต.บ้านเกาะ ซอย 21
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ถนนพายัพทิศ
ซอย 9/19
ค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนท้าวสุระซอย 3/15
ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ จากปากทางถนนเบญจรงค์
ซอย 8 ถึงถนนท้าวสุระ
ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสืบศิริ ซอย 49
ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสืบศิริ ซอย 49/4
ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ ซอย 4
ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ ซอย 4
(ต่อจากของเดิม)
ค่าออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ด้านหลังโรงเรียนสุรนารีวิทยาเชื่อมระหว่างถนน
ช้างเผือก-ถนนมหาราช (ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิม)
ค่าศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ด้านหลังโรงเรียน
สุรนารีวิทยาเชื่อมระหว่างถนนช้างเผือก - ถนนมหาราช
(ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิม)

จำนวนเงิน

ปรากฏใน แผนงาน

2,195,000 การศึกษา
306,000 การศึกษา
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หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หมาย
เหตุ
สำนักการศึกษา
สำนักการศึกษา

64,000 การศึกษา
337,000 การศึกษา
12,192,000 สาธารณสุข

สำนักการศึกษา
สำนักการศึกษา
สำนักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

234,000 สาธารณสุข

สำนักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
สำนักการช่าง

13,739,860 เคหะและชุมชน
480,000 เคหะและชุมชน

สำนักการช่าง

524,000 เคหะและชุมชน

สำนักการช่าง

126,000 เคหะและชุมชน

สำนักการช่าง

481,000 เคหะและชุมชน

สำนักการช่าง

150,000 เคหะและชุมชน

สำนักการช่าง

1,427,000 เคหะและชุมชน

สำนักการช่าง

4,778,000
2,376,000
9,227,000
3,944,000

เคหะและชุมชน
เคหะและชุมชน
เคหะและชุมชน
เคหะและชุมชน

สำนักการช่าง
สำนักการช่าง
สำนักการช่าง
สำนักการช่าง

650,000 เคหะและชุมชน

สำนักการช่าง

500,000 เคหะและชุมชน

สำนักการช่าง

ก. รายจ่ายที่ใช้จ่ายในการพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ลำดับ

ชื่อโครงการ

จำนวนเงิน

ปรากฏใน แผนงาน

20 ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับข้อกำหนดขอบเขตงานและแบบก่ 5,107,920 เคหะและชุมชน
อสร้างรวมการควบคุม งานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลนครนครราชสีมา
21 ค่าก่อสร้างสถานีพักและสูบจ่ายน้ำประปา
13,100,000 การพาณิชย์
บริเวณสวนสาธารณะการเคหะแห่งชาติ
รวมเป็นเงิน
71,938,780
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หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หมาย
เหตุ
สำนักการช่าง

การประปา

การตั้งงบประมาณรายจ่ายทั่วไปและงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ได้ตั้งรายจ่ายไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ตามความจำเป็นโดยพิจารณา
กลั่นกรอง ความเหมาะสมแห่งสถานะการคลังของท้องถิ่นปัจจุบันเป็นแนวดำเนินการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าและสนอง
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
ในโอกาสนี้ จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 เพื่อสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมาได้โปรดพิจารณาต่อไป

นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา

(สําเนา)

สวนที่ 2

เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ของ

เทศบาลนครนครราชสีมา

2-1
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
ของเทศบาลนครนครราชสีมา
หลักการ
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ยอดรวม

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ด้านบริหารทั่วไป
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานสังคมสงเคราะห์
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- แผนงานการพาณิชย์
ด้านการดำเนินงานอื่น
- แผนงานงบกลาง

ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม

781,150,060
112,431,670
91,294,570
21,137,100
494,873,630
200,072,400
43,324,450
25,660,400
197,037,080
20,885,000
7,894,300
35,889,660
33,855,930
2,033,730
137,955,100
137,955,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ด้านการเศรษฐกิจ
- แผนงานการพาณิชย์
ด้านการดำเนินงานอื่น
- แผนงานงบกลาง
- แผนงานบริหาร

ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม

305,043,680
232,138,870
232,138,870
72,904,810
65,854,810
7,050,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,086,193,740 บาท

เหตุผล
เพื่อให้หน่วยงานต่างๆได้มีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
สำหรับใช้เป็นหลักในการใช้จ่ายเงิน ของเทศบาล จึงขอเสนอเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อสภาเทศบาลพิจารณาเห็นชอบต่อไป
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(สำเนา)
เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
ของเทศบาลนครนครราชสีมา
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 อาศัย
อำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 เทศบาลนครนครราชสีมา
จึงตราเทศบัญญัตินี้ขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครนครราชสีมา และโดย
ความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ดังต่อไปนี้
ข้อ 1.เทศบัญญัตินี้เรียกว่า "เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553"
ข้อ 2.เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป
ข้อ 3.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น
1,086,193,740 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน
ข้อ 4.งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 781,150,060 บาท
ด้านบริหารทั่วไป
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานสังคมสงเคราะห์
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- แผนงานการพาณิชย์
ด้านการดำเนินงานอื่น
- แผนงานงบกลาง
- ทั้งนี้ตามรายละเอียดที่ปรากฏในส่วนที่ 3

ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม

112,431,670
91,294,570
21,137,100
494,873,630
200,072,400
43,324,450
25,660,400
197,037,080
20,885,000
7,894,300
35,889,660
33,855,930
2,033,730
137,955,100
137,955,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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ข้อ 5.งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 305,043,680 บาท
ด้านการเศรษฐกิจ
- แผนงานการพาณิชย์
ด้านการดำเนินงานอื่น
- แผนงานงบกลาง
- แผนงานบริหาร

ยอดรวม 232,138,870 บาท
ยอดรวม 232,138,870 บาท
ยอดรวม 72,904,810 บาท
ยอดรวม 65,854,810 บาท
ยอดรวม
7,050,000 บาท

- ทั้งนี้ตามรายละเอียดที่ปรากฏในส่วนที่ 4
ข้อ 6.ให้นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบ
ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล
ข้อ 7.ให้นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

(ลงนาม)

เห็นชอบ
(ลงนาม)

ประจักษ์ สุวรรณภักดี
( นายประจักษ์ สุวรรณภักดี )
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

สุรวุฒิ เชิดชัย
( นายสุรวุฒิ เชิดชัย )
นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไปเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์
การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และให้การปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย มีความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งมีอัตรา กำลังเพียงพอในการปฏิบัติงาน
4. เพื่อให้การขยายงานด้านทะเบียนราษฎร และด้านงานบัตรประจำตัวประชาชน
เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับอัตราการเพิ่มของประชากรในปัจจุบัน
และอนาคต
5. เพื่อให้การวางระบบฐานข้อมูลของเทศบาล ตลอดจนการวางแผนพัฒนา
เทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านกฎหมายและการจัดทำนิติกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง
7. เพื่อให้บริการด้านข้อมูลสถิติและงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
8. เพื่อให้การบริการด้านประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางเทศบาล และของทางราชการ
9. เพื่อให้การวิจัยติดตามและประเมินผลงานของเทศบาลเป็นไปตามแผนและวัตถุประสงค์
10. เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และการจัดหารายได้อื่น ๆ
ของเทศบาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
11. เพื่อให้การบริหารงานด้านการเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
12. เพื่อให้การจัดเก็บสถิติและการคลัง ดำเนินไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
งานที่ทำ
1. การบริหารงานทั่วไป
2. การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
3. งานตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 เช่น รับแจ้งการเกิด
ภายในกำหนดเวลา แจ้งเกิดเกินกำหนดเวลา รับแจ้งการตาย รับแจ้งการย้ายที่อยู่
รับแจ้งการย้ายปลายทาง แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน แก้ไขรายการในสูติบัตร
และมรณบัตร ให้เลขรหัสประจำบ้าน ให้เลขประจำตัวประชาชน จัดทำรายงานการ
แก้ไขรายการต่าง ๆ นำส่งสำนักงานกลางทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวง
มหาดไทย คัดสำเนา และรับรองภาพถ่ายเอกสารเกี่ยวกับทะเบียนบ้าน รับแจ้งการ
ขอเลขหมายประจำบ้าน รับแจ้งการรื้อบ้าน และกรณีอื่น ๆ เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร
จัดทำประวัติสถิติประชากร และงานเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล

3-9
4. งานตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 เช่น รับแจ้งการขอ
มีบัตรประจำตัวประชาชน มีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนภายใน
กำหนดเวลา หรือเกินกำหนดเวลา จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานส่งกองบัตร
ประจำตัวประชาชน กรมการปกครอง
5. งานจัดตั้งเทศพาณิชย์ งานตรวจสอบ รายงาน ควบคุม และดูแลกิจการพาณิชย์
6. งานเก็บรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลในการวางแผนพัฒนา การวิเคราะห์และคาดคะเน
รายได้รายจ่ายในอนาคต
7. งานติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาของเทศบาล ความก้าวหน้าและอุปสรรค
8. งานจัดเก็บสถิติข้อมูลและวิเคราะห์งบประมาณ งานเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับ
การจัดทำงบประมาณ
9. การปฏิบัติงานทางกฎหมาย การจัดทำนิติกรรม การสอบสวน การร้องทุกข์ดำเนิน
คดีตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล ควบคุมและตรวจสอบ
ดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
10. งานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล จัดทำประกาศ คำสั่งต่าง ๆ
ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวของท้องถิ่น การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นอัน
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล การจัดรายการกระจายเสียงภายในเขตเทศบาลและวิทยุ
กระจายเสียง
11. งานจัดเก็บและรับชำระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น
12. งานวางแผนการจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้
13. งานตรวจสอบ การเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
14. งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนามให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ปรับข้อมูลแผนที่ภาษี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
สำนักการคลัง

งบประมาณรวม
งบประมาณรวม
งบประมาณรวม

52,435,200 บาท
18,322,980 บาท
20,536,390 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ

ค่าจ้างชั่วคราว

ค่าตอบแทนใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค
และวัสดุ

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

- งานบริหารทั่วไป
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ

18,711,390
3,756,420

1,964,300
768,960

26,775,810
12,353,300

4,100,000
50,000

300,000
0

50,000
600,000

533,700
794,300

- งานบริหารงานคลัง
รวมจ่ายทั้งสิ้น

12,349,010
34,816,820

4,042,080
6,775,340

2,855,300
41,984,410

0
4,150,000

0
300,000

0
650,000

1,290,000
2,618,000

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

รหัส
บัญชี

52,435,200 สำนักปลัดเทศบาล
18,322,980 กองวิชาการและ
แผนงาน
20,536,390 สำนักการคลัง
91,294,570

111
112

รวม

113
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการรักษาความสงบสุขเรียบร้อยและความมั่นคงดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาล
3. เพื่อให้การบริหารและวางแผนงานเทศกิจเป็นระบบและต่อเนื่อง
4. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และลดความเสียหายอัน
เนื่องจากสาธารณภัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้การดำเนินงานมีการเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้านสามารถรองรับสถานการณ์ของภัย
ทุกประเภทที่เกิดขึ้น ทั้งก่อนเกิดภัย และหลังเกิดภัย
6. เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการวางแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน แผนป้องกันภัยและระงับอัคคีภัย
ให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย
7. เพื่อให้การดำเนินงานด้านศูนย์วิทยุสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
งานที่ทำ
1. งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการที่น่ารังเกียจและอาจ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2. งานควบคุมตรวจสอบดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าว เพื่อเสนอแนะวางแผนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ
4. งานประสานงานกับจังหวัดและอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
5. งานด้านธุรการทั่วไป ด้านวิทยุสื่อสาร และด้านที่เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6. การจัดทำแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และแผนป้องกันภัยและระงับอัคคีภัย
7. การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อ
มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักปลัดเทศบาล

งบประมาณรวม

21,137,100 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน

- งานเทศกิจ
- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย
รวมจ่ายทั้งสิ้น

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ

ค่าจ้างชั่วคราว

ค่าตอบแทนใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค
และวัสดุ

เงินอุดหนุน

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รายจ่ายอื่น

รวม

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

รหัส
บัญชี

122
123

1,373,740
5,850,380

1,487,200
5,048,880

1,885,000
4,509,000

17,000
400,000

0
0

0
0

69,000
496,900

4,831,940 สำนักปลัดเทศบาล
16,305,160 สำนักปลัดเทศบาล

7,224,120

6,536,080

6,394,000

417,000

0

0

565,900

21,137,100
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การดำเนินงานจัดการศึกษาของเทศบาลนครนครราชสีมา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มีความคล่องตัวในการบริหารงาน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น
2. เพื่อปรับปรุงระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น โดยเน้นให้นักเรียนมีคุณภาพที่ดี
ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2544
3. เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
นครราชสีมามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่ง ๆ ขึ้น
งานที่ทำ
1. งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานจัดซื้อ - จัดจ้าง การเบิกจ่ายเงินพัสดุ
การจัดทำฎีกา เงินอุดหนุนจากรัฐบาลและงบประมาณของเทศบาล
2. งานควบคุมดูแลกิจการโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
3. งานตรวจสอบหลักฐาน เอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน
4. งานดูแลจัดเตรียมและให้บริการวัสดุอุปกรณ์ คู่มือครู สื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียน
5. งานจัดตั้งและส่งเสริมสมาคมครู นักเรียนและมูลนิธิต่าง ๆ ตลอดจนตั้งกรรมการศึกษา
ของโรงเรียนและส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
6. งานเผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่าง ๆ กฎระเบียบ และนโยบายของทางราชการอันเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานของโรงเรียน
7. งานสำรวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา
8. งานจัดเก็บวิเคราะห์และวิจัยข้อมูลสถิติทางการศึกษา
9. งานให้บริการทางการศึกษาทั่วไปด้วยการนิเทศ ให้คำปรึกษาและแนะนำปัญหาทางวิชาการ
10. งานประชุม อบรม สัมมนา ประสานงาน และให้บริการทางด้านวิชาการ
11. งานส่งเสริมคุณภาพและควบคุมมาตรฐานทางการศึกษา
12. งานตรวจตราสอดส่องดูแลความประพฤติของนักเรียน
13. งานสำรวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเพื่อให้เข้าเรียน ตามพระราชบัญญัติ ประถมศึกษา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักการศึกษา

งบประมาณรวม

200,072,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
แผนงานการศึกษา
งาน

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา
- งานระดับมัธยมศึกษา
- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ
รวมจ่ายทั้งสิ้น

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ

ค่าจ้างชั่วคราว

ค่าตอบแทนใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค
และวัสดุ

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รวม

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

รหัส
บัญชี

5,153,100
3,364,700

673,100
6,649,800

1,981,000
61,942,900

90,000
1,850,000

0
49,940,000

0
22,958,400

0
4,694,100

7,897,200 สำนักการศึกษา
151,399,900 สำนักการศึกษา

211
212

0
1,237,600
9,755,400

2,563,200
1,216,500
11,102,600

17,430,400
7,275,000
88,629,300

1,020,000
1,685,000
4,645,000

500,000
50,000
50,490,000

6,586,400
0
29,544,800

1,079,500
131,700
5,905,300

29,179,500 สำนักการศึกษา
11,595,800 สำนักการศึกษา
200,072,400

213
214

3-14

3-15

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล พัสดุ การเงิน
และงบประมาณ การประสานงานการปฏิบัติงาน กับหน่วยงานอื่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การวางแผนและจัดทำแผนงาน โครงการ สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุข โดยมีการ
จัดทำและรวบรวมข้อมูลข่าวสาร แผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
3. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ทางด้านสาธารณสุข ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง และครอบครัวให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกาย
และจิตใจ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข
5. เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วย และอัตราการตายของทารก เด็กแรกเกิด เด็กก่อนวัยเรียน เด็กวัยเรียน หญิงมีครรภ์
ผู้สูงอายุ ประชาชนผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป
6. เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่าง ๆ ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดไปยังบุคคลและสิ่งแวดล้อม
7. เพื่อควบคุมการประกอบกิจการประเภทต่าง ๆ ให้ถูกสุขลักษณะไม่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญ
และไม่เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
8. เพื่อให้ประชาชน ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองให้ปลอดภัย และได้รับความเป็นธรรมจากการใช้บริการ
จากการประกอบกิจการค้าประเภทต่าง ๆ
9. เพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนทั่วไป นักเรียน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
โดยจัดบริการทางด้านทันตสาธารณสุข การชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ ให้บริการรังสีวินิจฉัยจัดหายา
และเวชภัณฑ์เพื่อการบำบัดรักษาโรคการจัดบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานแก่ผู้มีรายได้น้อยและบุคคล
ผู้ควรได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลในสังคม
งานที่ทำ
1. งานบริหารการเงินและงบประมาณ ตรวจสอบจัดทำบัญชีเก็บรักษาและควบคุมเอกสารการเงิน
2. งานบริหารงานพัสดุ จัดทำบัญชีและควบคุมดูแลการเบิกจ่ายพัสดุ และครุภัณฑ์
3. งานวางแผน ประสานงานการจัดทำแผนงาน โครงการและแผนปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และจัดทำรายงานประจำปี
4. งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางวิชาการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข
5. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคขั้นพื้นฐาน เฝ้าระวังภาวะโภชนาการในเด็ก
ให้บริการวางแผนครอบครัวและคุมกำเนิด
6. จัดบริการอนามัยโรงเรียนแก่โรงเรียนประถมศึกษา ให้สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพจิต ตรวจสุขภาพนักเรียน
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค รักษาอาการเจ็บป่วยและความผิดปกติของร่างกาย
7. ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญ เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ควบคุมแมลงและพาหะนำโรค
ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะนำโรคติดต่อ
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8. งานสาธารณสุข ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) กลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
9. พัฒนาความรู้ด้านสุขภาพ แก่ประชาชนให้สามารถพึ่งตนเองได้
10. พัฒนาชุมชนด้านการสาธารณสุขไปสู่การมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ตามโครงการเมืองคุณย่าน่าอยู่
11. จัดให้มีการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างชุมชน
12. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยง ควบคุมและกำจัดสุนัขไม่มีเจ้าของ
13. งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
14. งานควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
เช่น โรงแรม โรงฆ่าสัตว์ สระว่ายน้ำ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สถานที่แต่งผม ฯลฯ
15. งานควบคุมป้องกัน แก้ไขเหตุรำคาญ และมลภาวะ
16. งานควบคุมและดูแลการสุขาภิบาลตลาดสด
17. งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร
18. งานปฐมพยาบาล ฉีดยา ทำแผล ผ่าตัดเล็ก ตรวจรักษาผู้ป่วยภายใต้การควบคุมของแพทย์
19. ให้บริการทันตกรรมภายในสำนักงานและบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ในโอกาสต่าง ๆ
20. เผยแพร่ทันตสุขศึกษาและดูแลทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา
21. ให้บริการชันสูตรทางโลหิตวิทยา จุลชีววิทยา พยาธิวิทยา ตรวจชิ้นเนื้อและชันสูตรวัตถุพยาน
22. ให้บริการรังสีวินิจฉัยและตรวจพิเศษ เช่น ตรวจคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรวม

43,324,450 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
แผนงานสาธารณสุข
งาน

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข
- งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข
รวมจ่ายทั้งสิ้น

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ

ค่าจ้างชั่วคราว

ค่าตอบแทนใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค
และวัสดุ

เงินอุดหนุน

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รายจ่ายอื่น

รวม

4,199,380

1,039,920

2,264,000

575,000

0

0

149,400

5,147,730

888,000

3,964,800

50,000

0

2,000,000

0

8,262,520

611,040

1,533,660

213,000

0

0

12,426,000

17,609,630

2,538,960

7,762,460

838,000

0

2,000,000

12,575,400

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

รหัส
บัญชี

8,227,700 สำนักการสาธารณสุข 221
และสิ่งแวดล้อม
12,050,530 สำนักการสาธารณสุข 223
และสิ่งแวดล้อม
23,046,220 สำนักการสาธารณสุข 224
และสิ่งแวดล้อม
43,324,450
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานสังคมสงเคราะห์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
งานที่ทำ
1.
2.
3.
4.
5.

งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้ขาดแคลนไร้ที่พึ่ง
งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
งานสงเคราะห์เด็ก คนชรา และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
งานสงเคราะห์ครอบครัว และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว
งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่าง ๆ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม

งบประมาณรวม

25,660,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งาน

- งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์
รวมจ่ายทั้งสิ้น

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ

ค่าตอบแทนใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค
และวัสดุ

ค่าจ้างชั่วคราว

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รวม

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

806,400

0

3,496,000

0

0

21,300,000

58,000

25,660,400 กองสวัสดิการสังคม

806,400

0

3,496,000

0

0

21,300,000

58,000

25,660,400

รหัส
บัญชี

232
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การวางแผนด้านการบริการสาธารณะในเขตเทศบาล เป็นไปอย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
2. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับงานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อบริหารจัดการด้านสวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ งานขยายพันธุ์ไม้ งานตกแต่ง
บริเวณสถานที่ราชการ การดูแลรักษาพันธุ์ไม้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์
4. เพื่อให้บริการสาธารณะแก่ชุมชน
5. เพื่อให้การดำเนินงานด้านการสำรวจออกแบบด้านวิศวกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. เพื่อดำเนินการด้านการบำบัดน้ำเสียและกำจัดขยะมูลฝอย ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์
7. เพื่อให้การรักษาความสะอาดถนน ทางเท้า ที่สาธารณะตลอดจนการเก็บรวบรวมขนถ่ายมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดความสะอาดสวยงามแก่บ้านเมือง
งานที่ทำ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างถนนหนทาง คูคลอง
งานติดตั้งซ่อมบำรุงรักษา และแก้ไขปัญหาไฟฟ้าสาธารณะ
งานจัดสถานที่ในงานพิธี และงานประเพณีต่าง ๆ
ตรวจสอบและบำรุงรักษาซ่อมแซมถนน ทางเท้า ตรอก ซอย สะพาน และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดเสียหาย
การสำรวจ ออกแบบ คำนวณด้านวิศวกรรมถนน สะพานและสิ่งก่อสร้างอื่น
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รวมถึงวางโครงการและก่อสร้างด้านวิศวกรรมงานอาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
การจัดให้มีสวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สนามเด็กเล่น
งานดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ และการขยายพันธุ์ไม้ต่าง ๆ
งานประดับตกแต่งสถานที่ที่เกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่าง ๆ
ให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม งานอาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
ดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
งานตรวจสอบการรับน้ำเสีย จากอาคารสถานประกอบการต่าง ๆ ในเขตควบคุมการบำบัด
น้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย
ตรวจสอบควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารสถานประกอบการให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
และมิให้ปล่อยน้ำเสียทำลายสภาพแวดล้อมของธรรมชาติ
งานตรวจสอบ วิเคราะห์คุณภาพน้ำจากโรงบำบัดน้ำเสีย แหล่งธรรมชาติและน้ำเสียน้ำทิ้ง
งานรับเรื่องราวคำร้องขออนุญาตต่อท่อเชื่อมท่อน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง รวมทั้งการสำรวจทำผังแนวท่อ
และประมาณการจำนวนผู้ขออนุญาต
งานประมาณราคาและจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียม และค่าใบอนุญาตขอต่อท่อน้ำเสียน้ำทิ้ง
รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ขออนุญาตต่อท่อเชื่อม
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17. งานรักษาความสะอาด ถนน ทางเท้า และที่สาธารณะ รวมทั้งการเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
18. งานออกแบบระบบการระบายน้ำทั่วไป และระบบบำบัดน้ำเสีย
19. งานควบคุม ดูแล ระบบระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สำนักการช่าง

งบประมาณรวม
งบประมาณรวม

54,059,910 บาท
142,977,170 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
แผนงานเคหะและชุมชน
งาน

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน
- งานไฟฟ้าถนน
- งานสวนสาธารณะ
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- งานบำบัดน้ำเสีย
รวมจ่ายทั้งสิ้น

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ

ค่าจ้างชั่วคราว

ค่าตอบแทนใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค
และวัสดุ

เงินอุดหนุน

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รายจ่ายอื่น

4,669,980

98,520

1,543,000

426,000

0

0

58,000

2,393,140
829,310
1,708,960
6,738,630

2,199,480
3,948,000
1,237,200
26,328,960

4,487,000
15,848,000
6,374,000
20,811,920

0
955,000
80,000
5,000

32,109,310
0
0
0

0
0
0
0

3,037,000
26,000
20,164,480
175,400

2,191,770
18,531,790

4,105,320
37,917,480

6,847,000
55,910,920

4,720,000
6,186,000

0
32,109,310

0
0

22,920,700
46,381,580

รวม

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

6,795,500 สำนักการช่าง
44,225,930
21,606,310
29,564,640
54,059,910

สำนักการช่าง
สำนักการช่าง
สำนักการช่าง
สำนักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
40,784,790 สำนักการช่าง
197,037,080

รหัส
บัญชี

241
242
243
244
244
245
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารสวัสดิการสังคม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานพัฒนาชุมชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
งานที่ทำ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชน
งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
งานจัดระเบียบชุมชน
งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนในชุมชน
งานจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนในชุมชน
งานดำเนินการพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การศึกษา และสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม

งบประมาณรวม

20,885,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งาน

- งานบริหารทั่วไป
- งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน
รวมจ่ายทั้งสิ้น

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ

ค่าจ้างชั่วคราว

ค่าตอบแทนใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค
และวัสดุ

เงินอุดหนุน

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รายจ่ายอื่น

รวม

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

817,800
2,419,200

848,400
0

1,787,000
10,449,600

250,000
0

0
4,000,000

0
0

118,000
195,000

3,821,200 กองสวัสดิการสังคม
17,063,800 กองสวัสดิการสังคม

3,237,000

848,400

12,236,600

250,000

4,000,000

0

313,000

20,885,000

รหัส
บัญชี

251
252
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในเขตเทศบาล
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีต่าง ๆ
3. เพื่อให้การบริการด้านประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับกิจกรรมด้านการศาสนา
และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
งานที่ทำ
1. การจัดกิจกรรมทางศาสนาในวันสำคัญต่าง ๆ ได้แก่ วันสงกรานต์ วันลอยกระทง
วันเข้าพรรษา ฯลฯ
2. จัดทำแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมศาสนา ศีลธรรม จริยธรรมและ
งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
3. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับงานประเพณีต่าง ๆ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักการศึกษา

งบประมาณรวม

7,894,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ
งาน

- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
รวมจ่ายทั้งสิ้น

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ

279,300
279,300

ค่าตอบแทนใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค
และวัสดุ

ค่าจ้างชั่วคราว

0
0

7,515,000
7,515,000

0
0

เงินอุดหนุน

100,000
100,000

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รายจ่ายอื่น

0
0

รวม

0
0

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

7,894,300 สำนักการศึกษา
7,894,300

รหัส
บัญชี

263
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริหารกิจการทั่วไปของสำนักการช่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพื่อวางแผนด้านการบริการสาธารณะในเขตเทศบาล
3. เพื่อให้การดำเนินงานด้านสถาปัตยกรรม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์
4. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับงานควบคุมอาคารและผังเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับงานสาธารณูปโภคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์
6. เพื่อให้การดำเนินงานด้านซ่อมเครื่องจักรกลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
งานที่ทำ
1. เกี่ยวกับการบริหารงานในหน้าที่ของสำนักการช่างทั่วไป
2. เกีย่ วกับงานด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์
3. เกีย่ วกับการออกแบบ เขียนแบบ วางโครงการจัดทำผังให้คำปรึกษาทางด้านสถาปัตยกรรม
และมัณฑนศิลป์อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
4. งานควบคุมการก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรมของอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
5. ตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ตามกฎหมาย
6. บริการแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชน
7. เกี่ยวกับงานควบคุมอาคารและผังเมือง
8. ควบคุมตรวจสอบ ออกแบบ เขียนแบบ สำรวจ ตรวจสอบข้อมูลสถิติและรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับผังเมือง
9. ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับความต้องการของอาคารและสิ่งก่อสร้างที่ออกแบบรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
10. เกี่ยวกับงานซ่อมเครื่องจักรกล ควบคุมการใช้ การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลต่าง ๆ จัดทำทะเบียนควบคุม
การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ให้คำแนะนำการใช้เครื่องจักรกลให้ถูกต้อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักการช่าง

งบประมาณรวม

33,855,930 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน

- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
รวมจ่ายทั้งสิ้น

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ

7,619,840
7,619,840

ค่าจ้างชั่วคราว

7,076,040
7,076,040

ค่าตอบแทนใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค
และวัสดุ

15,681,100
15,681,100

0
0

เงินอุดหนุน

2,478,450
2,478,450

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รายจ่ายอื่น

0
0

1,000,500
1,000,500

รวม

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

33,855,930 สำนักการช่าง
33,855,930

รหัส
บัญชี

312
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองให้ปลอดภัยและได้รับความเป็นธรรมจากการใช้
บริการตลาดสด
2. เพื่อควบคุมการประกอบการตลาดให้ถูกสุขลักษณะ ไม่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญและไม่เกิดมลพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการเนื้อสัตว์ที่สะอาด ปลอดภัย ปราศจากโรคติดต่อจากสัตว์
งานที่ทำ
1. งานควบคุมและดูแลสุขาภิบาลตลาดสด
2. งานควบคุมดูแลผู้ประกอบการในตลาดสด ให้มีสุขภาพอนามัยดี
3. ควบคุมการฆ่าสัตว์ ตรวจโรคสัตว์ ดูแลรักษาความสะอาดโรงฆ่าสัตว์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรวม

2,033,730 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
แผนงานการพาณิชย์
งาน

- งานตลาดสด
- งานโรงฆ่าสัตว์
รวมจ่ายทั้งสิ้น

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ

ค่าตอบแทนใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค
และวัสดุ

ค่าจ้างชั่วคราว

เงินอุดหนุน

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รายจ่ายอื่น

รวม

0

1,026,480

395,000

160,000

0

0

0

155,250

0

297,000

0

0

0

0

155,250

1,026,480

692,000

160,000

0

0

0

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

รหัส
บัญชี

1,581,480 สำนักการสาธารณสุข 333
และสิ่งแวดล้อม
452,250 สำนักการสาธารณสุข 334
และสิ่งแวดล้อม
2,033,730

3-30

3-31

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านการดำเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริหารงานที่ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดโดยเฉพาะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. เพื่อให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ เอกชนและองค์กรอื่นใดเป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้
3. เพื่อให้การบริหารงานตามข้อผูกพันกับหน่วยงานอื่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
4. เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
งานที่ทำ
1. บริหารงานเกี่ยวกับการชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย
2. บริหารงานตามข้อผูกพันที่มีตามกฎหมายหรือผูกพันไว้กับบุคคลภายนอก
3. ตั้งเงินสำรองจ่ายเพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินและจำเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักปลัดเทศบาล

งบประมาณรวม

137,955,100 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
แผนงานงบกลาง
งาน

- งานงบกลาง
รวมจ่ายทั้งสิ้น

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ

ค่าตอบแทนใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค
และวัสดุ

ค่าจ้างชั่วคราว

0
0

0
0

0
0

0
0

เงินอุดหนุน

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รายจ่ายอื่น

0
0

0
0

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

รหัส
บัญชี

137,955,100 สำนักปลัดเทศบาล
137,955,100

411

รวม

0
0
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สวนที่ 3
เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ของ

เทศบาลนครนครราชสีมา
- ประมาณการรายรับ
- รายจายตามแผนงาน
- รายละเอียดรายจายตามหนวยงาน
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ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลนครนครราชสีมา
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
รายรับปีงบประมาณ 2553 ประมาณการไว้ รวมทั้งสิ้น 781,150,120 บาท แยกเป็น
รายได้ภาษีอากร

รวม

1. หมวดภาษีอากร รวม
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 1,000,000 บาท โดยตั้งตามบัญชี
คุมผู้ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน และใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ 2551
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยตั้งตามบัญชีคุมผู้ชำระ
ภาษีบำรุงท้องที่ และใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ 2551
1.3 ภาษีป้าย จำนวน
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 1,000,000 บาท โดยตั้งตาม
บัญชีคุมผู้ชำระภาษีป้าย และใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ 2551
2. หมวดภาษีจัดสรร รวม
2.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 10,000,000 บาท โดยตั้งให้
ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่รัฐจัดสรรให้ในปีงบประมาณ 2551 ตั้งตามพ.ร.บ.
จัดสรรรายได้ฯ 1 ใน 9 จำนวน 45,000,000 บาท ตามพ.ร.บ. กำหนดแผนฯ
จำนวน 145,000,000 บาท
2.2 ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 200,000 บาท โดยตั้งให้ใกล้เคียง
กับรายรับจริงที่รัฐจัดสรรให้ในปีงบประมาณ 2551
2.3 ภาษีสุรา จำนวน
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยตั้งให้ใกล้เคียงกับรายรับ
จริงที่รัฐจัดสรรให้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา
2.4 ภาษีสรรพสามิต จำนวน
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 4,000,000 บาท โดยตั้งให้
ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่รัฐจัดสรรให้ในปีงบประมาณ 2551
2.5 ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยตั้งให้ใกล้เคียง
กับรายรับจริงที่รัฐจัดสรรให้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา

393,902,000 บาท
89,600,000 บาท

แยกเป็น
72,000,000 บาท

1,600,000 บาท

16,000,000 บาท

304,302,000 บาท
แยกเป็น
200,000,000 บาท

1,000,000 บาท

16,000,000 บาท

40,000,000 บาท

500,000 บาท
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2.6 ค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม จำนวน
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยตั้งให้ใกล้เคียงกับรายรับ
จริงที่รัฐจัดสรรให้ในปีที่งบประมาณที่ผ่านมา
2.7 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน จำนวน
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 4,000,000 บาท โดยตั้งให้ใกล้
เคียงกับรายรับจริงที่รัฐจัดสรรให้ในปีงบประมาณ 2551 เนื่องจากเป็นราย
ได้ที่ไม่แน่นอนซึ่งรัฐจัดเก็บและส่งให้
2.8 ค่าธรรมเนียมการใช้น้ำบาดาล จำนวน
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นรายได้ที่ไม่แน่นอน

รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร

รวม

3. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
รวม
3.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จำนวน
ตั้งประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 10,000 บาท โดยตั้งให้ใกล้
เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นรายได้ที่ไม่
แน่นอนรัฐจัดเก็บแล้วส่งให้
3.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จำนวน
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 2,000 บาท โดยตั้งให้ใกล้เคียง
กับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณ 2551 เนื่องจากเป็นรายได้ที่ไม่แน่
นอนอำเภอเป็นผู้จัดเก็บแล้วส่งให้
3.3 ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร จำนวน
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 50,000 บาท โดยตั้งให้ใกล้เคียง
กับรายรับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นรายได้ที่จัดเก็บได้ไม่แน่นอน
3.4 ค่าธรรมเนียมใบรับรองอาคาร จำนวน
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 5,000 บาท เนื่องจากเป็นรายได้
ที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผู้มาขออนุญาต
3.5 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน
โดยตั้งตามรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา
3.6 ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรอง จำนวน
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นรายได้
ที่ไม่แน่นอน
3.7 ค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต จำนวน
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นรายได้ที่ไม่แน่นอน
ขึ้นอยู่กับผู้มาขออนุญาต
3.8 ค่าธรรมเนียมใบแจ้งขุดดินถมดิน จำนวน

46,000,000 บาท

2,000 บาท

53,679,120 บาท
16,130,900 บาท

แยกเป็น
90,000 บาท

3,000 บาท

200,000 บาท

3,000 บาท

4,000 บาท
100 บาท

500 บาท

1,000 บาท
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ประมาณการไว้ เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยตั้งให้ใกล้เคียงกับรายรับ
จริงที่จัดเก็บได้ในปี 2551 และเป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. 2546
3.9 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จำนวน
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยตั้งให้ใกล้เคียงกับรายรับ
จริงที่จัดเก็บได้ของปีงบประมาณ 2551 เนื่องจากมีการรณรงค์ ให้ประชาชน
คัดแยกขยะนำไปขาย หรือรีไซค์เคิลนำกลับมาใช้ใหม่ ทำให้ปริมาณขยะลดลง
3.10 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จำนวน
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยตั้งตามสัญญาที่ให้
เอกชนรับดำเนินการ จำนวน 1 รายในอัตราค่าธรรมเนียมเดือนละ
30,000 บาท
3.11 ค่าธรรมเนียมปิดโปรยติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการค้า
หรือไม่เป็นการค้า จำนวน
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยตั้งให้ใกล้เคียงรายรับจริง
ที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 2551 เป็นรายได้ที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผู้มา
ขออนุญาต
3.12 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร จำนวน
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 37,720 บาท เนื่องจากมี
ประชาชนมาติดต่อขอคัดสำเนามากขึ้นเพราะประชาชนสามารถขอรับ
คัดสำเนาและรับรองได้ ณ สำนักทะเบียนฯ ทั่วประเทศ
3.13 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 80 บาท เนื่องจากการขอมี
บัตรประชาชน กรณีหมดอายุ บัตรชำรุด บัตรหาย แบบอเนกประสงค์
(Smart Card)เป็นจำนวนมาก
3.14 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากมีโครงการรณรงค์ฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและฉีดยาคุมสุนัขฟรี
3.15 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
จำนวน
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นรายได้ที่ไม่แน่นอน
โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ 2551
3.16 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก จำนวน
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยตั้งให้ใกล้เคียง
กับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 2551
3.17 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาด จำนวน

7,200,000 บาท

360,000 บาท

30,000 บาท

178,200 บาท

232,000 บาท

1,000 บาท

15,000 บาท

2,000,000 บาท

900,000 บาท
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ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยตั้งใกล้เคียงกับยอดปรับ
กึ่งหนึ่งของปีงบประมาณ 2551 เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท. 0313/ว 1521 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2535 และเป็นรายได้ที่ไม่แน่
นอน ขึ้นอยู่กับการจับกุมและจำนวนผู้ฝ่าฝืนตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาด
3.18 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร จำนวน
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 1,400 บาท เนื่องจากมีประชาชน
มาติดต่อขอคัดสำเนาน้อยลง เพราะประชาชนเข้าใจและปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบของงานทะเบียนราษฎร
3.19 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 14,890 บาท เนื่องจาก
ประชาชนเข้าใจและปฏิบัติถูกต้องตาม พ.ร.บ. บัตรประจำตัวประชาชน
และการทำบัตรประชาชนสามารถทำได้ทั่วประเทศ
3.20 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข จำนวน
โดยตั้งตามรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา
3.21 ค่าปรับการผิดสัญญา จำนวน
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยตั้งให้ใกล้เคียงกับรายรับ
จริงที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ2551 เนื่องจากเป็นรายได้ที่ไม่แน่นอน
3.22 ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จำนวน
ประมาณการไว้เท่าเดิม โดยตั้งจากจำนวนผู้ที่ขออนุญาต จำนวน 2 ราย
รายละ 5,000 บาท
3.23 ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดเอกชน จำนวน
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยตั้งตามจำนวนผู้ขออนุญาต
ตั้งตลาดเอกชนในเขตเทศบาลจำนวน 14 ราย ๆ ละ 2,000 บาท
3.24 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร
ในสถานที่เอกชนที่ประกอบการค้า จำนวน
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 50,000 บาท เนื่องจากค่าธรรม
เนียมมีหลายอัตรา มีสถานที่จำหน่ายอาหารแยกเป็น พท.200 ตร.ม. จำนวน
1,330 ราย เป็นเงิน 353,000 บาท พท.มากกว่า 200 ตร.ม. จำนวน 90 ราย
เป็นเงิน 174,800 บาท
3.25 ค่าใบอนุญาตตั้งแผงลอย จำนวน
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากไม่มีจำนวนแผงเพิ่มขึ้น
3.26 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นรายได้ที่ไม่แน่นอน
ขึ้นอยู่กับผู้มาขออนุญาต
3.27 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จำนวน

5,500 บาท

87,600 บาท

20,000 บาท
3,000,000 บาท

10,000 บาท

28,000 บาท

527,800 บาท

84,200 บาท
10,000 บาท

40,000 บาท
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ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับ
จริง ในปีงบประมาณ 2551 เนื่องจากเป็นรายได้ที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผู้
มาขออนุญาต
3.28 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ
จำนวน
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 100,000 บาทเนื่องจากค่า
ธรรมเนียมมีหลายอัตรา จากผู้ประกอบการค้า จำนวน 1,315 ราย
4. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม
4.1 ค่าเช่าที่ดิน จำนวน
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยตั้งตามสัญญาเช่าตั้ง
โรงเพลงโคราช จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 29,000 บาท ต่อเดือน
4.2 ค่าเช่าศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง จำนวน
โดยตั้งตามสัญญาเช่า และรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปีที่ผ่านมา
4.3 ค่าเช่าส้วมสาธารณะ จำนวน
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยตั้งตามสัญญาเช่าส้วม
สาธารณะ 2 แห่ง คือ ส้วมสาธารณะตลาดเทศบาล 5 อัตราเช่าเดือนละ
12,000 บาท และส้วมสาธารณะสวนรักอัตราค่าเช่าเดือนละ 16,000 บาท
รวมค่าเช่าทั้งสิ้น 28,000 บาท ต่อเดือน
4.4 ค่าเช่าสถานที่ตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยตั้งตามสัญญาเช่าที่ตั้ง
เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 4,800 บาท ต่อเดือน
4.5 ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ จำนวน
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 94,400 บาท โดยตั้งตามสัญญา
เช่าอาคารพาณิชย์ จำนวน 12 ราย อัตราค่าเช่า 80,400 บาทต่อเดือน
4.6 ค่าเช่าแผงตลาดเทศบาล จำนวน
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 39,840 บาท โดยตั้งตามสัญญา
เช่าแผงตลาดเทศบาล 2 และตลาดเทศบาล 5
4.7 ค่าเช่าร้านแผงลอย จำนวน
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยตั้งตามสัญญาเช่าแผงขาย
ดอกไม้ธูปเทียนและเครื่องสักการะบูชาท้าวสุรนารีในอัตราเดือนละ 65,400
บาท
4.8 ค่าเช่ารถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 24,000 บาท โดยตั้งให้ใกล้
เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 2552 และเนื่องจากมีการขอ
ใช้บริการรถสุขาเพิ่มมากขึ้น
4.9 ค่าเช่ารถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน

1,100,000 บาท

15,239,620 บาท

แยกเป็น
348,000 บาท

300,000 บาท
336,000 บาท

57,600 บาท

964,800 บาท

1,573,920 บาท

784,800 บาท

72,000 บาท

100,000 บาท
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ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 30,000 บาท เนื่องจากมี
แนวโน้มผู้มาขอใช้บริการลดลง
4.10 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 6,000,000 บาท โดยตั้งจากการ
คำนวณอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่มีการผันผวนขึ้นลงไม่แน่นอน
4.11 ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท. จำนวน
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยตั้งให้ใกล้เคียงกับ
รายรับจริงที่ได้รับ ในปีงบประมาณ 2551
4.12 รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือจัดการหาประโยชน์ในทรัพย์สิน จำนวน
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 200,000 บาท เนื่องจากมีการ
จัดเก็บค่าอนุญาตต่อสัญญาใหม่ และค่าธรรมเนียมโอนสิทธิการเช่า โดยตั้ง
ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปีที่ผ่านมา
4.13 เงินปันผลโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน จำนวน
ประมาณการไว้เท่าเดิม โดยตั้งตามรายรับที่โรงพิมพ์จัดส่งให้
รวม
5. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
5.1 เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากสถานธนานุบาล จำนวน
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 1,800,000 บาท โดยตั้งใน
อัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ปี 2551 จากสถานธนานุบาลแห่งที่ 1
จำนวน 7,050,000 บาท จากสถานธนานุบาล แห่งที่ 2 ในอัตราร้อยละ
30 ของกำไรสุทธิ ปี 2551 จำนวน 4,500,000 บาท จากสถานธนานุบาล
แห่งที่ 3 ในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ปี 2551 จำนวน 2,700,000 บาท
5.2 เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ จำนวน
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 50,000 บาท จากสถาน
ธนานุบาล แห่งที่ 2 เป็นเงิน 40,000 บาท และจากสถานธนานุบาล
แห่งที่ 3 เป็นเงิน 10,000 บาท
รวม
6. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
6.1 เงินที่มีผู้อุทิศให้ จำนวน
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 300,000 บาท โดยตั้งให้
ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ ในปีงบประมาณ 2551
6.2 ค่าขายแบบแปลน จำนวน
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 500,000 บาท เนื่องจากเป็นราย
รับที่จัดเก็บได้ไม่แน่นอนและตั้งให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปี
งบประมาณ 2551
6.3 ค่าเขียนแบบแปลน จำนวน
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นรายรับที่
จัดเก็บได้ไม่แน่นอน

9,000,000 บาท

1,000,000 บาท

700,000 บาท

2,500 บาท
14,300,000 บาท

แยกเป็น
14,250,000 บาท

50,000 บาท

8,008,600 บาท

แยกเป็น
1,500,000 บาท

1,500,000 บาท

2,000 บาท
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6.4 ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง จำนวน
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยตั้งให้ใกล้เคียงกับ
รายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 2551
6.5 ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด จำนวน
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากมีผู้สมัครสมาชิก และ
ต่ออายุบัตรสมาชิกรายปี ต้องเสียค่าธรรมเนียมต่อใหม่คนละ 50 บาท ต่อปี
โดยตั้งใกล้เคียงรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 2551
6.6 ค่าซ่อมผิวถนนจากการประปา จำนวน
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 10,000 บาท โดยตั้งให้ใกล้
เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 2551 เนื่องจากเป็นรายรับ
ที่จัดเก็บได้ไม่แน่นอน
6.7 ค่ารักษาความสะอาดตลาด จำนวน
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 452,400 บาท โดยตั้งตามสัญญา
อนุญาตให้จำหน่ายสินค้าบริเวณจุดผ่อนผันต่าง ๆ ที่เทศบาลกำหนดขึ้น 7 จุด
ได้แก่ จุดผ่อนผันไนท์บาซาร์ ถนนมนัส ถนนจอมพล ถนนสุรนารายณ์
ถนนช้างเผือก ถนนสุรนารี ซอยสุขมาศ และจุดผ่อนผันถนนมุขมนตรี
6.8 เงินชดเชยค่าเสียหาย จำนวน
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นรายรับที่จัดเก็บได้
ไม่แน่นอนและตั้งให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ 2551
6.9 ค่าขายเศษของ จำนวน
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 30,000 บาท เนื่องจากเป็นรายรับ
ที่จัดเก็บได้ไม่แน่นอนและให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
6.10 ค่าทดสอบวัสดุ จำนวน
โดยตั้งตามรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา
6.11 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยตั้งให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง
ที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 2551 เนื่องจากเป็นรายได้ที่จัดเก็บได้ไม่แน่นอน

เงินช่วยเหลือ

รวม

7. หมวดเงินอุดหนุน รวม
7.1 เงินอุดหนุนทั่วไปของเทศบาล จำนวน
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 58,292,500 บาท โดยตั้งให้
ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2552

15,000 บาท

8,000 บาท

50,000 บาท

3,693,600 บาท

40,000 บาท

100,000 บาท

100,000 บาท
1,000,000 บาท

333,569,000 บาท
333,569,000 บาท
แยกเป็น
333,569,000 บาท

รายจายงบกลาง
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจายงบกลาง
รายจายงบกลาง ตั้งไว
137,955,100 บาท
แยกเปน
1. รายจายตามขอผูกพัน ตั้งไว
29,994,600 บาท
1.1 คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ตั้งไว
750,000 บาท
โดยคํานวณตั้งจายไวในอัตรารอยละ 1/6 ของงบประมาณรายรับจริงประจําป
และงบประมาณรายจายเพิ่มเติมทุกฉบับของปที่ผานมาของงบทั่วไป ยกเวน
เงินกู เงินจายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล ตามโครงการเงินกูที่ใชในการพัฒนาเมืองหลัก เทศบาลมี
งบประมาณรายรับจริงทั่วไปประจําปที่ผานมา 1,160,089,742.96 บาท
หักเงินกู - บาท เงินจายขาดเงินสะสม - บาท เงินอุดหนุน 647,493,703.76 บาท
คงเหลือยอดคํานวณ 512,596,039.20 บาท คิดรอยละ 1/6 เปนเงิน
854,326.73 บาท ตั้งจายไว 750,000 บาท ตามนัยขอบังคับสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศไทย พ.ศ. 2545
ปรากฎในดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง( จายจากรายได )

เปนเงิน

750,000 บาท

1.2 เงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญของขาราชการสวน
ทองถิ่นที่ไมใชตําแหนงครู
ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาครองชีพผูรับบํานาญของขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2522 และฉบับเพิ่มเติม
ปรากฎในดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง( จายจากรายได )

1,970,000 บาท

เปนเงิน 1,970,000 บาท

1.3 เงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม ตั้งไว
สําหรับจายสมทบกองทุนประกันสังคมโดยใหหักในอัตรารอยละ 10 ของคาจาง
ที่จายใหแกพนักงานจาง โดยคํานวณตามอัตราพนักงานจางของเทศบาลนคร
นครราชสีมา จํานวน 1,181 คน
+ จายจากเงินรายได จํานวน 1,138 คน เปนเงิน 9,858,000 บาท
+ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 43 คน เปนเงิน 240,000 บาท

10,098,000 บาท
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รวมเปนเงิน 10,098,000 บาท
ปรากฎในดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง( จายจากรายได )
งานงบกลาง( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

เปนเงิน
เปนเงิน

9,858,000 บาท
240,000 บาท

1.4 คาใชจายในการจัดการจราจร ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดทําเครื่องหมายจราจร การปรับปรุงแกไข
สิ่งจําเปนในดานการจราจร เพื่อใหเกิดความสะดวก ปลอดภัยแกประชาชน
ทั่วไปและเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาซึ่ง
เทศบาลพิจารณาตั้งจายจากรายไดประเภทตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน คาปรับที่ได
จากผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก ฯลฯ จึงไดจัดทํา
โครงการใชจายดานการจราจร เปนเงิน 3,000,000 บาท โดยแยกดังนี้
+ เครื่องหมายจราจรประเภทบังคับ ไดแก เครื่องหมายหยุด หามเขา หาม
จอด หามเลี้ยว ใหตรงไป ใหจอดรถ เปนตน
+ เครื่องหมายจราจรประเภทเตือน ไดแก ระวังคนขามถนน จอดรถยนต
จอดรถจักรยานยนต เครื่องหมายแนะนําประเภทอื่น ๆ เปนตน
+ จัดทําและปรับปรุงทางขาม (มาลาย) ตามถนนสายตาง ๆ
+ จัดทําเครื่องหมายเตือนบนทางเดินรถ
+ จัดทําโครงการติดตั้งกระจกโคงพรอมเสาตามถนน ตรอก ซอยตางๆ
ภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
+ จัดทํา จัดหาอุปกรณเกี่ยวกับการจราจร เชน กรวยยางชนิดมีแถบสะทอน
แสง เปนตน
+ คาใชจายอื่นที่เกี่ยวเนื่องในดานการจราจร
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง( จายจากรายได )

เปนเงิน

3,000,000 บาท

1.5 เงินทุนสําหรับการศึกษา ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินทุนการศึกษาของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงาน
จาง และผูดูแลเด็กของศูนยเด็กเล็ก (จายจากรายได เปนเงิน 3,900,000 บาท
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เปนเงิน 240,000 บาท
ปรากฎในดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง( จายจากรายได )

เปนเงิน

3,000,000 บาท

3,900,000 บาท

4,140,000 บาท

3-35
งานงบกลาง( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

เปนเงิน

240,000 บาท

1.6 เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินสมทบการดําเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพจากสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) โดยการสนับสนุนการมีสวนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่เขารวมการดําเนินงานและตองออกสมทบไมนอยกวารอย
ละ 50 ของคาบริการที่ไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
ปรากฎในดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง( จายจากรายได )

เปนเงิน

1,114,900 บาท

1,114,900 บาท

1.7 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ตั้งไว 8,921,700 บาท
สําหรับจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวนทองถิ่นโดย
คํานวณตั้งจายไวในอัตรารอยละ 2 ของรายไดประจําปตามงบประมาณทั่วไปไม
รวมรายไดจากพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให หรือเงินอุดหนุน ตามนัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1798 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2552
ซึ่งไดคํานวณจากรายไดประจําปตามงบประมาณทั่วไป จํานวน 781,150,120
บาท หักดวยเงินที่มีผูอุทิศให 1,500,000 บาท เงินอุดหนุน 333,569,000 บาท
คงเหลือยอดที่นํามาคํานวณ 446,081,120 บาท รอยละ 2 เปนเงิน
8,921,622.40 บาท จึงตั้งจายไว 8,921,700 บาท
ปรากฎในดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง( จายจากรายได )

เปนเงิน

8,921,700 บาท

2. เงินสํารองจาย ตั้งไว
สําหรับจายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ขอ 19
ปรากฎในดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง( จายจากรายได )
งานงบกลาง( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

เปนเงิน
เปนเงิน

20,922,380 บาท
8,270,420 บาท

3. เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการ ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินชวยเหลืองบเฉพาะการการประปา เปนเงิน 78,262,700
บาท เพื่อใชในกิจการประปา และสถานีขนสงแหงที่ 1 เปนเงิน 405,000 บาท
เพื่อใชในการบริหารงานของสถานีขนสงแหงที่ 1
ปรากฎในดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

เปนเงิน

29,192,800 บาท

78,667,700 บาท

78,667,700 บาท
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4. เงินชวยคาทําศพ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาทําศพกรณีพนักงานและลูกจางของเทศบาลนครนครราชสีมา
ตายระหวางรับราชการ
ปรากฎในดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง( จายจากรายได )

เปนเงิน

100,000 บาท

100,000 บาท

สํานักปลัดเทศบาล

3-1-1

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
สํานักปลัดเทศบาล
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น
- รายจายประจํา
จายจากรายได
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- รายจายเพื่อการลงทุน

ตั้งไว
ตั้งไว
ตั้งไว
ตั้งไว

73,572,300
72,472,700
72,472,700
0
1,099,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รายจายประจํา ตั้งไว
72,472,700 บาท
แยกเปน
หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว
เงินเดือน ตั้งไว
- เงินเดือน / คาตอบแทนผูบริหารเทศบาล ตั้งไว
+ เงินเดือนนายกเทศมนตรี / รองนายกเทศมนตรี ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินเดือนนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 46,280 บาท
เปนเงิน 555,360 บาท รองนายกเทศมนตรี จํานวน 4 อัตรา ๆ เดือนละ
25,450 บาท เปนเงิน 1,221,600 บาท
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป( จายจากรายได )

เปนเงิน

เปนเงิน

25,935,510 บาท
23,608,310 บาท
2,736,960 บาท
1,776,960 บาท

1,776,960 บาท

+ คาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี / รองนายกเทศมนตรี ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ
10,000 บาท เปนเงิน 120,000 บาท รองนายกเทศมนตรี จํานวน 4 อัตรา
อัตราเดือนละ 7,500 บาท เปนเงิน 360,000 บาท
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป( จายจากรายได )

แยกเปน

480,000 บาท

480,000 บาท

+ คาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี / รองนายกเทศมนตรี ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 10,000 บาท
เปนเงิน 120,000 บาท รองนายกเทศมนตรี จํานวน 4 อัตรา ๆ เดือนละ 7,500
บาท เปนเงิน 360,000 บาท

480,000 บาท

3-1-2
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป( จายจากรายได )

เปนเงิน

480,000 บาท

- เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว
สําหรับจายใหพนักงานเทศบาล จํานวน 78 อัตรา เปนเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล และจายเปนเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป จํานวน 50 อัตรา( จายจากรายได )
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ จํานวน 1 อัตรา( จายจากรายได ) เปนเงิน

เปนเงิน

19,071,410 บาท

13,470,390 บาท

193,940 บาท
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย จํานวน 27 อัตรา( จายจากรายได ) เปนเงิน 5,407,080 บาท

- เงินเพิ่มตางๆ ตั้งไว
+ เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา
ผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนง ตั้งไว
สําหรับจายใหพนักงานเทศบาล จํานวน 16 อัตรา เปนคาตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล ผูไดรับเงินเดือนถึงขั้นสูงของ
อันดับตําแหนง
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป จํานวน 14 อัตรา( จายจากรายได ) เปนเงิน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและ ระงับอัคคีภัย จํานวน 2 อัตรา( จายจากรายได ) เปนเงิน

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและ ระงับอัคคีภัย จํานวน 5 อัตรา( จายจากรายได ) เปนเงิน

180,900 บาท

160,900 บาท
20,000 บาท

+ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล จํานวน
7 อัตรา เปนเงิน 120,480 บาท
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป จํานวน 2 อัตรา( จายจากรายได ) เปนเงิน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

675,780 บาท

120,480 บาท

30,480 บาท
90,000 บาท

+ คาตอบแทนรายเดือน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาล ระดับ 9 เดือนละ
10,000 บาท รองปลัดเทศบาล ระดับ 9 จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 10,000
บาท รองปลัดเทศบาล ระดับ 8 จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 5,600 บาท

374,400 บาท
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และหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ระดับ 8 เดือนละ 5,600 บาท จึงตั้งจายไว
เปนเงิน 374,400 บาท
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป( จายจากรายได )

เปนเงิน

374,400 บาท

- เงินประจําตําแหนงของผูบริหาร ตั้งไว
+ เงินประจําตําแหนงปลัดเทศบาล ระดับ 9 ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินประจําตําแหนงปลัดเทศบาล ระดับ 9 จํานวน 1 อัตรา ใน
อัตราเดือนละ 10,000 บาท เปนเงิน 120,000 บาท
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป( จายจากรายได )

เปนเงิน

120,000 บาท

+ เงินประจําตําแหนงรองปลัดเทศบาล ระดับ 9 ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินประจําตําแหนงรองปลัดเทศบาล ระดับ 9 จํานวน 1 อัตรา
ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท เปนเงิน 120,000 บาท
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป( จายจากรายได )

เปนเงิน

เปนเงิน

เปนเงิน

67,200 บาท

67,200 บาท

+ เงินประจําตําแหนงหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ระดับ 8 ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินประจําตําแหนงหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ระดับ 8 จํานวน
1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท เปนเงิน 67,200 บาท
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไปฃ
งานบริหารทั่วไป( จายจากรายได )

120,000 บาท

120,000 บาท

+ เงินประจําตําแหนงรองปลัดเทศบาล ระดับ 8 ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินประจําตําแหนงรองปลัดเทศบาล ระดับ 8 จํานวน 1 อัตรา
ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท เปนเงิน 67,200 บาท
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป( จายจากรายได )

374,400 บาท
120,000 บาท

67,200 บาท

67,200 บาท

- เงินเดือน/คาตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษาของผูบริหาร ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินเดือน / คาตอบแทนเลขานุการ และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เปนเงินเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ
16,200 บาท เปนเงิน 194,400 บาท และเงินเดือนที่ปรึกษาของนายกเทศมนตรี

749,760 บาท
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จํานวน 4 อัตราๆ เดือนละ 11,570 บาท เปนเงิน 555,360 บาท
ปรากฎในดานบริหารทัว่ ไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป( จายจากรายได )

เปนเงิน

749,760 บาท

คาจางประจํา ตั้งไว
- คาจางลูกจางประจํา ตั้งไว
สําหรับจายใหลูกจางประจํา 14 อัตรา เปนคาจางและจายเปนเงินปรับปรุง
คาจางประจําป
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป จํานวน 5 อัตรา( จายจากรายได )
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ จํานวน 7 อัตรา( จายจากรายได )

เปนเงิน

2,327,200 บาท
2,327,200 บาท

814,100 บาท

เปนเงิน

1,179,800 บาท
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและ ระงับอัคคีภัย จํานวน 2 อัตรา( จายจากรายได ) เปนเงิน 333,300 บาท

หมวดคาจางชั่วคราว ตั้งไว
คาจางชั่วคราว ตั้งไว
- เงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มใหแกพนักงานจาง ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มใหแกพนักงานจาง จํานวน 97 อัตรา
พนักงานจางทั่วไป 59 อัตรา เปนเงิน 3,596,700 บาท เงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว เปนเงิน 1,062,000 บาท พนักงานจางตามภารกิจ 38 อัตรา เปนเงิน
3,070,080 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เปนเงิน 771,600 บาท
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป จํานวน 24 อัตรา( จายจากรายได )
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ จํานวน 18 อัตรา( จายจากรายได )

เปนเงิน

1,964,300 บาท

เปนเงิน

1,487,200 บาท

8,500,380 บาท
8,500,380 บาท
8,500,380 บาท

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย จํานวน 55 อัตรา( จายจากรายได ) เปนเงิน 5,048,880 บาท

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ตั้งไว
33,169,810 บาท
คาตอบแทน ตั้งไว
20,982,810 บาท
- คาตอบแทน ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และ
เลขานุการสภา ตั้งไว
4,832,160 บาท
+ คาตอบแทนประธานสภาเทศบาล ตั้งไว
305,400 บาท
สําหรับจายเปนคาตอบแทนประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ 25,450 บาท
เปนเงิน 305,400 บาท
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
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งานบริหารทั่วไป( จายจากรายได )

เปนเงิน

305,400 บาท

+ คาตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ 20,830
บาท เปนเงิน 249,960 บาท
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป( จายจากรายได )

เปนเงิน

249,960 บาท

+ คาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 22
อัตรา ๆ เดือนละ 16,200 บาท เปนเงิน 4,276,800 บาท
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป( จายจากรายได )

เปนเงิน

4,276,800 บาท

4,276,800 บาท

- คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตั้งไว
+ คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจาง คณะกรรมการ
ตรวจการจางและผูควบคุมงาน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจาง คณะกรรมการ
ตรวจการจางและผูควบคุมงาน
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป( จายจากรายได )

เปนเงิน

เปนเงิน

เปนเงิน

300,000 บาท

15,000 บาท

15,000 บาท

+ เงินเพิ่มสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินเพิ่มสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) ของหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่น
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป( จายจากรายได )

10,340,400 บาท

300,000 บาท

+ คาตรวจผลงานและคาตอบแทนคณะกรรมการประเมินผล ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาตรวจผลงานและคาตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลของ
พนักงานเทศบาลผูขอรับการประเมินบุคคลและผลงาน
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งานบริหารทั่วไป( จายจากรายได )

249,960 บาท

5,400 บาท

5,400 บาท
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+ เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษใหแกพนักงาน
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ของเทศบาลนครนครราชสีมา
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป( จายจากรายได )

เปนเงิน

10,000,000 บาท

+ คารางวัลกรรมการสอบ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคารางวัลกรรมการที่มีหนาที่ดําเนินการสอบแขงขัน สอบคัดเลือก
หรือคัดเลือกขาราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงินรางวัล
เกี่ยวกับการสอบ พ.ศ. 2534
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป( จายจากรายได )

เปนเงิน

เปนเงิน

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย( จายจากรายได)

เปนเงิน

900,000 บาท

เปนเงิน

1,000,000 บาท
350,000 บาท

เปนเงิน

- คาเชาบาน ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินคาเชาบานของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป( จายจากรายได )
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย( จายจากรายได)

50,000 บาท

50,000 บาท

- คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาอาหารทําการนอกเวลาแกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา
และพนักงานจาง ที่จะตองทํางานในวันหยุดราชการเปนครั้งคราว
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป( จายจากรายได )
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ( จายจากรายได )

20,000 บาท

20,000 บาท

- คาเบี้ยประชุม ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล กรรมการเพื่อคัดเลือก
พนักงานเทศบาล และการประชุมอื่น ๆ
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป( จายจากรายได )

10,000,000 บาท

เปนเงิน

318,000 บาท

เปนเงิน

36,000 บาท

2,250,000 บาท

354,000 บาท
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- เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล และลูกจางประจํา
ของสํานักปลัดเทศบาล ที่อยูในเกณฑที่จะตองจายเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ตามระเบียบฯ
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป( จายจากรายได )
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ( จายจากรายได )
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย( จายจากรายได )

เปนเงิน

266,100 บาท

เปนเงิน

40,000 บาท
150,000 บาท

เปนเงิน

- เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา
และครอบครัว ตามสิทธิที่ไดรับตามระเบียบฯ
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป( จายจากรายได )
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ( จายจากรายได )
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย( จายจากรายได )

เปนเงิน

2,000,000 บาท

เปนเงิน

300,000 บาท
400,000 บาท

เปนเงิน

- เงินคาชวยเหลือบุตร ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินชวยเหลือบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา
ตามสิทธิที่ไดรับตามระเบียบฯ
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป( จายจากรายได )

เปนเงิน

456,100 บาท

2,700,000 บาท

150 บาท

150 บาท

คาใชสอย ตั้งไว
- รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว
สําหรับจายเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ดังนี้
+ คาจางเหมาบริการเทาที่จําเปน เชน คายายเครื่องปรับอากาศ
คาปรับปรุงกระแสไฟฟาขัดของ และคาจางเหมาอื่น ๆ เทาที่จําเปน
+ คาธรรมเนียมตาง ๆ เชน คาลงทะเบียนสันนิบาตเทศบาล
แหงประเทศไทย ฯลฯ
+ คารับวารสาร และหนังสือพิมพรายวันของสํานักปลัดเทศบาล
+ คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือตาง ๆ และคาจางพิมพของ
สํานักปลัดเทศบาล

7,521,000 บาท
910,000 บาท
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+ คาเบี้ยประกันภัยภาคบังคับรถยนตและรถจักรยานยนต
+ คาระวางบรรทุกสิ่งของของเทศบาล
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป( จายจากรายได )
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ( จายจากรายได )
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย( จายจากรายได )

เปนเงิน

830,000 บาท

เปนเงิน

20,000 บาท
60,000 บาท

เปนเงิน

- รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว
สําหรับจายเปนรายจายตาง ๆ ดังนี้
+ คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ เชน ซอมแซมรถยนต รถยนต
ดับเพลิง รถจักรยานยนต เครื่องสูบน้ํา เครื่องพิมพดีด เครื่องอัดสําเนา
เครื่องคอมพิวเตอร โตะประชุมสภาเทศบาล เครื่องปรับอากาศ และครุภัณฑ
อื่นๆ ที่ใชในการปฏิบัติราชการของสํานักปลัดเทศบาล ที่ชํารุด
+ คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมสิ่งกอสราง เชน ซอมแซม สํานักงาน
เทศบาล บานพักพนักงานเทศบาล บานพักปลัดเทศบาล บานพักรอง
ปลัดเทศบาล และซอมแซมอื่น ๆ เทาที่จําเปน
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป( จายจากรายได )
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ( จายจากรายได )
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและ ระงับอัคคีภัย( จายจากรายได )

เปนเงิน

620,000 บาท

เปนเงิน

100,000 บาท
700,000 บาท

เปนเงิน

- รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว
+ คารับรองผูที่มาเยี่ยมหรือมาตรวจงานเทศบาล ตั้งไว
สําหรับจายเปนคารับรองผูที่มาเยี่ยมหรือมาตรวจงานเทศบาล และผูปฏิบัติงาน
เทศบาล และชมกิจการของเทศบาลเปนครั้งคราว โดยตั้งตามเกณฑในอัตรา
ไมเกินปละ 1% ของรายไดจริงในปงบประมาณที่ลวงมา โดยไมรวมเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผูอุทิศให ตามหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
เทศบาลมีรายไดจริงในปงบประมาณที่ลวงมา เปนเงิน 1,160,089,742.96 บาท
หักเงินอุดหนุน 647,493,703.76 บาท เงินที่มีผูอุทิศให 2,404,517.27 บาท
คงเหลือยอดที่นํามาคํานวณ 510,191,521.93 บาท รอยละ 1 เปนเงิน
5,101,915.22 บาท จึงตั้งจายไว เปนเงิน 2,000,000 บาท

1,420,000 บาท

3,898,000 บาท
2,000,000 บาท
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ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป( จายจากรายได )

เปนเงิน

2,000,000 บาท

+ คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลหรือคณะกรรมการ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ โดยตั้งงบประมาณตามหนังสือสั่งการระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.4/ ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เปนเงิน 40,000 บาท
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป( จายจากรายได )

เปนเงิน

40,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล โดยจัดใหมี
การอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศ ใหแกคณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ขาราชการ พนักงานเทศบาล และลูกจางจาก
ทุกหนวยงาน จายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาพาหนะ คาวัสดุ คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาที่พัก และคาใชจายอื่น ๆ โดยถัวจายภายใน
วงเงิน 1,000,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป( จายจากรายได )

เปนเงิน

40,000 บาท

1,000,000 บาท

1,000,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
จํานวนประมาณ 100 คน โดยจายเปนคาอาหาร คาตอบแทนวิทยากร คา
เครื่องเขียนแบบพิมพ คาวัสดุในการฝกอบรม คาชุดฝกอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน (อปพร.) และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนในโครงการ โดยถัวจาย
ภายในวงเงิน 270,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

270,000 บาท

ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย( จายจากรายได )

เปนเงิน

270,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือนและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือนและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ จํานวน 160 คน โดยจายเปน

390,000 บาท
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คาฝกทบทวนและศึกษาดูงานของ อปพร.พนักงานเทศบาลและสมาชิกสภา
เทศบาล เปนคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร
คาพาหนะ คาที่พัก คาวัสดุในการฝกอบรม คาเครือ่ งเขียนแบบพิมพ คาฝกชุด
อปพร. และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในโครงการ โดยถัวจายภายในวงเงิน
390,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย( จายจากรายได )

เปนเงิน

390,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการฝกซอมแผนระงับอัคคีภัยและอพยพประชาชน
ในชุมชน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการฝกซอมแผนระงับอัคคีภัยและอพยพ
ประชาชนในชุมชน โดยจายเปนคาอาหาร คาตอบแทนวิทยากร คาเครื่องเขียน
แบบพิมพ คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาวัสดุในการฝกอบรม และคาใชจายอื่น ๆ ที่
จําเปนในโครงการโดยถัวจายภายในวงเงิน 66,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

66,000 บาท

ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย( จายจากรายได )

เปนเงิน

66,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการรณรงคการลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการรณรงคการลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล
โดยจายเปนคาตอบแทน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาผาเย็น ลูกอม และวัสดุอื่น
ในชวงเทศกาลตาง ๆ เชน วันหยุดปใหม สงกรานต ฯลฯ โดยถัวจายภายใน
วงเงิน 120,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

120,000 บาท

ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย( จายจากรายได )

เปนเงิน

120,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการรณรงคพฒ
ั นาวันอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการรณรงคพัฒนาวันอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน ผูเขารวมพัฒนา จํานวนประมาณ 200 คน โดยจายเปน
คาอาหาร และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนในโครงการ โดยถัวจายภายในวงเงิน
12,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

12,000 บาท
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งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(จายจากรายได)เปนเงิน

12,000 บาท

- รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ ตั้งไว
1,293,000 บาท
+ คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งไว
603,000 บาท
สําหรับจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรเปนคา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะเดินทาง และคาเชาที่พักในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง
และอปพร.
ปรากฎในดานบริหารทัว่ ไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป( จายจากรายได )
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ( จายจากรายได )
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย( จายจากรายได )

เปนเงิน

448,000 บาท

เปนเงิน

5,000 บาท
150,000 บาท

เปนเงิน

+ คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ เปนคาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะเดินทาง คาเชาที่พัก คารับรอง และคาใชจายอื่นที่จําเปน
เนื่องในการเดินทางไปราชการตางประเทศ ของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และพนักงานเทศบาล
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป( จายจากรายได )

เปนเงิน

300,000 บาท

+ คาของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล เพื่อจายเปน คาของขวัญ
หรือเงินรางวัลในการตอบแทนแกบุคคลหรือหนวยงานตาง ๆ ที่ทําคุณประโยชน
ใหกับเทศบาล เชน ใบประกาศเกียรติคุณ โล หรือ ในการจัดอบรมสัมมนา
และพิธีการตาง ๆ ฯลฯ
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป( จายจากรายได )

เปนเงิน

300,000 บาท

20,000 บาท

20,000 บาท

3-1-12

+ คาซื้อพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาซื้อพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา
ในงานฉลองชัยชนะของทาวสุรนารี งานถวายบังคมพระบรมรูปทรงมา
และงานอื่น เทาที่จําเปน
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป( จายจากรายได )

เปนเงิน

20,000 บาท

+ คาชดใชความเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนสําหรับผูประสบภัย ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาชดใชความเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนสําหรับผูประสบภัย
จากรถของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และอื่น ๆ
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป( จายจากรายได )

เปนเงิน

เปนเงิน

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย( จายจากรายได )

เปนเงิน

500,000 บาท

เปนเงิน

60,000 บาท
50,000 บาท

เปนเงิน

50,000 บาท

50,000 บาท

คาวัสดุ ตั้งไว
- วัสดุสํานักงาน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาวัสดุอุปกรณ เครื่องเขียน แบบพิมพ ใชในสํานักงาน เชน
กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ กรรไกร ยางลบ ฯลฯ คาใชจายในการจัดทํา
คูมือ หนังสือ ระเบียบ กฎหมาย เอกสารของเทศบาล และแบบพิมพเกี่ยวกับ
งานทะเบียนราษฎร (ทร.ตาง ๆ) และงานบัตรประจําตัวประชาชน
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป( จายจากรายได )
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ( จายจากรายได )

300,000 บาท

300,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการรณรงครักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการรณรงครักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง โดยจายเปนคาวัสดุ และคาใชจายอื่น ๆ โดย
ถัวจายภายในวงเงิน 50,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ( จายจากรายได )

20,000 บาท

4,666,000 บาท
610,000 บาท

3-1-13

- วัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาอุปกรณไฟฟาตาง ๆ เชน หลอดไฟฟาในสํานักงาน ฟวส
อุปกรณเครื่องขยายเสียง เครื่องอัดเทปอื่น ๆ และอุปกรณเครื่องรับ-สง
วิทยุสื่อสาร เชน แบตเตอรี่ (ถาน) วิทยุมือถือ
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป( จายจากรายได )
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ( จายจากรายได )
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย( จายจากรายได )

เปนเงิน

30,000 บาท

เปนเงิน

30,000 บาท
135,000 บาท

เปนเงิน

- วัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาไมกวาด ผงซักฟอก แปรง น้ํายาดับกลิ่น มุง แกวน้ํา
ชุดกาแฟ จาน และอุปกรณตาง ๆ
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งานบริหารทั่วไป( จายจากรายได )
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ( จายจากรายได )
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย( จายจากรายได )

เปนเงิน

150,000 บาท

เปนเงิน

10,000 บาท
20,000 บาท

เปนเงิน

- วัสดุกอสราง ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาวัสดุกอสรางตาง ๆ เพื่อซอมแซมทรัพยสินในกรณีเทศบาลจัด
ทํางาน เชน ซอมสํานักงานเทศบาล บานพักพนักงาน และจัดซื้อเครื่องมือ
เครื่องใชตาง ๆ เชน ฆอน เสียม ฯลฯ เทาที่จําเปน
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป( จายจากรายได )
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ( จายจากรายได )
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย( จายจากรายได )

เปนเงิน

50,000 บาท

เปนเงิน

5,000 บาท
50,000 บาท

เปนเงิน

- วัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว
สําหรับจายเปนคายางนอก ยางใน น้ํามันเบรค หัวเทียน แบตเตอรี่ กุญแจ
ตาง ๆ อะไหลรถยนต เครื่องสูบน้ําดับเพลิง ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช ในการ
บํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุตาง ๆ และอื่น ๆ ทดแทนที่ชํารุด
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป( จายจากรายได )

เปนเงิน

50,000 บาท

195,000 บาท

180,000 บาท

105,000 บาท

340,000 บาท

3-1-14
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ( จายจากรายได )
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย( จายจากรายได )

เปนเงิน
เปนเงิน

10,000 บาท
280,000 บาท

- วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาน้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด และน้ํามันหลอลื่น
อื่น ๆ เพื่อใชกับรถยนต รถจักรยานยนตของสํานักปลัดเทศบาล
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป( จายจากรายได )
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ( จายจากรายได )
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย( จายจากรายได )

เปนเงิน

1,200,000 บาท

เปนเงิน

150,000 บาท
700,000 บาท

เปนเงิน

- วัสดุการเกษตร ตัง้ ไว
สําหรับจายเปนคาจัดซื้อพันธุไมดอก ไมประดับ ฯลฯ เทาที่จําเปนเพื่อประดับ
ภายในบริเวณสวนหยอมโดยรอบสํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป( จายจากรายได )

เปนเงิน

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย( จายจากรายได )

เปนเงิน

10,000 บาท

เปนเงิน

10,000 บาท
20,000 บาท

เปนเงิน

- วัสดุเครื่องแตงกาย ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องแบบและชุดปองกันอันตรายขณะปฏิบัติงานของ
พนักงานดับเพลิงและพนักงานเทศกิจ เชน ชุดปฏิบัติการ รองเทาดับเพลิง
หมวกดับเพลิง เสื้อคลุมดับเพลิง เสื้อกั๊กสะทอนแสง เสื้อกันฝน หมวกนิรภัย
ฯลฯ ตามระเบียบฯ
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ( จายจากรายได )
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย( จายจากรายได )

เปนเงิน
เปนเงิน

200,000 บาท

200,000 บาท

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาวัสดุอุปกรณในการจัดทําปาย และอุปกรณเกี่ยวกับการ
เผยแพรขาวสารกิจกรรมการปฏิบัติงาน ตามระเบียบฯ
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป( จายจากรายได )
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ( จายจากรายได )

2,050,000 บาท

30,000 บาท
100,000 บาท

40,000 บาท

130,000 บาท

3-1-15

- วัสดุกีฬา ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาวัสดุที่ใชในการปฏิบัติงานของเจาหนาทีผ่ ูปฏิบัติงานดานรักษา
ความสงบเรียบรอยและความมั่นคง เชน นกหวีด ฯลฯ เทาที่จําเปน
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ( จายจากรายได )

เปนเงิน

5,000 บาท

- วัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร เชน กระดาษพิมพตอเนื่อง
หัวพิมพ หรือแถบพิมพ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร โปรแกรมคอมพิวเตอร
ผงหมึก และอื่น ๆ
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป( จายจากรายได )
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ( จายจากรายได )
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย( จายจากรายได )

เปนเงิน

300,000 บาท

เปนเงิน

60,000 บาท
50,000 บาท

เปนเงิน

- วัสดุอื่นๆ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาวัสดุอื่น ๆ ที่ไมเขาลักษณะรายจายประเภทอื่น ๆ เทาที่จําเปน
เชน สายสงน้ํา ไมชักขอ ขอแยกทางสงน้ํา หัวฉีดน้ําดับเพลิงชนิดฟอกซ
ไฟรเตอร ฯลฯ
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป( จายจากรายได )
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย( จายจากรายได )

เปนเงิน
เปนเงิน

5,000 บาท

410,000 บาท

401,000 บาท

1,000 บาท
400,000 บาท

หมวดคาสาธารณูปโภค ตั้งไว
คาสาธารณูปโภค ตั้งไว
- คาไฟฟา ตั้งไว
สําหรับจายเปนคากระแสไฟฟาสํานักการชาง งานทะเบียนราษฎร สถานี
ดับเพลิงถนนจอมสุรางคยาตร และสาขาสุรนารายณ สถานียอยแหงที่ 2 (การ
เคหะ) ตึกสํานักงานเทศบาล อาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ป อาคารศูนย
ประสานงาน สมาชิกสภาเทศบาล หองเก็บพัสดุของงานเทศกิจบริเวณ
สํานักงานเทศบาล และไฟสองสวางบริเวณถนน ไฟใตอาคารแฟลตหมื่นไวย

4,517,000 บาท
4,517,000 บาท
2,352,000 บาท

3-1-16

ของสํานักงานเทศบาล ฯลฯ
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป( จายจากรายได )
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ( จายจากรายได )
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย( จายจากรายได )

เปนเงิน

2,000,000 บาท

เปนเงิน

2,000 บาท
350,000 บาท

เปนเงิน

- คาน้ําประปา ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาน้ําประปาประจําตึกสํานักการชาง สถานีดับเพลิงถนน
จอมสุรางคยาตร สาขาสุรนารายณ ตึกสํานักงานเทศบาล อาคารฉลองสิริราช
สมบัติครบ 50 ป และอาคารศูนยประสานงานสมาชิกสภาเทศบาล ฯลฯ
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป( จายจากรายได )
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย( จายจากรายได )

เปนเงิน

100,000 บาท

เปนเงิน

25,000 บาท

- คาโทรศัพท ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาโทรศัพทสํานักงานเทศบาล คาโทรศัพทมือถือประจําตําแหนง
นายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานี
ยอยแหงที่ 1 (สุรนารายณ) และแหงที่ 2 (การเคหะ) ฯลฯ
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป( จายจากรายได )
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ( จายจากรายได )
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย( จายจากรายได )

เปนเงิน

700,000 บาท

เปนเงิน

15,000 บาท
25,000 บาท

เปนเงิน

- คาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียากร
คาเชาตูไปรษณีย ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาไปรษณียโทรเลข คาธนาณัติ และดวงตราไปรษณียากร และ
คาโทรเลขในการติดตอราชการของเทศบาลนครนครราชสีมา
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป( จายจากรายได )

เปนเงิน

125,000 บาท

740,000 บาท

300,000 บาท

300,000 บาท

- คาบริการทางดานโทรคมนาคม ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในการเปนสมาชิกอินเตอรเน็ต เชน คาสมาชิก
คาใชบริการโทรศัพท คาดูแลรักษาเวปไซด คาเชาเครื่องแมขาย คาจางทํา

1,000,000 บาท
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โปรแกรม และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป( จายจากรายได )

เปนเงิน

1,000,000 บาท

หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว
เงินอุดหนุน ตั้งไว
- เงินอุดหนุนสวนราชการ เอกชนหรือกิจการเปนสาธารณประโยชน
ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินอุดหนุนสํานักงานสวนน้ําบุงตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่
9 กองทัพภาคที่ 2 ในการชําระคากระแสไฟฟาและการซอมบํารุงอุปกรณไฟฟา
ของสวนน้ําบุงตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ตามหนังสือสํานักงานสวนน้ํา
บุงตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ที่ กห 0482.041 /102 ลงวันที่ 25
พฤษภาคม 2552
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป( จายจากรายได )

เปนเงิน

เปนเงิน

เปนเงิน

50,000 บาท
50,000 บาท

50,000 บาท

รายจายเพื่อการลงทุน ตั้งไว
1,099,600 บาท
แยกเปน
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว
คาครุภัณฑ ตั้งไว
- ครุภัณฑสํานักงาน ตั้งไว
+ โตะวางคอมพิวเตอรพรอมเกาอี้ ตั้งไว
สําหรับจายเปนโตะวางคอมพิวเตอร พรอมเกาอี้ จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 3,200 บาท
เปนเงิน 9,600 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

300,000 บาท

300,000 บาท

หมวดรายจายอื่น ตั้งไว
- คาจางที่ปรึกษาซึ่งไมเกี่ยวกับครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาจางที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการของ
เทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป( จายจากรายได )

300,000 บาท
300,000 บาท

9,600 บาท

1,099,600 บาท
1,099,600 บาท
314,000 บาท
9,600 บาท
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+ ตูรางเลื่อน ชนิด 10 ตู ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาตูรางเลื่อน ชนิด 10 ตู จํานวน 2 ตู ๆ ละ 100,000 บาท
เปนเงิน 200,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพือ่ ใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

เปนเงิน

200,000 บาท

+ ชั้นวางแฟมตั้ง 2 ชั้น ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาชั้นแฟมตั้ง 2 ชั้น (จํานวน 20 ชอง) จํานวน 6 ชุด ๆ ละ
3,500 บาท เปนเงิน 21,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับ
การใชงาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

เปนเงิน

เปนเงิน

เปนเงิน

11,000 บาท

11,000 บาท

+ ตูเหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 4 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู เปนเงิน
5,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

21,000 บาท

21,000 บาท

+ ชั้นวางแฟมตั้ง 4 ชั้น ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาชั้นวางแฟม 4 ชั้น (จํานวน 40 ชอง) จํานวน 2 ชุด ๆ ละ
5,500 บาท เปนเงิน 11,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับ
การใชงาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

200,000 บาท

5,000 บาท

5,000 บาท

+ พัดลมตั้งพื้น ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาพัดลมตั้งพื้น ขนาดใบพัดไมนอยกวา 16 นิ้ว สามารถปรับ
ขึ้น-ลงได จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 2,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อให
เหมาะสมกับการใชงาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

2,000 บาท
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ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

เปนเงิน

2,000 บาท

+ เกาอี้ทํางาน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเกาอี้ทํางานเบาะนั่ง มีที่วางพนักพิงลอหมุน เบาะที่นั่ง
ปรับระดับสูง-ต่ําได จํานวน 1 ตัว เปนเงิน 3,300 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่น
เพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

เปนเงิน

3,300 บาท

3,300 บาท

+ โตะทํางานพรอมเกาอี้ ระดับ 1-5 ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาโตะทํางานพรอมเกาอี้ ระดับ 1-5 จํานวน 3 ชุด ๆ ละ
7,500 บาท เปนเงิน 22,500 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสม
กับการใชงาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

22,500 บาท

ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

เปนเงิน

22,500 บาท

+ โตะวางคอมพิวเตอรพรอมเกาอี้ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาโตะวางคอมพิวเตอร พรอมเกาอี้ จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 3,200
บาท เปนเงิน 9,600 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

9,600 บาท

ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

เปนเงิน

9,600 บาท

+ ตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 4 ลิ้นชัก ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 4 ลิ้นชัก พรอมกุญแจล็อก จํานวน
4 ตู ๆ ละ 5,000 บาท เปนเงิน 20,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสม
กับการใชงาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

20,000 บาท

ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและ ระงับอัคคีภัย(จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

เปนเงิน

20,000 บาท

+ พัดลมตั้งพื้น ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาพัดลมตั้งพื้น ขนาดใบพัดไมนอยกวา 16 นิ้ว สามารถปรับ
ขึ้น-ลงได จํานวน 5 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท เปนเงิน 10,000 บาท ตั้งตามราคา
ทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

10,000 บาท
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ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

เปนเงิน

10,000 บาท

- ครุภณ
ั ฑไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว
+ เครื่องขยายเสียงอเนกประสงค (บล็อกโฟน) ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องขยายเสียงอเนกประสงค (บล็อกโฟน) ขนาดไมนอย
กวา 50 วัตต พรอมอุปกรณประกอบครบชุด จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 3,600 บาท
เปนเงิน 10,800 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

130,800 บาท
10,800 บาท

ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

เปนเงิน

10,800 บาท

+ เครื่องวิทยุสื่อสาร รับ-สง ชนิดมือถือ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องวิทยุสื่อสาร รับ-สง ชนิดมือถือ ขนาดกําลังสง ไมนอย
กวา 5 วัตต พรอมอุปกรณประกอบครบชุด จํานวน 10 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท
เปนเงิน 120,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

120,000 บาท

ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

เปนเงิน

120,000 บาท

- ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว
+ กลองดิจิตอล ตั้งไว
สําหรับจายเปนคากลองดิจิตอล ความละเอียด 12 ลานพิกเซล ออพติคอลซูม
4 เทา จอ LCD ขนาด 2.7 นิ้ว เมนูภาษาไทย จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 13,000
บาท เปนเงิน 26,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

เปนเงิน

26,000 บาท
26,000 บาท

26,000 บาท

- ครุภัณฑงานบานงานครัว ตั้งไว
+ ถังตมน้ําไฟฟา ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาถังน้ําไฟฟา บรรจุน้ําไดไมต่ํากวา 18 ลิตร โครงเครื่อง ทั้ง
ภายนอกและภายในทําดวยโลหะไมเปนสนิมมีระบบตัดไฟอัตโนมัติ จํานวน 2
ถัง ๆ ละ 10,900 บาท เปนเงิน 21,800 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่น

21,800 บาท
21,800 บาท
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เพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฏในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

เปนเงิน

21,800 บาท

- ครุภัณฑโรงงาน ตั้งไว
+ เลื่อยยนต ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเลื่อยยนตเปนเครื่องยนตเบนซิน ขนาดไมนอยกวา 1.8 แรงมา
ความยาวใบเลื่อย ไมนอยกวา 12 นิ้ว น้ําหนักไมเกิน 5 กิโลกรัม พรอมอุปกรณ
ประกอบครบชุด จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 45,000 บาท เปนเงิน 90,000 บาท
ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

90,000 บาท
90,000 บาท

ปรากฏในดานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

เปนเงิน

90,000 บาท

- ครุภัณฑเครือ่ งดับเพลิง ตั้งไว
+ หัวฉีดดับเพลิงชนิดพิเศษแบบปรับมานน้ําได ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาหัวฉีดดับเพลิงชนิดพิเศษแบบปรับมานน้ําได ปรับฝอยแบบ
ดามปน Fog Fighter ผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอย อัตราการไหลของน้ําอยู
ระหวาง 360-750 ลิตร/นาที พรอมอุปกรณประกอบครบชุด จํานวน 3 หัว ๆ ละ
25,000 บาท เปนเงิน 75,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสม
กับการใชงาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

75,000 บาท
75,000 บาท

ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

เปนเงิน

75,000 บาท

- ครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งไว
+ เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ (คณะกรรมการจัดซื้อ/จาง
กําหนดคุณสมบัต)ิ จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 150,000 บาท
ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

เปนเงิน

150,000 บาท

442,000 บาท
150,000 บาท
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+ เครื่องพิมพ LASER JET ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องพิมพ LASER JET (คณะกรรมการจัดซื้อ/จาง กําหนด
คุณสมบัต)ิ จํานวน 6 เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท ตั้งตาม
ราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

เปนเงิน

60,000 บาท

+ เครื่องสํารองไฟ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องสํารองไฟ ขนาด 700 VA จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 3,000
บาท เปนเงิน 15,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฏในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

เปนเงิน

เปนเงิน

เปนเงิน

35,000 บาท

35,000 บาท

+ เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ (คณะกรรมการจัดซื้อ/จาง กําหนด
คุณสมบัต)ิ จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 30,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อให
เหมาะสมกับการใชงาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

15,000 บาท

15,000 บาท

+ เครื่องคอมพิวเตอรแบบกระเปาหิ้ว ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอรแบบกระเปาหิ้ว (คณะกรรมการจัดซื้อ/จาง
กําหนดคุณสมบัต)ิ จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 35,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่น
เพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

60,000 บาท

30,000 บาท

30,000 บาท

+ เครื่องพิมพ LASER JET ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องพิมพ LASER JET (คณะกรรมการจัดซื้อ/จาง กําหนด
คุณสมบัต)ิ จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 10,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อให
เหมาะสมกับการใชงาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

10,000 บาท
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ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

เปนเงิน

10,000 บาท

+ เครื่องสํารองไฟ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องสํารองไฟ ขนาด 700 VA จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน
3,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฏในดานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

เปนเงิน

3,000 บาท

3,000 บาท

+ เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ (คณะกรรมการจัดซื้อ/จางกําหนด
คุณสมบัต)ิ จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 90,000 บาท
ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

90,000 บาท

ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

เปนเงิน

90,000 บาท

+ เครื่องพิมพ LASER JET ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องพิมพ LASER JET (คณะกรรมการจัดซื้อ/จาง กําหนด
คุณสมบัต)ิ จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท
ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

เปนเงิน

30,000 บาท

+ เครื่องสํารองไฟ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องสํารองไฟ ขนาด 700 VA จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ
3,000 บาท เปนเงิน 9,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสม
กับการใชงาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา )
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

เปนเงิน

30,000 บาท

9,000 บาท

9,000 บาท
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+ เครื่องสํารองไฟ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องสํารองไฟ ขนาดไมต่ํากวา 1,000 VA จํานวน 1 เครื่อง
เปนเงิน 10,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

เปนเงิน

10,000 บาท

10,000 บาท

กองวิชาการและแผนงาน
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
กองวิชาการและแผนงาน
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น
- รายจายประจํา
จายจากรายได
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- รายจายเพื่อการลงทุน

ตั้งไว
ตั้งไว
ตั้งไว
ตั้งไว

18,322,980
17,528,680
17,528,680
0
794,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รายจายประจํา ตั้งไว
17,528,680 บาท
แยกเปน
หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว
เงินเดือน ตั้งไว
- เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 15 อัตรา
เปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเปนเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป

แยกเปน

3,756,420 บาท
3,756,420 บาท
3,581,700 บาท

ปรากฎในดานบริหารทัว่ ไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ จํานวน 15 อัตรา(จายจากรายได)

เปนเงิน

3,581,700 บาท

- เงินเพิ่มตางๆ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ระดับ 8 เดือนละ 5,600 บาท และเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
เทศบาล จํานวน 3 อัตรา เปนเงิน 40,320 บาท
ปรากฏในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ( จายจากรายได )

เปนเงิน

107,520 บาท

- เงินประจําตําแหนงของผูบริหาร ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ระดับ 8 เดือนละ 5,600 บาท
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ จํานวน 1อัตรา( จายจากรายได ) เปนเงิน

107,520 บาท

67,200 บาท

67,200 บาท
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หมวดคาจางชั่วคราว ตั้งไว
คาจางชั่วคราว ตั้งไว
- เงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มใหแกพนักงานจาง ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินเดือนหรือเงินที่จายเพิม่ ใหแกพนักงานจาง จํานวน 9 อัตรา
พนักงานจางทั่วไป 6 อัตรา เปนเงิน 365,760 บาท เงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว เปนเงิน 108,000 บาท พนักงานจางตามภารกิจ 3 อัตรา เปนเงิน
227,040 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เปนเงิน 68,160 บาท
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ จํานวน 9 อัตรา(จายจากรายได) เปนเงิน

768,960 บาท

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ตั้งไว
คาตอบแทน ตั้งไว
- คาเบี้ยประชุม ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลสําหรับขาราชการอื่น
หรือบุคคลภายนอกที่ใหการชวยเหลือทางเทศบาลในการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลประจําปที่มิใชกระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ( จายจากรายได )

เปนเงิน

เปนเงิน

เปนเงิน

300,000 บาท

300,000 บาท

- คาเชาบาน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ตามสิทธิที่ไดรับตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ( จายจากรายได )

12,353,300 บาท
657,600 บาท
1,000 บาท

1,000 บาท

- คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแกพนักงาน
เทศบาลและลูกจางที่ตองปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ( จายจากรายได )

768,960 บาท
768,960 บาท
768,960 บาท

120,000 บาท

120,000 บาท
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- เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ตามสิทธิที่ไดรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ( จายจากรายได )

เปนเงิน

36,000 บาท

36,000 บาท

- เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว
สําหรับจายเปนคารักษาพยาบาล สําหรับพนักงานเทศบาลและครอบครัว
ตามสิทธิที่ไดรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ( จายจากรายได )

เปนเงิน

200,000 บาท

- เงินคาชวยเหลือบุตร ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินคาชวยเหลือบุตรของพนักงานเทศบาล ตามสิทธิที่ไดรับ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ( จายจากรายได )

เปนเงิน

200,000 บาท

600 บาท

600 บาท

คาใชสอย ตั้งไว
- รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจาย ดังนี้
+ คาจางเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการตาง ๆ เชน คาจางดําเนินคดี ฯลฯ
+ คาธรรมเนียมตาง ๆ กรณีที่เทศบาลมีการดําเนินการฟองคดี
เชน คดีภาษีโรงเรือน ภาษีคาเชา และคดีอื่น ๆ เทาที่จําเปน
+ คาเย็บเขาปกหนังสือ เชน แผนพัฒนาเทศบาล เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ฯลฯ
+ คาจางเหมาบริการตาง ๆ เชน คาจางเหมาบุคคลภายนอก ซักผามาน
ตัดตอภาพยนตร วี.ดี.โอ.เทป หรือจางถายทําวีดีทัศน จางทําอักษรพยัญชนะ
ตัวเลขพลาสติก เพื่อเผยแพรกิจกรรมตาง ๆของเทศบาลหรือจายเปนคาจาง
เหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงภาพยนตร
หรือสิ่งพิมพตาง ๆ ฯลฯ
+ คารับวารสารขาวนิตยสาร หรือหนังสือพิมพรายวัน จากสวนกลาง
และทองถิ่นเพื่อติดตามขาวความเคลื่อนไหวของเหตุการณบานเมือง

3,490,000 บาท
1,000,000 บาท
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และเพื่อประโยชนในการเผยแพรประชาสัมพันธ
+ คาเบี้ยประกันภัยรถยนตและรถจักรยานยนตภาคบังคับตาม
พระราชบัญญัติผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ( จายจากรายได )

เปนเงิน

1,000,000 บาท

- รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจาย ดังนี้
+ คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑตาง ๆ ไดแก เครื่องพิมพดีด,
เครื่องโรเนียว, รถจักรยานยนต, รถยนต, คอมพิวเตอร, เครื่องปรับอากาศ ,
เครื่องคํานวณเลข , ไมโครโฟน, วิทยุ, กลองถายภาพ ฯลฯ
+ คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมสิ่งกอสราง ของกองวิชาการและแผนงาน เชน
ประตู-หนาตาง, หองน้ํา, ปายประกาศ ฯลฯ
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ( จายจากรายได )

เปนเงิน

400,000 บาท

- รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว
+ คาใชจายในโครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร
ดานการประชาสัมพันธของเทศบาลนครนครราชสีมา ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากรดาน
การประชาสัมพันธของเทศบาลนครนครราชสีมา โดยจายเปนคาอาหาร
คาอาหารวาง คาที่พัก คาวิทยากร คาพาหนะ และคาใชจายอื่นๆ โดยถัวจาย
ภายในวงเงิน 700,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ( จายจากรายได )

เปนเงิน

400,000 บาท

1,900,000 บาท
700,000 บาท

700,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา ตั้งไว
600,000 บาท
สําหรับจายเปนคาใชจายในการทบทวนแผนยุทธศาสตร คาใชจายในการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา และคาใชจายในการจัดประชาคมเมือง
โดยจายเปนคาอาหาร อาหารวาง คาที่พัก คาวิทยากร คาพาหนะ และคาใชจายอื่น ๆ
โดยถัวจายภายในวงเงิน 600,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ( จายจากรายได )

เปนเงิน

600,000 บาท
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+ คาใชจายในโครงการหลานคุณยาพาชมเมือง ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการหลานคุณยาพาชมเมือง โดยจายเปน
คาอบรมใหความรูทางดานการทองเที่ยวใหแกเด็ก เยาวชน และประชาชน
ในเขตเทศบาล จํานวน 50 คน และศึกษาดูงาน โดยจายเปนคาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาที่พัก คาพาหนะ วัสดุสํานักงาน
และคาใชจายอื่นๆ โดยถัวจายภายในวงเงิน 150,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ( จายจากรายได )

เปนเงิน

150,000 บาท

+ คาใชจา ยในโครงการอนุรักษเผยแพรพันธุกลวยไม ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการอนุรักษเผยแพรพันธุกลวยไม โดยจายเปน
คาจัดนิทรรศการและกิจกรรม ประกวดกลวยไม การออกรานสินคาตาง ๆ และ
การแสดงอื่น ๆ โดยถัวจายภายในวงเงิน 350,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ( จายจากรายได )

เปนเงิน

เปนเงิน

350,000 บาท

350,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับระบบสารสนเทศ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับระบบสารสนเทศ
ใหกับบุคลากรเทศบาล จํานวน 100 คน โดยจายเปนคาอาหาร อาหารวาง
คาที่พัก คาวิทยากร คาพาหนะ และคาใชจายอื่น ๆ โดยถัวจายภายในวงเงิน
100,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนคราชสีมา)
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ( จายจากรายได )

150,000 บาท

100,000 บาท

100,000 บาท

- รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ ตั้งไว
+ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
เปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะเดินทางและคาเชาที่พักระหวางเดินทาง
ไปราชการภายในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลหรือเปนคาขนยายสิ่งของ
ในกรณีที่มีการโอน(ยาย)ไปรับราชการที่เทศบาลอื่น

190,000 บาท
80,000 บาท
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ปรากฏในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ( จายจากรายได )

เปนเงิน

80,000 บาท

+ คาของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัลในการตอบแทนแกบุคคลอื่นๆ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัลในการตอบแทนแก
บุคคลอื่นๆ หรือ หนวยงานตางๆ ที่ทําคุณประโยชนใหกับเทศบาล เชน
ใบประกาศเกียรติคุณ โล ฯลฯ
ปรากฎในดานบริหารทัว่ ไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ( จายจากรายได )

เปนเงิน

10,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการพัฒนาระบบเครือขายภายในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการพัฒนาระบบเครือขายภายในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา โดยจายเปนคาดําเนินการในการจัดระเบียบ
สายสัญญาณเครือขายภายในหอง SERVER โดยถัวจายภายในวงเงิน
100,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ( จายจากรายได )

เปนเงิน

เปนเงิน

100,000 บาท

100,000 บาท

คาวัสดุ ตั้งไว
- วัสดุสํานักงาน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องเขียนแบบพิมพ และอุปกรณเครื่องใชสํานักงานตาม
ความจําเปน เชน กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ ฯลฯ และคาจัดทําเอกสาร
เผยแพรประชาสัมพันธงานและกิจการของเทศบาล เชน หนังสือขาวเทศบาล
หนังสือรายงานผลการดําเนินงานและกิจกรรมของเทศบาล เอกสารแนะนํา
เทศบาลและสถานที่ทองเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา เอกสารคูมือ แผนพับ
เพื่อการประชาสัมพันธ งานเทศบาล แผนปลิว สติ๊กเกอร คําขวัญ คําเชิญชวน
ตาง ๆ เปนตน
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ( จายจากรายได )

10,000 บาท

8,205,700 บาท
3,000,000 บาท

3,000,000 บาท

- วัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาอุปกรณไฟฟาตาง ๆ เชน หลอดไฟฟา สายไฟ อะไหล
ทรานซิสเตอร สายลําโพง น้ํายาลางหัวเทป ตะกั่ว ฟวส นอต สปอตไลท

40,000 บาท
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ถานไฟฉาย ฯลฯ
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ( จายจากรายได )

เปนเงิน

40,000 บาท

- วัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาแปรง ไมกวาด ผงซักฟอก ฯลฯ
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ( จายจากรายได )

20,000 บาท

เปนเงิน

20,000 บาท

- วัสดุกอสราง ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาวัสดุ ประเภทไมตาง ๆ แปรงทาสี ทินเนอร สังกะสี
ตะปู ฯลฯ ที่เกี่ยวกับการกอสราง
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ( จายจากรายได )

เปนเงิน

10,000 บาท

10,000 บาท

- วัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว
สําหรับจายเปนคายางนอก ยางใน น้ํามันเบรค หัวเทียน แบตเตอรี่ และอื่น ๆ
สําหรับรถยนตและรถจักรยานยนต ของกองวิชาการและแผนงาน
ปรากฏในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ( จายจากรายได )

เปนเงิน

30,000 บาท

- วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับรถจักรยานยนตและ
รถยนตเพื่อใชติดตอราชการตามความจําเปนของกองวิชาการและแผนงาน
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ( จายจากรายได )

เปนเงิน

เปนเงิน

200,000 บาท

200,000 บาท

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรประเภทตาง ๆ เชน ฟลมถายรูป
รูปภาพกิจกรรม เทป สไลด ทําปายประกาศแผนพลาสติก ปายประชาสัมพันธ
กิจกรรมตาง ๆ ของเทศบาล กระดาษสีชนิดตางๆ ฯลฯ
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ( จายจากรายได )

30,000 บาท

4,405,700 บาท

4,405,700 บาท
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- วัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร เชน กระดาษตอเนื่อง
หัวพิมพ หมึกพิมพ โปรแกรมคอมพิวเตอรและอื่น ๆ
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ( จายจากรายได )

เปนเงิน

500,000 บาท

500,000 บาท

หมวดคาสาธารณูปโภค ตั้งไว
คาสาธารณูปโภค ตั้งไว
- คาไฟฟา ตั้งไว
สําหรับจายเปนคากระแสไฟฟา จอ LED ของสํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ( จายจากรายได )

เปนเงิน

50,000 บาท

หมวดรายจายอื่น ตั้งไว
- รายจายอื่น ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาจางที่ปรึกษาจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
ในเขตเทศบาล (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ( จายจากรายได )

เปนเงิน

เปนเงิน

600,000 บาท
600,000 บาท

600,000 บาท

รายจายเพื่อการลงทุน ตั้งไว
794,300 บาท
แยกเปน
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว
คาครุภัณฑ ตั้งไว
- ครุภัณฑสํานักงาน ตั้งไว
+ ตูกันตูชื้น ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาตูกันตูชื้น จํานวน 1 ตู เปนเงิน 11,500 บาท ตั้งตามราคา
ทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

50,000 บาท
50,000 บาท
50,000 บาท

794,300 บาท
794,300 บาท
24,300 บาท
11,500 บาท

11,500 บาท

+ โตะคอมพิวเตอรพรอมเกาอี้ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาโตะคอมพิวเตอรพรอมเกาอี้ จํานวน 4 ชุดๆ ละ 3,200 บาท
เปนเงิน 12,800 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

12,800 บาท
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ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

12,800 บาท

- ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว
+ เลนสชวง 17 - 55 Normal Zoom คุณภาพสูง ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเลนสชวง 17 - 55 Normal Zoom คุณภาพสูง รูรับแสง 2.8
ตลอดชวงซูม ประกอบดวย ชิ้นเลนส Extra-Low Dispersion (ED) glass 3 ชิ้น
ชวยลดปญหา ความคลาดเคลื่อน พรอมชิ้นเลนส 3 ชิ้น ขับเคลื่อนดวยมอเตอร
ความเร็วสูง ระบบ D-type สําหรับสงขอมูลระยะโฟกัสประกอบดวยชิ้นเลนส 14
ชิ้น จัดเปน 10 กลุมเลนส ขนาดฟลเตอร 77 mm จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน
58,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

58,000 บาท

- ครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งไว
+ เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ (คณะกรรมการจัดซื้อ/จางกําหนด
คุณสมบัต)ิ จํานวน 6 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 180,000 บาท
ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

เปนเงิน

เปนเงิน

712,000 บาท
180,000 บาท

180,000 บาท

+ เครื่องพิมพ All-in-one ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องพิมพ All-in-one (คณะกรรมการจัดซื้อ/จางกําหนด
คุณสมบัต)ิ จํานวน 4 เครื่อง ๆละ 6,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท
ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

58,000 บาท
58,000 บาท

24,000 บาท

24,000 บาท
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+ เครื่องสํารองไฟฟา ขนาดไมต่ํากวา 700 VA ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องสํารองไฟฟา ขนาดไมต่ํากวา 700 VA จํานวน 6 เครื่อง
เครื่องละ 3,000 บาท เปนเงิน 18,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อให
เหมาะสมกับการใชงาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

เปนเงิน

18,000 บาท

+ เครื่องสํารองไฟฟา ขนาดไมต่ํากวา 1,000 VA ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องสํารองไฟฟา ขนาดไมต่ํากวา 1,000 VA จํานวน 1
เครื่อง เปนเงิน 10,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการ
ใชงาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

เปนเงิน

เปนเงิน

80,000 บาท

80,000 บาท

+ โปรแกรมคอมพิวเตอร ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาโปรแกรมการจัดการฐานขอมูล , โปรแกรมระบบปฎิบัติการ,
โปรแกรมการจัดการพัฒนาระบบสารสนเทศ , โปรแกรมรองรับ พรบ.การกระทํา
ผิดดานคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 เปนเงิน 400,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

10,000 บาท

10,000 บาท

+ คอมพิวเตอรแมขาย ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (คณะกรรมการจัดซื้อ/จางกําหนด
คุณสมบัต)ิ จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 80,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อให
เหมาะสมกับการใชงาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

18,000 บาท

400,000 บาท

400,000 บาท

สํานักการคลัง
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
สํานักการคลัง
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น
- รายจายประจํา
จายจากรายได
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- รายจายเพื่อการลงทุน

ตั้งไว
ตั้งไว
ตั้งไว
ตั้งไว

20,536,390 บาท
19,246,390 บาท
19,246,390 บาท
0 บาท
1,290,000 บาท

รายจายประจํา ตั้งไว
19,246,390 บาท
แยกเปน
หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว
เงินเดือน ตั้งไว
- เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 46 อัตรา เปน
เงินเดือนพนักงานเทศบาล และเปนเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง จํานวน 46 อัตรา( จายจากรายได )

เปนเงิน

เปนเงิน

12,349,010 บาท
12,005,680 บาท
11,516,720 บาท

11,516,720 บาท

- เงินเพิ่มตางๆ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาตอบแทนพิเศษพนักงานเทศบาลผูไดรับเงินเดือนหรือ
คาจางขัน้ สูง ของอันดับหรือตําแหนง และคาตอบแทนรายเดือนของผูบริหาร
ระดับ 9 เดือนละ 10,000 บาท ระดับ 8 จํานวน 2 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงานเทศบาล 7 อัตรา เดือนละ10,870 บาท
เงินคาตอบแทนพิเศษ 3 อัตรา เดือนละ 2,876 บาทรวมเปนเงิน 368,952 บาท
จึงตั้งจายไว 368,960 บาท
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง จํานวน 13 อัตรา( จายจากรายได )

แยกเปน

368,960 บาท

368,960 บาท

- เงินประจําตําแหนงของผูบริหาร ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูอํานวยการสํานักการคลังระดับ 9
จํานวน 1 อัตรา เปนเงินเดือนละ 10,000 บาท

120,000 บาท
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ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง จํานวน 1 อัตรา( จายจากรายได )

เปนเงิน

120,000 บาท

คาจางประจํา ตั้งไว
- คาจางลูกจางประจํา ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาจางลูกจางประจําตําแหนงพนักงานขับรถยนต จํานวน
1 อัตรา และนักการภารโรง จํานวน 1 อัตรา รวม 2 อัตรา และเปนเงินปรับปรุง
คาจางประจําป
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง จํานวน 2 อัตรา( จายจากรายได )

เปนเงิน

336,010 บาท

- เงินเพิ่มตาง ๆ ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงิน คาตอบแทนพิเศษลูกจางประจํา 1 อัตรา
เปนเงิน 610 บาท ตอเดือน
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง จํานวน 1 อัตรา( จายจากรายได )

เปนเงิน

7,320 บาท

7,320 บาท

หมวดคาจางชั่วคราว ตั้งไว
คาจางชั่วคราว ตั้งไว
- เงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มใหแกพนักงานจาง ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินเดือนหรือเงินเพิ่มใหแกพนักงานจาง จํานวน 49 อัตรา
แบงเปนพนักงานจางทั่วไป 41 อัตรา เปนเงิน 2,499,360 บาท เงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว เปนเงิน 738,000 บาท พนักงานจางตามภารกิจ 8 อัตรา
เปนเงิน 621,600 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เปนเงิน 179,040 บาท
และคาตอบแทนพิเศษ จํานวน 1 อัตรา เปนเงิน 4,080 บาท
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง จํานวน 49 อัตรา( จายจากรายได )

เปนเงิน

4,042,080 บาท
4,042,080 บาท
4,042,080 บาท

4,042,080 บาท

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ตั้งไว
คาตอบแทน ตั้งไว
- คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงาน
เทศบาลและลูกจาง ในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป

343,330 บาท
336,010 บาท

2,855,300 บาท
1,838,300 บาท
200,000 บาท
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง( จายจากรายได )

เปนเงิน

200,000 บาท

- คาเชาบาน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิไดรับ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง( จายจากรายได )

228,000 บาท

เปนเงิน

228,000 บาท

- เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ลูกจางประจํา และขาราชการบํานาญสวนทองถิ่นที่มีสิทธิไดรับ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

210,300 บาท

ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง( จายจากรายได )

เปนเงิน

210,300 บาท

- เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล
ลูกจางประจํา ขาราชการบํานาญสวนทองถิ่นและครอบครัวที่มีสิทธิ
ไดรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง( จายจากรายได )

เปนเงิน

1,200,000 บาท

1,200,000 บาท

คาใชสอย ตั้งไว
- รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว
สําหรับจายเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ดังนี้
+ คาจางเหมาบริการตาง ๆ เชน คาซักผามาน ทําความสะอาดสํานักงาน
คาจางตีเสนทําชองทางจอดยานยนตและอื่น ๆ
+ คาธรรมเนียมในการจดทะเบียนยานพาหนะของเทศบาลและคาธรรมเนียม
ตาง ๆ ในการติดตอราชการกับสํานักงานที่ดินจังหวัดและอื่น ๆ
+ คารับวารสารรายวัน ใหเจาหนาที่อานศึกษาหาความรูเพิ่มเติม
+ คาเชาทรัพยสิน เปนคาเชาที่ดนิ ราชพัสดุ ซึ่งเปนที่ตั้งตลาดเทศบาล 5
(ประตูผ)ี
+ คาประกันภัยรถยนตและรถจักรยานยนต ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติ

474,000 บาท
74,000 บาท
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ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง( จายจากรายได )

เปนเงิน

74,000 บาท

- รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว
สําหรับจายเปนรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ดังนี้
+ คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑตาง ๆ เชน รถยนต เครื่องปรับอากาศ
เครื่องคํานวณเลข ฯลฯ
+ คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมสิ่งกอสราง เชน ประตู หนาตาง ซอมแซมหองน้ํา
หองสวม ฯลฯ
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง( จายจากรายได )

เปนเงิน

100,000 บาท

- รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ ตั้งไว
+ คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
เปนคาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก ระหวางเดินทางและคาพาหนะเดินทาง
ไปราชการ เขารับการอบรม ตาง ๆ ตามที่จําเปนและสวนกลางจัดขึ้น
หรือเทศบาลเห็นสมควรใหเจาหนาที่ไดเขารับการฝกอบรม
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง( จายจากรายได )

เปนเงิน

คาวัสดุ ตั้งไว
- วัสดุสํานักงาน ตั้งไว

เปนเงิน

300,000 บาท
100,000 บาท

100,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการสํารวจพัฒนาฐานขอมูล แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการสํารวจพัฒนาฐานขอมูล แผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน ในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) จายเปน
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุและคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน โดยถัวจาย
ในวงเงิน 200,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง( จายจากรายได )

100,000 บาท

200,000 บาท

200,000 บาท

543,000 บาท
260,000 บาท
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สําหรับจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา สมุดทะเบียน
ใบเสร็จรับเงิน เครื่องคํานวณเลข ฯลฯ
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง( จายจากรายได )

เปนเงิน

260,000 บาท

- วัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟ ปลั๊ก สายไฟ ฟวส ฯลฯ
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง( จายจากรายได )

เปนเงิน

3,000 บาท

3,000 บาท

- วัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซักฟอก ยาขัดพื้น สบู ฯลฯ

5,000 บาท

ปรากฎในดานบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง( จายจากรายได )

เปนเงิน

5,000 บาท

- วัสดุกอสราง ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาวัสดุกอสรางตาง ๆ เชน สี ทินเนอร แปรงทาสี ฯลฯ
เพื่อใชในการทาสีถนนทําชองจอดยานยนต และอื่น ๆ
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง( จายจากรายได )

เปนเงิน

5,000 บาท

5,000 บาท

- วัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสงตาง ๆ เชน แบตเตอรี่ ยางนอก
ยางในรถยนต ฯลฯ
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง( จายจากรายได )

เปนเงิน

30,000 บาท

- วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ใชกับรถยนตและรถจักรยานยนต
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง( จายจากรายได )

เปนเงิน

30,000 บาท

150,000 บาท

150,000 บาท

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน จัดทําแผนพับแผนปลิว หรือ
โปสเตอร เพื่อแนะนําถึงหนาที่ วิธีการชําระภาษี และคาธรรมเนียม ประเภท

10,000 บาท
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ตาง ๆ ใหประชาชนถือปฏิบัติ และอื่น ๆ
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง( จายจากรายได )

เปนเงิน

10,000 บาท

- วัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน เทปบันทึกขอมูล แผนกรองแสง
กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง( จายจากรายได )

เปนเงิน

80,000 บาท

รายจายเพื่อการลงทุน ตั้งไว
1,290,000 บาท
แยกเปน
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว
คาครุภัณฑ ตั้งไว
- ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ตั้งไว
+ รถยนตโดยสาร ขนาด 11 ที่นั่ง ตั้งไว
สําหรับจายเปนคารถยนตโดยสาร ขนาด 11 ที่นั่ง เครื่องยนตเบนซิน
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซ.ี เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ,
ฟลมกรองแสง และพนกันสนิมจํานวน 1 คัน เปนเงิน 1,290,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

เปนเงิน

80,000 บาท

1,290,000 บาท

1,290,000
1,290,000
1,290,000
1,290,000

บาท
บาท
บาท
บาท

สํานักการศึกษา
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
สํานักการศึกษา
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น
- รายจายประจํา
จายจากรายได
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- รายจายเพื่อการลงทุน

ตั้งไว
ตั้งไว
ตั้งไว
ตั้งไว

207,966,700
202,061,400
68,609,700
133,451,700
5,905,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รายจายประจํา ตั้งไว
202,061,400 บาท
แยกเปน
หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว
เงินเดือน ตั้งไว
- เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 32 อัตรา เปนเงินเดือน
พนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป

แยกเปน

10,034,700 บาท
9,200,600 บาท
8,382,000 บาท

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จํานวน 18 อัตรา( จายจากรายได )

เปนเงิน

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา จํานวน 9 อัตรา( จายจากรายได )

เปนเงิน

งานศึกษาไมกําหนดระดับ จํานวน 3 อัตรา( จายจากรายได )

เปนเงิน

4,581,400 บาท
2,517,700 บาท
1,039,600 บาท

เปนเงิน

243,300 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิน่ จํานวน 2 อัตรา( จายจากรายได )

- เงินเพิ่มตางๆ ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินตอบแทนรายเดือนของผูอํานวยการสํานัก รองผูอํานวยสํานัก
ศึกษานิเทศก เงินวิทยฐานะและคาตอบแทนพิเศษพนักงานเทศบาลและเงินเพิ่ม
คาครองชีพ
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จํานวน 3 อัตรา( จายจากรายได )

เปนเงิน

229,200 บาท
224,400 บาท
7,400 บาท

เปนเงิน

36,000 บาท

เปนเงิน

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา จํานวน 5 อัตรา( จายจากรายได ) เปนเงิน

งานศึกษาไมกําหนดระดับ จํานวน 1 อัตรา( จายจากรายได )

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น จํานวน 2 อัตรา( จายจากรายได )

497,000 บาท
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- เงินประจําตําแหนงของผูบริหาร ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินประจําตําแหนง ของผูอํานวยการสํานักการศึกษา
รองผูอํานวยการ ศึกษานิเทศก ผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการ
สถานศึกษา และพนักงานเทศบาล

321,600 บาท

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จํานวน 2 อัตรา( จายจากรายได )

เปนเงิน

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา จํานวน 2 อัตรา( จายจากรายได ) เปนเงิน

187,200 บาท
134,400 บาท

คาจางประจํา ตั้งไว
- คาจางลูกจางประจํา ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาจางลูกจางประจํา จํานวน 4 อัตรา เปนเงินคาจางลูกจาง
ประจําและเปนเงินปรับปรุงคาจางประจําป

834,100 บาท
814,000 บาท

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จํานวน 1 อัตรา( จายจากรายได )

เปนเงิน

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา จํานวน 2 อัตรา( จายจากรายได ) เปนเงิน

งานศึกษาไมกําหนดระดับ จํานวน 1 อัตรา( จายจากรายได )

เปนเงิน

149,300 บาท
481,500 บาท
183,200 บาท

- เงินเพิ่มตาง ๆ ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและคาตอบแทนพิเศษใหแก
ลูกจางประจํา

20,100 บาท

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จํานวน 1 อัตรา( จายจากรายได )

เปนเงิน

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา จํานวน 2 อัตรา( จายจากรายได ) เปนเงิน

งานศึกษาไมกําหนดระดับ จํานวน 1 อัตรา( จายจากรายได )

เปนเงิน

6,000 บาท
6,700 บาท
7,400 บาท

หมวดคาจางชั่วคราว ตั้งไว
คาจางชั่วคราว ตั้งไว
- เงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มใหแกพนักงานจาง ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินเดือน เงินเพิ่มการครองชีพและคาตอบแทนพิเศษหรือเงินที่
จายเพิ่มใหแกพนักงานจาง จํานวน 113 อัตรา พนักงานจางทั่วไป 38 อัตรา
เปนเงิน 2,316,500 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เปนเงิน 686,800 บาท
พนักงานจางตามภารกิจ 75 อัตรา เปนเงิน 6,398,300 บาท เงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว เปนเงิน 1,701,000 บาท
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

11,102,600 บาท
11,102,600 บาท
11,102,600 บาท

3-4-3
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จํานวน 8 อัตรา( จายจากรายได )
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา จํานวน 34 อัตรา( จายจากรายได )

เปนเงิน
เปนเงิน

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา จํานวน 33 อัตรา(จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เปนเงิน

งานระดับมัธยมศึกษา จํานวน 18 อัตรา( จายจากรายได )

เปนเงิน

งานระดับมัธยมศึกษา จํานวน 6 อัตรา( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

เปนเงิน

งานศึกษาไมกําหนดระดับ จํานวน 10 อัตรา( จายจากรายได )

เปนเงิน

งานศึกษาไมกําหนดระดับ จํานวน 4 อัตรา( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

เปนเงิน

673,100
3,165,400
3,484,400
1,877,200
686,000
843,400
373,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ตั้งไว
96,144,300 บาท
คาตอบแทน ตั้งไว
2,301,500 บาท
- คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตั้งไว
110,000 บาท
+ คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตั้งไว 100,000 บาท
สําหรับจายเปนเงินคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและความชํานาญหรือความเชี่ยวชาญหรือความเชี่ยวชาญพิเศษกับ
ผลงานทางวิชาการ และคาบริหารจัดการผูตรวจการประเมินผลงาน
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )
เปนเงิน
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

80,000 บาท
20,000 บาท

+ คาตอบแทนครูสอนรายชั่วโมง ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาตอบแทนครูสอนรายชั่วโมงของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
นครราชสีมา
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับมัธยมศึกษา( จายจากรายได )

เปนเงิน

10,000 บาท

- คาเบี้ยประชุม ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเบี้ยประชุมกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและความ
ชํานาญหรือ ความเชี่ยวชาญพิเศษ กับผลงานทางวิชาการ ซึ่งเปนผูตรวจและ
ประเมินผลงานทางวิชาการของพนักงานครูเทศบาล และผูบริหารผูขอรับการ
ประเมินฯ
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )

เปนเงิน

10,000 บาท

20,000 บาท

20,000 บาท

- คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแกพนักงานและ

605,000 บาท
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ลูกจางที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา( จายจากรายได )
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น( จายจากรายได )

เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน

50,000 บาท
500,000 บาท
50,000 บาท

เปนเงิน

5,000 บาท

- คาเชาบาน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาลที่มีสทิ ธิเบิกไดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา( จายจากรายได )
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )

เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน

300,000 บาท
350,000 บาท
45,000 บาท

- เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจาง
ประจําตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา( จายจากรายได )
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )

เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน

เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน

เปนเงิน

660,000 บาท

300,000 บาท
300,000 บาท
60,000 บาท

- เงินคาชวยเหลือบุตร ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินคาชวยเหลือบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา( จายจากรายได )

210,000 บาท

80,000 บาท
30,000 บาท
100,000 บาท

- เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล
พนักงานครูเทศบาลและลูกจางประจําตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา( จายจากรายได )
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )

695,000 บาท

1,000 บาท

1,500 บาท

3-4-5
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )

เปนเงิน

500 บาท

คาใชสอย ตั้งไว
- รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว
สําหรับจายเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ดังนี้
+ คาจางเหมาบริการตางๆ เชน คาจางเหมาแรงงาน คาจางเหมาทํา
ความสะอาด คาจางยาม คาจางเหมารถรับ - สง คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้ง
โทรศัพท และคาจางเหมาอื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ
+ คารับวารสาร เชน หนังสือพิมพ นิตยสารทองถิ่น ฯลฯ
+ คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือตางๆ
+ คาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ
ประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ เชน ปายคัทเอาท ฯลฯ
+ คาเชาทรัพยสิน เชน คาเชาที่ดิน โรงเรียนเทศบาล 5
(วัดปาจิตตสามัคคี)
+ คาธรรมเนียมตางๆ
+ คาประกันภัยรถยนตและรถจักรยานยนตภาคบังคับ ตาม
พระราชบัญญัติผูประกันภัยจากรถยนต พ.ศ. 2535
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา( จายจากรายได )
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )
งานระดับมัธยมศึกษา( จายจากรายได )
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น( จายจากรายได )

เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน

40,000
1,500,000
140,000
420,000

29,160,000 บาท
2,150,000 บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

50,000 บาท

- รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว
1,700,000 บาท
สําหรับจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ดังนี้
+ คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑตางๆ ที่ชํารุด เชน เครื่องใชสํานักงาน
เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล ยานพาหนะ ฯลฯ
ของหนวยงานในสังกัดสํานักการศึกษา และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลใหอยูใน
สภาพดีเสมอ
+ คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง เชน หองทํางาน หรือ
ซอมแซมสิ่งกอสรางของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และหนวยงานในสังกัด สํานัก
การศึกษา ฯลฯ
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม

3-4-6
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา( จายจากรายได )
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน

200,000
500,000
500,000
500,000

บาท
บาท
บาท
บาท

- รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว
22,180,000 บาท
+ คาใชจายในโครงการอบรมพนักงานจางในสังกัดสํานักการศึกษา ตั้งไว
70,000 บาท
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการอบรมพนักงานจางในสังกัดสํานักการศึกษา
โดยจัดอบรมความรู คุณธรรม จริยธรรมและระเบียบ หลักเกณฑตาง ๆ ฯลฯ จาย
เปนคาวัสดุ คาของขวัญของรางวัล คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม
คาตอบแทนวิทยากร คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และคาใชจาย
อื่น ๆ ที่จําเปน โดยถัวจายภายในวงเงิน 70,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา( จายจากรายได )

เปนเงิน

70,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการอบรมบริหารงานทั่วไปสถานศึกษาและสํานัก
การศึกษา ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในการอบรมบริหารงานทั่วไปสถานศึกษาและสํานัก
การศึกษา ใหกับผูบริหารสถานศึกษา นักบริหารเทศบาลและพนักงานจางใน
สังกัดสถานศึกษาและสํานักการศึกษา จายเปนคาวัสดุ คาของขวัญของรางวัล
คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน โดยถัวจายภายใน
วงเงิน 80,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา( จายจากรายได )

เปนเงิน

80,000 บาท

80,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการอบรมการจัดทําผลงานวิชาการและการเผยแพร
ผลงาน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการอบรมการจัดทําผลงานวิชาการและการ
เผยแพรผลงานเพื่อขอรับการประเมินวิทยฐานะ สําหรับพนักงานเทศบาลและ
บุคลากรทางการศึกษา จายเปนคาวัสดุ คาของขวัญของรางวัล คาอาหาร
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน โดยถัวจายภายในวงเงิน 100,000

100,000 บาท
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บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา( จายจากรายได )

เปนเงิน

100,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการโรงเรียน
เพื่อจางเหมาจัดทําขอทดสอบ จายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุสํานักงาน
คาจางเหมาเขารูปเลม ฯลฯ โดยถัวจายภายในวงเงิน 30,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )

เปนเงิน

30,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการแนะแนวทางการศึกษา ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาจัดการแนะแนวศึกษาตอใหแกนักเรียนที่จะสําเร็จการศึกษา
ประถมศึกษาปที่ 6 มัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6 เปนคาจัดทํา
เอกสารและจัดอบรมแนะแนวการศึกษาตอและประกอบอาชีพใหแกนักเรียน
โรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา รวมทั้งผูปกครองนักเรียน จายเปน
คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุสํานักงาน คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม ฯลฯ โดยถัวจายภายในวงเงิน 50,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )

เปนเงิน

เปนเงิน

50,000 บาท

50,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการแขงขันคนเกงภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
นครราชสีมา ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาจัดทําขอทดสอบ ในทุกกลุมสาระการเรียนรู สําหรับใชทดสอบ
นักเรียนในการเขารวมแขงขันในทองถิ่นระดับจังหวัด ระดับเขตการศึกษาและ
ระดับประเทศ จายเปนคาจัดพิมพขอทดสอบ คาวัสดุสํานักงาน คาของขวัญ
ของรางวัล คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการและคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน โดยถัวจายภายในวงเงิน
50,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )

30,000 บาท

50,000 บาท

50,000 บาท
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+ คาใชจายในโครงการเขาคายวิชาการกลุมสาระการเรียนรู ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาจัดเขาคายวิชาการและกิจกรรมการเรียนรูทุกชวงชั้นของ
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา เชน การเขาคายภาษา
อังกฤษ คายภาษาไทย คายคณิตศาสตร คายวิทยาศาสตร คายการอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมสงเสริมศักยภาพ
นักเรียน ฯลฯ จายเปนคาวัสดุสํานักงาน คาของขวัญ ของรางวัล คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจางนักศึกษา หรือคาตอบแทนนักเรียน
คาตอบแทนวิทยากร คาเชาสถานที่ คาที่พัก คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน
โดยถัวจายภายในวงเงิน 300,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )

เปนเงิน

300,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดสงนักกีฬา-กรีฑาโรงเรียนกีฬาเทศบาล
(อนุสรณ 70 ปเทศบาล) เพื่อพัฒนาสูความเปนเลิศและเขารวมแขงขันระดับ
ตาง ๆ ไดแก มวยสากลสมัครเลน ฟุตบอล ยกน้ําหนัก ฯลฯ คาจางครูสอน
ชาวตางประเทศ คาใชจายในการเดินทางไปราชการของนักกีฬา – กรีฑา และ
ผูเกี่ยวของ คาพาหนะ คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาชุดกีฬา วัสดุอุปกรณ คาใชจาย
อื่น ๆที่จําเปน โดยถัวจายภายในวงเงิน 1,000,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับมัธยมศึกษา( จายจากรายได )

เปนเงิน

300,000 บาท

1,000,000 บาท

1,000,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษา และดูงาน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาจัดอบรมครูผูสอนระดับปฐมวัย ครูระดับชั้นอนุบาล ครู
ระดับประถมศึกษา ครูระดับมัธยมศึกษา พนักงานเทศบาล พนักงานจางและ
ลูกจางประจํา อบรมการประกันคุณภาพทางการศึกษา อบรมครูภาษาอังกฤษ
อบรมครูกัลยาณมิตร อบรมวินัยและประเมินการปฏิบัติงานประจําป อบรมครู
กีฬา อบรมเทคนิควิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรูประชุมเชิงปฏิบัติการใหความรู
เพื่อพัฒนางานวิชาการและคุณภาพการศึกษา โดยจัดใหมีการอบรมและศึกษา
ดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศ จายเปนคาวัสดุ คาของขวัญของรางวัล

1,000,000 บาท
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คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาจางหรือคาตอบแทน
นักเรียน นักศึกษา คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาพาหนะ
คาใชจายในการเดินทาง และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน โดยถัวจายภายในวงเงิน
1,000,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )

เปนเงิน

1,000,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการสงเสริมศักยภาพการเรียนรูของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครนครราชสีมา ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสริมศักยภาพการเรียนรูทุกชวงชั้นของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมหรือ
โครงการพัฒนาผูเรียน เชน จัดอบรมใหกับผูเรียน แขงขันกีฬาภายในแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ ศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษา กิจกรรมอื่น ตามโอกาสและ
เทศกาลตางๆฯลฯ จายเปนคาวัสดุ คาตอบแทนวิทยากรและกรรมการ
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาจางเหมาและบริการ
คาสถานที่ คาของขวัญของรางวัล คาของที่ระลึก คาตอบแทนและคาจาง
นักเรียน นักศึกษา คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน โดยถัวจายภายในวงเงิน
1,800,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )

เปนเงิน

1,800,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาจัดรานนิทรรศการ ระดับตาง ๆ การแขงขันกิจกรรมทาง
วิชาการ การประกวดผลงานครู การแสดงสินคาชุมชนเมืองนครราชสีมา
จายเปนคาวัสดุสํานักงาน คาจางเหมาบริการ คาเชาสถานที่ คาน้ํามันเชื้อเพลิง
คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก คาตอบแทนหรือคาจางนักเรียน นักศึกษา
คาใชจายเบ็ดเตล็ด และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน โดยถัวจายภายในวงเงิน
600,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )

เปนเงิน

1,800,000 บาท

600,000 บาท

600,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการแขงขันกิจกรรมทางวิชาการ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาจัดแขงขันกิจกรรมทางวิชาการภายในโรงเรียน กลุมการศึกษา

400,000 บาท

3-4-10

ทองถิ่นที่ 11 ระดับตางๆ เชน คัดลายมือประกวดวาดภาพ ประกวดงาน
ประดิษฐ ประกวดรองเพลง ประกวดอานทํานองเสนาะ แขงขันตอบปญหา ฯลฯ
โดยแบงเปนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา จายเปนคา
ของขวัญ ของรางวัล คาวัสดุสํานักงาน คาจัดทําเอกสารเผยแพร คาตอบแทน
คณะกรรมการตัดสิน คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาสนับสนุนการจัดทําสื่อ
การสอน คาสนับสนุนรายการแสดงบนเวที คาจางเหมาบริการและคาใชจาย
อื่น ๆ ที่จําเปน หรือเจาภาพกําหนด โดยถัวจายภายในวงเงิน 400,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )

เปนเงิน

400,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการวิจัยทางการศึกษา ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาอบรมพนักงานครูเทศบาลในการทําวิจัย คาใชจายในการ
ทําวิจัยเก็บขอมูลคนควาเอกสารอางอิง คาวัสดุ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาสถานที่ คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ คาจางเหมาเขาเลม คาตอบแทน หรือคาจางนักเรียน
นักศึกษา คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน โดยถัวจายภายในวงเงิน 50,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )

เปนเงิน

50,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการพัฒนาวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรและสาธิตการสอน
แบบบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คาวัสดุ คาจางเหมา คาตอบแทน
วิทยากร คาของขวัญของรางวัล คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอื่น ๆที่จําเปนโดย
ถัวจายภายในวงเงิน 50,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )

เปนเงิน

50,000 บาท

50,000 บาท

50,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการประกวดสภานักเรียน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาจัดประกวดสภานักเรียน เพื่อสรางจิตสํานึกประชาธิปไตย
ในโรงเรียน โดยจัดประชุมหรืออบรมนักเรียนและผูเกี่ยวของ จายเปนคาของขวัญ
ของรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ คาจัดทําเอกสารเผยแพร คาอาหารวางและ

20,000 บาท
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เครื่องดื่ม คาตอบแทนคณะกรรมการ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนโดยถัวจาย
ภายในวงเงิน 20,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )

เปนเงิน

20,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการเสริมสรางอัจฉริยภาพทางการศึกษา ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาอบรม พนักงานครูเทศบาล และเด็กนักเรียนที่เขารวมโครงการ
คาศึกษาดูงาน คาพาหนะในการสอบคัดเลือก หรือการเขาคายวิชาการตาง ๆ
คาวัสดุ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาสถานที่
คาที่พัก คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาตอบแทนนักเรียน
นักศึกษา ทํางานระหวางเรียน หรือปดภาคเรียน คาจางเหมา คาใชจายอื่น ๆ ที่
จําเปน โดยถัวจายภายในวงเงิน 50,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )

เปนเงิน

50,000 บาท

50,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการอยูคายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาจัดกิจกรรมอยูคายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา คาเขารวมชุมนุมลูกเสือทองถิ่น
แหงชาติ คาฝกอบรมนายหมู รองนายหมูลูกเสือ เนตรนารี ผูนํายุวกาชาด
และผูกํากับลูกเสือ โดยจายเปนคาพาหนะ คาอาหาร คาอาหารวางพรอม
เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
คาพิธีเปด - ปด งานฝกอบรม คาจัดทําเอกสารสิ่งพิมพ คาเชาเครื่องเสียง
คาจัดทําของที่ระลึก คาสาธารณูปโภค คาตอบแทนกิจกรรมการแสดงบนเวที
คาวัสดุงานบานงานครัว คาจางเหมารถยนตปรับอากาศ คาเชาเครื่องนอน
คาเชาที่พัก คาเชาเต็นท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนเกี่ยวกับโครงการ โดยถัวจายภายในวงเงิน
500,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )

เปนเงิน

500,000 บาท

500,000 บาท
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+ คาใชจายในโครงการสุขานาใช ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาจัดประกวดหองสุขา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
นครราชสีมา ใหมีมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย สวยงาม จายเปนคาตอบแทน
คณะกรรมการ คาจัดทําใบประกาศ โล ถวยรางวัล คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุสํานักงาน และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนโดยถัวจายภายใน
วงเงิน 50,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )

เปนเงิน

50,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการอบรมการปองกันการติดสารเสพติดและ
โรคเอดสในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา
ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาจัดอบรมนักเรียนประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษา
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา และเยาวชนในเขตเทศบาล จํานวน
ประมาณ 300 คน จายเปนคาอาหาร คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร คาสถานที่ คาวัสดุสํานักงาน คาแบบพิมพ คาศึกษาดูงาน คาจาง
เหมาและคาใชจายอืน่ ๆ ที่จําเปนโดยถัวจายภายในวงเงิน 120,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

เปนเงิน
เปนเงิน

เปนเงิน

120,000 บาท

100,000 บาท
20,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการพัฒนาดนตรีของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
นครราชสีมา ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาจัดสงนักเรียนเขาประกวดแสดงวงดนตรี เชน ประกวดดนตรี
ประเภทตาง ๆ หรือประกวดวงดนตรีพรอมหางเครื่อง และจายเปนคาวัสดุ
สํานักงาน คาเก็บตัวนักเรียน ผูควบคุม และผูที่เกี่ยวของ คาเบี้ยเลี้ยงไปราชการ
เพื่อเขารวมการแขงขัน คาพาหนะ คาตอบแทนวิทยากรพิเศษ คาตัดชุดเครื่อง
แตงกาย คาจัดทําฉากประกอบการแสดง คาวัสดุดนตรี คาน้ํามันเชื้อเพลิง
คาจางเหมา คาเชาชุดนักแสดง คาจางทําความสะอาดชุด และคาใชจายอื่น ๆ
ที่จําเปน โดยถัวจายภายในวงเงิน 200,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )

50,000 บาท

200,000 บาท

200,000 บาท
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+ คาใชจายในโครงการจัดงานวันแหงความสําเร็จของนักเรียนโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาจัดงานมอบประกาศนียบัตร แกนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3
และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จายเปนคาแบบพิมพ คาวัสดุสํานักงาน คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตกแตงสถานที่ คาพาหนะ คาจางเหมาและ
คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน โดยถัวจายภายในวงเงิน 50,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )

เปนเงิน

50,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาจัดอบรม เขาคายเพื่อปลูกฝงจิตสํานึกของนักเรียนใหเปน
คนดีของสังคม ประกอบดวยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา จายเปนคาวัสดุ
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาน้ํามันเชื้อเพลิง
คาจางเหมาพาหนะ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน โดยถัวจายภายในวงเงิน
60,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )

เปนเงิน

60,000 บาท

60,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการพัฒนาและสงเสริมการบริหารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาวัสดุ อุปกรณในการจัดทําและจัดหาสื่อการเรียนการสอน
จัดอบรมและศึกษาดูงานใหแกผูดูแลเด็กเล็ก คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ สําหรับใชเปนคาวัสดุสํานักงาน คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากรและกรรมการ คาสถานที่
คาของขวัญของรางวัล คาของที่ระลึก คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ คาพาหนะ คาจางเหมาและบริการ คาน้ํามันเชื้อเพลิงและคาใชจาย
อื่น ๆ ที่จําเปน โดยถัวจายภายในวงเงิน 240,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

50,000 บาท

240,000 บาท

3-4-14
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )

เปนเงิน

240,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการวันเยาวชนแหงชาติ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาจัดกิจกรรมในวันเยาวชนแหงชาติ วันที่ 20 กันยายน ไดแก
การแสดงบนเวที การเลนดนตรี การจัดเขาคาย เพื่อบําเพ็ญประโยชนแก
สวนรวม การรักษาสิ่งแวดลอม ฯลฯ รวมถึงการคัดเลือกเยาวชนที่มีความ
สามารถในดานตาง ๆ จํานวน 10 ดาน ๆ ละ 1 คน เชน ดานกีฬา ดานทําคุณ
ประโยชนตอสังคม ฯลฯ จายเปนคาตอบแทนกรรมการ คาของขวัญ ของรางวัล
คาอาหาร และเครื่องดื่ม คาใชจายเกี่ยวกับพิธีเปด คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาตอบแทนวงดนตรี
คาพาหนะ คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาเครื่องเสียง และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน
โดยถัวจายภายในวงเงิน 50,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )

เปนเงิน

50,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาจัดงานวันเด็กแหงชาติ ซึ่งเปนวันสําคัญตามมติคณะรัฐมนตรี
ที่กําหนดใหจัดในวันเสาร สัปดาหที่ 2 ของเดือนมกราคม โดยกําหนดใหจัด
กิจกรรมเพื่อการสันทนาการและนันทนาการ เชน การละเลน เบ็ดเตล็ด ประกวด
รองเพลง จัดนิทรรศการ การแสดงดนตรี จับฉลาก ของขวัญ ของรางวัล แก
กลุมเปาหมายประมาณ 2,000-3,000 คน จายเปนคาของขวัญ ของรางวัล
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ คาใชจายเกี่ยวกับพิธีเปด คาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน โดยถัวจายภายใน
วงเงิน 400,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )

เปนเงิน

50,000 บาท

400,000 บาท

400,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิน่
ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาจัดแขงขันกีฬา-กรีฑานักเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
นครราชสีมาและเปนเจาภาพในการจัดการแขงขันกีฬาระดับภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ และสงนักกีฬา – กรีฑาไปแขงขัน เพื่อจายเปนคาตอบแทน
กรรมการ คาของขวัญ ของรางวัล คาอาหารและเครื่องดื่ม คาใชจายเกี่ยวกับพิธี

1,000,000 บาท
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เปด คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของนักกีฬา-กรีฑา และผูเกี่ยวของ คาเก็บตัวนักกีฬา-กรีฑา คาพาหนะ
คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาชุดกีฬา คาวัสดุ-อุปกรณกีฬา และคาใชจายอื่น ๆ ทีจ่ ําเปน
โดยถัวจายภายในวงเงิน 1,000,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )

เปนเงิน

1,000,000 บาท

+ คาใชจา ยในโครงการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชนเทศบาลนคร
นครราชสีมา ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาจัดการแขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ และแขงขันกีฬาชิงถวย
พระราชทานฯ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ไดแก เทเบิลเทนนิส ฟุตบอล
วอลเลยบอล บาสเกตบอล เซปกตะกรอ เปตอง วายน้ํา และกีฬาชนิดอื่น ๆ
จายเปนคาเก็บตัวฝกซอม คาตอบแทนกรรมการ คาวัสดุ คาพาหนะ คาจาง
เหมาบริการ คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาของขวัญของรางวัล คาอาหารและเครื่องดื่ม
คาใชจายเกี่ยวกับพิธีการ คาอาหารทําการนอกเวลาราชการ คาวัสดุอุปกรณ
กีฬา และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน โดยถัวจายภายในวงเงิน 1,000,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

เปนเงิน
เปนเงิน

900,000 บาท
100,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการสงนักกีฬาของสมาชิกศูนยเยาวชนสุรนารี
เขารวมแขงขัน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาจัดสงนักกีฬาที่เปนสมาชิกของศูนยเยาวชนสุรนารี และเก็บ
ตัว เพื่อเขาแขงขันกีฬาในรายการตาง ๆ อาทิ เพาะกาย ฟุตบอล วอลเลยบอล
ชาย-หญิง เทเบิลเทนนิส วายน้ํา และกรีฑา ฯลฯ จายเปนคาเชาที่พักนักกีฬา
และเจาหนาที่ผูควบคุม คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาน้ํามันเชื้อเพลิง และ
คาใชจา ยอื่นๆ ที่จําเปน โดยถัวจายภายในวงเงิน 50,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )

เปนเงิน

1,000,000 บาท

50,000 บาท

50,000 บาท
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+ คาใชจายในโครงการแขงขันกีฬา-กรีฑาเด็กเล็ก ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาจัดแขงขันกีฬา-กรีฑาเด็กเล็ก 3 ขวบ เด็กอนุบาล สังกัด
เทศบาลนครนครราชสีมา ทั้งภายในและภายนอกเขตเทศบาลและผูที่เกี่ยวของ
เพื่อจายเปนคาตอบแทนกรรมการ คาวัสดุ คาของขวัญ ของรางวัล คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจายเกี่ยวกับพิธีเปด-ปด คาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาจางเหมาและบริการ คาพาหนะ คาน้ํามัน
เชื้อเพลิง คาชุดกีฬา คาวัสดุและอุปกรณกีฬา คาสนับสนุนขบวนแห และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน โดยถัวจายภายในวงเงิน 200,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )

เปนเงิน

200,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการดนตรีเพื่อประชาชน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาจัดจางดนตรีสากล ดนตรีพื้นบาน มาแสดงในสถานที่
สาธารณะ สวนสาธารณะ เพื่อใหเด็กเยาวชน และประชาชน ไดมีโอกาสพักผอน
หยอนใจในวันสําคัญตาง ๆ จายเปนคาเชาเวที คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ คาพาหนะ คาน้ํามันเชื้อเพลิงและคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน โดยถัว
จายภายในวงเงิน 300,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )

เปนเงิน

เปนเงิน

300,000 บาท

300,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการอบรมวินัยจราจร ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาจัดการอบรมใหความรูแกนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน
เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และอื่น ๆ
ที่จําเปน โดยถัวจายภายในวงเงิน 30,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา )
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )

200,000 บาท

30,000 บาท

30,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการจัดตั้ง K. K. PARK (Korat Knowledg Park)
ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาปรับปรุงหองสมุดพลังงานแสงอาทิตย ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศซอมแซมหองสมุด จัดหาหนังสือเพิ่มเติม ฯลฯ จัดมุมสงเสริมการอาน

100,000 บาท
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คาวัสดุสํานักงาน วัสดุการศึกษา คาใชจายอืน่ ที่จําเปน ฯลฯ โดยถัวจายภายใน
วงเงิน 100,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )

เปนเงิน

100,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการหองสมุดเด็กแหลงเรียนรูอยางยั่งยืน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาจัดอบรมเด็กเยาวชน ประชาชนในการทําสื่อสงเสริมการอาน
จัดกิจกรรมตาง ๆ และจัดกิจกรรมประกวดหองสมุดของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จายเปนคาวัสดุสํานักงาน วัสดุการศึกษา ของขวัญและรางวัล คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาตอบแทนคณะกรรมการ วิทยากร คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ คาจางเหมาเขาเลม คาใชจายอื่นที่จําเปนโดยถัวจายภายในวงเงิน
100,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )

เปนเงิน

100,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการหองสมุดเคลื่อนที่ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาจัดกิจกรรมของหองสมุดศูนยเยาวชนสุรนารี อาทิ กิจกรรม
ยอดนักอาน กิจกรรมสงเสริมการอาน จัดนิทรรศการ ฯลฯ จายเปนคาวัสดุ
สํานักงาน คาตอบแทนกรรมการ คาของขวัญ ของรางวัล และคาใชจาย
อื่น ๆ ที่จําเปน โดยถัวจายภายในวงเงิน 40,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )

เปนเงิน

เปนเงิน

40,000 บาท

40,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการจัดกิจกรรมคายเยาวชนอนุรักษธรรมชาติ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุสํานักงาน คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม ฯลฯ ที่จําเปน โดยถัวจายภายในวงเงิน 20,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

100,000 บาท

20,000 บาท

20,000 บาท

+ คาใชจายในงานลอยกระทง ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินรางวัล ของรางวัล เงินสนับสนุนการประกวดกระทง ขบวน
แหและผูเขาประกวดนางนพมาศ คาตอบแทน คาอาหารทําการนอกเวลา

1,000,000 บาท
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ราชการ คาวัสดุ คาเชาเครื่องเสียง คามหรสพ วงดนตรีและวงดุริยางค
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาแรงงาน คาเย็บ
หนังสือเขาปกหนังสือตาง ๆ คารถสุขาเคลื่อนที่ คาจัดทํารถขบวนของเทศบาล
คาโฆษณาและเผยแพรขาววิทยุกระจายเสียง โทรทัศน และคาใชจายอืน่ ๆ
ที่จําเปน โดยถัวจายภายในวงเงิน 1,000,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น( จายจากรายได )

เปนเงิน

1,000,000 บาท

+ คาใชจายในงานวันขึ้นปใหม ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในพิธีสงฆ คาภาชนะใสขาวสารอาหารแหง คาอาหาร
และเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนโดยถัวจายภายในวงเงิน
500,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น( จายจากรายได )

เปนเงิน

500,000 บาท

+ คาใชจายในงานวันมาฆบูชา ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในพิธีสงฆ คาของขวัญ ของรางวัล คาอาหาร
และเครื่องดื่ม เงินรางวัล การประกวดวาดภาพ การประกวดประทีปโคมถือ
และการประกวดสวดทํานองสรภัญญะ คาของที่ระลึกสําหรับคณะกรรมการ
ตัดสิน คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน โดยถัวจายภายในวงเงิน 180,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น( จายจากรายได )

เปนเงิน

เปนเงิน

180,000 บาท

180,000 บาท

+ คาใชจายในงานวันฉลองชัยชนะทาวสุรนารี ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในวันที่ 23 มีนาคม ของทุกป การทําบุญตักบาตร
บวงสรวง จัดนิทรรศการ ฯลฯ คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน โดยถัวจายภายใน
วงเงิน 50,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น( จายจากรายได )

500,000 บาท

50,000 บาท

50,000 บาท

+ คาใชจายในงานสงกรานต ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเงินรางวัล เงินสนับสนุน ขบวนแหการละเลนที่เขารวมขบวน

500,000 บาท
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และการประกวดประกอบอาหารคาว-หวาน คาใชจายในพิธีสงฆ คาใชจาย
ในพิธีรดน้ํา ขอพร คาอาหารและเครื่องดื่ม คาใชจายในการประชาสัมพันธ
คาจัดทํา รถขบวนของเทศบาล คาของขวัญ ของรางวัล และคาใชจายอื่นๆ ที่
จําเปน โดยถัวจายภายในวงเงิน 500,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น( จายจากรายได )

เปนเงิน

500,000 บาท

+ คาใชจายในงานวันเทศบาล วันที่ 24 เมษายน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในพิธีสงฆ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาใชจาย
งานจัดนิทรรศการเกี่ยวกับงานของเทศบาลและคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน
โดยถัวจายภายในวงเงิน 180,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น( จายจากรายได )

เปนเงิน

180,000 บาท

+ คาใชจายในงานวันวิสาขบูชา ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเงินรางวัลการประกวด ประทีปโคมถือ โตะหมูบูชา
การวาดภาพ คาใชจายในพิธีสงฆ คาของขวัญของรางวัล คาอาหารและ
เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน โดยถัวจายภายในวงเงิน
180,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น( จายจากรายได )

เปนเงิน

เปนเงิน

180,000 บาท

180,000 บาท

+ คาใชจายในงานแหเทียนพรรษา ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเงินรางวัล เงินสนับสนุน การประกวดตนเทียนและขบวนแห
คาใชจายในพิธีสงฆ คาตอบแทนวงดนตรี คาตอบแทนการแสดง คามหรสพ
คาของขวัญของรางวัล คาวัสดุ คาเชาเครื่องเสียง คาอาหารและเครื่องดื่ม
คาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาแรงงาน คาใชจายในการประชาสัมพันธ
และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน โดยถัวจายภายในวงเงิน 2,350,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น( จายจากรายได )

180,000 บาท

2,350,000 บาท

2,350,000 บาท
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+ คาใชจายในงานทอดกฐินสามัคคี ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในพิธีสงฆ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาเครื่องกฐิน
คาพิมพใบฎีกา และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน โดยถัวจายภายในวงเงิน
200,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น( จายจากรายได )

เปนเงิน

200,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการเทศกาลถือศีลกินเจ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมถือศีลกินเจ คาตอบแทน คาอาหาร
อาหารวาง และเครื่องดื่ม จัดทําสื่อประชาสัมพันธและใชจายอื่น ๆ เทาที่จําเปน
โดยถัวจายภายในวงเงิน 180,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น( จายจากรายได )

เปนเงิน

เปนเงิน

180,000 บาท

180,000 บาท

+ คาใชจายโครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวตอนรับเทศกาล
ตรุษจีน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายจัดการสงเสริมการทองเที่ยวและเพิ่มรายได
ประกอบดวย
- จัดตกแตงประดับเมืองดวยดอกไมและไฟประดับ
- จัดประกวดการจัดดอกไม การประกวดการแตงกายของสตรีและเด็ก
- จัดการแสดงศิลปะประจําทองถิ่นและการแสดงอื่น ๆ
- การออกรานอาหารและสินคาตาง ๆ
- จัดตกแตงประดับพื้นที่ประตูเมืองและอาคารที่อยูในบริเวณสวนอนุสรณ
สถานวีรกรรมทาวสุรนารี จายเปนคาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และคาใชจาย
อื่น ๆ โดยถัวจายภายในวงเงิน 1,800,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น( จายจากรายได )

200,000 บาท

1,800,000 บาท

1,800,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการวันแหงความรัก ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแหงความรัก
เปนคาตกแตงสถานที่ จัดการประกวดกิจกรรม คาสนับสนุน คาตอบแทน

80,000 บาท
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คาใชสอยการจัดกิจกรรมการแสดงตาง ๆ คาของขวัญของรางวัล คาวัสดุ
อุปกรณ ในการดําเนินงาน คาใชจายอื่น ๆ โดยถัวจายภายในวงเงิน
80,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น( จายจากรายได )

เปนเงิน

80,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการพัฒนาโรงเรียนตนแบบ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาดําเนินงานตามโครงการพัฒนาโรงเรียนตนแบบของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา คาฝกอบรม ศึกษาดูงาน คาตอบแทน
วิทยากร คาวัสดุ คาของขวัญของรางวัล คาอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่ม
คาจางเหมาบริการ คาน้ํามันเชื้อเพลิง ฯลฯ คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนโดยถัวจาย
ภายในวงเงิน 1,800,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

1,800,000 บาท

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )เปนเงิน

1,800,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการสนับสนุนและสงเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา
ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในการสนับสนุนดานสื่อการเรียน
การสอน นวัตกรรมทางการศึกษาแกโรงเรียนที่รับถายโอน สนับสนุน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา และ
โรงเรียนที่รับถายโอน คาวัสดุ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาตอบแทนวิทยากร คาสถานที่ คาตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน โดยถัวจายภายในวงเงิน 40,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )

เปนเงิน

40,000 บาท

40,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการฝกอบรมพัฒนาทางวิชาการกลุมการศึกษา
ทองถิ่นที่ 11 ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ คาจางเหมา คาเชาที่พกั
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาของขวัญของรางวัลและ
คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน โดยถัวจายภายในวงเงิน 100,000 บาท

100,000 บาท
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(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

100,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการนิเทศและการเยี่ยมชมสถานศึกษากลุม
การศึกษาทองถิ่นที่ 11 ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ คาจางเหมา คาเชาที่พัก
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาของที่ระลึก คาอาหาร อาหาร
วาง และเครื่องดื่ม คาใชจายในการเดินทางไปราชการ และคาใชจายอื่น ๆ
เทาที่จําเปน โดยถัวจายภายในวงเงิน 80,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

80,000 บาท

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

80,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการประมวลผลการประเมินคุณภาพกลุมการศึกษา
ทองถิ่นที่ 11 ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ คาจางเหมา คาเชาที่พัก
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของขวัญของรางวัล คาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ และคาใชจาย
อื่น ๆ ที่จําเปน โดยถัวจายภายในวงเงิน 100,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

100,000 บาท

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

100,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทําแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดทําแผนการจัดการศึกษาดีเดน คาตอบแทน
คาอาหารอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ คาจางเหมาบริการ คาของขวัญของ
รางวัลและคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนโดยถัวจายภายในวงเงิน 1,200,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

1,200,000 บาท

1,200,000 บาท
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+ คาใชจายในโครงการหองเรียนสองภาษา โรงเรียนเทศบาล 3
(ยมราชสามัคคี) ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาตอบแทนครูชาวตางชาติ ครูชาวไทย คาพาหนะ คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาอาหารสําหรับการเรียนรูนอกสถานที่สําหรับหองเรียนสอง
ภาษา ระดับอนุบาล 1 อนุบาล 2 ของโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)
และคาใชจายอื่นที่จําเปนโดยถัวจายภายในวงเงิน 1,000,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )

เปนเงิน

1,000,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการเปดสอนหลักสูตรคูขนาน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาการฝกอบรมจัดทําหลักสูตรคูขนานรวมกันระหวางโรงเรียน
กับสถาบันอาชีวศึกษา คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุฝกอบรม คาอาหารวาง
คาอาหารกลางวัน คาจางเหมาบริการ คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ คาของขวัญของรางวัล คาจางนักศึกษาหรือคาตอบแทนนักศึกษา
คาเชาสถานที่ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน
โดยถัวจายภายในวงเงิน 500,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )

เปนเงิน

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )

เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน

500,000 บาท

500,000 บาท

- รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ ตั้งไว
+ คาใชจา ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร พนักงานเทศบาล
บุคลากรครูบุคลากรทางการศึกษา ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เชน
คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก ระหวางเดินทาง
ไปราชการเพื่อเขารับการอบรมไปติดตอราชการตางจังหวัดหรือโอน(ยาย)
พนักงานเทศบาล
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา( จายจากรายได )
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )

1,000,000 บาท

100,000
500,000
700,000
30,000

บาท
บาท
บาท
บาท

3,130,000 บาท
1,370,000 บาท
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งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น( จายจากรายได )

เปนเงิน

20,000 บาท

เปนเงิน

20,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการจัดซื้อชุดเครื่องแบบใหแกเด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ตัง้ ไว
สําหรับจายเปนคาจัดซื้อชุดเครื่องแบบใหแกเด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาล โดยถัวจายภายในวงเงิน 150,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )

เปนเงิน

150,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการประชาสัมพันธการจัดการศึกษา เทศบาลนคร
นครราชสีมา ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาจัดทําเอกสารสรุปผลการจัดการศึกษา เพื่อใชเผยแพรให
โรงเรียนในสังกัด จายเปนคาจัดพิมพเปนรูปเลม คาวัสดุสํานักงานและคาใชจาย
อื่น ๆ ที่จําเปน โดยถัวจายภายในวงเงิน 130,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )

เปนเงิน

เปนเงิน

130,000 บาท

130,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการวัดผลและประเมินผล ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
โรงเรียน เพื่อจัดทําหรือจัดหาขอทดสอบ ในการวัดผลประเมินผลของนักเรียน
จายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาวัสดุสํานักงานและ
คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน โดยถัวจายภายในวงเงิน 80,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )

150,000 บาท

80,000 บาท

80,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการสงเสริมการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ ตั้งไว 1,400,000 บาท
สําหรับจายเปนคาตอบแทนวิทยากร จัดทําเอกสาร คาวัสดุสํานักงาน
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา โดยถัวจายภายในวงเงิน
1,400,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
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ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )

เปนเงิน

1,400,000 บาท

คาวัสดุ ตั้งไว
- วัสดุสํานักงาน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ปากกา และเครื่อง
เขียนแบบพิมพตาง ๆ ใชในสํานักงาน หนังสือหองสมุด ฯลฯ
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา( จายจากรายได )
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )
สํานักการศึกษา
เปนเงิน
300,000 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เปนเงิน
60,000 บาท
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น( จายจากรายได )

เปนเงิน
เปนเงิน

200,000 บาท
360,000 บาท

เปนเงิน

400,000 บาท

เปนเงิน

40,000 บาท

- วัสดุสํานักงาน (วัสดุการศึกษา) ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาวัสดุอุปกรณที่ใชในสถานศึกษาและใชเกี่ยวกับการเรียน
การสอน งานเลือกแขนงตาง ๆ ฯลฯ ของหนวยงานในสังกัดสํานักการศึกษา
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา โรงเรียนที่รับถายโอนฯ และศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของเทศบาลนครนครราชสีมา
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )
สํานักการศึกษา
เปนเงิน
100,000 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เปนเงิน
60,000 บาท
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )

เปนเงิน

160,000 บาท

เปนเงิน

100,000 บาท

- วัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน สายไฟฟา หลอดไฟฟา ฯลฯ
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา( จายจากรายได )
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )
สํานักการศึกษา
เปนเงิน
50,000 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เปนเงิน
50,000 บาท
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น( จายจากรายได )

เปนเงิน
เปนเงิน

5,000 บาท
100,000 บาท

เปนเงิน

80,000 บาท

เปนเงิน

20,000 บาท

64,682,800 บาท
1,000,000 บาท

260,000 บาท

205,000 บาท
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- วัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว
+ คาวัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว ไดแก อุปกรณงานบาน แปรง
ผงซักฟอก ไมกวาด ฯลฯ
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา( จายจากรายได )
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )
สํานักการศึกษา
เปนเงิน
40,000 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เปนเงิน
60,000 บาท
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น( จายจากรายได )

เปนเงิน
เปนเงิน

20,000 บาท
100,000 บาท

เปนเงิน

200,000 บาท

เปนเงิน

100,000 บาท

+ คาอาหารเสริม (นม) ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล โรงเรียนที่รับถายโอนฯ และตามโครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)
สําหรับเด็กเรรอน

59,152,800 บาท
420,000 บาท

44,883,200 บาท

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )
โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)

เปนเงิน 2,291,400
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)
เปนเงิน 1,716,300
โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)
เปนเงิน 1,821,800
โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชํา)
เปนเงิน 1,505,200
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดปาจิตตสามัคคี) เปนเงิน
784,500
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เปนเงิน 1,038,800
โรงเรียนรับถาย(โอน)
เปนเงิน 33,874,400
งานระดับมัธยมศึกษา( จายจากรายได )
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
เปนเงิน 1,830,800
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )

เปนเงิน

43,032,400 บาท

เปนเงิน

1,830,800 บาท

เปนเงิน

20,000 บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

+ คาอาหารกลางวัน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับมัธยมศึกษา( จายจากรายได )
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดปาจิตตสามัคคี) เปนเงิน
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
เปนเงิน

เปนเงิน

13,849,600 บาท

13,849,600 บาท

317,200 บาท
13,532,400 บาท

- วัสดุกอสราง ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ปูนซิเมนต ทราย และกระเบื้อง รวมทั้งวัสดุ

860,000 บาท
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กอสรางอื่น ฯลฯ
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )
เปนเงิน
สํานักการศึกษา
เปนเงิน
200,000 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เปนเงิน
60,000 บาท
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )
เปนเงิน
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )
เปนเงิน

260,000 บาท

300,000 บาท
300,000 บาท

- วัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก ยางใน ฯลฯ
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา( จายจากรายได )
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )

เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน

30,000 บาท
50,000 บาท
50,000 บาท

- วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ไดแก น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล
น้ํามันกาด น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา( จายจากรายได )
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )

เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน

590,000 บาท

90,000 บาท

450,000 บาท
50,000 บาท

- วัสดุการเกษตร ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน ปุย ดิน และอุปกรณตาง ๆ ฯลฯ
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )
เปนเงิน
สํานักการศึกษา
เปนเงิน
50,000 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เปนเงิน
60,000 บาท

580,000 บาท

300,000 บาท
200,000 บาท
80,000 บาท

- วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน แอลกอฮอล เวชภัณฑ
น้ํายาตาง ๆ ฟลูออไรด คลอรีน ฯลฯ
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )
เปนเงิน
สํานักการศึกษา
เปนเงิน
30,000 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เปนเงิน
60,000 บาท
งานระดับมัธยมศึกษา( จายจากรายได )
เปนเงิน
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )
เปนเงิน

130,000 บาท

110,000 บาท

330,000 บาท

3-4-28
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )

เปนเงิน

220,000 บาท

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษโปสเตอร สี แผนซีดี
มวนเทป วีดีโอเทป ฯลฯ
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา( จายจากรายได )
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )
สํานักการศึกษา
เปนเงิน
50,000 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เปนเงิน
60,000 บาท
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น( จายจากรายได )

เปนเงิน
เปนเงิน

5,000 บาท
110,000 บาท

เปนเงิน

60,000 บาท

เปนเงิน

30,000 บาท

- วัสดุเครื่องแตงกาย ตั้งไว
+ คาเครื่องแตงกาย ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องแตงกายนาฏศิลป สําหรับเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน
ในศูนยเยาวชน ฯลฯ
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )

เปนเงิน

เปนเงิน
เปนเงิน

450,000 บาท

300,000 บาท
150,000 บาท

+ คาเครื่องหมกันหนาว ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องหมกันหนาว นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
นครราชสีมา และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของเทศบาล
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )

เปนเงิน

เปนเงิน

50,000 บาท

50,000 บาท

- วัสดุกีฬา ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาวัสดุอุปกรณกีฬาศูนยเยาวชน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ
และโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา โรงเรียนที่รับถายโอนฯ
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )

530,000 บาท
30,000 บาท

30,000 บาท

+ คาเครื่องแบบนักเรียน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )
งานระดับมัธยมศึกษา( จายจากรายได )

205,000 บาท

100,000 บาท

300,000 บาท

3-4-29
สํานักการศึกษา
เปนเงิน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เปนเงิน
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )

40,000 บาท
60,000 บาท
เปนเงิน

200,000 บาท

- วัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว
370,000 บาท
สําหรับจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ไดแก แผนหรือจานบันทึกขอมูล เทปบันทึก
ขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพ โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา( จายจากรายได )
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได
สํานักการศึกษา
เปนเงิน
60,000 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เปนเงิน
60,000 บาท
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น( จายจากรายได )

เปนเงิน
เปนเงิน

100,000 บาท
120,000 บาท

เปนเงิน

100,000 บาท

เปนเงิน

50,000 บาท

- วัสดุดนตรี ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาวัสดุเครื่องดนตรี ฯลฯ ของศูนยเยาวชน หนวยงาน
ในสังกัดสํานักการศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )
เปนเงิน
สํานักการศึกษา
เปนเงิน
40,000 บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เปนเงิน
60,000 บาท
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )
เปนเงิน

140,000 บาท

100,000 บาท

40,000 บาท

- วัสดุอื่นๆ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาวัสดุอื่น ๆ ที่ไมเขาลักษณะวัสดุในหมวดตาง ๆ ฯลฯ
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )

เปนเงิน
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )
เปนเงิน

10,000 บาท
10,000 บาท
10,000 บาท

หมวดคาสาธารณูปโภค ตั้งไว
คาสาธารณูปโภค ตั้งไว
- คาไฟฟา ตั้งไว
สําหรับจายเปนคากระแสไฟฟาของหนวยงานในสังกัดสํานักการศึกษา
และสนามกีฬากลางฯ ที่อยูในความรับผิดชอบของเทศบาลนครนครราชสีมา
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )

เปนเงิน

30,000 บาท

1,300,000 บาท

4,645,000 บาท
4,645,000 บาท
3,330,000 บาท

3-4-30
งานระดับมัธยมศึกษา( จายจากรายได )
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน

700,000 บาท
130,000 บาท
1,200,000 บาท

- คาน้ําประปา ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาน้ําประปาของหนวยงานในสังกัดสํานักการศึกษา โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล และสนามกีฬากลางฯ ที่อยูในความรับผิดชอบของเทศบาลนคร
นครราชสีมา
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )
งานระดับมัธยมศึกษา( จายจากรายได )
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน

400,000
300,000
60,000
200,000

บาท
บาท
บาท
บาท

- คาโทรศัพท ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาโทรศัพทในการติดตอราชการกับหนวยงานอื่น ๆ ของ
หนวยงานในสังกัดสํานักการศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา( จายจากรายได )
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )
งานระดับมัธยมศึกษา( จายจากรายได )
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน

20,000
50,000
20,000
30,000
17,000

137,000 บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

- คาบริการทางดานโทรคมนาคม ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาบริการทางอินเตอรเน็ต การเชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูง
คาบริการรายเดือน ของสํานักการศึกษา โรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ
หนวยงานในสังกัดสํานักการศึกษา
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา( จายจากรายได )
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน

70,000
100,000
24,000
24,000

หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว
เงินอุดหนุน ตั้งไว
- เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ตั้งไว
+ เงินอุดหนุนเทศบาลเจาภาพการจัดการแขงขันกีฬา ตั้งไว

960,000 บาท

218,000 บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

50,590,000 บาท
50,590,000 บาท
370,000 บาท
50,000 บาท

3-4-31

สําหรับจายเปนเงินอุดหนุนเทศบาลเจาภาพจัดการแขงขันกีฬา นักเรียนเทศบาล
และเมืองพัทยาระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามนัยหนังสือที่
ลย 52001/ว1745 ลว 18 มิถุนายน 2551
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )

เปนเงิน

50,000 บาท

+ เงินอุดหนุนการรวมงานชุมนุมลูกเสือทองถิ่นแหงชาติ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเขารวมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือทองถิ่นแหงชาติของลูกเสือ
เนตรนารี และยุวกาชาด ผูกํากับ ของสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
นครราชสีมา คาลงทะเบียนหมูละ 20,000 บาท ตามนัยหนังสือดวนมาก ที่ มท
0893.2/ว1256 ลว 29 มิถุนายน 2552
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับมัธยมศึกษา( จายจากรายได )

เปนเงิน

300,000 บาท

+ เงินอุดหนุนเทศบาลเจาภาพจัดการนิทรรศการทางวิชาการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินสนับสนุนเทศบาลเจาภาพจัดการนิทรรศการทางวิชาการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามนัยหนังสือที่ ลย 52001/ว1745 ลว 18 มิถุนายน
2551
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )

เปนเงิน

300,000 บาท

20,000 บาท

20,000 บาท

- เงินอุดหนุนสวนราชการ เอกชนหรือกิจการเปนสาธารณประโยชน
ตั้งไว
+ เงินอุดหนุนใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ตั้งไว

50,220,000 บาท
200,000 บาท

สําหรับจายเปนเงินสนับสนุนใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่ใหความ
อนุเคราะห เครื่องมือ วิทยากร อุปกรณและหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรแก
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับมัธยมศึกษา( จายจากรายได )

เปนเงิน

200,000 บาท

+ เงินอุดหนุนสถานศึกษาที่ถายโอนภารกิจ ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินอุดหนุนใหแกสถานศึกษาที่ถายโอนภารกิจใหเทศบาล
เปนคาอาหารกลางวัน

49,920,000 บาท

3-4-32
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

49,920,000 บาท

+ เงินอุดหนุนเพื่อบํารุงกิจการศาสนา ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินอุดหนุนเพื่อบํารุงกิจการศาสนาของโรงเรียนสอน
พระพุทธศาสนา และวัดภายในเขตเทศบาล
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น( จายจากรายได )

เปนเงิน

100,000 บาท

100,000 บาท

หมวดรายจายอื่น ตั้งไว
- รายจายอื่นจายจากเงินอุดหนุนฯ ตั้งไว
+ คาใชจายสนับสนุนอาหารกลางวัน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาอาหารกลางวัน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครนครราชสีมา ตามนัยหนังสือ ที่ มท 0893.3/ว1226
ลว 23 มิถุนายน 2552

29,544,800 บาท
29,544,800 บาท
12,580,300 บาท

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )
โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)
โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)

โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชํา)
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดปาจิตตสามัคคี)

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน

2,974,400
2,228,200
2,366,000
1,955,200
1,021,800
2,034,700

เปนเงิน

12,580,300 บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

+ คาใชจายเงินรายหัวนักเรียนในสถานศึกษา ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเงินรายหัวนักเรียน คาวัสดุการศึกษา คาตอบแทน คาใชสอย
คาใชจายในการจัดฝกอบรม คาจางเหมาบริการ คากิจกรรมอื่น คาซอมแซม
ฯลฯ คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลนคร
นครราชสีมา โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา ตามนัยหนังสือ ที่
มท 0893.2/ว1918 ลว 16 มิถุนายน 2552
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน
โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)
โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)

โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชํา)
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดปาจิตตสามัคคี)

เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน

2,241,000
1,672,100
1,779,100
1,465,300
760,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

8,253,500 บาท

14,704,900 บาท
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ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เปนเงิน
335,400
งานระดับมัธยมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )
โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)
เปนเงิน 1,607,600
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)
เปนเงิน
819,000
โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)
เปนเงิน 1,442,000
โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชํา)
เปนเงิน 1,205,000
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดปาจิตตสามัคคี) เปนเงิน
427,000
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
เปนเงิน
950,800

บาท
เปนเงิน

6,451,400 บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

+ คาพาหนะนําสงเด็กไปสถานพยาบาล ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาพาหนะนําสงเด็กไปสถานพยาบาล ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา ตามนัยหนังสือ ที่ มท 0893.3/ว1226
ลว 23 มิถุนายน 2552

5,600 บาท

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เปนเงิน

เปนเงิน

5,600 บาท

5,600 บาท

+ คาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในการพัฒนาผูดูแลเด็ก คาพัฒนาครู ครูอัตราจาง และ
บุคลากรทางการศึกษา เปนคาลงทะเบียนในการฝกอบรมตาง ๆ ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
นครราชสีมา ตามนัยหนังสือ ที่ มท 0893.3/ว1226 ลว 23 มิถุนายน 2552

1,038,000 บาท

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

เปนเงิน
249,000
เปนเงิน
168,000
โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)
เปนเงิน
207,000
โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชํา)
เปนเงิน
150,000
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดปาจิตตสามัคคี) เปนเงิน
87,000
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เปนเงิน
78,000
งานระดับมัธยมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
เปนเงิน
99,000
โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)

เปนเงิน

939,000 บาท

เปนเงิน

99,000 บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

+ คาใชจายในโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา คาอบรมเชิงปฏิบัติการ สําหรับใช
เปนคาศึกษาดูงาน คาวัสดุ คาตอบแทนวิทยากร คาจางพิมพเอกสาร
คาอาหาร คาอาหารวางและ เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาเชาที่พัก

108,000 บาท

3-4-34

คาพาหนะคาจางเหมา คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ โรงเรียนละ 18,000 บาท
โดยถัวจายภายในวงเงิน 108,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

งานระดับมัธยมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

เปนเงิน
เปนเงิน

90,000 บาท
18,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในการอบรมใหความรู การประชุมเชิงปฏิบัติการ
คาศึกษาดูงาน คาวัสดุ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร คาของที่ระลึก คาเชาสถานที่ คาตอบแทนปฏิบัติการนอกเวลาราชการ
คาจางเหมาบริการ คาพาหนะ คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนโดยถัวจายภายในวงเงิน 1,000,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

1,000,000 บาท

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชํา)

เปนเงิน

เปนเงิน

1,000,000 บาท

1,000,000 บาท

+ คาบริการทางดานโทรคมนาคม ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาบริการทางอินเตอรเน็ต การเชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูง
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา

108,000 บาท

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

งานระดับมัธยมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

เปนเงิน
เปนเงิน

90,000 บาท
18,000 บาท

รายจายเพื่อการลงทุน ตั้งไว
5,905,300 บาท
แยกเปน
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว
คาครุภัณฑ ตั้งไว
สํานักการศึกษา
- ครุภัณฑสํานักงาน ตั้งไว
+ ตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 ตอน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 ตอน ตอนบนเปนกระจก ตอนลาง
เปนบานทึบ ของหองสมุด จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 7,500 บาท
ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน

5,905,300 บาท
3,003,300 บาท
7,500 บาท
7,500 บาท
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(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

เปนเงิน

7,500 บาท

สํานักการศึกษา
- ครุภัณฑการเกษตร ตั้งไว
+ เครื่องปมน้ําไดโว ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องปมน้ําไดโว ขนาดทอ 2 นิ้ว กําลังไฟฟา 550 วัตต
แรงดันไฟฟา 220 โวลท ความสูงสุด 12 เมตร ปริมาณน้ําสงไดสูงสุด 260
ลิตร / นาที คุณสมบัติพิเศษมีสวิทซลูกลอย (ตัดน้ําอัตโนมัติเมื่อน้ําแหง)
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 4,500 บาท เปนเงิน 13,500 บาท สําหรับงานศูนยเยาวชน
ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

เปนเงิน

13,500 บาท

สํานักการศึกษา
- ครุภัณฑกอสราง ตั้งไว
+ เครื่องปมลม ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องปมลม ขนาดแรงมา 2 แรงมา จํานวนกระบอกสูบ
2 หัว แรงดัน 8 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร รอบ 650 รอบตอนาที ปริมาณลม
235 ลิตรตอนาที ขนาดถังลม 85 ลิตร มอเตอร 220 โวลท จํานวน 1 เครื่อง
เปนเงิน 22,000 บาท สําหรับงานศูนยเยาวชน ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อให
เหมาะสมกับการใชงาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

เปนเงิน

22,000 บาท
22,000 บาท

22,000 บาท

สํานักการศึกษา
- ครุภัณฑงานบานงานครัว ตั้งไว
+ เครื่องทําน้ําเย็น ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องทําน้ําเย็น วัสดุเปนโลหะไมเปนสนิม จํานวน 1 เครื่อง
เปนเงิน 3,200 บาท สําหรับหองสมุด ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับ
การใชงาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม

13,500 บาท
13,500 บาท

3,200 บาท
3,200 บาท

3-4-36
แผนงานการศึกษา
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

เปนเงิน

3,200 บาท

สํานักการศึกษา
- ครุภัณฑโรงงาน ตั้งไว
+ เครื่องเจียและขัดไฟฟา ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องเจียและขัดไฟฟาขนาด 4 นิ้ว มีระบบล็อคเพลา เพื่อการ
เปลี่ยนจานเจียร ขนาด 100 มม. กําลัง 680 วัตต หนัก 1.4 กก. จํานวน 1 เครื่อง
เปนเงิน 3,500 บาท สําหรับงานศูนยเยาวชน ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อให
เหมาะสมกับการใชงาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

เปนเงิน

3,500 บาท

สํานักการศึกษา
- ครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งไว
+ เครื่องพิมพ All in one ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องพิมพ All in one (คณะกรรมการจัดซื้อ/จาง กําหนด
คุณสมบัต)ิ จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 6,000 บาท สําหรับหองสมุด
ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

เปนเงิน

เปนเงิน

82,000 บาท
6,000 บาท

6,000 บาท

+ เครื่องสํารองไฟ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องสํารองไฟ ขนาดไมต่ํากวา 700 VA จํานวน 2 เครื่อง ๆ
ละ 3,000 บาท เปนเงิน 6,000 บาท สําหรับหองสมุด ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อให
เหมาะสมกับการใชงาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

3,500 บาท
3,500 บาท

6,000 บาท

6,000 บาท

+ เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ (คณะกรรมการจัดซื้อ/จาง กําหนด
คุณสมบัต)ิ จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท สําหรับ
หองสมุด ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

60,000 บาท

3-4-37
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

เปนเงิน

60,000 บาท

+ เครื่องพิมพ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องพิมพ Laserjet (คณะกรรมการจัดซื้อ/จาง กําหนด
คุณสมบัต)ิ จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 10,000 บาท สําหรับหองสมุด
ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

เปนเงิน

10,000 บาท

10,000 บาท

โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)
- ครุภัณฑสํานักงาน ตั้งไว
+ โตะอาหารพื้นไมเนื้อแข็ง ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาโตะอาหารพื้นไมเนื้อแข็ง ขาเหล็กพรอมมานั่งยาว ไมเนื้อแข็ง
ขาเหล็กเชื่อมติดกับขาโตะ ขนานกับความยาวของโตะทั้ง 2 ดาน ขนาดโตะ
0.70x1.50x0.75 เมตร ขนาดมานั่ง 0.30x1.50x0.45 เมตร จํานวน 20 ชุด ๆ ละ
5,000 บาท เปนเงิน 100,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการ
ใชงาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

390,000 บาท
100,000 บาท

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

100,000 บาท

+ เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล ความละเอียดในการสรางภาพ
Laser มีความคมชัดสูงถึง 600x600 จุดตอนิ้ว ความเร็วในการถายเอกสาร 20 แผน
ตอนาที (ขนาด A4) สามารถใชกระดาษสําเนาขนาดเล็กสุด A5 จนถึงขนาดใหญ
A3 ปอนกระดาษได 2 ชองสามารถยอและขยายไดพรอมตัวปอนตนฉบับอัตโนมัติ
และสแกนเนอรระบบเน็ตเวิรค จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 100,000 บาท
เปนเงิน 200,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

200,000 บาท

200,000 บาท

3-4-38

+ โตะกิจกรรมขาสั้นสําหรับเด็กเล็ก ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาโตะกิจกรรมขาสั้นสําหรับเด็กเล็ก ขนาด 60 x 60 x 25 ซ.ม.
ขาโตะหนา 8 ซ.ม. หนาโตะและขาโตะทําดวยไมสนขาว จํานวน 90 ตัว
ตัวละ 1,000 บาท เปนเงิน 90,000 บาท (สําหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้น
อนุบาล) ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

90,000 บาท

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

90,000 บาท

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)
- ครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งไว
+ เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ (คณะกรรมการจัดซื้อ/จาง กําหนด
คุณสมบัต)ิ จํานวน 10 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 300,000 บาท
ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

439,000 บาท
300,000 บาท

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

300,000 บาท

+ เครื่องสํารองไฟ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องสํารองไฟ ขนาดไมต่ํากวา 1 KVA จํานวน 10 เครื่อง
เครื่องละ 10,000 บาท เปนเงิน 100,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อให
เหมาะสมกับการใชงาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

100,000 บาท

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

100,000 บาท

+ จอภาพ LCD ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาจอภาพ LCD ขนาด 17” (คณะกรรมการจัดซื้อ/จาง กําหนด
คุณสมบัต)ิ จํานวน 10 เครื่อง ๆ ละ 3,900 บาท เปนเงิน 39,000 บาท
ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

39,000 บาท

39,000 บาท
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โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชํา)
- ครุภัณฑสํานักงาน ตั้งไว
+ โตะอาหารพื้นไมเนื้อแข็ง ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาโตะอาหารพื้นไมเนื้อแข็ง ขาเหล็กพรอมมานั่งยาวไมเนื้อแข็ง
ขาเหล็กเชื่อมกับขาโตะ ขนานกับความยาวของโตะ ขนาด 0.70x1.50x0.75
เมตร ขนาดมานั่ง 0.30 x 1.50 x 0.45 เมตร จํานวน 40 ชุด ๆละ 5,000 บาท
เปนเงิน 200,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพือ่ ใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

200,000 บาท
200,000 บาท

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

200,000 บาท

โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชํา)
- ครุภัณฑการศึกษา ตั้งไว
+ โตะนักเรียนพรอมเกาอี้ระดับประถม ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาโตะนักเรียนพรอมเกาอี้ ระดับประถมศึกษา จํานวน 100 ชุด
ชุดละ 750 บาท เปนเงิน 75,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสม
กับการใชงาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

75,000 บาท
75,000 บาท

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

75,000 บาท

โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชํา)
- ครุภณ
ั ฑดนตรีและนาฏศิลป ตั้งไว
+ ระนาดเอกพรอมผืนไมสักอยางดีแกะสลักปดทอง 100 % ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาระนาดเอกพรอมผืนไมสักอยางดีแกะสลักปดทอง 100 %
จํานวน 1 ราง เปนเงิน 45,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับ
การใชงาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

90,000 บาท
45,000 บาท

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

45,000 บาท

+ ระนาดทุมพรอมผืนไมสักอยางดีแกะสลักปดทอง 100 % ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาระนาดทุมพรอมผืนไมสักอยางดีแกะสลักปดทอง 100 %
จํานวน 1 ราง เปนเงิน 45,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะกับ
การใชงาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม

45,000 บาท

3-4-40
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

45,000 บาท

โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดปาจิตตสามัคคี)
- ครุภัณฑสํานักงาน ตั้งไว
+ ตูโชวบานเปดกระจก ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาตูโชวบานเปดกระจก สูง 8 ชอง ขนาด 880x407x1760 ซม.
จํานวน 2 ตู ๆละ 5,000 บาท เปนเงิน 10,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อให
เหมาะสมกับการใชงาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

110,000 บาท
10,000 บาท

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

10,000 บาท

+ เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล ความละเอียดในการสราง
ภาพ Laser มีความคมชัดสูงถึง 600x600 จุดตอนิ้ว ความเร็วในการถายเอกสาร
20 แผน ตอนาที(ขนาด A4) สามารถใชกระดาษสําเนาขนาดเล็กสุด A5 จนถึง
ขนาดใหญ A3 ปอนกระดาษได 2 ชอง สามารถยอและขยายไดพรอมตัวปอน
ตนฉบับอัตโนมัติ และสแกนเนอรระบบเน็ตเวิรค จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน
100,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

100,000 บาท

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

100,000 บาท

โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดปาจิตตสามัคคี)
- ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว
+ เครื่องเลนซีดี ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องเลนซีดี สามารถเลนแผน DVD/DVD-R/DVD-RW/
SVCD/VCD/VCD-R/MP3 ได จํานวน 5 เครื่องๆละ 3,000 บาท เปนเงิน
15,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

15,000 บาท
15,000 บาท

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดปาจิตตสามัคคี)
- ครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งไว

15,000 บาท

162,000 บาท
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+ เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ (คณะกรรมการจัดซื้อ/จางกําหนด
คุณสมบัต)ิ จํานวน 5 เครื่องๆละ 30,000 บาท เปนเงิน 150,000 บาท
ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

150,000 บาท

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

150,000 บาท

+ เครื่องพิมพ All-in-one ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องพิมพ All-in-one (คณะกรรมการจัดซื้อ/จางกําหนดคุณ
สมบัติ) จํานวน 2 เครื่องๆละ 6,000 บาท เปนเงิน 12,000 บาท
ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครนครราชสีมา)

12,000 บาท

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

12,000 บาท

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
- ครุภัณฑสํานักงาน ตั้งไว
+ เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU พรอมติดตั้ง
จํานวน 10 เครื่อง ๆ ละ 46,800 บาท เปนเงิน 468,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับมัธยมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

เปนเงิน

475,500 บาท
468,000 บาท

468,000 บาท

+ พัดลมระบายอากาศ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาพัดลมระบายอากาศ ขนาด 8 นิ้ว พรอมติดตั้ง จํานวน
10 เครื่อง ๆ ละ 750 บาท เปนเงิน 7,500 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อให
เหมาะสมกับการใชงาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับมัธยมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
- ครุภัณฑกีฬา ตั้งไว

เปนเงิน

7,500 บาท

7,500 บาท

604,000 บาท
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+ เครื่องวัดสัดสวนของรางกาย ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องวัดสัดสวนของรางกาย จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน
350,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับมัธยมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

เปนเงิน

350,000 บาท

+ ชุดลูกคอน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาชุดลูกคอน จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 14,700 บาท ตั้งตามราคา
ทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับมัธยมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

เปนเงิน

เปนเงิน

เปนเงิน

+ แผนน้ําหนัก 25 ก.ก. ตั้งไว

เปนเงิน

22,000 บาท

22,000 บาท

+ คาน Lady Bar ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาคาน Lady Bar 15 ก.ก. จํานวน 5 คาน ๆ ละ 10,000 บาท
เปนเงิน 50,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับมัธยมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

15,000 บาท

15,000 บาท

+ คาน Bar 20 ก.ก. ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาคาน Bar 20 ก.ก. จํานวน 2 คาน ๆ ละ 11,000 บาท
เปนเงิน 22,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับมัธยมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

14,700 บาท

14,700 บาท

+ นาฬิกาจับเวลาแฮนฮารด ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องนาฬิกาจับเวลาแฮนฮารด จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ
5,000 บาท เปนเงิน 15,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสม
กับการใชงาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับมัธยมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

350,000 บาท

50,000 บาท

50,000 บาท

24,000 บาท

3-4-43

สําหรับจายเปนคาแผนน้ําหนัก 25 ก.ก. จํานวน 4 แผน ๆ ละ 6,000 บาท
เปนเงิน 24,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับมัธยมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

เปนเงิน

24,000 บาท

+ แผนน้ําหนัก 20 ก.ก. ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาแผนน้ําหนัก 20 ก.ก. จํานวน 4 แผน ๆ ละ 5,200 บาท
เปนเงิน 20,800 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับมัธยมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

เปนเงิน

20,800 บาท

+ แผนน้ําหนัก 15 ก.ก. ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาแผนน้ําหนัก 15 ก.ก. จํานวน 10 แผน ๆ ละ 4,800 บาท
เปนเงิน 48,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับมัธยมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

เปนเงิน

เปนเงิน

+ แผนน้ําหนัก 2.5 ก.ก. ตั้งไว

เปนเงิน

43,000 บาท

43,000 บาท

+ แผนน้ําหนัก 5 ก.ก. ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาแผนน้ําหนัก 5 ก.ก. จํานวน 10 แผน ๆ ละ 880 บาท เปนเงิน
8,800 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับมัธยมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

48,000 บาท

48,000 บาท

+ แผนน้ําหนัก 10 ก.ก. ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาแผนน้ําหนัก 10 ก.ก. จํานวน 10 แผน ๆ ละ 4,300 บาท เปน
เงิน 43,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับมัธยมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

20,800 บาท

8,800 บาท

8,800 บาท

7,700 บาท
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สําหรับจายเปนคาแผนน้ําหนัก 2.5 ก.ก. จํานวน 10 แผน ๆ ละ 770 บาท เปน
เงิน 7,700 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับมัธยมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

เปนเงิน

7,700 บาท

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- ครุภัณฑสํานักงาน ตั้งไว
+ ชั้นอเนกประสงคแฟนซี ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาชั้นอเนกประสงคแฟนซีบอกซ 3 ชั้น ขนาด 420x300x870 มม.
จํานวน 150 ตู ๆ ละ 400 บาท เปนเงิน 60,000 บาท สําหรับ
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนสามัคคีรถไฟ จํานวน 30 ตู
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดทุงสวาง จํานวน 30 ตู
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชลประทานสงเคราะห จํานวน 30 ตู
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบานหลักรอย จํานวน 30 ตู
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กราชนิกูล จํานวน 30 ตู
ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

135,500 บาท
60,000 บาท

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

60,000 บาท

+ ตูเหล็กเก็บเอกสารชนิดกระจกบานเลื่อน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาตูเหล็กเก็บเอกสารชนิดกระจกบานเลื่อน ขนาด
914x475x1830 มม.จํานวน 4 ตู ๆ ละ 7,000 บาท เปนเงิน 28,000 บาท
สําหรับ
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดทุงสวาง จํานวน 2 ตู
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กราชนิกูล จํานวน 2 ตู
ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

28,000 บาท

28,000 บาท
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+ เกาอี้พลาสติกเกรดเอ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเกาอี้พลาสติกเกรดเอ จํานวน 30 ตัว ๆ ละ 250 บาท
เปนเงิน 7,500 บาท สําหรับศูนยพัฒาเด็กเล็กราชนิกูล จํานวน 30 ตัว
ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครครราชสีมา)

7,500 บาท

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

7,500 บาท

+ เกาอี้สํานักงาน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเกาอี้สํานักงานมีที่วางแขน พนักพิง ลอหมุนเบาะที่นั่งปรับ
ระดับสูง-ต่ําได จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท เปนเงิน 4,000 บาท สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กทาวสุระซอย 3 ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

4,000 บาท

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

4,000 บาท

+ เครื่องโทรสาร ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องโทรสาร ชนิดใชกระดาษธรรมดา ความเร็วในการสง
เอกสารไมเกินกวา 6 วินาที/แผน สงเอกสารไดครั้งละไมนอยกวา 20 แผน
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 18,000 บาท เปนเงิน 36,000 บาท สําหรับ
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กราชนิกูล จํานวน 1 เครื่อง
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทาวสุระซอย 3 จํานวน 1 เครื่อง
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

36,000 บาท

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

36,000 บาท

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว
+ เครื่องเลนวิทยุเทปและซีดี ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องเลนวิทยุเทปและซีดี ภาครับวิทยุ FM, AM
ระบบดิจิตอลกําลังขยายสง 90 วัตต สามารถเลน CD/CD-R/CD-RW/MP3
จํานวน 5 เครื่อง เครื่องละ 5,000 บาท เปนเงิน 25,000 บาท สําหรับ
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนสามัคคีรถไฟ จํานวน 1 เครื่อง

25,000 บาท
25,000 บาท
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-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชลประทานสงเคราะห จํานวน 1 เครื่อง
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดทุงสวาง จํานวน 1 เครื่อง
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบานหลักรอย จํานวน 1 เครื่อง
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทาวสุระซอย 3 จํานวน 1 เครื่อง
ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

25,000 บาท

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว
+ โทรทัศนสีจอแบน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาโทรทัศนสีจอแบน ขนาด 21 นิ้ว จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ
5,000 บาท เปนเงิน 15,000 บาท สําหรับ
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชลประทานสงเคราะห จํานวน 1 เครื่อง
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดทุงสวาง จํานวน 1 เครื่อง
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนสามัคคีรถไฟ จํานวน 1 เครื่อง
ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

105,000 บาท
15,000 บาท

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

15,000 บาท

+ กลองถายภาพระบบดิจิตอล ตั้งไว
สําหรับจายเปนคากลองถายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียด 12 ลานพิกเซล
จํานวน 6 กลอง ๆ ละ 13,000 บาท เปนเงิน 78,000 บาท สําหรับ
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชลประทานสงเคราะห จํานวน 1 กลอง
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนสามัคคีรถไฟ จํานวน 1 กลอง
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดทุงสวาง จํานวน 1 กลอง
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทาวสุระซอย 3 จํานวน 1 กลอง
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กราชนิกูล จํานวน 1 กลอง
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบานหลักรอย จํานวน 1 กลอง
ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

78,000 บาท
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ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

78,000 บาท

+ เครื่องเลน DVD ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องเลน DVD สามารถเลนแผน CD/CD-R/CD-RW/SVCD/
VCD/MP3 จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 4,000 บาท เปนเงิน 12,000 บาท สําหรับ
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดทุงสวาง จํานวน 1 เครื่อง
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชลประทานสงเคราะห จํานวน 1 เครื่อง
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนสามัคคีรถไฟ จํานวน 1 เครื่อง
ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

12,000 บาท

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

12,000 บาท

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- ครุภัณฑงานบานงานครัว ตั้งไว
+ เครื่องทําน้ําเย็นแบบใชขวด ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องทําน้ําเย็นแบบใชขวด บรรจุน้ําไดไมต่ํากวา 18 ลิตร
หรือ 5 แกลลอน ทําความเย็นไดไมนอยกวา 3 ลิตรตอชั่วโมง หรือ 1 แกลลอน
ตอชั่วโมง โครงเครื่องทั้งภายในและภายนอกทําดวยโลหะไมเปนสนิมถังเก็บน้ํา
ภายในเครื่องทําดวยโลหะไมเปนสนิม ไมมีรอยตอเชื่อมหรือตะเข็บ ระบบตัดไฟ
อัตโนมัติใช ไฟฟา AC 220 โวลท จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 3,200 บาท เปนเงิน
9,600 บาท สําหรับ
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชลประทานสงเคราะห จํานวน 1 เครื่อง
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดทุงสวาง จํานวน 1 เครื่อง
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนสามัคคีรถไฟ จํานวน 1 เครื่อง
ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

9,600 บาท
9,600 บาท

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- ครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งไว
+ เครื่องพิมพ All in one ตั้งไว

9,600 บาท

36,000 บาท
36,000 บาท
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สําหรับจายเปนคาเครื่องพิมพ All in one (คณะกรรมจัดซื้อ/จาง กําหนด
คุณสมบัต)ิ จํานวน 6 เครื่อง ๆ ละ 6,000 บาท เปนเงิน 36,000 บาท สําหรับ
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดทุงสวาง จํานวน 1 เครื่อง
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบานหลักรอย จํานวน 1 เครื่อง
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทาวสุระซอย 3 จํานวน 1 เครื่อง
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนสามัคคีรถไฟ จํานวน 1 เครื่อง
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชลประทานสงเคราะห จํานวน 1 เครื่อง
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กราชนิกูล จํานวน 1 เครื่อง
ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

36,000 บาท

คาที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว
โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)
- คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร ตั้งไว
+ คากอสรางตอเติมอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)
ตั้งไว
สําหรับจายเปนคารื้อถอนศาลาโครงสรางไมชั้นเดียว ขนาด 4.50x8.00 เมตร
จํานวน 1 หลัง และรื้อถอนหองน้ํา ค.ส.ล.ชั้นเดียว (สวนตอเติมอาคารเรียน 3
ขนาด 3.00x11.00 เมตร) และทําการกอสรางอาคารเรียน ค.ส.ล.หลังคาโครง
เหล็ก สูง 3 ชั้น ตอเติมอาคารเรียน 3 ทดแทนอาคารที่รื้อถอน ขนาดกวาง
4.50x6.00 เมตร ยาวประมาณ 25 เมตร เพื่อเปนสวนการเรียนการสอนและ
หองพักครู (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

2,902,000 บาท
2,195,000 บาท
2,195,000 บาท

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังค
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

2,195,000 บาท

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- อาคารตางๆ ตั้งไว
+ คากอสรางหลังคาโครงเหล็กคลุมสนามเด็กเลน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ราชนิกูล ตั้งไว
สําหรับจายเปนคากอสรางหลังคาโครงเหล็กชั้นเดียว ขนาด 7.50x10.50 เมตร
หลังคามุงดวยเหล็กรีดลอนรวมพื้นที่อาคารไมนอยกวา 78.75 ตารางเมตร

306,000 บาท
306,000 บาท
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จํานวน 1 หลัง (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

306,000 บาท

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร ตั้งไว
+ คาปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กราชนิกูล ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาปรับปรุงเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคา พื้นที่ประมาณ 35 ตารางเมตร
ติดตั้งฝาเพดาน ติดตั้งเหล็กดัด มุงลวด ติดตั้งประตูบานเลื่อน (จากแผนพัฒนา
เทศบาลนครนครราชสีมา)

64,000 บาท
64,000 บาท

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

64,000 บาท

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- สนามเด็กเลน ตั้งไว
+ คาปูพื้นยางสนามเด็กเลนศูนยพัฒนาเด็กเล็กราชนิกูล ตัง้ ไว
สําหรับจายเปนคาปูพื้นยาง ทําจากวัสดุยางอยางดี หนาไมนอยกวา
10 มิลลิเมตร บริเวณสนามเด็กเลน พื้นที่ประมาณ 78.75 ตารางเมตร
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

337,000 บาท

337,000 บาท
337,000 บาท

สํานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น
- รายจายประจํา
จายจากรายได
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- รายจายเพื่อการลงทุน

ตั้งไว
ตั้งไว
ตั้งไว
ตั้งไว

99,418,090
86,667,290
84,667,290
2,000,000
12,750,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รายจายประจํา ตั้งไว
86,667,290 บาท แยกเปน
หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว
เงินเดือน ตั้งไว
- เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว
สําหรับจายใหพนักงานเทศบาล 45 อัตรา เปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล
และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป

แยกเปน

24,503,510 บาท
16,295,220 บาท
13,781,150 บาท

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข จํานวน 10 อัตรา( จายจากรายได )
เปนเงิน
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น จํานวน 11อัตรา(จายจากรายได) เปนเงิน
งานศูนยบริการสาธารณสุข จํานวน 20 อัตรา( จายจากรายได )
เปนเงิน

3,062,570 บาท
3,849,610 บาท
5,776,490 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จํานวน 4 อัตรา(จายจากรายได) เปนเงิน

1,092,480 บาท

- เงินเพิ่มตางๆ ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินเพิ่มพิเศษใหพนักงานเทศบาล ดังนี้
1. คาตอบแทนรายเดือนประจําตําแหนงระดับ 9 จํานวน 1 อัตรา
เดือนละ 10,000 บาท เปนเงิน 120,000 บาท
2. เงินประจําตําแหนง วช. เปนเงิน 664,800 บาท
2.1 เงินประจําตําแหนง วช ระดับ 9 จํานวน 1 อัตรา
เดือนละ 9,900 บาท ตอเดือน เปนเงิน 118,800 บาท
2.2 เงินประจําตําแหนง วช. ระดับ 8 จํานวน 5 อัตรา
เดือนละ 5,600 บาท ตอเดือน เปนเงิน 336,000 บาท
2.3 เงินประจําตําแหนง วช. ระดับ 7 จํานวน 5 อัตรา

2,394,070 บาท
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เดือนละ 3,500 บาท ตอเดือน เปนเงิน 210,000 บาท
3. คาตอบแทนรายเดือน เงินประจําตําแหนง วช. รวม 580,800 บาท
3.1 คาตอบแทนรายเดือน ระดับ 9 วช จํานวน 1 อัตรา
เดือนละ 9,900 บาท ตอเดือน เปนเงิน 118,800 บาท
3.2 คาตอบแทนรายเดือนระดับ 8 วช. จํานวน 5 อัตรา ๆ ละ 5,600 บาท
ตอเดือน เปนเงิน 336,000 บาท
3.3 คาตอบแทนรายเดือนระดับ 8 ว จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท
เปนเงิน 42,000 บาท
3.4 คาตอบแทนผูบริหารสาธารณสุข ระดับ 8 จํานวน 2 อัตรา
เดือนละ 3,500 บาท เปนเงิน 84,000 บาท
4. เงินคาตอบแทนของพนักงานผูที่ไดรับเงินเดือนหรือคาจางขั้นสูงสุดของ
ตําแหนง จํานวน 6 อัตรา รวมเปนเงิน 74,470 บาท
5. เงินเพิ่มบุคลากรดานการแพทย เดือนละ 10,000 บาท จํานวน 2 อัตรา
และเภสัชกร จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 5,000 บาท รวมเปนเงิน 300,000 บาท
6. เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ปฏิบัติงาน สาธารณสุขฯ จํานวน
18 อัตรา รวมเปนเงิน 540,000 บาท
6.1 นายแพทยเดือนละ 10,000 บาท จํานวน 2 อัตรา เปนเงิน 240,000 บาท
6.2 ทันตแพทยเดือนละ 5,000 บาท จํานวน 2 อัตรา เปนเงิน 120,000 บาท
6.3 เภสัชกรเดือนละ 1,500 บาท จํานวน 1 อัตรา เปนเงิน 18,000 บาท
6.4 พยาบาลวิชาชีพเดือนละ 1,500 บาท จํานวน 1 อัตรา เปนเงิน 18,000 บาท
6.5 พยาบาลวิชาชีพเดือนละ 1,000 บาท จํานวน 12 อัตรา เปนเงิน 144,000 บาท
7. เงินเพิ่มพิเศษสําหรับแพทยสาขาสงเสริมพิเศษ สําหรับนายแพทย 2 ราย
รายละ 4,000 บาท รวมเปนเงิน 96,000 บาท
8. เงินเพิ่มคาครองชีพของพนักงานเทศบาล เดือนละ 1,500 บาท 1 อัตรา
รวม 18,000 บาท
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข( จายจากรายได )
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น( จายจากรายได )
งานศูนยบริการสาธารณสุข( จายจากรายได )

แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )

เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน

171,770 บาท
465,500 บาท
1,696,800 บาท

เปนเงิน

60,000 บาท
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- เงินประจําตําแหนงของผูบริหาร ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินประจําตําแหนงของ ผูอํานวยการสํานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม ระดับ 9 เปนเงินเดือนละ 10,000 บาท
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข( จายจากรายได )

เปนเงิน

120,000 บาท

120,000 บาท

คาจางประจํา ตั้งไว
- คาจางลูกจางประจํา ตั้งไว
สําหรับจายใหลูกจางประจํา 49 อัตรา เปนเงินคาจางลูกจางประจํา

8,208,290 บาท
7,934,300 บาท

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข จํานวน 5 อัตรา( จายจากรายได )
เปนเงิน
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น จํานวน 5 อัตรา(จายจากรายได)เปนเงิน
งานศูนยบริการสาธารณสุข จํานวน 5 อัตรา( จายจากรายได )
เปนเงิน

800,640 บาท
800,640 บาท
759,650 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จํานวน 33 อัตรา( จายจากรายได )

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานโรงฆาสัตว จํานวน 1 อัตรา( จายจากรายได )

เปนเงิน

5,424,090 บาท

เปนเงิน

149,280 บาท

- เงินเพิ่มตาง ๆ ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินเพิ่มพิเศษใหลูกจางประจํา ดังนี้
1. เงินคาตอบแทนเพิ่มพิเศษของลูกจางประจําผูที่ไดรับเงินเดือนหรือ
คาจางขั้นสูงสุดของตําแหนง จํานวน 39 อัตรา เปนเงิน 248,450 บาท
2. เงินคาตอบแทนของลูกจางประจําผูที่ไดรับเงินเดือนหรือคาจาง
ขั้นสูงสุดของตําแหนง เปนเงิน 20,620 บาท
3. คาตอบแทนเงินเพิ่มการครองชีพของลูกจางประจํา เปนเงิน 4,920 บาท

273,990 บาท

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข( จายจากรายได )
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น( จายจากรายได )
งานศูนยบริการสาธารณสุข( จายจากรายได )

แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานโรงฆาสัตว( จายจากรายได )

หมวดคาจางชั่วคราว ตั้งไว
คาจางชั่วคราว ตั้งไว

เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน

44,400 บาท
31,980 บาท
29,580 บาท

เปนเงิน

162,060 บาท

เปนเงิน

5,970 บาท

29,894,400 บาท
29,894,400 บาท
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- เงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มใหแกพนักงานจาง ตั้งไว
29,894,400 บาท
สําหรับจายเปนเงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มใหแกพนักงานจาง จํานวน 373 อัตรา
พนักงานจางทั่วไป จํานวน 349 อัตรา เปนเงิน 21,275,040 บาท เงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว เปนเงิน 6,282,000 บาท พนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน 24 อัตรา เปนเงิน 1,973,880 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
เปนเงิน 363,480 บาท
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข( จายจากรายได )
เปนเงิน
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น( จายจากรายได ) เปนเงิน
งานศูนยบริการสาธารณสุข( จายจากรายได )
เปนเงิน
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )
เปนเงิน
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานตลาดสด( จายจากรายได )
เปนเงิน

1,039,920 บาท
888,000 บาท
611,040 บาท
26,328,960 บาท

1,026,480 บาท

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ตั้งไว
คาตอบแทน ตั้งไว
- คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนักงาน
เทศบาลและลูกจาง ที่ตองปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข( จายจากรายได )
เปนเงิน
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น( จายจากรายได ) เปนเงิน
งานศูนยบริการสาธารณสุข( จายจากรายได )
เปนเงิน
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )
เปนเงิน
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานตลาดสด( จายจากรายได )
เปนเงิน

40,000 บาท
200,000 บาท
50,000 บาท

3,100,000 บาท

50,000 บาท

- คาเชาบาน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลสํานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข

29,266,380 บาท
6,534,780 บาท
3,440,000 บาท

216,000 บาท
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข( จายจากรายได )
เปนเงิน
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น( จายจากรายได ) เปนเงิน
งานศูนยบริการสาธารณสุข( จายจากรายได )
เปนเงิน
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )
เปนเงิน

36,000 บาท
118,800 บาท
42,000 บาท
19,200 บาท

- เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจางประจํา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข( จายจากรายได )
เปนเงิน
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น( จายจากรายได ) เปนเงิน
งานศูนยบริการสาธารณสุข( จายจากรายได )
เปนเงิน
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )
เปนเงิน

315,980 บาท

40,000 บาท
40,000 บาท
47,060 บาท
188,920 บาท

- เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล
ลูกจางประจํา และครอบครัว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข( จายจากรายได )
เปนเงิน
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น( จายจากรายได ) เปนเงิน
งานศูนยบริการสาธารณสุข( จายจากรายได )
เปนเงิน
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )
เปนเงิน
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานโรงฆาสัตว( จายจากรายได )
เปนเงิน

1,950,000 บาท

600,000 บาท
200,000 บาท
300,000 บาท
800,000 บาท

50,000 บาท

- เงินคาชวยเหลือบุตร ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินคาชวยเหลือบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา
ในอัตราคนละ 50 บาท ตอเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )

เปนเงิน

2,400 บาท

2,400 บาท

- บําเหน็จลูกจางประจํา ตั้งไว
610,400 บาท
สําหรับจายเปนเงินบําเหน็จแกลูกจางที่เกษียณอายุราชการ รายนายทิม คูณขุนทด
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )

เปนเงิน

610,400 บาท
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คาใชสอย ตั้งไว
- รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว
สําหรับจายเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ดังนี้
+ คาจางเหมาบริการตาง ๆ เทาที่จําเปน เชน การจางอัดสําเนาเทป
คาจางทําความสะอาดอาคารธุรการและอาคารผูอํานวยการสํานักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน 2 แหง คาจางยามดูแลความปลอดภัยของ
สํานักงานศูนยบริการสาธารณสุข รวม 3 แหง คาจางเหมาตกแตงสวนหยอม
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ฯลฯ
+ คารับวารสารทางวิชาการ เชน หมอชาวบาน วารสารสิ่งแวดลอม
และหนังสือพิมพรายวัน ฯลฯ
+ คาโฆษณาและเผยแพร ประชาสัมพันธเสริมสรางความรวมมือของ
ประชาชนในการดําเนินงานในเรื่องตาง ๆ เชน การสาธารณสุข สิ่งแวดลอม ฯลฯ
+ คาระวางบรรทุก เชน คาระวางบรรทุกขนสงเวชภัณฑ และอื่น ๆ
ในการจัดซื้อวัสดุบางชนิด จากตางจังหวัด กรณีตองจายคาขนสง
+ คาติดตั้งไฟฟา เชน คาติดตั้งอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติม รวมถึงการ
ปรับปรุงซอมแซม การบํารุงรักษาระบบไฟฟาและอุปกรณ
+ คาติดตั้งโทรศัพท เปนคาใชจายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท
ยกเวนคาตูสาขา
+ คาประกันภัยรถยนตและรถจักรยานยนต ภาคบังคับ
ตามพระราชบัญญัติผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข( จายจากรายได )
เปนเงิน
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น( จายจากรายได ) เปนเงิน
งานศูนยบริการสาธารณสุข( จายจากรายได )
เปนเงิน
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )
เปนเงิน
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานตลาดสด( จายจากรายได )
เปนเงิน

4,682,600 บาท
957,600 บาท

500,000 บาท
70,000 บาท
21,600 บาท
356,000 บาท

10,000 บาท

- รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว
สําหรับจายเปนรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ดังนี้
+ คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ ไดแก รถยนต รถบรรทุกขยะ
ตลอดจนครุภัณฑสํานักงานอื่น ๆ

1,130,000 บาท
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+ คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมสํานักงาน และสิ่งกอสรางอื่น ๆ
ของสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข( จายจากรายได )
เปนเงิน
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น( จายจากรายได ) เปนเงิน
งานศูนยบริการสาธารณสุข( จายจากรายได )
เปนเงิน
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )
เปนเงิน
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานตลาดสด( จายจากรายได )
เปนเงิน
งานโรงฆาสัตว( จายจากรายได )
เปนเงิน

260,000 บาท
60,000 บาท
50,000 บาท
700,000 บาท

50,000 บาท
10,000 บาท

- รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว
+ คาใชจายในโครงการสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอย
แบบครบวงจรใหเหลือศูนย (Zero waste) ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดการประชุม อบรมหรือศึกษาดูงานดานการ
จัดการขยะใหเหลือศูนย (Zero waste) สําหรับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานของ
เทศบาล ครู อาจารย เจาหนาที่ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน อาสาสมัคร
สาธารณสุข กรรมการชุมชน และกลุมเปาหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ คาใชจายใน
การประกวดชุมชนปลอดขยะ คาวัสดุอุปกรณ คาโฆษณาและเผยแพร
คาใชสอย คาตอบแทน สําหรับคณะกรรมการ หนวยงาน สถานศึกษา ชุมชน
องคกร ภาคเอกชน มูลนิธิในการดําเนินงานประกวด ติดตามประเมินผลการ
ประกวด การดําเนินงานรณรงคสงเสริมการคัดแยกขยะใหเหลือศูนย ตลอดทั้ง
คาใชจายอื่น ๆ ตามความจําเปนที่เกี่ยวของกับโครงการ โดยถัวจายภายใน
วงเงิน 100,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น( จายจากรายได ) เปนเงิน

1,290,000 บาท
100,000 บาท

100,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการรานอาหารแผงลอยสะอาดปลอดภัย ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในการอบรมและศึกษาดูงานแกผูประกอบการ
จําหนายอาหาร คาจัดอบรมใหความรูเรื่องอาหารปลอดภัยและสารปนเปอน
ในอาหารแกผูบริโภค อาสาสมัครสาธารณสุขประธานคณะกรรมการชุมชน
นักศึกษา นักเรียนอย.นอย ตลอดจนครูผูดูแลโรงอาหารของสถานศึกษา
เชน คาวัสดุในการอบรมคาอาหารสําหรับผูเขารับการอบรม วิทยากรและ

100,000 บาท
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คณะผูดําเนินงาน คาที่พักคาจางเหมายานพาหนะ คาตอบแทนวิทยากร
คาพิธีเปด – ปดการอบรม คาจัดพิมพเอกสาร คาจัดทําปายรับรองมาตรฐาน
คาชุดกันเปอนพรอมหมวก คาชุดทดสอบความสะอาด (SI-2) คาชุดทดสอบ
สารปนเปอนในอาหาร คาของที่ระลึกและคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนโดยถัวจาย
ในวงเงิน 100,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา )
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น( จายจากรายได ) เปนเงิน

100,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค ตั้งไว
สําหรับเปนคาใชจายในการอบรมและติดตามผลกลุมผูปกครองเด็กและแกนนํา
ในชุมชนจํานวนไมนอยกวา 50 คน โดยจายเปนคาอาหาร คาวิทยากร
คาสถานที่และคาวัสดุในการจัดอบรม และเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรม
รณรงคใหวัคซีนตามสถานการณการระบาดของโรค เชน คาวัสดุเผยแพร
คาเบี้ยเลี้ยงแกผูปฏิบัติงาน และคาใชจายอื่น ๆ ตามความจําเปนโดยถัว
จายภายในวงเงิน 30,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น( จายจากรายได ) เปนเงิน

30,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในการอบรมทักษะชีวิตในการปองกันยาเสพติด
แกกลุม เยาวชนจํานวน 50 คน ไดแก คาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม
คาวัสดุในการอบรม คาตอบแทนวิทยากรและคาสถานที่ในการอบรม และเปน
คาใชจายในการจัดงานรณรงคตอตานยาเสพติด โดยจายเปนคาอาหารวาง
พรอมเครื่องดื่มสําหรับผูมารวมกิจกรรมคาของขวัญรางวัลและเงินรางวัลในการ
ประกวดกิจกรรมตาง ๆ เชน การประกวดวาดภาพคําขวัญ ประกวดการเตนแอ
โรบิค หรือการเตนประกอบเพลง การประกวดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE
คาจางเหมาโฆษณาเผยแพร ตกแตงเวทีและการแสดงดนตรี คาวัสดุและ
คาใชจายอื่น ๆโดยถัวจายภายในวงเงิน 160,000 บาท
จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น( จายจากรายได ) เปนเงิน

30,000 บาท

160,000 บาท

160,000 บาท
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+ คาใชจายในโครงการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพอนามัยเด็กวัยเรียน
และเยาวชน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเวชภัณฑ/วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย ในการตรวจสุขภาพ
และรักษานักเรียนที่เจ็บปวย จํานวนประมาณ 12,000 คน การอบรม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําโรงเรียน โดยจายเปนคาจัดซื้อเวชภัณฑ/วัสดุ
วิทยาศาสตร/คาวิทยากร/คาอาหาร/คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม/คาของขวัญ
ของรางวัล/สื่อการเรียนการสอน – สื่อการประชาสัมพันธเอกสารสิ่งพิมพความรู
ตาง ๆ และอื่นๆ ตามความจําเปน โดยถัวจายภายในวงเงิน 100,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น( จายจากรายได ) เปนเงิน

100,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการพัฒนาบุคลากรดานสิ่งแวดลอม ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดอบรมใหความรูและศึกษาดูงาน เพิ่มพูน
ประสบการณแกบุคลากรดานการบริการสิ่งแวดลอมของสํานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม เทศบาลนครนครราชสีมา โดยจายเปนคาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาเชาที่พัก คายานพาหนะ คาวัสดุในการดําเนินการจัด
อบรม คาวิทยากร คาใชจายในพิธีเปดและคาใชจายอื่น ๆ ตามความจําเปน
จํานวน 200 คน เปนเวลา 2 วัน โดยถัวจายภายในวงเงิน 300,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )

เปนเงิน

100,000 บาท

300,000 บาท

300,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการดําเนินงานสุขภาพภาคประชาชนเขต
เทศบาลนครนครราชสีมาบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อฟนฟู
พัฒนาความรูทักษะและประสบการณในการดูแลสุขภาพแบบครบองครวม
ใหแก อสม. รวมถึงโครงการจัดงานประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลแก อสม.
ดีเดน 11 สาขา จํานวน 1,700 คน โดยจายเปนคาอาหาร อาหารวาง คาวัสดุ
คาวิทยากร คาที่พัก คาพาหนะ เงินรางวัลสําหรับ อสม. ดีเดน พรอมโลรางวัล
คาจัดนิทรรศการ คาตกแตงสถานที/่ เวที คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ และอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ โดยถัวจายภายในวงเงิน 500,000 บาท

500,000 บาท
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(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น( จายจากรายได ) เปนเงิน

500,000 บาท

- รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ ตั้งไว
+ คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เชน
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ และคาเชาที่พักในระหวางเดินทางไปราชการ
ในประเทศตลอดจนคาลงทะเบียน คาขนยาย ในกรณียายไปประจํา
สํานักงานอื่นและคาใชจายอื่น ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข( จายจากรายได )
เปนเงิน
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น( จายจากรายได ) เปนเงิน
งานศูนยบริการสาธารณสุข( จายจากรายได )
เปนเงิน
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )
เปนเงิน
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานโรงฆาสัตว( จายจากรายได )
เปนเงิน

30,000 บาท
50,000 บาท
50,000 บาท
10,000 บาท

5,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการเฝาระวังและลดมลพิษทางอากาศและเสียง ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในคาจางเหมาบริการตรวจวัดมลพิษประเภท
ฝุนละอองขนาดเล็ก บริเวณยานที่มีการจราจรหนาแนน ปละ 2 ครั้ง
คาใชจายในการตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณที่มีการจราจรหนาแนน
สถานประกอบการ และยานที่พักอาศัย เพื่อประเมินระดับเสียงอันตรายและ
รบกวนความเปนอยูของประชาชน คาใชจายในการสงเสริมใหมีการปฎิบัติ
ตามกฎหมายการควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียงโดยตรวจวัดควันดํา
และเสียงจากรถยนต รถจักรยานยนตในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดย
ถัวจายภายใน วงเงิน 50,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น( จายจากรายได ) เปนเงิน

1,305,000 บาท
145,000 บาท

50,000 บาท

50,000 บาท
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+ คาใชจายในโครงการสนับสนุนการจัดการใหบริการสาธารณสุขที่
จําเปนเบื้องตนในศูนยสาธารณสุขมูลฐาน (ชุมชน/วัด/โรงเรียน) ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อยา/เวชภัณฑ และวัสดุวิทยาศาสตร
การแพทย สําหรับศูนยสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน/วัด รวม 140 แหงโดยถัว
จายภายในวงเงิน 260,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น( จายจากรายได ) เปนเงิน

260,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการอนามัยแมและเด็กเพื่อเด็กไทยเฉลียวฉลาด
ประเทศชาติแข็งแรง ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานการใหบริการรับฝากครรภ
การวางแผนครอบครัว การตรวจคัดกรองสุขภาพในหญิงตั้งครรภ มารดาและ
ทารกหลังคลอด การตรวจพัฒนาการเด็ก 0 - 5 ป หญิงวัยเจริญพันธุ การจัด
ทําสื่อประชาสัมพันธ คาจัดซื้อยา เวชภัณฑ วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย
คาจัดซื้ออุปกรณตรวจการพัฒนาการเด็ก และคาใชจายอื่น ๆ โดยถัวจาย
ภายในวงเงิน 200,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น( จายจากรายได ) เปนเงิน

200,000 บาท

200,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการเฝาควบคุมปองกันและแกไขปญหาภาวะ
โภชนาการขาด/เกินในทุกกลุมเสี่ยง ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานการจัดกิจกรรมตรวจคัดกรอง
สุขภาพหญิงตั้งครรภ และเด็กอายุ 0 - 5 ป การแกไขปญหาภาวะโภชนาการ
ขาด และภาวะโภชนาเกิน การจัดนิทรรศการ การจัดสาธิตอาหารเสริม เปนตน
โดยจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เกลือเสริมไอโอดีน เครื่องมือตรวจ
วัดสารไอโอดีนยาน้ําเสริมธาตุเหล็ก โดยถัวจายภายในวงเงิน 350,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น( จายจากรายได ) เปนเงิน

260,000 บาท

350,000 บาท

350,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการจัดซื้อชุดเยี่ยมและมอบของขวัญแกมารดาและ
ทารกหลังคลอด ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาของขวัญสําหรับมารดาและทารกหลังคลอด จํานวน

300,000 บาท
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ประมาณ1,500 ราย (เฉลี่ยมารดาคลอด 125 คน / เดือน) ซึ่งเปนสิ่งของ
จําเปนในการเลี้ยงดูบุตรเบื้องตน เชน ผาเช็ดตัว แปง สบู แชมพู VCD
การเลี้ยงดูบุตร นิทานสําหรับเด็กและของเลนเสริมพัฒนาการเด็ก ฯลฯ
โดยถัวจายภายในวงเงิน 300,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น( จายจากรายได ) เปนเงิน

300,000 บาท

คาวัสดุ ตั้งไว
- วัสดุสํานักงาน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาสิ่งของหรือวัสดุสิ้นเปลืองตาง ๆ สําหรับใชในสํานักงาน
เชน กระดาษ แบบพิมพ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข( จายจากรายได )
เปนเงิน
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น( จายจากรายได ) เปนเงิน
งานศูนยบริการสาธารณสุข( จายจากรายได )
เปนเงิน
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )
เปนเงิน
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานตลาดสด( จายจากรายได )
เปนเงิน
งานโรงฆาสัตว( จายจากรายได )
เปนเงิน

200,000 บาท
100,000 บาท
78,000 บาท
50,000 บาท

10,000 บาท
3,000 บาท

- วัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟ ปลั๊ก สายไฟ ฟวส ฯลฯ
เทาที่จําเปนเพื่อเปลี่ยนสวนที่ชํารุด ภายในสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข( จายจากรายได )
เปนเงิน
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น( จายจากรายได ) เปนเงิน
งานศูนยบริการสาธารณสุข( จายจากรายได )
เปนเงิน
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )
เปนเงิน
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานตลาดสด( จายจากรายได )
เปนเงิน
งานโรงฆาสัตว( จายจากรายได )
เปนเงิน

18,049,000 บาท
441,000 บาท

30,000 บาท
20,000 บาท
10,000 บาท
5,000 บาท

5,000 บาท
1,000 บาท

71,000 บาท
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- วัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ในการทําความสะอาด ตามโครงการ
เมืองสะอาด คนโคราชฉลาดทิ้ง เชน ไมกวาด ถังขยะ เขง แปรง น้ํายาลางทํา
ความสะอาดหองสุขภัณฑ ที่นอนนวดเพื่อสุขภาพ ฯลฯ
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข( จายจากรายได )
เปนเงิน
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น( จายจากรายได ) เปนเงิน
งานศูนยบริการสาธารณสุข( จายจากรายได )
เปนเงิน
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )
เปนเงิน
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานตลาดสด( จายจากรายได )
เปนเงิน
งานโรงฆาสัตว( จายจากรายได )
เปนเงิน

20,000 บาท
40,000 บาท
40,000 บาท
1,100,000 บาท

40,000 บาท
1,000 บาท

- วัสดุกอสราง ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาวัสดุกอสรางตาง ๆ เชน อิฐ หิน ปูน ทรายบุงกี๋ ทอน้ํา
และอุปกรณการประปา และเครื่องสุขภัณฑ ฯลฯ
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข( จายจากรายได )
เปนเงิน
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น( จายจากรายได ) เปนเงิน
งานศูนยบริการสาธารณสุข( จายจากรายได )
เปนเงิน
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )
เปนเงิน
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานตลาดสด( จายจากรายได )
เปนเงิน
งานโรงฆาสัตว( จายจากรายได )
เปนเงิน

246,000 บาท

20,000 บาท
10,000 บาท
5,000 บาท
200,000 บาท

10,000 บาท
1,000 บาท

- วัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาซื้ออะไหลรถยนต เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ
ตลอดจนเครื่องมือขนาดเล็ก
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข( จายจากรายได )
เปนเงิน
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น( จายจากรายได ) เปนเงิน
งานศูนยบริการสาธารณสุข( จายจากรายได )
เปนเงิน
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )
เปนเงิน
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ

1,241,000 บาท

60,000 บาท
20,000 บาท
14,000 บาท
3,000,000 บาท

3,119,000 บาท
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แผนงานการพาณิชย
งานตลาดสด( จายจากรายได )
งานโรงฆาสัตว( จายจากรายได )

เปนเงิน
เปนเงิน

20,000 บาท
5,000 บาท

- วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิง และน้ํามันหลอลื่นตาง ๆ เพื่อใชกับรถยนต
รถจักรยานยนต และเตาแกส เชน น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันหลอลื่น
แกสหุงตม ฯลฯ
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข( จายจากรายได )
เปนเงิน
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น( จายจากรายได ) เปนเงิน
งานศูนยบริการสาธารณสุข( จายจากรายได )
เปนเงิน
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )
เปนเงิน
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานตลาดสด( จายจากรายได )
เปนเงิน
งานโรงฆาสัตว( จายจากรายได )
เปนเงิน

320,000 บาท
100,000 บาท
100,000 บาท
10,000,000 บาท

100,000 บาท
20,000 บาท

- วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเวชภัณฑ แอลกอฮอล ฟลมเอ็กซเรย ถุงมือ ไหมเย็บแผล
ในการผาตัด น้ํายาตาง ๆ ผาพันแผล สําลี และอื่น ๆ เคมีภัณฑ วัคซีน และ
วัสดุทางการแพทย เชน เข็มฉีดยา ยาฉีดคุมกําเนิด เปดคลินิกรักษาสัตว
ชุดทดสอบหาออกซิเจนในน้ํา พี เอช คลอรีนอิสระ น้ํายาตรวจหาแบคทีเรีย
ในอาหาร-เครื่องดื่ม ขวดแกว หลอดทดลอง ขวดวัดปริมาตร อุปกรณสําหรับ
เก็บตัวอยางน้ํา ฯลฯ
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น( จายจากรายได ) เปนเงิน
งานศูนยบริการสาธารณสุข( จายจากรายได )
เปนเงิน
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )
เปนเงิน
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานตลาดสด( จายจากรายได )
เปนเงิน
งานโรงฆาสัตว( จายจากรายได )
เปนเงิน

10,640,000 บาท

1,435,000 บาท

600,000 บาท
600,000 บาท
5,000 บาท

30,000 บาท
200,000 บาท

- วัสดุการเกษตร ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน ปุย ตนไม ยาปราบศัตรูพืช กระถาง
ตนไม มีดดายหญา กรรไกรตัดกิ่งไม หรือตัดหญา ฯลฯ

18,000 บาท
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ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข( จายจากรายได )
เปนเงิน
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น( จายจากรายได ) เปนเงิน
งานศูนยบริการสาธารณสุข( จายจากรายได )
เปนเงิน
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )
เปนเงิน
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานโรงฆาสัตว( จายจากรายได )
เปนเงิน

1,000 บาท
1,000 บาท
5,000 บาท
10,000 บาท

1,000 บาท

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาวัสดุในการโฆษณา ประชาสัมพันธ เชน ฟลมถายภาพ
ฟลมสไลด เทปบันทึกภาพและเสียง กระดาษทําบทความ/ขาว ฯลฯ
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข( จายจากรายได )
เปนเงิน
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น( จายจากรายได ) เปนเงิน
งานศูนยบริการสาธารณสุข( จายจากรายได )
เปนเงิน
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )
เปนเงิน
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานตลาดสด( จายจากรายได )
เปนเงิน

1,000 บาท
30,000 บาท
5,000 บาท
10,000 บาท

5,000 บาท

- วัสดุเครื่องแตงกาย ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาซื้อรองเทายางหุมสนสูงใตเขา ถุงมือหนังชนิดยาว ผาปดจมูก
เสื้อกาวน ฯลฯ ใหพนักงาน คนงาน งานศูนยบริการ งานซอมบํารุงพาหนะ
เครื่องจักรกล และเสื้อกั๊กสําหรับคนงานปดกวาดและเก็บขนขยะมูลฝอย
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น( จายจากรายได ) เปนเงิน
งานศูนยบริการสาธารณสุข( จายจากรายได )
เปนเงิน
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )
เปนเงิน
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานตลาดสด( จายจากรายได )
เปนเงิน

51,000 บาท

375,000 บาท

40,000 บาท
25,000 บาท
300,000 บาท

10,000 บาท

- วัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร โปรแกรมคอมพิวเตอร อุปกรณเพิ่มเติม
แผนกรองแสง แผนบันทึกขอมูล หัวพิมพ กระดาษตอเนื่อง ผาหมึกคอมพิวเตอร

330,000 บาท
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กระดาษไขคอมพิวเตอร ฯลฯ ที่จําเปน
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข( จายจากรายได )
เปนเงิน
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น( จายจากรายได ) เปนเงิน
งานศูนยบริการสาธารณสุข( จายจากรายได )
เปนเงิน
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )
เปนเงิน
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานตลาดสด( จายจากรายได )
เปนเงิน

100,000 บาท
100,000 บาท
90,000 บาท
35,000 บาท

5,000 บาท

- วัสดุอื่นๆ ตั้งไว
สําหรับจายเปน คามิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟา สายสงน้ํา และขอตอสงน้ําดับเพลิง
สําหรับรถบรรทุกน้ํา เพื่อใชลางตลาด และอะไหลเครื่องพนยุง ฯลฯ
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข( จายจากรายได )
เปนเงิน
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น( จายจากรายได ) เปนเงิน
งานศูนยบริการสาธารณสุข( จายจากรายได )
เปนเงิน
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )
เปนเงิน
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานตลาดสด( จายจากรายได )
เปนเงิน

6,000 บาท
15,000 บาท
1,000 บาท
10,000 บาท

50,000 บาท

หมวดคาสาธารณูปโภค ตั้งไว
คาสาธารณูปโภค ตั้งไว
- คาไฟฟา ตั้งไว
สําหรับจายเปนคากระแสไฟฟา สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข( จายจากรายได )
งานศูนยบริการสาธารณสุข( จายจากรายได )
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานตลาดสด( จายจากรายได )

เปนเงิน
เปนเงิน

500,000 บาท
150,000 บาท

เปนเงิน

100,000 บาท

- คาน้ําประปา ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาน้ําประปา สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข( จายจากรายได )

เปนเงิน

82,000 บาท

1,003,000 บาท
1,003,000 บาท
750,000 บาท

110,000 บาท

35,000 บาท
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งานศูนยบริการสาธารณสุข( จายจากรายได )
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานตลาดสด( จายจากรายได )

เปนเงิน

15,000 บาท

เปนเงิน

60,000 บาท

- คาโทรศัพท ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาโทรศัพทของสํานักการสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข( จายจากรายได )
เปนเงิน
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น( จายจากรายได ) เปนเงิน
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )
เปนเงิน

85,000 บาท

30,000 บาท
50,000 บาท
5,000 บาท

- คาบริการทางดานโทรคมนาคม ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต (INTERNET)
ของสํานักการสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม และศูนยบริการสาธารณสุข
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข( จายจากรายได )
งานศูนยบริการสาธารณสุข( จายจากรายได )

เปนเงิน
เปนเงิน

58,000 บาท

10,000 บาท
48,000 บาท

หมวดรายจายอื่น ตั้งไว
- รายจายอื่น ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาจางที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมระบบคัดแยก
ขยะมูลฝอยที่แหลงกําเนิด แบบมีสวนรวมและจัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุน
โครงการกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครนครราชสีมา
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

2,000,000 บาท
2,000,000 บาท

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

2,000,000 บาท

รายจายเพื่อการลงทุน ตั้งไว
12,750,800 บาท
แยกเปน
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว
คาครุภัณฑ ตั้งไว
- ครุภัณฑสํานักงาน ตั้งไว
+ เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็วไมต่ํากวา 20 แผน
ตอนาที จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 100,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

12,750,800 บาท
324,800 บาท
124,400 บาท
100,000 บาท
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ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

100,000 บาท

+ โตะวางคอมพิวเตอรพรอมเกาอี้ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาโตะวางคอมพิวเตอรพรอมเกาอี้ จํานวน 1 ชุด
เปนเงิน 3,200 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

3,200 บาท

+ โตะทํางานแบบไม พรอมเกาอี้ ตัง้ ไว
สําหรับจายเปนคาโตะทํางานแบบไม พรอมเกาอี้ (ผูบริหาร) จํานวน 1 ชุด
เปนเงิน 15,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

- ครุภัณฑการเกษตร ตั้งไว
+ เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง แบบสะพาย ตั้งไว

6,200 บาท

6,200 บาท

- ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ตั้งไว
+ รถจักรยานยนต แบบ 4 จังหวะ 100 ซีซี ตั้งไว
สําหรับจายเปนคารถจักรยานยนต แบบ 2 จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมนอยกวา 100 ซีซี จํานวน 2 คัน ๆ ละ 36,000 บาท เปนเงิน 72,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

15,000 บาท

15,000 บาท

+ ตูเก็บเอกสาร 2 ตอน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาตูเก็บเอกสาร 2 ตอน ขนาด 90x40x156 ซม. จํานวน 1 ตู
เปนเงิน 6,200 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

3,200 บาท

72,000 บาท
72,000 บาท

72,000 บาท

38,000 บาท
38,000 บาท
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สําหรับจายเปนคาเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง แบบสะพาย เครื่องไมต่ํา
กวา 1.4 แรงมา จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท เปนเงิน 38,000 บาท
ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

38,000 บาท

- ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว
+ พัดลมตั้งพื้น ขนาดใบพัด 16 นิ้ว ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาพัดลมตั้งพื้น ขนาดใบพัด 16 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
1,600 บาท เปนเงิน 3,200 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการ
ใชงาน(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

3,200 บาท

- ครุภัณฑโรงงาน ตั้งไว
+ เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง 220 V 3HP แรงดัน 120 Bar
1630psi มีลอเก็บสายฉีดน้ําและที่เก็บสายไฟพรอมหัวฉีดตาง ๆ ที่ติดตั้ง
ในตัวเครื่องพรอมใช จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 44,200 บาท ตั้งตามราคา
ทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

44,200 บาท
44,200 บาท

44,200 บาท

- ครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งไว
+ เครื่องคอมพิวเตอร ชนิดตั้งโตะ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอร ตั้งโตะ (คณะกรรมการจัดซื้อ/จางกําหนด
คุณสมบัต)ิ จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 30,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อให
เหมาะสมกับการใชงาน(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

3,200 บาท
3,200 บาท

30,000 บาท

43,000 บาท
30,000 บาท

3-5-20

+ เครื่องสํารองไฟฟา ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องสํารองไฟฟา ขนาดไมต่ํากวา 700 VA ระบบตัดแรงดัน
อัตโนมัติระบบปองกันลัดวงจร จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 3,000 บาท
ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

3,000 บาท

+ เครื่องพิมพ Laser Jet ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องพิมพ Laser Jet (คณะกรรมการจัดซื้อ/จางกําหนด
คุณสมบัต)ิ จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 10,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อ
ใหเหมาะสมกับการใชงาน(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

เปนเงิน

10,000 บาท

10,000 บาท

คาที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว
- คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร ตั้งไว
+ คาปรับปรุงอาคารค.ส.ล. 5 ชั้น บริเวณทางออกเปนศูนยบริการ
การแพทย และทันตกรรม ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาปรับปรุงอาคาร ค.ส.ล. 5 ชั้น บริเวณทางออก เปน
ศูนยบริการการแพทยและทันตกรรม ปรับปรุงภายในอาคาร ค.ส.ล. ขนาด
13.00x21.50 เมตร รื้อถอนวัสดุภายในอาคารเดิมบริเวณชั้น 1 และ 2
ปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคาร ชั้นลางเปนพื้นที่สําหรับศูนยบริการการแพทย
โดยกั้นผนังแบงใชสอยภายใน เปนวัสดุ พื้น ฝาเพดานดวงโคมและอุปกรณ
มีหองน้ําประชาชน ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 2 และกอสรางอาคารเชื่อมตอบริเวณ
ชั้น 2 ขนาดประมาณ14.75x21.50 เมตร เปนพื้นที่สําหรับศูนยทันตกรรม
โดยกั้นผนังแบงประโยชนใชสอยภายในเปลี่ยนวัสดุ พื้น ฝาเพดาน ดวงโคม
และอุปกรณ มีหองน้ําประชาชน ชั้นลางเปนลานจอดรถพรอมตกแตงภายนอก
อาคารเดิม (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกําหนด)
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานศูนยบริการสาธารณสุข( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

3,000 บาท

12,192,000 บาท

12,426,000 บาท
12,192,000 บาท
12,192,000 บาท

3-5-21

- คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง ตั้งไว
+ คาจางออกแบบและควบคุมงาน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาจางออกแบบและควบคุมงาน การปรับปรุงภายใน
อาคาร ค.ล.ส. 5 ชั้น บริการทางออก เปนศูนยบริการการแพทยและทันตกรรม
เปนเงิน 234,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานศูนยบริการสาธารณสุข( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

เปนเงิน

234,000 บาท

234,000 บาท
234,000 บาท

กองสวัสดิการสังคม

3-6-1

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
กองสวัสดิการสังคม
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น
- รายจายประจํา
จายจากรายได
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- รายจายเพื่อการลงทุน

ตั้งไว
ตั้งไว
ตั้งไว
ตั้งไว

46,545,400
46,174,400
46,174,400
0
371,000

รายจายประจํา ตั้งไว
46,174,400 บาท
หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว
เงินเดือน ตั้งไว
- เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 18 อัตรา
เปนเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

แยกเปน

แยกเปน
4,043,400 บาท
4,043,400 บาท
3,820,700 บาท

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห จํานวน 4 อัตรา( จายจากรายได ) เปนเงิน

773,000 บาท

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไป จํานวน 3 อัตรา( จายจากรายได )

เปนเงิน

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน จํานวน 11 อัตรา(จายจากรายได)

เปนเงิน

665,400 บาท
2,382,300 บาท

- เงินเพิ่มตางๆ ตั้งไว
+ เงินเพิ่มตางๆ ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินตอบแทนรายเดือนของผูอํานวยการกอง ระดับ 8
เปนเงินเดือนละ 5,600 บาท 12 เดือน เปนเงิน 67,200 บาท
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไป( จายจากรายได )

เปนเงิน

67,200 บาท

+ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล
จํานวน 6 อัตรา เปนเงิน 88,300 บาท
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห

155,500 บาท
67,200 บาท

88,300 บาท

3-6-2
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห จํานวน 2 อัตรา( จายจากรายได ) เปนเงิน

33,400 บาท

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไป จํานวน 1 อัตรา( จายจากรายได )

เปนเงิน

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน จํานวน 3 อัตรา(จายจากรายได)

เปนเงิน

18,000 บาท
36,900 บาท

- เงินประจําตําแหนงของผูบริหาร ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร เปนเงินเดือนละ 5,600 บาท
12 เดือน เปนเงิน 67,200 บาท
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไป( จายจากรายได )

เปนเงิน

67,200 บาท

หมวดคาจางชั่วคราว ตั้งไว
คาจางชั่วคราว ตั้งไว
- เงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มใหแกพนักงานจาง ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มใหแกพนักงานจาง จํานวน 10 อัตรา
พนักงานจางทั่วไป 7 อัตรา เปนเงิน 426,800 บาท เงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว เปนเงิน 126,000 บาท พนักงานจางตามภารกิจ 3 อัตรา
เปนเงิน 241,600 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เปนเงิน 54,000 บาท
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไป จํานวน 10 อัตรา( จายจากรายได )

เปนเงิน

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห( จายจากรายได )
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไป( จายจากรายได )

เปนเงิน

100,000 บาท

เปนเงิน

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน( จายจากรายได )

เปนเงิน

200,000 บาท
200,000 บาท

- คาเชาบาน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาลกองสวัสดิการสังคม
ที่มีสิทธิเบิกคาเชาบานไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
เปนเงิน

848,400 บาท
848,400 บาท
848,400 บาท

848,400 บาท

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ตั้งไว
คาตอบแทน ตั้งไว
- คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแกพนักงาน
เทศบาล

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห( จายจากรายได )

67,200 บาท

36,000 บาท

15,732,600 บาท
1,123,600 บาท
500,000 บาท

183,600 บาท
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไป( จายจากรายได )
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน( จายจากรายได )

เปนเงิน
เปนเงิน

42,000 บาท
105,600 บาท

- เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ที่มีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไป( จายจากรายได )
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน( จายจากรายได )

เปนเงิน
เปนเงิน

40,000 บาท

20,000 บาท
20,000 บาท

- เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล
ที่มีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห( จายจากรายได )
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไป( จายจากรายได )

เปนเงิน

50,000 บาท

เปนเงิน

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน( จายจากรายได )

เปนเงิน

300,000 บาท
50,000 บาท

คาใชสอย ตั้งไว
- รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว
สําหรับจายเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ดังนี้
+ คาจางเหมาบริการ โดยจายเปนคาจางเหมาแรงงานและอื่นๆ เทาที่
จําเปนของกองสวัสดิการสังคม
+ คาจางเหมาบริการ เชน คาเชาเครื่องถายเอกสารแบบดิจิตอล
+ คารับวารสาร โดยจายเปนคารับวารสารและหนังสือพิมพรายวัน
+ คาธรรมเนียมตางๆ เชน คาโอนเงินผูปวยเอดส / คนพิการ / ผูสูงอายุ /
คาลงทะเบียนอบรม และอื่นๆ เทาที่จําเปนของกองสวัสดิการสังคม
+ คาติดตั้งไฟฟา น้ําประปา และโทรศัพท เชน คาติดตั้งอุปกรณไฟฟา
เพิ่มเติม
+ คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือตางๆ และคาจางพิมพ ของ
กองสวัสดิการสังคม
+ คาโฆษณาและเผยแพรโดยจายเปนคาจัดทําเอกสารสิ่งพิมพ
สติ๊กเกอรอื่น ๆ เพื่อเผยแพรเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธของชุมชน
ตลอดจนงานสําคัญตางๆใหชุมชนในเขตเทศบาลทราบ

400,000 บาท

12,270,000 บาท
150,000 บาท
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+ คาประกันภัยรถยนตและรถจักรยานยนต ภาคบังคับ
ตามพระราชบัญญัติผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห( จายจากรายได )
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไป( จายจากรายได )

เปนเงิน

20,000 บาท

เปนเงิน

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน( จายจากรายได )

เปนเงิน

50,000 บาท
80,000 บาท

- รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจาย ดังตอไปนี้
+ คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม ครุภัณฑตางๆ ไดแก เครื่องพิมพดีด
เครื่องโรเนียว เครื่องถายเอกสาร เครื่องดิจิตอล เครื่องขยายเสียง
เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร รถจักรยานยนต รถยนต ฯลฯ
+ คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมสิ่งกอสรางของกองสวัสดิการสังคม
เชน ประตู - หนาตาง หองน้ํา ปายบอรดประชาสัมพันธ ฯลฯ
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห( จายจากรายได ) เปนเงิน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไป( จายจากรายได )
เปนเงิน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน(จายจากรายได) เปนเงิน

50,000 บาท
250,000 บาท
100,000 บาท

- รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว
+ คาใชจายในโครงการจัดทําแผนชุมชน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 400 คน
โดยจายเปนคาอาหาร อาหารวาง คาวัสดุ และคาใชจายอื่นๆ โดยถัวจาย
ภายในวงเงิน 100,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน(จายจากรายได) เปนเงิน

8,040,000 บาท
100,000 บาท

100,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการพัฒนาองคกรชุมชน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการพัฒนาองคกร เปนคาใชจายในการจัดทํา
โครงการอบรมใหความรูแกองคกรชุมชน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของประมาณ
800 คน โดยจายเปนคาอาหาร อาหารวาง คาวิทยากร คาที่พัก คาพาหนะ
คาวัสดุ และคาใชจายอื่นๆ โดยถัวจายภายในวงเงิน 1,080,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม

400,000 บาท

1,080,000 บาท
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน(จายจากรายได) เปนเงิน

1,080,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการจัดการประชุมผูนําชุมชนในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา ตัง้ ไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการจัดการประชุมผูนําชุมชนในเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา เปนคาใชจายในการจัดประชุมสัมมนา ประธานชุมชน และ
ผูที่เกี่ยวของ ประมาณ 250 คน โดยจัดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ถัวจายเปนเงิน
330,000 บาท และประชุมประธานกองทุน ประมาณ 80 คน โดยจัดประชุม
4 ครั้ง/ป เปนคาอาหาร อาหารวาง คาวัสดุ และคาใชจายอื่นๆ ถัวจายเปน
เงิน 50,000 บาท โดยถัวจายภายในวงเงิน 380,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน(จายจากรายได) เปนเงิน

380,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการประกวดชุมชนดีเดน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการประกวดชุมชนดีเดน เปนคาดําเนินการ
จัดการประกวดชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ประมาณ 73 ชุมชน
โดยจายเปนคาการประชุมกรรมการพิจารณาการประกวด คาอาหาร
คาอาหารวาง คาวัสดุ เงินรางวัล พรอมโลและอื่นๆ โดยถัวจายภายใน
วงเงิน 400,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน(จายจากรายได) เปนเงิน

400,000 บาท

400,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ เปนคาฝกอบรม
อาชีพอิสระ และสงเสริมการตลาดใหแกชุมชน ประมาณ 800 คน โดยจายเปน
คาอาหาร คาอาหารวาง คาวิทยากร คาวัสดุ คาพาหนะ และคาใชจายอื่นๆโดย
ถัวจายภายในวงเงิน 750,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน(จายจากรายได) เปนเงิน

380,000 บาท

750,000 บาท

750,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการสรางเครือขายผูผลิตสินคา OTOP
ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการสรางเครือขายผูผลิตสินคา OTOP ในเขต

400,000 บาท
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เทศบาลนครนครราชสีมา เปนคาใชจายในการสัมมนาและศึกษาดูงาน
เครือขายผูผลิตสินคา OTOP ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา และเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของ จํานวน 100 คน โดยจายเปนคาอาหาร คาอาหารวาง คาวัสดุ
คาพาหนะ คาที่พัก คาตอบแทน และคาใชจายอื่นๆ โดยถัวจายภายใน
วงเงิน 400,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน(จายจากรายได) เปนเงิน

400,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการหนึ่งชุมชน หนึ่งนักรอง ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการหนึ่งชุมชน หนึ่งนักรอง เปนคาจัดการ
ประกวดรองเพลง และจินตลีลา ใหแกประชาชน ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมาโดยจายเปนคาจัดสถานที่เวที แผนปายประชาสัมพันธ ติดตั้ง
เครื่องเสียง ประกาศเผยแพร บอรดประชาสัมพันธ คาอาหาร คาอาหารวาง
คาวัสดุ คาตอบแทน คาของขวัญของที่ระลึก เงินรางวัล พรอมโลและคาใช
จายอื่นๆ โดยถัวจายภายในวงเงิน 350,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน(จายจากรายได) เปนเงิน

350,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการฝกอบรมศาสตรและศิลปในการพูดสําหรับ
ผูน ําชุมชน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการฝกอบรมศาสตรและศิลปในการพูด
สําหรับผูนําชุมชน เปนคาใชจายในการอบรมใหความรูแกประธานชุมชน หรือ
ผูรับผิดชอบในการประชาสัมพันธ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จํานวน 160 คน
โดยจายเปนคาอาหาร คาอาหารวาง คาวิทยากร คาวัสดุ และคาใชจายอื่นๆ
โดยถัวจายภายในวงเงิน 50,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน(จายจากรายได) เปนเงิน

350,000 บาท

50,000 บาท

50,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

550,000 บาท
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พอเพียง เปนคาใชจายในการอบรมสัมมนาใหความรูแกประชาชน จํานวน
800 คน และจัดอบรมใหความรูดานพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยจายเปนคาอาหาร คาอาหารวาง คาวัสดุ คาวิทยากร คาพาหนะ
คาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ โดยถัวจายภายในวงเงิน 550,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน(จายจากรายได) เปนเงิน

550,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการพัฒนาฐานขอมูลชุมชน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการสํารวจขอมูลความจําเปนพื้นฐานของ
ชุมชน และขอมูลดานสวัสดิการสังคม โดยจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม
คาอาหาร คาอาหารวาง คาวิทยากร คาตอบแทน ผูสํารวจ และผูบันทึกขอมูล
คาตอบแทนผูทําหนาที่ประมวลผล และคาตอบแทนผูวิเคราะหขอมูล โดยถัว
จายภายในวงเงิน 400,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน(จายจากรายได) เปนเงิน

400,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการอบรมอาสาสมัครชุมชนเขมแข็งเอาชนะ
ยาเสพติด(ผูประสานพลังแผนดิน) ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการอบรมอาสาสมัครชุมชนเขมแข็งเอาชนะ
ยาเสพติด (ผูประสานพลังแผนดิน) เปนคาใชจายในการอบรม และจัดกิจกรรม
ที่เกี่ยวของกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ประมาณ 1,600 คน
โดยจายเปนคาอาหาร คาอาหารวาง คาวิทยากร คาวัสดุ คาที่พัก คาพาหนะ
และคาใชจายอื่น ๆ โดยถัวจายภายในวงเงิน 2,500,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา )
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน(จายจากรายได) เปนเงิน

400,000 บาท

2,500,000 บาท

2,500,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานดานการ
พัฒนาชุมชน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานดาน
การพัฒนาชุมชน เปนคาใชจายในการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ใหแก
เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน ดานการพัฒนาชุมชน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

200,000 บาท
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จํานวน 30 คน โดยจายเปนคาอาหาร คาอาหารวาง คาวัสดุ คาตอบแทน
คาพาหนะ คาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ โดยถัวจายภายในวงเงิน 200,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน(จายจากรายได) เปนเงิน

200,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการดําเนินการฟนฟูกิจการลูกเสือชาวบาน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการฝกอบรมฟนฟู ศึกษาดูงานให
แก ทีมวิทยากร ครูฝกลูกเสือชาวบาน จํานวน 50 คน และลูกเสือชาวบานจาก
ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ประมาณ 160 คน จายเปนคาวิทยากร
คาอาหาร คาวัสดุ ในการฝกอบรม และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน โดยถัวจาย
ภายในวงเงิน 100,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน(จายจากรายได) เปนเงิน

100,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการเสริมสรางประสบการณชีวิตสําหรับ
เด็กดอยโอกาส ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการเสริมสรางประสบการณชีวิตสําหรับเด็ก
ดอยโอกาส เปนคาใชจายในการจัดฝกอบรม ประมาณ 160 คน และศึกษา
ดูงาน โดยจายเปนคาอาหาร คาอาหารวาง คาวิทยากร คาวัสดุ คาพาหนะ
และคาใชจายอื่นๆ โดยถัวจายภายในวงเงิน 50,000 บาท (จากแผนพัฒนา
เทศบาลนครนครราชสีมา )
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห( จายจากรายได )

เปนเงิน

100,000 บาท

50,000 บาท

50,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการอบรมเด็กและเยาวชนชุมชนในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการอบรมเด็กและเยาวชนชุมชนในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา เปนคาใชจายในการอบรมใหความรูแกเด็กและ
เยาวชน และอบรมใหความรูดานคุณธรรม – จริยธรรม จํานวน 200 คน โดย
จายเปนคาอาหาร คาอาหารวาง คาวิทยากร คาวัสดุ คาที่พัก คาพาหนะ
คาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาแรงงาน คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ
ตางๆ คารถสุขาเคลื่อนที่ คาจัดสถานที่ คาโฆษณาและเผยแพรขาว

300,000 บาท
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วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน และคาใชจายอื่นๆ โดยถัวจายภายในวงเงิน
300,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห( จายจากรายได )

เปนเงิน

300,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการสงเสริมกิจกรรมผูสูงอายุในชุมชน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสริมกิจกรรมผูสูงอายุในชุมชน
เปนคาจัดอบรมผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จํานวน 500 คน
โดยจายเปนคาอาหาร คาอาหารวาง คาวิทยากร คาที่พัก คาวัสดุ คาพาหนะ
และคาใชจายอื่นๆ โดยถัวจายภายในวงเงิน 400,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา )
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห( จายจากรายได )

เปนเงิน

400,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการสงเสริมกิจการดานสวัสดิการสังคมและ
นันทนาการสําหรับชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสริมกิจการดานสวัสดิการสังคมและ
นันทนาการสําหรับชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดยจายเปน
คาใชจายในการจัดอบรมผูนําในชุมชนในเขตเทศบาลฯ จํานวน 80 ชุมชน โดย
ถัวจายภายในวงเงิน 30,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา )
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห( จายจากรายได )

เปนเงิน

30,000 บาท

30,000 บาท

- รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ ตั้งไว
+ คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร คาพาหนะ
เดินทาง และคาเชาที่พักระหวางการเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาล และเขารับการสัมมนาการอบรม การศึกษาดูงานหรือ
เปนคาขนยายในกรณีที่มีการโอน(ยาย) ไปรับราชการที่เทศบาลอื่น ๆ
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห( จายจากรายได )
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไป( จายจากรายได )

400,000 บาท

เปนเงิน

20,000 บาท

เปนเงิน

30,000 บาท

3,680,000 บาท
100,000 บาท
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งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน(จายจากรายได) เปนเงิน

50,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ โดยจัดใหมีการออก
บริการนอกสถานที่ไปยังชุมชนและกลุมตาง ๆ ภายในเขตเทศบาล จํานวน
12 ครั้ง โดยจายเปนคาจัดสถานที่เวที แผนปายประชาสัมพันธ ติดตั้งเครื่อง
เสียง ประกาศเผยแพรบอรดประชาสัมพันธ อาหารวาง คาวัสดุ คาของที่
ระลึกและคาใชจายอื่น ๆ โดยถัวจายภายในวงเงิน 780,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา )
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน(จายจากรายได) เปนเงิน

780,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด
เปนคาอาหาร คาอาหารวาง คาวัสดุ อุปกรณกีฬา ถวยรางวัล เงินรางวัล
คาตอบแทนกรรมการ เครื่องขยายเสียง พิธีเปด – ปด และคาใชจายอื่นๆโดยถัว
จายภายในวงเงิน 400,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา )
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน(จายจากรายได) เปนเงิน

เปนเงิน

400,000 บาท

400,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติในชุมชน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติในชุมชน เปนคาจัด
ซื้อของขวัญ ของรางวัลวันเด็ก และ จางเหมาทําอาหารในการจัดกิจกรรมเพื่อ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กในชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาโดยถัว
จายภายในวงเงิน 800,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห( จายจากรายได )

780,000 บาท

800,000 บาท

800,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการสงเคราะหครอบครัวผูเดือดรอนและ
ผูดอยโอกาสในชุมชน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการสงเคราะหครอบครัวผูเดือดรอนและ
ผูดอยโอกาสในชุมชนที่ไดรับความเดือดรอน จํานวนปละประมาณ 2,000
ครอบครัว โดยใหการสงเคราะหครอบครัวประชาชนในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา เปนเครื่องอุปโภคบริโภค เสื้อผา เครื่องนุงหม ชุดนักเรียน เครื่อง

1,600,000 บาท
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เขียนแบบเรียน อาหารเสริม(นม) และ ของเลนสําหรับเด็ก หรือเงินสงเคราะห
ชวยเหลือ เปนเงิน 800,000 บาท และจัดซื้อผาหมกันหนาวเพื่อผูยากไรตานภัย
หนาว เปนเงิน 800,000 บาท โดยถัวจายภายในวงเงิน 1,600,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา )
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห( จายจากรายได )

เปนเงิน

1,600,000 บาท

คาวัสดุ ตั้งไว
- วัสดุสํานักงาน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ไดแก เครื่องเขียนแบบพิมพ ลูกโม
เครื่องอัดสําเนา แฟม เต็นท และวัสดุอื่นๆ เทาที่จําเปน
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห( จายจากรายได ) เปนเงิน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไป( จายจากรายได )
เปนเงิน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน(จายจากรายได) เปนเงิน

40,000 บาท
160,000 บาท
100,000 บาท

- วัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ไดแก ชุดไขควง ฟวส สายไฟฟา
ลําโพงฮอรน ไมโครโฟน สายโทรศัพท หลอดไฟฟา สตารทเตอร สวิทไฟฟา
ปลั๊กสามตา ปลั๊กรางไฟ ลําโพง ฮอรน ลายแม ลายลูก แบตเตอรี่ที่ใชกับ
วิทยุเทป และอื่น ๆ เทาที่จําเปน
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน(จายจากรายได) เปนเงิน

เปนเงิน

50,000 บาท

50,000 บาท

- วัสดุกอสราง ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาวัสดุอุปกรณกอสราง ซึ่งใชในการดูแลอาคารสิ่งกอสราง
ของกองสวัสดิการสังคม
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม

899,000 บาท

899,000 บาท

- วัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว ไดแก ไมกวาด ผงซักฟอก
น้ํายาดับกลิ่น ถวยกาแฟ แกวน้ํา และอุปกรณอื่นๆ ที่จําเปน เพื่อใช
ในกองสวัสดิการสังคม
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไป( จายจากรายได )

2,339,000 บาท
300,000 บาท

220,000 บาท
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไป( จายจากรายได )
เปนเงิน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน(จายจากรายได) เปนเงิน

120,000 บาท
100,000 บาท

- วัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ไดแก ยางนอก ยางใน
แบตเตอรี่ เพลา น้ํามันเบรค หัวเทียน สายพาน อะไหลรถยนต ฯลฯ
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไป( จายจากรายได )

เปนเงิน

50,000 บาท

- วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ไดแก น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล
น้ํามันหลอลื่น เพื่อใชกับรถยนต และรถจักรยานยนตกองสวัสดิการสังคม
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไป( จายจากรายได )

เปนเงิน

เปนเงิน

เปนเงิน

300,000 บาท

300,000 บาท

- วัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว
สําหรับจายเปนวัสดุคอมพิวเตอร เชน กระดาษปริ๊น แผนดิสก แผนซีดี ดีวีดี
เมาท แผนรองเมาท หมึกปริ๊นเตอร อุปกรณคอมพิวเตอร และอื่นๆ เทาที่จําเปน
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานบริหารทัว่ ไป( จายจากรายได )

65,000 บาท

65,000 บาท

- วัสดุกีฬา ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาวัสดุอุปกรณกีฬา เชน ฟุตบอล วอลเลยบอล ตะกรอ
และอื่นๆ เทาที่จําเปน
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน(จายจากรายได) เปนเงิน

300,000 บาท

300,000 บาท

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรประเภทตางๆ เชน ฟลม สไลด
เทปชนิดคาสเซ็ท เทปชนิดบันทึก วี.ดี.โอ ประเภทตางๆ เพื่อใชในกิจการ
เผยแพรประชาสัมพันธที่จําเปนหรือวัสดุ เชน ไมอัด ไมเครา แผนพลาสติกตางๆ
ไวทบอรดและอุปกรณที่ใชเกี่ยวกับการเขียน ระบายสี หรือวัสดุโฆษณาอื่นๆ
เทาที่จําเปน
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไป( จายจากรายได )

50,000 บาท

150,000 บาท

150,000 บาท
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- วัสดุดนตรี ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาวัสดุดนตรี เชน กลอง ฉิ่ง ฉาบ และอื่นๆ ที่จําเปน
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน(จายจากรายได) เปนเงิน

5,000 บาท

หมวดคาสาธารณูปโภค ตั้งไว
คาสาธารณูปโภค ตั้งไว
- คาไฟฟา ตั้งไว
สําหรับจายเปนคากระแสไฟฟาภายในอาคารสํานักงานของกองสวัสดิการสังคม
และหองประชุมกองสวัสดิการสังคม
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไป( จายจากรายได )

เปนเงิน

เปนเงิน

เปนเงิน

15,000 บาท

15,000 บาท

หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว
เงินอุดหนุน ตั้งไว
- เงินอุดหนุนสวนราชการ เอกชนหรือกิจการเปน
สาธารณประโยชน ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินอุดหนุนสมาคมชุมชนเทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อดําเนิน
กิจกรรมที่เปนสาธารณประโยชนตอประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา ตามนัยหนังสือ ที่ทําการสมาคมในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
ที่ พิเศษ/2552 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2552
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน(จายจากรายได) เปนเงิน

15,000 บาท

15,000 บาท

- คาโทรศัพท ตั้งไว
สําหรับจายเปนโทรศัพทในการติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ และ
ติดตอประสานงานกับชุมชนตางๆ ภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไป( จายจากรายได )

250,000 บาท
250,000 บาท
220,000 บาท

220,000 บาท

- คาน้ําประปา ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาน้ําประปา ภายในอาคารสํานักงานกองสวัสดิการสังคม
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไป( จายจากรายได )

5,000 บาท

4,000,000 บาท

4,000,000 บาท
4,000,000 บาท
4,000,000 บาท
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หมวดรายจายอื่น ตั้งไว
- เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ในชุมชนเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา จํานวน 2,400 คน ๆ ละ 500 บาท ตอเดือน โดยถัวจาย
ภายในวงเงิน 14,400,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห( จายจากรายได )

เปนเงิน

14,400,000 บาท

- เบี้ยยังชีพคนพิการ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเบี้ยยังชีพคนพิการในเขตชุมชนเทศบาลนครนครราชสีมา
จํานวน 1,000 คน ๆ ละ 500 บาทตอเดือน โดยถัวจายภายในวงเงิน
6,000,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห( จายจากรายได )

เปนเงิน

เปนเงิน

เปนเงิน

900,000 บาท

900,000 บาท

รายจายเพื่อการลงทุน ตั้งไว
371,000 บาท
แยกเปน
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว
คาครุภัณฑ ตั้งไว
- ครุภัณฑสํานักงาน ตั้งไว
+ โตะทํางานพรอมเกาอี้ ระดับ 1 - 5 ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาโตะทํางานเหล็ก พรอมเกาอี้บุนวมลอหมุนได
มีที่พักแขน 2 ขาง จํานวน 10 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท เปนเงิน 75,000 บาท
ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไป( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

6,000,000 บาท

6,000,000 บาท

- เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
จํานวน 150 คน ๆ ละ 500 บาท ตอเดือน โดยถัวจายภายในวงเงิน
900,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห( จายจากรายได )

21,300,000 บาท
14,400,000 บาท

75,000 บาท

371,000 บาท
371,000 บาท
75,000 บาท
75,000 บาท
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- ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว
+ เครื่องขยายเสียงตามสายและอุปกรณครบชุด ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องขยายเสียงตามสายและอุปกรณครบชุด จํานวน
3 ชุด ๆ ละ 65,000 บาท เปนเงิน 195,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่น
เพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

195,000 บาท
195,000 บาท

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน(จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เปนเงิน

195,000 บาท

- ครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งไว
+ เครื่องพิมพคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ (คณะกรรมการจัดซื้อ/จาง
กําหนดคุณสมบัต)ิ จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 30,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่น
เพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไป(จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

เปนเงิน

30,000 บาท

+ เครื่องพิมพ Laser Jet ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องพิมพชนิด Laser Jet (คณะกรรมการจัดซื้อ/จาง
กําหนดคุณสมบัต)ิ จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 10,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่น
เพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไป(จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

เปนเงิน

เปนเงิน

10,000 บาท

10,000 บาท

+ เครื่องสํารองไฟฟา ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องสํารองไฟฟา ขนาดไมนอยกวา 700 VA จํานวน
1 เครื่อง เปนเงิน 3,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับ
การใชงาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไป(จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

43,000 บาท
30,000 บาท

3,000 บาท

3,000 บาท

- ครุภัณฑอื่น ตั้งไว
+ รถสามลอโยกสําหรับคนพิการ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคารถสามลอโยกสําหรับคนพิการ จํานวน 4 คันๆ ละ 6,500
บาท เปนเงิน 26,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน

58,000 บาท
26,000 บาท
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(ตามโครงการสงเสริมกิจการดานสวัสดิการสังคมและนันทนาการ)
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

26,000 บาท

+ รถเข็นนั่งสําหรับคนพิการ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคารถเข็นนั่งสําหรับคนพิการ เหล็กชุบโครเมียม
่ จํานวน 8 คันๆ
ละ 4,000 บาท เปนเงิน 32,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสม
กับการใชงาน (ตามโครงการสงเสริมกิจการดานสวัสดิการสังคมและ
นันทนาการ) (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

32,000 บาท

32,000 บาท

สํานักการชาง

3-7-1

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
สํานักการชาง
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น
- รายจายประจํา
จายจากรายได
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- รายจายเพื่อการลงทุน

ตั้งไว
ตั้งไว
ตั้งไว
ตั้งไว

176,833,100
129,626,420
88,344,920
41,281,500
47,206,680

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รายจายประจํา ตั้งไว
129,626,420 บาท แยกเปน
หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว
เงินเดือน ตั้งไว
- เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว
สําหรับจายใหพนักงานเทศบาล จํานวน 53 อัตรา เปนเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป

แยกเปน

19,413,000 บาท
14,000,160 บาท
13,211,640 บาท

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน จํานวน 16 อัตรา(จายจากรายได)
งานไฟฟาถนน จํานวน 7 อัตรา( จายจากรายได )
งานสวนสาธารณะ จํานวน 3 อัตรา( จายจากรายได )
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จํานวน 5 อัตรา( จายจากรายได )
งานบําบัดน้ําเสีย จํานวน 7 อัตรา( จายจากรายได )

เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน

4,072,160
2,258,740
829,310
1,044,280
1,621,030

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เปนเงิน

3,386,120 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน จํานวน 15 อัตรา( จายจากรายได )

- เงินเพิ่มตางๆ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของผูบริหาร ระดับ 9 เดือนละ 10,000
บาท เปนเงิน 120,000 บาท ระดับ 8 จํานวน 3 คน ๆ ละ 3,500 บาท ตอเดือน
เปนเงิน 126,000 บาท คาตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจางประจํา ผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงขั้นสูงของอันดับตําแหนง เปนเงิน
114,600 บาท เงินเพิ่มพิเศษใหพนักงานเปนเงินประจําตําแหนง วช.ดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนเงิน 67,200 บาท เงินคาตอบแทนรายเดือน
วช.ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนเงิน 67,200 บาท เงินเพิ่มการ

668,520 บาท
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ครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล จํานวน 10 อัตรา เปนเงิน 173,520 บาท
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน( จายจากรายได ) เปนเงิน
งานไฟฟาถนน( จายจากรายได )
เปนเงิน
งานบําบัดน้ําเสีย( จายจากรายได )
เปนเงิน

477,820 บาท
134,400 บาท
56,300 บาท

- เงินประจําตําแหนงของผูบริหาร ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการสํานักการชางระดับ 9
เปนเงินเดือนละ 10,000 บาท
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน( จายจากรายได ) เปนเงิน

120,000 บาท

120,000 บาท

คาจางประจํา ตั้งไว
- คาจางลูกจางประจํา ตั้งไว
สําหรับจายใหลูกจางประจํา 32 อัตรา เปนคาจางและเงินปรับปรุง
คาจางประจําป

5,412,840 บาท
5,387,060 บาท

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
เปนเงิน
เปนเงิน

664,680 บาท
501,140 บาท

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน จํานวน 25 อัตรา( จายจากรายได ) เปนเงิน

4,221,240 บาท

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จํานวน 4 อัตรา( จายจากรายได )

งานบําบัดน้ําเสีย จํานวน 3 อัตรา( จายจากรายได )

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

- เงินเพิ่มตาง ๆ ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษลูกจางประจําผูไดรับเงินเดือนหรือ
คาจางขั้นสูงของอันดับตําแหนง และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวลูกจางประจํา
จํานวน 4 อัตรา เปนเงิน 25,780 บาท
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบําบัดน้ําเสีย( จายจากรายได )
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน( จายจากรายได )

เปนเงิน

13,300 บาท

เปนเงิน

12,480 บาท

25,780 บาท

หมวดคาจางชั่วคราว ตั้งไว
18,664,560 บาท
คาจางชั่วคราว ตั้งไว
18,664,560 บาท
- เงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มใหแกพนักงานจาง ตั้งไว
18,664,560 บาท
สําหรับจายเปนเงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มใหแกพนักงานจาง จํานวน 225 อัตรา
พนักงานจางทั่วไป 197 อัตรา เปนเงิน 12,009,120 บาท เงินเพิ่มการครองชีพ
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ชั่วคราว เปนเงิน 3,546,000 บาท พนักงานจางตามภารกิจ 28 อัตรา เปนเงิน
2,582,880 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เปนเงิน 526,560 บาท
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(จายจากรายได)
งานไฟฟาถนน(จายจากรายได)
งานสวนสาธารณะ(จายจากรายได)
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(จายจากรายได)
งานบําบัดน้ําเสีย(จายจากรายได)
งานบําบัดน้ําเสีย(จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน(จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน

98,520
2,199,480
3,948,000
1,237,200
1,899,860
2,205,460

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เปนเงิน

7,076,040 บาท

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ตั้งไว
คาตอบแทน ตั้งไว
- คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแกพนักงาน
และลูกจางที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(จายจากรายได)
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )
งานบําบัดน้ําเสีย( จายจากรายได )
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน( จายจากรายได )

เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน

103,000 บาท
100,000 บาท
500,000 บาท

เปนเงิน

1,000,000 บาท

- คาเชาบาน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน( จายจากรายได ) เปนเงิน

270,000 บาท

270,000 บาท

- เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และลูกจางประจําตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน( จายจากรายได ) เปนเงิน
งานไฟฟาถนน( จายจากรายได )
เปนเงิน

50,780,100 บาท
3,347,100 บาท
1,703,000 บาท

353,000 บาท

33,000 บาท
30,000 บาท
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งานสวนสาธารณะ( จายจากรายได )
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )
งานบําบัดน้ําเสีย( จายจากรายได )
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน( จายจากรายได )

เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน

เปนเงิน

30,000 บาท
50,000 บาท
70,000 บาท

140,000 บาท

- เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานเทศบาลและ
ลูกจางประจําที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(จายจากรายได)
งานไฟฟาถนน( จายจากรายได )
งานสวนสาธารณะ( จายจากรายได )
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )
งานบําบัดน้ําเสีย( จายจากรายได )
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน( จายจากรายได )

1,020,000 บาท

เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน

150,000
50,000
20,000
100,000
200,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เปนเงิน

500,000 บาท

- เงินคาชวยเหลือบุตร ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินคาชวยเหลือบุตรใหแกพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา
ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน( จายจากรายได )

เปนเงิน

100 บาท

- บําเหน็จลูกจางประจํา ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินบําเหน็จลูกจางประจําที่เกษียณอายุราชการและสําหรับ
ลูกจางที่ถึงแกกรรม
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน( จายจากรายได )

เปนเงิน

100 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

คาใชสอย ตั้งไว
17,282,000 บาท
- รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว
11,542,000 บาท
สําหรับจายเปนรายจายตาง ๆ ดังนี้
+ คาธรรมเนียมตาง ๆ เชน คาธรรมเนียมการจดทะเบียนยานพาหนะ
คาธรรมเนียมในการรังวัดตรวจสอบเขตที่ดิน ฯลฯ
+ คารับวารสาร คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ คาชดเชยมิเตอรไฟฟาที่ชํารุด
+ คาจางเหมาบริการ เชน คาปรับปรุงกระแสไฟฟา คาลอกทอระบายน้ํา ฯลฯ
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+ คาโฆษณาและเผยแพร เพื่อจายเปนคาดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ทําสื่อประชาสัมพันธ เชน มวนวิดิทัศน แผนพับ คูมือการจัดการน้ําเสียขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูลของชุมชน เพื่อแจกจายใหกับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ฯลฯ
+ คาจางเหมาตกแตงดูแลสวนภูมิรักษ 1,2 สวนสุขภาพ สวนประตูน้ํา
สวนบริเวณหนองแกชาง สวนบริเวณอางอัษฎางค สวนอนุสรณสถานวีรกรรม
ทาวสุรนารี เกาะกลางถนนมิตรภาพและสวนสาธารณะอื่นเทาที่จําเปน ดูแล
รักษาตนไม สนามหญา สวนไมประดับ หรือสวนหยอม บริเวณสวนสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาล ฯลฯ
+ คาประกันภัยรถยนตและรถจักรยานยนต ภาคบังคับ
ตามพระราชบัญญัติผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน( จายจากรายได )
งานไฟฟาถนน( จายจากรายได )
งานสวนสาธารณะ( จายจากรายได )
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล( จายจากรายได )
งานบําบัดน้ําเสีย( จายจากรายได )

เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน

112,000
40,000
10,840,000
50,000
500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

- รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ ตาง ๆ เครื่องใชสํานักงาน
ยานพาหนะ เครื่องจักรกล และคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมสิ่งกอสรางอาคาร
บานพักอาศัย สวนสาธารณะ สนามเด็กเลน ฯลฯ
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน( จายจากรายได )
งานไฟฟาถนน( จายจากรายได )
งานสวนสาธารณะ( จายจากรายได )
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )
งานบําบัดน้ําเสีย( จายจากรายได )
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน( จายจากรายได )

เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน

เปนเงิน

70,000
50,000
300,000
1,500,000
2,000,000

4,720,000 บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

800,000 บาท

- รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว
+ คาใชจายโครงการพัฒนาบุคลากรดานการซอมบํารุงเครื่องจักรกล
และยานพาหนะ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการพัฒนาบุคลากรดานการซอมบํารุง
เครื่องจักรกลและยานพาหนะ เปนคาใชจายในการอบรมสัมมนาและศึกษา

830,000 บาท
30,000 บาท
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ดูงานในประเทศใหแกพนักงานเทศบาลและลูกจางในหนวยงาน และคาใชจาย
อื่นๆ เปนคาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่มสําหรับผูรับการอบรม คาตอบแทน
วิทยากร คาพิธีเปดการอบรม คาพิมพเอกสารเผยแพรความรูและคาใชจายอื่น
ที่จําเปน โดยถัวจายภายในวงเงิน 30,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )

เปนเงิน

30,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการโรงแรมรักษน้ํา ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการโรงแรมรักษน้ํา เปนคาใชจายในการ
จัดทําสื่อเผยแพรประชาสัมพันธโครงการ และสื่อประชาสัมพันธการประหยัดน้ํา
การจัดการน้ําเสีย จัดทําเกณฑการประเมิน ตรวจประเมินโรงแรมที่เขารวม
โครงการ จัดทําพิธีการมอบรางวัล สําหรับโรงแรมที่ผานเกณฑการประเมิน
ผูเขารวมโครงการประมาณ 20 คน และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนในโครงการ
โดยถัวจายภายในวงเงิน 50,000บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบําบัดน้ําเสีย( จายจากรายได )

เปนเงิน

50,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการรักษลําตะคอง ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการรักษลําตะคอง เปนคาใชจายในการจัด
กิจกรรมทําความสะอาดลําตะคองในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดยสํานัก
การชางรวมกับชุมชนในเขตเทศบาล โดยการขุดลอก กําจัดวัชพืช ตัดกิ่งไมรกุ
ล้ําลําตะคอง จัดซื้อวัสดุตาง ๆ เพื่อใชในการปรับปรุงคุณภาพลําตะคอง
จัดทําสื่อประชาสัมพันธบอกแนวระดับเพื่อการเตือนภัยน้ําทวม จัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธการดําเนินงานของเทศบาลและคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนใน
โครงการ โดยถัวจายภายในวงเงิน 300,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบําบัดน้ําเสีย( จายจากรายได )

เปนเงิน

50,000 บาท

300,000 บาท

300,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ําและดูแลรักษาคุณภาพน้ํา
คูเมืองในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ําและดูแลรักษา

250,000 บาท
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คุณภาพน้ําคูเมืองในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา เปนคาใชจายในการ
จัดกิจกรรมเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําคูเมืองทั้ง 17 คู และสระน้ํา จํานวน 3 สระ
จัดทําปายประชาสัมพันธคุณภาพน้ําในชวงเทศกาลตาง ๆ ที่ตองนําน้ําไปใช
ประโยชน เชน เทศกาลสงกรานตและสื่อประชาสัมพันธในโครงการ และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนในโครงการ โดยถัวจายภายในวงเงิน 250,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบําบัดน้ําเสีย( จายจากรายได )

เปนเงิน

250,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการสงเสริมการนําไขมันจากบอดักไขมันไปใช
ประโยชน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสริมการนําไขมันจากบอดักไขมันไปใช
ประโยชนเปนคาใชจายในการจัดการอบรมรานอาหาร ชุมชน สถานประกอบ
อาหารรวบรวมไขมันจากบอดักไขมันและสงเสริมใหชุมชนนํามาผลิตเปนสบู
เทียน ไบโอดีเซลหรือแทงเชื้อเพลิง จัดทําเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ และ
คาใชจายอื่น ๆที่จําเปนในโครงการ โดยถัวจายภายในวงเงิน 100,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบําบัดน้ําเสีย( จายจากรายได )

เปนเงิน

100,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการอบรมใหความรูแนวทางการตรวจสอบอาคาร ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในการอบรมใหความรูแนวทางการตรวจสอบอาคาร
รวมกับวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (ว.ส.ท.) สาขา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เปนคาใชจา ยในการจัดอบรมแกประชาชนหรือ
เจาหนาที่ของภาครัฐและเอกชน จํานวน 100 คน โดยวิศวกรรมสถานแหง
ประเทศไทยสนับสนุนคาใชจายในคาวิทยากรและเอกสารเผยแพรความรูตาง ๆ
และเทศบาลจายเปนคาอาหารวาง คาพิธีการเปดอบรม และคาใชจายอื่น ๆ
ที่จําเปนในโครงการ โดยถัวจายภายในวงเงิน 100,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน( จายจากรายได )

เปนเงิน

100,000 บาท

100,000 บาท

100,000 บาท
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- รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร คาเบี้ยเลี้ยง
คาพาหนะและคาเชาที่พัก ในระหวางเดินทางไปราชการใหพนักงานเทศบาล
เมื่อมีความจําเปนที่ตองเดินทางไปราชการ หรือในกรณีที่พนักงานเทศบาลโอน
(ยาย) ไปประจําสํานักงานอื่น
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน( จายจากรายได ) เปนเงิน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )
เปนเงิน
งานบําบัดน้ําเสีย( จายจากรายได )
เปนเงิน

130,000 บาท
20,000 บาท
40,000 บาท

คาวัสดุ ตั้งไว
- วัสดุสํานักงาน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องเขียนแบบพิมพ ตลอดจนคากระดาษเขียนแบบ
กระดาษพิมพแบบ อุปกรณตาง ๆ เชน เครื่องมือในการเขียนแบบ
เครื่องเขียนตัวอักษร ไมบรรทัด เครื่องเจาะกระดาษ ดินสอ ปากกาถังเคมี
ดับเพลิง ฯลฯ
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน( จายจากรายได )
งานไฟฟาถนน( จายจากรายได )
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )
งานบําบัดน้ําเสีย( จายจากรายได )
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน( จายจากรายได )

เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน

เปนเงิน

230,000
100,000
10,000
60,000

30,151,000 บาท
1,400,000 บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

1,000,000 บาท

- วัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาอุปกรณไฟฟาตาง ๆ ที่ใชในการบํารุงรักษาซอมแซมไฟฟา
สาธารณะที่มีอยูเดิม และจายเปนคาอุปกรณไฟฟาสําหรับติดตั้งในถนน ตรอก
ซอย ที่ยังไมมีไฟฟาแสงสวางเทาที่จําเปน เพื่อใหมีแสงสวาง และเกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน( จายจากรายได )
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )
งานบําบัดน้ําเสีย( จายจากรายได )

เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน

190,000 บาท

4,000,000 บาท
30,000 บาท
50,000 บาท

4,080,000 บาท

3-7-9

- วัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาแปรง ไมกวาด ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น ฯลฯ
เทาที่จําเปน
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน( จายจากรายได )
งานสวนสาธารณะ( จายจากรายได )
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )
งานบําบัดน้ําเสีย( จายจากรายได )

เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน

35,000
5,000
7,000
30,000

77,000 บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

- วัสดุกอสราง ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาวัสดุอุปกรณในการกอสราง และบํารุงรักษาซอมแซมถนน
หนทาง ทอเมนประปาที่ชํารุด เนื่องจากการซอมถนนหรือกอสรางถนนและ
สิ่งกอสรางตาง ๆ เชน ดินฝงกลบ ยางแอสฟลท หินยอยขนาดตาง ๆ สี
เหล็กเสน ปูนซีเมนต ไม ตะปู ฯลฯ
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานสวนสาธารณะ( จายจากรายได )
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )
งานบําบัดน้ําเสีย( จายจากรายได )
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน( จายจากรายได )

เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน

500,000 บาท
1,500,000 บาท
1,000,000 บาท

เปนเงิน

7,000,000 บาท

- วัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เพลา ตลับลูกปน น้ํามันเบรค
หัวเทียน ฯลฯ สําหรับยานพาหนะ เครื่องจักรกล ฯลฯ เทาที่จําเปน
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน( จายจากรายได )
งานไฟฟาถนน( จายจากรายได )
งานสวนสาธารณะ( จายจากรายได )
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )
งานบําบัดน้ําเสีย( จายจากรายได )
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน( จายจากรายได )

เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน

เปนเงิน

50,000
100,000
50,000
600,000
300,000

2,100,000 บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,000,000 บาท

- วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น จารบี น้ํามันเครื่องให
ยานพาหนะตาง ๆ
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม

10,000,000 บาท

6,810,000 บาท

3-7-10
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน( จายจากรายได )
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )
งานบําบัดน้ําเสีย( จายจากรายได )
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน( จายจากรายได )

เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน

60,000 บาท
2,000,000 บาท
750,000 บาท

เปนเงิน

4,000,000 บาท

- วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาน้ํายาตาง ๆ อุปกรณในการวิเคราะหน้ําเสีย สารเคมีตาง ๆ
เชน น้ํายากัดสนิม น้ํายาลางหมอน้ํา น้ํายาดับกลิ่นขยะ ฯลฯ เทาที่จําเปน
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )
งานบําบัดน้ําเสีย( จายจากรายได )
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน( จายจากรายได )

เปนเงิน
เปนเงิน

300,000 บาท
300,000 บาท

เปนเงิน

10,000 บาท

- วัสดุการเกษตร ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาปุย ถุงพลาสติก และจัดซื้อพันธุไมดอก ไมประดับ ตนไม
ใหญ ตลอดจนเครื่องมือขนาดเล็ก เชน กรรไกรตัดตนไม บัวรดน้ํา สายยาง
กระถางตนไม ฯลฯ เทาที่จําเปน เพื่อประดับตามถนนสายตาง ๆ ตลอดจน
ปรับปรุงสภาพแวดลอม ตกแตงสวนสาธารณะตาง ๆ ของเทศบาล ทําให
บานเมืองเกิดความรมรื่นและสวยงาม
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานสวนสาธารณะ( จายจากรายได )
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )
งานบําบัดน้ําเสีย( จายจากรายได )

เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน

4,220,000 บาท

4,000,000 บาท
20,000 บาท
200,000 บาท

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษ
โปสเตอร ฟลมถายรูป ฯลฯ
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน( จายจากรายได ) เปนเงิน
งานบําบัดน้ําเสีย( จายจากรายได )
เปนเงิน

610,000 บาท

120,000 บาท

100,000 บาท
20,000 บาท

- วัสดุเครื่องแตงกาย ตั้งไว
444,000 บาท
สําหรับจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย เพื่อใชในการซอมไฟฟาสาธารณะ,ซอมถนน,
ทางเทา,ทอระบายน้ํา เชน เสื้อผาชุดปฏิบัติงาน ถุงมือ รองเทา เข็มขัด ฯลฯ

3-7-11
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน( จายจากรายได )
งานสวนสาธารณะ( จายจากรายได )
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )
งานบําบัดน้ําเสีย( จายจากรายได )
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน( จายจากรายได )

เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน

เปนเงิน

77,000
93,000
47,000
97,000

บาท
บาท
บาท
บาท

130,000 บาท

- วัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟตแวร แผนหรือ
จานบันทึกขอมูล แผนกรองแสง ตลับผาหมึก ฯลฯ
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน( จายจากรายได ) เปนเงิน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )
เปนเงิน
งานบําบัดน้ําเสีย( จายจากรายได )
เปนเงิน

200,000 บาท
10,000 บาท
30,000 บาท

- วัสดุอื่นๆ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาผาใบหรือพลาสติก ฟลมกันความรอนหรือฟลมกรองแสง
คลิปติดบัตร พลาสติกใสบัตร ตราสัญลักษณตาง ๆ เชน ตรา ภปร. ฯลฯ
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน( จายจากรายได )

เปนเงิน

เปนเงิน

10,000 บาท

10,000 บาท

หมวดคาสาธารณูปโภค ตั้งไว
คาสาธารณูปโภค ตั้งไว
- คาไฟฟา ตั้งไว
สําหรับจายเปนคากระแสไฟฟาโรงงานพัสดุหนองกระทุม ระบบบําบัดน้ําเสีย
และการกําจัดมูลฝอย สถานเพาะชํา โบราณสถาน สวนภูมิรกั ษ
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน( จายจากรายได ) เปนเงิน
งานสวนสาธารณะ( จายจากรายได )
เปนเงิน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )
เปนเงิน

40,000 บาท

40,000 บาท

- วัสดุสํารวจ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํารวจ เชน บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก
เครื่องมือดึงสายโทรศัพท ฯลฯ
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานสวนสาธารณะ( จายจากรายได )

240,000 บาท

360,000 บาท
925,000 บาท
80,000 บาท

6,181,000 บาท
6,181,000 บาท
6,065,000 บาท

3-7-12
งานบําบัดน้ําเสีย( จายจากรายได )

เปนเงิน

4,700,000 บาท

- คาน้ําประปา ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาน้ําประปาสํานักการชาง สถานีสูบน้ําเสีย สถานเพาะชํา
อนุสรณสถาน กําแพงเมืองเกา
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน( จายจากรายได ) เปนเงิน
งานสวนสาธารณะ( จายจากรายได )
เปนเงิน
งานบําบัดน้ําเสีย( จายจากรายได )
เปนเงิน

36,000 บาท
30,000 บาท
20,000 บาท

- คาโทรศัพท ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาโทรศัพทของสํานักการชาง

30,000 บาท

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน( จายจากรายได ) เปนเงิน

30,000 บาท

หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว
เงินอุดหนุน ตั้งไว
- เงินอุดหนุนสวนราชการ เอกชนหรือกิจการเปน
สาธารณประโยชน ตั้งไว
+ เงินอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา เปน
คาขยายเขตและติดตั้งไฟฟาสาธารณะ บริเวณถนนมิตรภาพ ซอย 25 และ
บริเวณถนนมิตรภาพ ซอย 28 ตามนัยหนังสือการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา ที่ มท 5305.44/นม.บค.0802 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2552
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน( จายจากรายได )

เปนเงิน

เปนเงิน

34,587,760 บาท
34,587,760 บาท
34,587,760 บาท
109,310 บาท

109,310 บาท

+ เงินอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา เปน
คากอสรางเคเบิลใตดินบริเวณอนุสาวรียทาวสุรนารี ตามนัยหนังสือการไฟฟา
สวนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน( จายจากรายได )

86,000 บาท

32,000,000 บาท

32,000,000 บาท

3-7-13

+ เงินอุดหนุนสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาติดตามและประเมินผลผังเมืองรวมและการปรับปรุงวาง
และจัดทําผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา ตามนัยหนังสือจังหวัดนครราชสีมา
ดวนที่สุด ที่ นม 0020.04/7655 ลงวันที่ 22 เมษายน 2552
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน( จายจากรายได )

เปนเงิน

2,478,450 บาท

2,478,450 บาท

รายจายเพื่อการลงทุน ตั้งไว
47,206,680 บาท
แยกเปน
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว
47,206,680 บาท
คาครุภัณฑ ตั้งไว
3,695,900 บาท
- ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ตั้งไว
1,977,000 บาท
+ รถพวงอเนกประสงค ขนาด 2 ลอ ตั้งไว
98,000 บาท
สําหรับจายเปนคารถพวงอเนกประสงค ขนาด 2 ลอ มีลักษณะเปนกระบะบรรทุก
มีความกวางไมนอยกวา 180 ซ.ม. ยาวไมนอยกวา 300 ซ.ม. มีขอลากจูงสามารถ
พวงเขากับรถบรรทุก 6 ลอ ขนาดกลางได พรอมติดตั้งระบบสัญญาณไฟ จํานวน
1 คัน เปนเงิน 98,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

เปนเงิน

98,000 บาท

+ คาซอมรถแทรคเตอร แคทเตอรพีลา รุน D6H หมายเลขทะเบียน
นม.1 ต 1281 ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาซอมรถแทรคเตอร แคทเตอรพีลา รุน D6H หมายเลข
ทะเบียน นม.1 ต 1281 (ชส. 02 ข.) ไดแก ซอมระบบชวงลาง เชน เปลี่ยน
ลอฟนเฟอง บุซสลักโซ ลูกรอกตัวบน-ตัวลาง ลอนํา ซอมระบบเครื่องยนต
เครื่องปรับอากาศและอื่น ๆ เปนเงิน 650,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อ
ใหเหมาะสมกับการใชงาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

650,000 บาท

650,000 บาท

+ คาซอมรถแทรคเตอร โคมัสสุ รุน D41p-7 คันหมายเลขทะเบียน
ตฆ. 4700 ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาซอมรถแทรคเตอร โคมัสสุ รุน D41p-7 คันหมายเลขทะเบียน
ตฆ. 4700 (ชส. 16ข.) ไดแก ซอมระบบชวงลาง เชน เปลี่ยนบุซ-สลักโซ 2 เสน

550,000 บาท

3-7-14

เปลี่ยนลอฟนเฟอง ลูกรอกบน-ลาง เชื่อมพอกลอนํา ระบบไฮดรอลิค
เชน เปลี่ยนซีลกระบอกไฮดรอลิค สายไฮดรอลิค และอื่น ๆ จํานวน 1 คัน
เปนเงิน 550,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

550,000 บาท

+ คาซอมรถยนตบรรทุกเททาย ยี่หอ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน
84-0211 นม. ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาซอมรถยนตบรรทุกเททาย ยี่หอ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน
84-0211 นม. (ท.44) ไดแก เปลี่ยนพื้นกระบะทาย ปะผุ พนสีใหมทั้งคัน
จํานวน 1 คัน เปนเงิน 89,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสม
กับการใชงาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

89,000 บาท

+ คาซอมรถยนตบรรทุกเททาย ยี่หอ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน
84-0216 นม. ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาซอมรถยนตบรรทุกเททาย ยี่หอ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน
84-0216 นม. (ท.58) ไดแก เปลี่ยนพื้นกระบะเททาย ปะผุ พนสีใหมทั้งคัน
พรอมตรวจซอมระบบไฟฟารถยนต จํานวน 1 คัน เปนเงิน 140,000 บาท
ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

140,000 บาท

140,000 บาท

+ คาซอมรถตักลอยาง ยี่หอคาวาซากิ หมายเลขทะเบียน
ตข. 2120 (ท.24) ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาซอมรถตักลอยาง ยี่หอคาวาซากิ หมายเลขทะเบียน ตข.
2120 (ท.24) ไดแก ซอมระบบเกียรขับเคลื่อนทอรคคอนเวอรเตอร และระบบ
ไฮดรอลิคทั้งคัน จํานวน 1 คัน เปนเงิน 450,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่น
เพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

89,000 บาท

450,000 บาท

3-7-15
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

450,000 บาท

- ครุภัณฑการเกษตร ตั้งไว
+ เครื่องตัดกิ่งไมแบบอเนกประสงค ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องตัดกิ่งไมแบบอเนกประสงค เครื่องยนตเบนซิน
2 แรงมา ใบเลื่อยตัดขนาด 12 นิ้ว จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 6,500 บาท
เปนเงิน 26,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานสวนสาธารณะ( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

เปนเงิน

26,000 บาท

+ เครื่องสูบน้ําแบบจุมแชในน้ําพรอมติดตั้ง ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องสูบน้ําแบบจุมแชในน้ําพรอมติดตั้ง ขนาดไมนอยกวา
7.5 แรงมา แทนปมบนบกของน้ําพุประจําคูเมือง จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 82,000
บาท เปนเงิน 246,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการ
ใชงาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบําบัดน้ําเสีย( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

เปนเงิน

เปนเงิน

580,000 บาท

580,000 บาท

- ครุภัณฑกอสราง ตั้งไว
+ เครื่องตบดิน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องตบดิน เครื่องยนตเบนซิน 4 จังหวะ น้ําหนักของเครื่อง
ไมต่ํากวา 80 กิโลกรัม แรงบดอัดไมนอยกวา 5 ตัน ความเร็วในการตบไมนอย
กวา 5,000 ครั้งตอนาที จํานวน 2 เครื่องๆละ19,000 บาท เปนเงิน 38,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม

246,000 บาท

246,000 บาท

+ เครื่องสูบน้ําแบบลากจูง ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องสูบน้ําแบบลากจูง ขนาดทอเสนผาศูนยกลางไมนอย
กวา 6 นิ้ว ติดตั้งบนแทนสามารถลากจูงได โดยมีเครื่องยนตเปนตนกําลัง
สําหรับเครื่องสูบน้ํา และเปนเครื่องสูบน้ําแบบลอน้ําดวยตัวเอง (Self Priming)
จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 580,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสม
กับการใชงาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบําบัดน้ําเสีย( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

852,000 บาท
26,000 บาท

108,000 บาท
38,000 บาท

3-7-16
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

38,000 บาท

+ เครื่องสกัดคอนกรีต ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องสกัดคอนกรีต มีรอบการทํางานไมนอยกวา 1,000 รอบ
ตอนาที ขนาดกําลังไฟฟาไมนอยกวา 1,500 วัตต สามารถใชงานสกัดคอนกรีต
ไดอยางตอเนื่อง มีน้ําหนักไมนอยกวา 15 กก. จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 35,000
บาท เปนเงิน 70,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

70,000 บาท

70,000 บาท

- ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว
+ กลองดิจิตอล ตั้งไว
สําหรับจายเปนคากลองดิจิตอล ความละเอียดไมนอยกวา 10 ลานพิกเซล
จอ LCD ไมนอยกวา 3 นิ้ว จํานวน 1 กลอง เปนเงิน 12,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

12,000 บาท
12,000 บาท

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เปนเงิน

12,000 บาท

- ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย ตั้งไว
+ เครื่องวัดคาออกซิเจนละลายน้ํา (Do Meter) ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องวัดคาออกซิเจนละลายน้ํา (Do Meter) (คณะกรรมการ
จัดชื้อ - จาง กําหนดคุณสมบัต)ิ จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 50,000 บาท
ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบําบัดน้ําเสีย( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

เปนเงิน

220,000 บาท
50,000 บาท

50,000 บาท

+ เครื่องวัดความเปนกรด-ดาง (PH Meter) ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องวัดความเปนกรด-ดาง (PH Meter) (คณะกรรมการ
จัดซื้อ - จาง กําหนดคุณสมบัต)ิ จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 30,000 บาท
ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

30,000 บาท

3-7-17
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบําบัดน้ําเสีย( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

เปนเงิน

30,000 บาท

+ กลองวัดอุณหภูมิแบบใชแสงอินฟาเรด ตั้งไว
สําหรับจายเปนคากลองวัดอุณหภูมิแบบใชแสงอินฟาเรด โดยชวงวัดอุณหภูมิ
อยูระหวาง -20 องศาเซลเซียส ถึง 900 องศาเซลเซียส โดยมีระบบบันทึก
ภาพถายและสามารถจัดเก็บขอมูลลงคอมพิวเตอรได จํานวน 1 เครื่อง
เปนเงิน 140,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบําบัดน้ําเสีย( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

เปนเงิน

140,000 บาท

- ครุภัณฑงานบานงานครัว ตั้งไว
+ เครื่องตัดหญาแบบสะพายชนิดขอแข็ง ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องตัดหญาแบบสะพายชนิดขอแข็ง เครื่องยนต
เบนซิน 2 จังหวะ กําลังไมนอยกวา 2 แรงมา ระบายความรอนดวยอากาศ
ใบมีดสามารถถอดเก็บไดตัวสตารทมีสปริงสามารถยอนกลับได
จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท เปนเงิน 28,500 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

เปนเงิน

28,500 บาท
28,500 บาท

28,500 บาท

- ครุภัณฑโรงงาน ตั้งไว
+ สวานไฟฟาอเนกประสงคขนาดใหญ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาสวานไฟฟาอเนกประสงคขนาดใหญ มีกําลังไฟฟาไมนอย
กวา 800 วัตต สามารถเจาะกระแทกงานหนักไดตอเนื่อง สามารถเปลี่ยน
ขนาดดอกสวานไดหลายขนาด และใชกับงานไดอเนกประสงค เชน ไม เหล็ก
คอนกรีต ความเร็วรอบสามารถทํางานไดไมนอยกวา 900 รอบตอนาที
มีอัตรากระแทกไดไมนอยกวา 3,000 ครั้งตอนาที จํานวน 1 เครื่อง
เปนเงิน 12,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

140,000 บาท

12,000 บาท

229,700 บาท
12,000 บาท

3-7-18

+ สวานชนิดเจาะกระแทก ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาสวานชนิดเจาะกระแทก (Cordless Inpact Driver)
ขนาด 14.4 V ความเร็วรอบไมนอยกวา 400 rpm จํานวน 1 เครื่อง
เปนเงิน 9,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

9,000 บาท

+ เลื่อยฉลุไฟฟา ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเลื่อยฉลุไฟฟา ขนาดไมนอยกวา 450 วัตต จํานวน 1 เครื่อง
เปนเงิน 3,800 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

4,500 บาท

4,500 บาท

+ ชุดถอดลูกปน ขนาด 75-105 มม. 8 ชิ้น ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาชุดถอดลูกปน ขนาด 75-105 มม. 8 ชิ้น จํานวน 1 ชุด
เปนเงิน 8,900 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน

4,000 บาท

4,000 บาท

+ กระดานนอน สามารถปรับนั่งได ตั้งไว
สําหรับจายเปนคากระดานนอน สามารถปรับนั่งไดขนาดไมนอยกวา
105x480x100 มม. จํานวน 1 อัน เปนเงิน 4,500 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่น
เพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

3,800 บาท

3,800 บาท

+ ปากกาจับชิ้นงาน แบบมีแทนอเนกประสงค ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาปากกาจับชิ้นงาน แบบมีแทนอเนกประสงค ขนาดไมนอย
กวา 8 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 4,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อให
เหมาะสมกับการใชงาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

9,000 บาท

8,900 บาท
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

8,900 บาท

+ ชุดถอดสปริง ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาชุดถอดสปริง ขยายปากไดไมนอยกวา 240 มม. จํานวน 1
เครื่อง เปนเงิน 2,500 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

2,500 บาท

+ เครื่องถอดยาง ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องถอดยาง สามารถถอดยางขนาดเสนผาศูนยกลางไม
นอยกวา 100 12-24 นิ้ว กําลังมอเตอรไมนอยกวา 1.1 kw จํานวน 1 เครื่อง
เปนเงิน 84,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

เปนเงิน

66,000 บาท

66,000 บาท

+ แมแรงตะเฆชนิดนอน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาแมแรงตะเฆชนิดนอน สามารถลากจูงได สามารถยก
น้ําหนักไดไมนอยกวา 2 ตัน จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 11,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

84,000 บาท

84,000 บาท

+ เครื่องเติมอากาศแบบแอรเรเตอเจ็ต ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องเติมอากาศแบบแอรเรเตอเจ็ต ขนาดมอเตอรไม
นอยกวา 2 แรงมา ประจําคูเมือง จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 22,000 บาท
เปนเงิน 66,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบําบัดน้ําเสีย( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

2,500 บาท

11,000 บาท

11,000 บาท

+ ประแจบลอกลม ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาประแจบลอกลม สําหรับงานซอมยานยนตและเครื่องจักรกล
มีขนาดแกนลูกลอก 1/4 นิ้ว สามารถขันอัดและคลายได มีแรงขันอัดไดไมนอย

10,000 บาท
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กวา 80 ปอนด จํานวน 1 ตัว เปนเงิน 10,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อให
เหมาะสมกับการใชงาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสรางโครงสรางพืน้ ฐาน( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

10,000 บาท

+ เครื่องยิงลูกรีเวทชนิดทํางานดวยลม ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องยิงลูกรีเวทชนิดทํางานดวยลม สามารถเปลี่ยนขนาด
ลูกรีเวทไดหลายขนาด มีกําลังไมนอยกวา 3,000 ฟุตตอปอนด จํานวน 1
เครื่อง เปนเงิน 14,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใช
งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

14,000 บาท

- ครุภัณฑสํารวจ ตั้งไว
+ กลองสํารวจแบบระดับ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคากลองสํารวจแบบระดับ ขนาดกําลังขยาย 30 เทา
มีกําลังขยายไมนอยกวา 30 เทา ขนาดความกวางของภาพที่เห็นในระยะ
100 เมตร ไมนอยกวา 2.3 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา ระยะมองเห็นภาพ
ชัดใกลสุดไมเกิน 1 เมตร ความละเอียดในการทําระดับในระยะ 1 กิโลเมตร
ไมเกิน +/-1.5 มิลลิเมตร ฯลฯ จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 34,000 บาท
ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบําบัดน้ําเสีย( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

เปนเงิน

เปนเงิน

56,700 บาท
34,000 บาท

34,000 บาท

+ เทปวัดระยะเหล็กเคลือบไนลอน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเทปวัดระยะเหล็กเคลือบไนลอน เปนชนิดเหล็กเคลือบ
ไนลอนมีความยาว 50 เมตร กวาง 10 มิลลิเมตร หนา 0.5 มิลลิเมตร
รับแรงดึงได 50 นิวตัน และทนอุณหภูมิได 20 องศา ฯลฯ จํานวน 1 มวน
เปนเงิน 4,500 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบําบัดน้ําเสีย( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

14,000 บาท

4,500 บาท

4,500 บาท
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+ ไมสตาฟ ตั้งไว
สําหรับจายปนคาไมสตาฟ เปนไมสตาฟชนิดตัวตรงทําดวยอลูมิเนียม
ความยาว 4 เมตร แบบเลื่อนขึ้น-ลง จํานวน 1 อัน เปนเงิน 3,200 บาท
ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบําบัดน้ําเสีย( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

เปนเงิน

3,200 บาท

+ ลอวัดระยะทาง ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาลอวัดระยะทาง เปนเครื่องมือวัดระยะทางชนิดเดินตาม
สามารถวัดระยะทางไดถึง 10 กิโลเมตร เสนผาศูนยกลางวงลอมีขนาด
ไมเล็กกวา 318 มิลลิเมตร สามารถพับครึ่งได ฯลฯ จํานวน 1 เครื่อง
เปนเงิน 15,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบําบัดน้ําเสีย( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

เปนเงิน

3,200 บาท

15,000 บาท

15,000 บาท

- ครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งไว
+ เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ (คณะกรรมการจัดซื้อ-จาง
กําหนดคุณสมบัต)ิ จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 30,000 บาท ตั้งตามราคา
ทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

212,000 บาท
30,000 บาท

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

30,000 บาท

+ เครื่องพิมพ Leser Jet ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องพิมพ Leser Jet (คณะกรรมการจัดซื้อ-จาง กําหนด
คุณสมบัต)ิ จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 10,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อ
ใหเหมาะสมกับการใชงาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

10,000 บาท

10,000 บาท
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+ เครื่องสํารองไฟฟา ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องสํารองไฟฟา ขนาดไมนอยกวา 700 VA
จํานวน2 เครื่อง ๆ ละ 3,000 บาท เปนเงิน 6,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่น
เพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

6,000 บาท

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

6,000 บาท

+ เครื่องพิมพสีและขาวดํา ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องพิมพสีและขาวดํา ความละเอียดในการพิมพ 4800 x
1200 จุดตอนิ้ว ความเร็วในการพิมพภาพขาว-ดํา 18 แผนตอนาที และพิมพสี
14 แผนตอนาที หยดหมึกขนาด 2 พิโคลิตร พิมพงานเอกสารและงานกราฟฟก
ไดใหญถึงขนาด A3+ สามารถพิมพภาพไรขอบขนาด A3+ เชื่อมตอกับ
อุปกรณตาง ๆ ดวยพอรตความเร็วสูง USB 2.0 จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน
10,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

เปนเงิน

10,000 บาท

+ เครื่องสํารองไฟฟา ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องสํารองไฟฟา ขนาดไมนอยกวา 700 VA จํานวน
2 เครื่อง ๆ ละ 3,000 บาท เปนเงิน 6,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อให
เหมาะสมกับการใชงาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

เปนเงิน

10,000 บาท

6,000 บาท

6,000 บาท

+ จัดซื้อโปรแกรมการขออนุญาตกอสรางอาคาร ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาจัดซื้อโปรแกรมการขออนุญาตกอสรางอาคาร เพื่อให
สามารถกําหนดขอมูลของผูยื่นแบบขออนุญาต โดยภายในโปรแกรมจะใช
รูปแบบของเอกสารขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร
(แบบ ข.1) บันทึกขอมูลทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง
หรือรื้อถอนอาคาร ออกใบแจงการออกใบอนุญาตกอสราง/ดัดแปลง/รื้อถอน/
เคลื่อนยาย/ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร (แบบ น.1) ออกคําสั่งใหแกไข
เปลี่ยนแปลง แผนผังบริเวณแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือ

150,000 บาท
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รายการคํานวณ ตามมาตรา 27 วรรคหนึ่ง(แบบ ค. 1) ออกใบอนุญาตกอสราง
ดัดแปลงหรือ รื้อถอนอาคาร (แบบ อ.1) จํานวน 1 ชุดเปนเงิน 150,000 บาท
ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

150,000 บาท

คาที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว
- อาคารตางๆ ตั้งไว
+ สมทบคากอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครนครราชสีมา

43,510,780 บาท
13,739,860 บาท

ตั้งไว
สําหรับจายสมทบเงินอุดหนุนถายโอนการสนับสนุนแผนการปฏิบัติการ เพื่อ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด เปนคากอสรางระบบกําจัดขยะ
มูลฝอย เทศบาลนครนครราชสีมา จํานวนงบประมาณทั้งสิ้น 418,010,791
บาท ผูกพันงบประมาณตั้งแตป 2551 – 2554 ดังรายการตอไปนี้
+ กอสรางโรงงานผลิตปุยอินทรียและพลังงาน
+ กอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย
+ กอสรางและปรับปรุงระบบฝงกลบขยะมูลฝอยอยางถูกหลักสุขาภิบาล
+ กอสรางระบบสาธารณูปโภค
+ และอื่น ๆ

13,739,860 บาท

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

13,739,860 บาท

- ถนน ตั้งไว
+ คากอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ถนนกําแหงสงคราม
ซอยสวัสดี ตั้งไว
สําหรับจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวางเฉลี่ย 2.30 –
3.20 เมตร ยาวประมาณ 135 เมตร หรือพื้นที่กอสรางถนนไมนอยกวา
323 ตารางเมตร กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง
0.40 เมตร พรอมบอพักชนิดใตผิวจราจร ความยาวรวม 135 เมตร
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

เปนเงิน

480,000 บาท

23,513,000 บาท
480,000 บาท
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+ คากอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ถนน 30 กันยา ซอย 2
(ตรงขามราน 30กันยาเคหะภัณฑ) ตั้งไว
สําหรับจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวางเฉลี่ย 6.00 เมตร
ยาวประมาณ 80 เมตร หรือพื้นที่กอสรางถนนไมนอยกวา 476 ตารางเมตร
กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร พรอมบอพัก
ชนิดใตผิวจราจร ความยาวรวม 80 เมตร
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

เปนเงิน

524,000 บาท

+ คากอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ตอจากถนน ค.ส.ล. เดิม
ของ อบต.บานเกาะ ซอย 21 ตั้งไว
สําหรับจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวางเฉลี่ย 3.50 เมตร
ยาวประมาณ 30 เมตร หรือพื้นที่กอสรางถนนไมนอยกวา 99 ตารางเมตร
กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร พรอมบอพัก
ชนิดใตผิวจราจร ความยาวรวม 30 เมตร
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

เปนเงิน

เปนเงิน

126,000 บาท

126,000 บาท

+ คากอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมรางระบายน้ํา ถนนพายัพทิศ
ซอย 9/19 ตั้งไว
สําหรับจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวางเฉลี่ย 4.00
เมตร ยาวประมาณ 92 เมตร หรือพื้นที่กอสรางถนนไมนอยกวา 368 ตาราง
เมตรกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 0.40 x 0.40 เมตร ทั้งสองฝงยาว
ประมาณ184 เมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

524,000 บาท

481,000 บาท

481,000 บาท

+ คาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนทาวสุระซอย 3/15 ตั้งไว
สําหรับจายเปนคากอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กวาง
เฉลี่ย 3.20 – 3.40 เมตร ยาวประมาณ 184 เมตร หรือพื้นที่กอสรางถนน
ไมนอยกวา 600 ตารางเมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

150,000 บาท
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ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

เปนเงิน

150,000 บาท

+ คากอสรางระบบระบายน้ํา จากปากทางถนนเบญจรงค ซอย 8
ถึงถนนทาวสุระ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคากอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.20
เมตร พรอมบอพัก ความยาวประมาณ 160 เมตร กอสรางคืนผิวจราจร
ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ประมาณ 286 ตารางเมตร
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบําบัดน้ําเสีย( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

เปนเงิน

1,427,000 บาท

+ คากอสรางระบบระบายน้ํา ถนนสืบศิริ ซอย 49 ตั้งไว
สําหรับจายเปนคากอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.00
เมตร พรอมบอพักความยาวประมาณ 605 เมตร กอสรางผิวจราจร ค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร หลังทอระบายน้ํา พื้นที่ประมาณ 845 ตารางเมตร กอสราง
ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร พื้นที่ประมาณ 3,327 ตาราง
เมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบําบัดน้ําเสีย( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

เปนเงิน

เปนเงิน

4,778,000 บาท

4,778,000 บาท

+ คากอสรางระบบระบายน้ํา ถนนสืบศิริ ซอย 49/4 ตั้งไว
สําหรับจายเปนคากอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60
เมตร พรอมบอพักทั้งสองฝงความยาวประมาณ 508 เมตร กอสรางผิวจราจร
ค.ส.ล.พื้นที่ประมาณ 964 ตารางเมตร
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบําบัดน้ําเสีย( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

1,427,000 บาท

2,376,000 บาท

2,376,000 บาท

+ คากอสรางระบบระบายน้ํา ถนนมิตรภาพ ซอย 4 ตั้งไว
สําหรับจายเปนคากอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60
เมตรพรอมบอพักทั้งสองฝงความยาวประมาณ 1,680 เมตร กอสรางทอ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.20 เมตร พรอมบอพักความยาว
ประมาณ 300 เมตร กอสรางผิวจราจร ค.ส.ล. หลังทอระบายน้ํา พื้นที่ประมาณ

9,227,000 บาท
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1,781 ตารางเมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบําบัดน้ําเสีย( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

เปนเงิน

9,227,000 บาท

+ คากอสรางระบบระบายน้ํา ถนนมิตรภาพ ซอย 4 (ตอจากของเดิม)
ตั้งไว
3,944,000 บาท
สําหรับจายเปนคากอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60
เมตร พรอมบอพักทั้งสองฝงความยาวประมาณ 850 เมตร กอสรางผิวจราจร
ค.ส.ล.พื้นที่ประมาณ 1,614 ตารางเมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบําบัดน้ําเสีย( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

เปนเงิน

3,944,000 บาท

- คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง ตั้งไว
+ คาออกแบบรายละเอียดโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ดานหลัง
โรงเรียนสุรนารีวิทยาเชื่อมระหวางถนน ชางเผือก-ถนนมหาราช
(ตอจากถนน ค.ส.ล. เดิม) ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาออกแบบรายละเอียดพรอมประมาณราคาคากอสราง
โครงการกอสรางถนนดานหลังโรงเรียนสุรนารีวิทยา เชื่อมระหวางถนน
ชางเผือก-ถนนมหาราช (ตอจากถนน ค.ส.ล. เดิม) ความยาวประมาณ
545 เมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

650,000 บาท

650,000 บาท

- คาจางที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งกอสราง หรือเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งกอสราง ตั้งไว
+ คาศึกษาความเปนไปไดของโครงการและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ดานหลังโรงเรียนสุรนารีวิทยาเชื่อมระหวางถนน
ชางเผือก - ถนนมหาราช (ตอจากถนน ค.ส.ล. เดิม) ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาศึกษาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโครงการกอสรางถนน
ดานหลังโรงเรียนสุรนารีวิทยา เชือ่ มระหวางถนนชางเผือก-ถนนมหาราช
(ตอจากถนน ค.ส.ล. เดิม) ความยาวประมาณ 545 เมตร
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม

650,000 บาท

5,607,920 บาท

500,000 บาท
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

เปนเงิน

500,000 บาท

+ คาจางที่ปรึกษาเพื่อปรับขอกําหนดขอบเขตงานและแบบกอสราง
รวมการควบคุมงานกอสราง โครงการกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลนครนครราชสีมา ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาจางที่ปรึกษาเพื่อปรับขอกําหนดขอบเขตงานและแบบ
กอสราง โครงการกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครนครราชสีมา
ผูกพันงบประมาณตั้งแต ป 2551 – 2554
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) เปนเงิน

5,107,920 บาท

5,107,920 บาท

สวนที่ 4
งบประมาณรายจายเฉพาะการ
-

-

การประปา
สถานธนานุบาล 1
สถานธนานุบาล 2
สถานธนานุบาล 3
สถานีขนสง แหงที่ 1

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ของ

เทศบาลนครนครราชสีมา
- ประมาณการรายรับ
- ประมาณการรายจาย

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ประมาณการรายรับ
งบเฉพาะการ
การประปา

ค่าจำหน่ายน้ำจาก
มาตรวัดน้ำ
140,400,000

ค่าจำหน่ายน้ำจาก
ท่อธาร
1,000,000

รายรับ
ค่าบริการประจำเดือน
ค่าจำหน่ายสิ่งของ
จากคลังพัสดุ
6,060,000
1,000,000

งบเฉพาะการ

ดอกเบี้ยรับจำนำ

ดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคาร

สถานธนานุบาล 1
สถานธนานุบาล 2
สถานธนานุบาล 3

22,800,000
18,000,000
12,000,000

10,000
5,000
1,000

รายรับ
กำไรจากการจำหน่าย
ทรัพย์หลุด
2,760,000
3,000,000
2,000,000

ผลประโยชน์อื่น ๆ
3,060,000

เงินที่งบประมาณทั่วไป
ช่วยเหลือเฉพาะการ
78,262,700

รวมรับทั้งสิ้น
229,782,700

รายได้เบ็ดเตล็ด

กำไรสุทธิ

รวมรับทั้งสิ้น

500
500
0

23,500,000
15,000,000
9,000,000

49,070,500
36,005,500
23,001,000

รายรับ
งบเฉพาะการ

ค่าบริการ
สถานีขนส่ง

ค่าบริการห้องสุขา

ค่าบริการสถานที่
จำหน่ายสินค้า

ค่าบริการติดตั้ง
ป้ายโฆษณา

ค่าเช่าทรัพย์สินอื่นๆ

ค่าบริการส่วนลด
จากการใช้โทรศัพท์
สาธารณะ

ดอกเบี้ยเงิน
ฝากธนาคาร

สถานีขนส่งแห่งที่ 1

1,800,000

180,000

72,000

57,600

2,000

24,000

4,000

รายได้เบ็ดเตล็ด เงินที่งบประมาณ
ทั่วไปช่วยเหลือ
งบเฉพาะการ

80,000

405,000

รวมรับทั้งสิ้น

2,624,600
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งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

งบประมาณรายจ่าย
งบเฉพาะการ

การประปา
สถานธนานุบาล 1
สถานธนานุบาล 2
สถานธนานุบาล 3
สถานีขนส่งแห่งที่ 1
รวม

รายจ่าย
งบกลาง

65,736,640
1,600,000
2,240,000
3,210,000
118,170
72,904,810

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ

14,033,330
2,846,600
2,329,000
1,510,000
338,810
21,057,740

ค่าจ้างชั่วคราว

10,815,200
0
0
0
631,680
11,446,880

ค่าตอบแทน ค่าสาธารณูปโภค
ใช้สอย และวัสดุ

51,618,150
1,926,100
1,873,800
1,397,500
1,092,000
57,907,550

74,470,000
184,000
133,100
110,000
328,000
75,225,100

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

0
0
0
0
0
0

0
122,700
5,099,700
564,000
0
5,786,400

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

13,100,000
0
0
0
115,200
13,215,200

จ่ายจาก
กำไรสุทธิ

0
23,500,000
15,000,000
9,000,000
0
47,500,000

รวมจ่ายทั้งสิ้น

229,773,320
30,179,400
26,675,600
15,791,500
2,623,860
305,043,680
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สํานักการประปา
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รายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจายเฉพาะการ การประปา เทศบาลนครนครราชสีมา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ประมาณการรายรับทั้งสิ้น
229,782,700 บาท
แยกเปน
1. หมวดรายได ตั้งไว
229,782,700 บาท
แยกเปน
1.1 คาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา ตั้งไว
140,400,000 บาท
โดยประมาณวาจะจําหนายน้ําผานมาตรวัดน้ําใหกับผูใชน้ําในเขตรับผิดชอบ
ประมาณ 50,500 ราย
1.2 คาจําหนายน้ําจากทอธาร ตั้งไว
1,000,000 บาท
โดยประมาณวาจะจําหนายน้ําจากทอธารตลอดป จํานวนประมาณ
60,000 ลูกบาศกเมตร ราคาลูกบาศกเมตรละ 13 บาท
1.3 คาบริการประจําเดือน ตั้งไว
6,060,000 บาท
โดยคํานวณจากผูใชน้ําประมาณ 50,500 ราย อัตราคาบริการ
เดือนละ 10 บาท จํานวน 12 เดือน
1.4 คาจําหนายสิ่งของจากคลังพัสดุ ตั้งไว
1,000,000 บาท
โดยประมาณวาจะจําหนายมาตรวัดน้ําใหแกประชาชนที่มาขอใช
น้ําประปาใหมหรือซื้อไปเปลี่ยนแทนมาตรวัดน้ําที่ชํารุด และเปน
คาจําหนายทอ-อุปกรณใหประชาชนและหนวยราชการที่ประสงค
ใหการประปาเปลี่ยนทอหรือติดตั้งประปาใหม
1.5 คาแรง ตั้งไว
1,000,000 บาท
ตั้งรับเปนคาแรงตอทอ ประสานทอ ติดตั้งมาตรวัดน้ําสําหรับ
ผูขอตอน้ําประปารายใหม
1.6 คาตรวจ ตั้งไว
800,000 บาท
ตั้งรับเปนคาตรวจทอ กอกน้ําในการขอตอน้ําประปาใหมหรือขยาย
ทอน้ําประปา
1.7 คาขายเศษของ ตั้งไว
10,000 บาท
ตั้งรับเปนคาขายเศษของ วัสดุที่ชํารุดใชการไมได เชน มาตรวัดน้ําที่ชํารุด
เครื่องสูบน้ํา ฯลฯ
1.8 คาปรับ ตั้งไว
50,000 บาท
ตั้งรับเปนคาปรับในกรณีผูใชน้ํากระทําผิดระเบียบของการประปา
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1.9 คาเบ็ดเตล็ด ตั้งไว
ตั้งรับเปนคาขายคํารอง ขายแบบ และรายไดอื่นๆ ที่ไมระบุประเภทรายไดไว
1.10 คาดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งไว
ตั้งรับเปนคาดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
1.11 เงินที่งบประมาณทั่วไปชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการ
ตั้งไว
เนื่องจากไดรับเงินชวยเหลือจากงบประมาณทั่วไป เพื่อใชในกิจการประปา
แกไขปญหาน้ําประปาไมเพียงพอแกประชาชน

200,000 บาท
1,000,000 บาท

78,262,700 บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับบริหารงานทั่วไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับงานผลิตเพียงพอกับความต้องการของประชาชน
ตลอดจนหาอุปกรณ์และเครื่องมือในการผลิตน้ำประปา
3. เพื่อให้บริการแก่ประชาชนด้านการต่อท่อน้ำประปา แก้ไขและซ่อมท่อน้ำประปา
ท่อดับเพลิง ตลอดจนต่อท่อประปาเข้าใช้บริโภคในครัวเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของสำนัก
การประปาดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
งานที่ทำ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

การบริหารงานทั่วไป
การบริหารงานบุคคล
การจัดทำงานการเงินและบัญชีของสำนักการประปา
การจัดเก็บเงินค่าน้ำประปาและผลประโยชน์
การเบิกจ่ายเงินทุกประเภทของสำนักการประปา
การบริการการสูบและกรองน้ำ
การจัดหาวัสดุในการผลิตน้ำประปา
การจัดหาแหล่งน้ำเพื่อนำมาผลิตน้ำประปา
การวางท่อเมนต่าง ๆ ตลอดจนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเส้นท่อประปา
การอ่านมาตรวัดน้ำที่ประชาชนใช้ไป
การซ่อมท่อประปาและมาตรวัดน้ำประปาที่ชำรุด
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ของสำนักการประปา
ควบคุมและจัดเก็บรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักการประปา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักการประปา

งบประมาณรวม

164,036,680 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย์
งาน

- งานกิจการประปา
รวมจ่ายทั้งสิ้น

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ

14,033,330
14,033,330

ค่าจ้างชั่วคราว

10,815,200
10,815,200

ค่าตอบแทนใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค
และวัสดุ

51,618,150
51,618,150

74,470,000
74,470,000

เงินอุดหนุน

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รายจ่ายอื่น

0
0

0
0

13,100,000
13,100,000

รวม

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

164,036,680 การประปา
164,036,680

รหัส
บัญชี
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายงบกลาง
ด้านการดำเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับกระทรวงการคลัง
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำดิบให้กับชลประทาน
3. เพื่อให้การบริหารงานตามข้อผูกพันกับหน่วยงานอื่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
งานที่ทำ
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับกระทรวงการคลัง ตามสัญญาเลขที่
28/2548 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548
2. บริหารงานตามข้อผูกพันที่มีกฎหมายหรือผูกพันไว้กับบุคคลภายนอก
3. จัดสรรเงินสำรองจ่าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักการประปา

งบประมาณรวม

65,736,640 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายงบกลาง
ด้านการดำเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งาน

- งานงบกลาง
รวมจ่ายทั้งสิ้น

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ

ค่าตอบแทนใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค
และวัสดุ

ค่าจ้างชั่วคราว

0
0

0
0

0
0

0
0

เงินอุดหนุน

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รายจ่ายอื่น

0
0

0
0

รวม

0
0

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

65,736,640 การประปา
65,736,640

รหัส
บัญชี

411
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รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจายงบกลาง ตั้งไว
65,736,640 บาท
1. รายจายตามขอผูกพัน ตั้งไว
1.1 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น
ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น
โดยคํานวณตั้งจายไวในอัตรารอยละ 2 ของงบประมาณรายไดประจําป
ไมรวมรายไดจากพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให หรือเงินอุดหนุน
ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1710 ลงวันที่
23 กรกฎาคม 2544 ซึ่งคํานวณจากรายไดประจําปตามงบประมาณ
เฉพาะการ การประปา จํานวน 229,782,700 บาท หักเงินที่งบประมาณ
ทั่วไปชวยเหลืองบเฉพาะการ 78,262,700 บาท เปนเงิน 151,520,000 บาท
คํานวณรอยละ 2 เปนเงิน 3,030,400 บาท
ปรากฎในดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง( จายจากรายได )

เปนเงิน

เปนเงิน

3,030,400 บาท

3,030,400 บาท

1.2 เงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญของขาราชการสวน
ทองถิ่นที่ไมใชตําแหนงครู ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาครองชีพผูรับบํานาญของขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2522 และฉบับเพิ่มเติม
ปรากฎในดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง( จายจากรายได )

แยกเปน
8,302,500 บาท

174,620 บาท

174,620 บาท

1.3 คาน้ําชลประทาน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาน้ําชลประทานใหกรมชลประทาน ตามบันทึกขอตกลง
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2550 เปนคาน้ําชลประทาน ชวงที่ 1 ตั้งแตวันที่ 26
ธันวาคม 2540 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2545 เปนเงิน 76,462,150.84 บาท
โดยผอนชําระ 15 ป ปละ 5,097,476.72 บาท ผอนชําระแลว 3 ป เปนเงิน
15,292,430.16 บาท คงเหลือ 12 ป เปนเงิน 61,169,720.68 บาท

5,097,480 บาท
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จึงตั้งจายไว 5,097,480 บาท
ปรากฎในดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง( จายจากรายได )

เปนเงิน

5,097,480 บาท

2. เงินสํารองจาย ตั้งไว
สําหรับจายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ไมมีงบอันใดจะเบิกจายได ตั้งจายไว
เปนเงิน 50,000 บาท
ปรากฎในดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง( จายจากรายได )

เปนเงิน

50,000 บาท

50,000 บาท

3. คาชําระดอกเบี้ยเงินกู ตั้งไว
3.1 คาชําระดอกเบี้ยเงินกูกระทรวงการคลัง

57,364,140 บาท

(โครงการแกไขปญหาขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคในเมืองนครราชสีมา) ตั้งไว 25,339,390 บาท

สําหรับจายเปนคาชําระดอกเบี้ยเงินกูกระทรวงการคลัง (โครงการแกไขปญหา
การขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคในเมืองนครราชสีมา) สัญญาเลขที่ 28/2548
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2548 ตนเงินกูจํานวน 267,284,797.48 บาท (คาจาง
วิศวกรที่ปรึกษาในการสํารวจและออกแบบ)อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป
จํานวน 54,139,115 บาท โดยสงใชทั้งหมด 26 งวด ปละ 2 งวด คือ เดือน
มีนาคมและเดือนกันยายน สงใชไปแลว 10 งวด คงเหลือ 16 งวด เปนเงินตน
164,482,957.48 บาท และดอกเบี้ย 26,370,787.93 บาท ในปงบประมาณ
พ.ศ.2553 สงใชงวดที่ 11 และ 12 เงินตน 20,560,368 บาท ดอกเบี้ย เปนเงิน
4,779,018.54 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 25,339,386.54 บาท จึงตั้งจายไว
25,339,390 บาท
ปรากฎในดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง( จายจากรายได )

เปนเงิน

25,339,390 บาท

3.2 คาชําระดอกเบี้ยเงินกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ตั้งไว 21,369,550 บาท
สําหรับจายเปนคาชําระดอกเบี้ยเงินกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (โครงการ
แกไขปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค เทศบาลนครนครราชสีมา) สัญญา
เลขที่ 413/21/2551 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2550 ตนเงินกูจํานวน 6,933,419.03
บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป จํานวน 2,384,516.28 บาท ตนเงินที่ไมตอง
เสียดอกเบี้ย จํานวน 12,051,612.41 บาท โดยสงใชทั้งหมด 10 งวด ปละ 1 งวด
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 21,369,547.72 บาท จึงตั้งจายไว 21,369,550 บาท

4-1-9
ปรากฎในดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง( จายจากรายได )

เปนเงิน

21,369,550 บาท

3.3 คาชําระดอกเบี้ยเงินกู บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตั้งไว
10,655,200 บาท
สําหรับจายเปนคาชําระดอกเบี้ยเงินกู บมจ.ธนาคารกรุงไทย (โครงการแกไข
ปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค เทศบาลนครนครราชสีมา) ตอง
ดําเนินการเบิกจายเงินกูธนาคารกรุงไทย ตั้งแตเดือนกันยายน 2552 ตามสัญญา
กูเงิน Term Loan (ประจํา) ฉบับลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550 ในอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากประจําที่โอนสิทธิเรียกรองในบัญชีเงินฝากประกันบวกรอยละ 1.00 ตอป
โดยผอนชําระ 19 ป จากวันที่เบิกเงินกูงวดแรก ปละ 2 งวด ในเดือนมีนาคมและ
เดือนกันยายนของทุกป โดยประเมินการเบิกจายตามแบบการเบิกจายเงินตาม
แบบโครงการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคเทศบาลนคร
นครราชสีมา
ปรากฎในดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง( จายจากรายได )

เปนเงิน

10,655,200 บาท

4. เงินชวยคาทําศพ ตั้งไว
สําหรับกรณีพนักงานเทศบาลและพนักงานจางถึงแกกรรม
ปรากฎในดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง( จายจากรายได )

เปนเงิน

20,000 บาท

20,000 บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการการประปาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
สํานักการประปา
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น
- รายจายประจํา
- รายจายเพื่อการลงทุน

ตั้งไว
ตั้งไว

164,036,680 บาท
150,936,680 บาท
13,100,000 บาท

รายจายประจํา ตั้งไว
150,936,680 บาท
หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว
เงินเดือน ตั้งไว
- เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล จํานวน 41 อัตรา
เปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเปนเงินปรับปรุงเงินเดือน
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการประปา จํานวน 41 อัตรา( จายจากรายได )

เปนเงิน

แยกเปน

แยกเปน
14,033,330 บาท
11,836,750 บาท
11,477,330 บาท

11,477,330 บาท

- เงินเพิ่มตางๆ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจาย ดังนี้
+ คาตอบแทนรายเดือนของผูอํานวยการสํานักการประปา เปนเงิน 120,000 บาท
+ คาตอบแทนรายเดือนของผูอํานวยการสวนผลิต เปนเงิน 42,000 บาท
+ คาตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล ผูไดรับเงินเดือนขั้นสูงของอันดับ
ตําแหนง เปนเงิน 77,412 บาท
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการประปา( จายจากรายได )

เปนเงิน

239,420 บาท

- เงินประจําตําแหนงของผูบริหาร ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการสํานักการประปา ระดับ 9
เปนเงินเดือนละ 10,000 บาท
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการประปา จํานวน 1 อัตรา( จายจากรายได )

เปนเงิน

239,420 บาท

120,000 บาท

120,000 บาท
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คาจางประจํา ตั้งไว
- คาจางลูกจางประจํา ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินเดือนใหแกลูกจางประจํา จํานวน 14 อัตรา เปนคาจางและ
เงินปรับปรุงคาจางประจําป
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการประปา จํานวน 14 อัตรา( จายจากรายได )

เปนเงิน

2,142,900 บาท

- เงินเพิ่มตาง ๆ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาตอบแทนพิเศษของลูกจางประจําผูไดรับคาจางถึงขั้นสูงของ
อันดับหรือตําแหนง
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการประปา( จายจากรายได )

เปนเงิน

2,196,580 บาท
2,142,900 บาท

53,680 บาท

53,680 บาท

หมวดคาจางชั่วคราว ตั้งไว
10,815,200 บาท
คาจางชั่วคราว ตั้งไว
10,815,200 บาท
- เงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มใหแกพนักงานจาง ตั้งไว
10,815,200 บาท
สําหรับจายเปนเงินเดือน หรือเงินที่จายเพิ่มใหแกพนักงานจาง จํานวน 130 อัตรา
พนักงานจางทั่วไป จํานวน 106 อัตรา เปนเงิน 6,461,760 บาท เงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว เปนเงิน 1,908,000 บาท และพนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน 24 อัตรา เปนเงิน 1,949,640 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
และคาตอบแทนพิเศษ เปนเงิน 495,800 บาท
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการประปา จํานวน 130 อัตรา( จายจากรายได )

เปนเงิน

10,815,200 บาท

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ตั้งไว
51,618,150 บาท
คาตอบแทน ตั้งไว
2,800,150 บาท
- คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตั้งไว
1,200,000 บาท
+ คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจาง ตั้งไว
100,000 บาท
สําหรับจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจาง คณะกรรมการ
ตรวจการจางและผูควบคุมงานของสํานักการประปา
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการประปา( จายจากรายได )

เปนเงิน

100,000 บาท
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+ เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป)
ของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการประปา( จายจากรายได )

เปนเงิน

1,100,000 บาท

- คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแกพนักงานและ
ลูกจางที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และ
คาใชจายตามโครงการปรับปรุงขอมูลผูใชน้ํา
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการประปา( จายจากรายได )

เปนเงิน

เปนเงิน

150 บาท

150 บาท

- เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามสิทธิ
ที่ไดรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการประปา( จายจากรายได )

เปนเงิน

เปนเงิน

200,000 บาท

200,000 บาท

- เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว
สําหรับจายเปนคารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา รวมทั้ง
ครอบครัว ตามสิทธิที่ไดรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการประปา( จายจากรายได )

600,000 บาท

600,000 บาท

- เงินคาชวยเหลือบุตร ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาชวยเหลือบุตรของพนักงานเทศบาล ตามสิทธิ
ที่ไดรับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการประปา( จายจากรายได )

1,100,000 บาท

800,000 บาท

800,000 บาท
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คาใชสอย ตั้งไว
- รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจาย ดังนี้
+ คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือตาง ๆ และคาจางพิมพแบบพิมพตาง ๆ ของ
สํานักการประปา
+ คาธรรมเนียมตาง ๆ เชน คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมธนาคารตาง ๆ
เปนตน
+ คาเบี้ยประกัน เชน คาเบี้ยประกันภัยภาคบังคับรถราชการ ตาม
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถยนตและรถจักรยานยนต พ.ศ. 2535
+ คาจางเหมาบริการ เชน จางแกไขเครื่องไฟฟาขัดของ สงตัวอยางน้ําไป
วิเคราะห คาจางซอมผิวถนน, ทางเทา
+ คาเชาทรัพยสินจากหนวยราชการและเอกชนเพื่อใชในกิจการประปา เชน
เชาหมอแปลงไฟฟา คาเชาที่ดินวางทอเมนประปา ฯลฯ
+ คาใชจายในการจัดทําโปรแกรมระบบจัดเก็บรายไดและระบบบัญชี
สําหรับจายเปนคาจางจัดทําโปรแกรมระบบจัดเก็บรายไดและระบบบัญชี
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการประปา( จายจากรายได )

เปนเงิน

1,700,000 บาท

- รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจาย ดังนี้
+ คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑตาง ๆ ที่ชํารุด เชน มอเตอรไฟฟา
เครื่องสูบน้ํา ปมน้ํา เครื่องพิมพดีด เครื่องถายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องปรับอากาศ รถยนต รถจักรยานยนต และครุภัณฑอื่น ๆ ของสํานักการ
ประปา
+ คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมสิ่งกอสรางตาง ๆ ที่ชํารุดทรุดโทรม เชน
ประตู หนาตาง ขัดพื้นหิน ขัดสํานักงาน บานพัก โรงสูบน้ํา ฯลฯ
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการประปา( จายจากรายได )

เปนเงิน

4,665,000 บาท
1,700,000 บาท

2,600,000 บาท

2,600,000 บาท

- รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว
+ คารับรอง ตั้งไว
สําหรับจายเปนคารับรองผูมาเยี่ยมหรือมาตรวจงานประปา เปนผูปฏิบัติงาน

215,000 บาท
10,000 บาท
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เทศบาล และชมกิจการของการประปาเปนครั้งคราว เปนเงิน 10,000 บาท
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการประปา( จายจากรายได )

เปนเงิน

10,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการอบรมและศึกษาดูงานของสํานักการประปา ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการอบรมและศึกษาดูงานของพนักงาน
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง จํานวน 45 คน โดยจายเปนคาใชจายในการ
ฝกอบรมและศึกษาดูงาน เปนคาอาหาร คาอาหารวาง คาที่พัก คาพาหนะ
คาตอบแทนวิทยากร คาใชจายอื่น ๆที่จําเปนในโครงการฯ โดยถัวจายภายใน
วงเงิน 200,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการประปา( จายจากรายได )

เปนเงิน

200,000 บาท

+ คาใชจายในโครงการพัฒนาบุคลากรดานการจดมาตรวัดน้ํา ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการอบรมของพนักงาน ลูกจางประจํา
และพนักงานจางจํานวนประมาณ 32 คน โดยจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม
คาอาหารวาง คาตอบแทน วิทยากร คาใชจายอื่น ๆ ทีจ่ ําเปนในโครงการ
โดยถัวจายภายในวงเงิน 5,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการประปา( จายจากรายได )

เปนเงิน

เปนเงิน

5,000 บาท

5,000 บาท

- รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจาย ดังนี้
+ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคาพาหนะเดินทางไปราชการ รวมทั้งคาพาหนะ
ในการขนยายในกรณียายไปประจําสํานักงานอื่นดวย และคาใชจายในการอบรม
ตาง ๆ ตามที่จําเปนและสวนกลางจัดขึ้นหรือเทศบาลเห็นสมควรใหเจาหนาที่ได
เขารับอบรม ฯลฯ
+ คาซื้อพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลาสําหรับงานพิธีตาง ๆ
+ คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการประปา( จายจากรายได )

200,000 บาท

150,000 บาท

150,000 บาท
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คาวัสดุ ตั้งไว
- วัสดุสํานักงาน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาวัสดุที่ใชในสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ปากกา
คารบอน และแบบพิมพตาง ๆ ฯลฯ
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการประปา( จายจากรายได )

เปนเงิน

44,153,000 บาท
200,000 บาท

200,000 บาท

- วัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟ ฟวส สวิตชไฟฟา และ
อุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวกับไฟฟา ฯลฯ
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการประปา( จายจากรายได )

เปนเงิน

70,000 บาท

70,000 บาท

- วัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว
15,113,000 บาท
+ วัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว
26,000 บาท
สําหรับจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด สบู ผงซักฟอก มุง
แกว ถวยชาม ฯลฯ
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการประปา( จายจากรายได )

เปนเงิน

26,000 บาท

+ คาน้ําดิบที่ซื้อจากกรมชลประทาน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาน้ําดิบที่ซื้อจากกรมชลประทานในราคาประมาณ 1,257,250
บาท ตอเดือน
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการประปา( จายจากรายได )

เปนเงิน

15,087,000 บาท

- วัสดุกอสราง ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาตะปู ปูน ทราย ทอน้ําประปา อุปกรณการประปา อุปกรณ
เครื่องสูบน้ํา เชน หนาจาน ทอเหล็ก อะไหลเครื่องสูบ อะไหลเครื่องยนต
ใบพัดเครื่องสูบน้ํา และมาตรวัดน้ําขนาดตาง ๆ ตลอดจนอุปกรณอื่น ๆ ที่
เกี่ยวกับการประปา ฯลฯ
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการประปา( จายจากรายได )

เปนเงิน

15,087,000 บาท

5,860,000 บาท

5,860,000 บาท
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- วัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน คาแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน
หัวเทียน น้ํามันเบรคฯลฯ
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการประปา( จายจากรายได )

เปนเงิน

300,000 บาท

- วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาน้ํามันเบนซิน โซลา น้ํามันเครื่อง จารบี ฯลฯ
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการประปา( จายจากรายได )

เปนเงิน

2,200,000 บาท

2,200,000 บาท

- วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน คลอรีน สารสม โพลี
อลูมิเนียมคลอไรด แกสอะซิทิลีน ฯลฯ
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการประปา( จายจากรายได )

เปนเงิน

เปนเงิน

เปนเงิน

400,000 บาท

400,000 บาท

- วัสดุอื่นๆ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาวัสดุอื่น เชน คาสายสงน้ําและขอตอสงน้ําดับเพลิง ฯลฯ
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการประปา( จายจากรายได )

20,000,000 บาท

20,000,000 บาท

- วัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว
สําหรับจายเปนคากระดาษตอเนื่อง ตลับผาหมึก แผนกรองแสง โปรแกรม
คอมพิวเตอร ใบเสร็จคาน้ําประปา ฯลฯ
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการประปา( จายจากรายได )

300,000 บาท

10,000 บาท

10,000 บาท

หมวดคาสาธารณูปโภค ตั้งไว
74,470,000 บาท
คาสาธารณูปโภค ตั้งไว
74,470,000 บาท
- คาไฟฟา ตั้งไว
74,400,000 บาท
สําหรับจายเปนคากระแสไฟฟาของโรงสูบน้ําดิบลําตะคอง,โรงกรองน้ําบาน
มะขามเฒา, โรงกรองน้ําอัษฎางค สํานักงานสํานักการประปา และตามจุดยอย
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ในการแกไขปญหาน้ําประปาไมไหล เชน ทีส่ ํานักงานชลประทานที่ 8 บานพัก
ทหารหนองไผลอม บานพักทหารถนนพิบูลละเอียด บริเวณวัดศาลาเย็น บริเวณ
วัดทุงสวาง ฯลฯ
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการประปา( จายจากรายได )

เปนเงิน

74,400,000 บาท

- คาโทรศัพท ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาโทรศัพทของโรงสูบน้ําดิบลําตะคอง,โรงกรองน้ําบานมะขาม
เฒา,โรงกรองน้ําอัษฎางค และสํานักงานสํานักการประปา
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการประปา( จายจากรายได )

เปนเงิน

45,000 บาท

- คาไปรษณีย โทรเลข ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาไปรษณียากรและโทรเลข
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการประปา( จายจากรายได )

10,000 บาท

เปนเงิน

10,000 บาท

- คาบริการทางดานโทรคมนาคม ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในการเปนสมาชิกอินเตอรเน็ต เชน คาสมาชิก
คาบริการรายเดือน และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการประปา( จายจากรายได )

45,000 บาท

เปนเงิน

15,000 บาท

15,000 บาท

รายจายเพื่อการลงทุน ตั้งไว
13,100,000 บาท
แยกเปน
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว
13,100,000
คาทีด่ ินและสิ่งกอสราง ตั้งไว
13,100,000
- คาที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว
13,100,000
+ คากอสรางสถานีพักและสูบจายน้ําประปาบริเวณ
สวนสาธารณะการเคหะแหงชาติ ตั้งไว
13,100,000
สําหรับจายเปนคาใชจาย ดังนี้
+ กอสรางถังเก็บน้ําใส ค.ส.ล. ขนาดความจุ 1,000 ลบ.ม. จํานวน 1 ถัง
+ กอสรางหอถังสูง ความจุไมนอยกวา 100 ลบ.ม. พรอมฐานราก จํานวน 1 หอ
ถังสูง และสนามบาสเกตบอล
+ กอสรางงานวางทอพรอมประสานทอและประตูน้ํา

บาท
บาท
บาท
บาท
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+ งานติดตั้งระบบไฟฟา
+ จัดหาและติดตั้งอุปกรณตาง ๆ ประกอบดวย เครื่องสูบน้ําแรงสูง ขนาด 50
ลบ.ม/ชม. สงน้ําไดสูงไมนอยกวา 30 เมตร จํานวน 3 ชุด หมอแปลงไฟฟา
ขนาด 100 KVA 1 ชุด ตูไฟฟาควบคุมเครื่องสูบน้ําอัตโนมัติ จํานวน 1 ตู
มาตรวัดน้ําแบบใบพัด ขนาด 300 มม. จํานวน 1 ชุด (จากแผนพัฒนาเทศบาล
นครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการประปา ( จายจากรายได )

เปนเงิน

13,100,000 บาท

สถานธนานุบาล 1

4-2-1

ปีงบประมาณ 2552

ปีงบประมาณ 2553

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 1

27,757,100 บาท

30,179,400 บาท

1 . แผนงานการพาณิชย์
2 . แผนงานบริหาร

26,057,100 บาท
1,700,000 บาท

28,579,400 บาท
1,600,000 บาท
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ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2553
เทศบาลนครนครราชสีมา
หมวด / ประเภท / รายละเอียด

รับจริง
ปี 2551

1 . รายได้
ยอดรวม
ดอกเบี้ยรับจำนำ
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด
รายได้เบ็ดเตล็ด
2 . เงินได้อื่น
ยอดรวม
กำไรสุทธิปี 2552
ยอดรวม
เงินรางวัลประจำปี 15%
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%
เงินทุนดำเนินการ 55%

21,533,239
18,388,794
30,689
3,113,756
0
16,619,233
16,619,233
2,492,885
4,985,770
9,140,578

83
83
94
94
09
18
67

รวมรายรับทั้งสิ้น

38,152,473 77

งบประมาณ
เพิ่ม - ลด

ปี 2552

+
-

22,620,500
20,000,000
20,000
2,600,000
500
21,000,000
21,000,000
3,150,000
6,300,000
11,550,000

+
+
+

ปี 2553

+
+
+
+
+

2,950,000
2,800,000
10,000
160,000
0
2,500,000
2,500,000
375,000
750,000
1,375,000

25,570,500
22,800,000
10,000
2,760,000
500
23,500,000
23,500,000
3,525,000
7,050,000
12,925,000

43,620,500 +

5,450,000

49,070,500

รหัส
บัญชี
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ประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1
ประมาณการรายรับทั้งสิ้น
1. หมวดรายได้ เป็นเงิน
1.1 ดอกเบี้ยรับจำนำ เป็นเงิน
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจำนำของเดือนตุลาคม 2551 ถึงเดือนกันยายน 2552
เป็นเกณฑ์
1.2 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เป็นเงิน
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551 ถึงเดือน
กันยายน 2552 เป็นเกณฑ์
1.3 กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด เป็นเงิน
โดยคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์หลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์
1.4 รายได้เบ็ดเตล็ด เป็นเงิน
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่น ๆ
2. หมวดเงินได้อื่น เป็นเงิน
กำไรสุทธิ ปี 2552 เป็นเงิน
- เงินรางวัลประจำปี 15% ของกำไรสุทธิ เป็นเงิน
- เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ เป็นเงิน
- เงินทุนดำเนินการ 55% ของกำไรสุทธิ เป็นเงิน

49,070,500 บาท
25,570,500 บาท

แยกเป็น
แยกเป็น
22,800,000 บาท

10,000 บาท

2,760,000 บาท
500 บาท
23,500,000 บาท

แยกเป็น
23,500,000 บาท
3,525,000 บาท
7,050,000 บาท
12,925,000 บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยากจนขัดสนเงินทองเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า
ไม่ต้องไปกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้อื่นที่ต้องเสียดอกเบี้ยสูงกว่า
2. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการตรวจสอบทรัพย์สิน ที่ได้มาโดยการกระทำความผิด
และสามารถติดตามผู้กระทำความผิดได้
3. เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการรับซื้อของโจร
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลและการบริหารกิจการสถานธนานุบาลให้มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
งานที่ทำ
1.
2.
3.
4.

ให้บริการประชาชนโดยการรับจำนำสิ่งของทรัพย์สิน
ให้บริการจำหน่ายทรัพย์หลุด
กำกับดูแลการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน รักษาทรัพย์รับจำนำ
จัดทำบัญชี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1

งบประมาณรวม

28,579,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
แผนงานการพาณิชย์
จ่ายจากรายได้
งาน

- งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาล
นครนครราชสีมา 1
รวมจ่ายทั้งสิ้น

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ

ค่าตอบแทนใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค
และวัสดุ

ค่าจ้างชั่วคราว

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รวม

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

รหัส
บัญชี

331

2,846,600

0

1,926,100

184,000

0

122,700

0

5,079,400 สถานธนานุบาล 1

2,846,600

0

1,926,100

184,000

0

122,700

0

5,079,400
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
แผนงานการพาณิชย์
จ่ายจากกำไรสุทธิ
งาน

- งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาล
นครนครราชสีมา 1
รวมจ่ายทั้งสิ้น

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ

ค่าตอบแทนใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค
และวัสดุ

ค่าจ้างชั่วคราว

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รวม

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

รหัส
บัญชี

331

0

0

0

0

0

23,500,000

0

23,500,000 สถานธนานุบาล 1

0

0

0

0

0

23,500,000

0

23,500,000
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านการดำเนินงานอื่น
แผนงานบริหาร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการบริหาร การชำระหนี้เงินกู้กองทุนต่างๆ และเงินสำรองจ่าย
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการชำระดอกเบี้ยเงินยืม (เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณี
พิเศษ)และค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร
งานที่ทำ
1. กำกับดูแลการชำระหนี้เงินกู้ ดอกเบี้ย ให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้
2. บริหารการใช้เงินสำรองจ่าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1

งบประมาณรวม

1,600,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลนครนคราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
แผนงานบริหาร
จ่ายจากรายได้
งาน

- งานงบกลาง
รวมจ่ายทั้งสิ้น

ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้

200,000
200,000

ค่าธรรมเนียม
ดอกเบี้ยธนาคาร

1,400,000
1,400,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

งบเฉพาะการช่วย
เหลืองบทั่วไป

เงินสำรองจ่าย

0
0

0
0

รวม

0
0

หมายเหตุ

1,600,000
1,600,000
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บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2553
แผนงานการพาณิชย์
งบประมาณรายจ่ายประจำ
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1
งบประมาณ
จ่ายจริง
รหัส
หมวด / ประเภท
+
ปี 2551
ปี 2552
ปี
2553
เพิ่ม - ลด
บัญชี
จ่ายจากรายได้
รายจ่ายประจำ
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
(รวม)
ค่าจ้างประจำ
(รวม)
-ค่าจ้างประจำ
-เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง
-เงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(รวม)
ค่าตอบแทน
(รวม)
-เงินตอบแทนพิเศษของพนักงาน
สถานธนานุบาลผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูง
ของตำแหน่ง
-เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานฯ
-ค่าเช่าบ้าน
-เงินค่าช่วยเหลือบุตร
-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
-เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
-ค่าอาหาร
-ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์หลุด
-เงินรางวัลเจ้าหน้าที่
-ค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรี
-เงินค่าสมนาคุณ
-เงินสมทบเงินสะสม
ค่าใช้สอย
(รวม)
-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
(รวม)
-ค่ารับวารสาร
-ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
-ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
-ค่าสอบบัญชี
-ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
-ค่าเบี้ยประกัน
-ค่าจ้างเหมาบริการ

2,154,083
2,154,083
2,057,051
32,532
64,500
1,045,280
831,847
33,234

45
45
45
05
-

2,292,600
2,292,600
2,200,000
32,600
60,000
2,428,700
1,154,200
94,800

+
+
+

40,464
53,425
1,300
19,058
88,672
236,800
13,500
55,174
84,000
0
206,220
126,581
89,531
3,660
12,500
0
20,000
1,000
52,371
0

15
15
15
-

47,000
59,400
5,000
50,000
200,000
268,000
15,000
110,000
84,000
1,000
220,000
1,109,500
929,500
4,000
12,500
0
30,000
1,000
122,000
30,000

+

+
+
-

+

+
-

+

-

554,000
554,000
500,000
0
54,000
502,600
2,400
39,800

2,846,600
2,846,600
2,700,000
32,600
114,000
1,926,100
1,156,600
55,000

27,000
5,400
0
0
0
0
13,800
0
0
0
50,000
505,000
465,000
0
0
175,000
0
0
0
20,000

20,000
64,800
5,000
50,000
200,000
268,000
28,800
110,000
84,000
1,000
270,000
604,500
464,500
4,000
12,500
175,000
30,000
1,000
122,000
10,000
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หมวด / ประเภท
-ค่าเช่าอาคาร
-ค่าอากรแสตมป์
-รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน
(รวม)
-ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ
-ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
-ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
-รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รวม)
-ค่ารับรอง
-รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน
สถานธนานุบาลที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
(รวม)
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าวัสดุ
(รวม)
-วัสดุสำนักงาน
-วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
-วัสดุงานบ้านงานครัว
-วัสดุก่อสร้าง
-วัสดุคอมพิวเตอร์
หมวดค่าสาธารณูปโภค
(รวม)
-ค่าไฟฟ้า
-ค่าน้ำประปา
-ค่าโทรศัพท์
-ค่าไปรษณีย์ โทรเลข
-ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม
หมวดรายจ่ายอื่น
(รวม)
-ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ

รวมรายจ่ายประจำ

จ่ายจริง
ปี 2551

ปี 2552
0 0 -

720,000 10,000

ปี 2553

620,000
0

100,000
10,000

0
0
0
0
0
0

80,000
20,000
30,000
30,000
10,000
10,000

+
+

40,000
40,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,900
5,900

50,000
50,000
165,000
30,000
10,000
15,000
10,000
100,000
184,000
150,000
5,000
18,000
4,000
7,000
122,700
122,700

5,022,100 +

57,300

5,079,400

14,377
0
9,977
4,400
1,791
1,791

-

80,000
20,000
30,000
30,000
10,000
10,000

20,882
20,882
86,851
7,800
400
6,734
0
71,917
100,694
98,428
2,266
0
0
0
112,100
112,100

90
90
37
11
26
-

90,000
90,000
165,000
30,000
10,000
15,000
10,000
100,000
184,000
150,000
5,000
18,000
4,000
7,000
116,800
116,800

3,412,157 87

งบประมาณ
+
เพิ่ม - ลด

-

รหัส
บัญชี

4-2-11
บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2553
แผนงานการพาณิชย์
งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1
งบประมาณ
จ่ายจริง
รหัส
หมวด / ประเภท
+
ปี 2551
ปี 2552
ปี
2553
เพิ่ม - ลด
บัญชี
จ่ายจากรายได้
รายจ่ายเพื่อการลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รวม)
ค่าครุภัณฑ์
(รวม)
-ครุภัณฑ์สำนักงาน

0 0 0 -

35,000 35,000 35,000 -

35,000
35,000
35,000

0
0
0

รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน

0 -

35,000 -

35,000

0

4-2-12
บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2553
แผนงานการพาณิชย์
งบประมาณรายจ่ายประจำ
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1
งบประมาณ
จ่ายจริง
รหัส
หมวด / ประเภท
+
ปี 2551
ปี 2552
ปี
2553
เพิ่ม - ลด
บัญชี
จ่ายจากกำไรสุทธิ
หมวดรายจ่ายอื่น
เงินกำไรสุทธิ ปี 2552
-เงินรางวัลประจำปี 15%
-เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%
-เงินทุนดำเนินการ 55%

รวมรายจ่ายประจำ

(รวม)

0 -

21,000,000 +

2,500,000

23,500,000

0 0 0 -

3,150,000 +
6,300,000 +
11,550,000 +

375,000
750,000
1,375,000

3,525,000
7,050,000
12,925,000

0 -

21,000,000 +

2,500,000

23,500,000
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งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลนครนคราชสีมา
แผนงาน/งาน/โครงการ

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาล
นครนครราชสีมา 1
- จ่ายจากรายได้
- จ่ายจากกำไรสุทธิ
รวมทั้งสิ้น
แผนงานบริหาร
งานงบกลาง
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ

2,846,600
0
2,846,600

ค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ

1,926,100
0
1,926,100

ค่าสาธารณูป
โภค

184,000
0
184,000

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รายจ่ายอื่น

122,700
23,500,000
23,622,700

0
0
0

1,600,000 บาท
200,000 บาท
1,400,000 บาท

รวม

5,079,400
23,500,000
28,579,400
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รายการย่องบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2553
เทศบาลนครนครราชสีมา
รายการ

จ่ายจริง
ปี 2551

ปี 2552

งบประมาณ
+
เพิ่ม - ลด

รหัส
บัญชี

ปี 2553

1.รายจ่ายงบกลาง
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้

744,507 54
89,508 20

1,000,000 +
700,000 -

400,000
500,000

1,400,000
200,000

รวมรายจ่ายงบกลาง

834,015 74

1,700,000 -

100,000

1,600,000

45
05
37
-

2,292,600 +
2,428,700 184,000
116,800 +

554,000
502,600
0
5,900

2,846,600
1,926,100
184,000
122,700

3,412,157 87

5,022,100 +

57,300

5,079,400

0 -

35,000 -

35,000

0

0 -

35,000 -

35,000

0

0 -

21,000,000 +

2,500,000

23,500,000

0 -

21,000,000 +

2,500,000

23,500,000

4,246,173 61

27,757,100 +

2,422,300

30,179,400

ยอดประมาณการรายรับ

38,152,473 77

43,620,500 +

5,450,000

49,070,500

รายได้สูงกว่ารายจ่าย

33,906,300 16

15,863,400 +

3,027,700

18,891,100

2.รายจ่ายของหน่วยงาน
รายจ่ายประจำ
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
หมวดค่าสาธารณูปโภค
หมวดรายจ่ายอื่น
รวมรายจ่ายประจำ
3.รายจ่ายเพื่อการลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน
4.รายจ่ายจากกำไรสุทธิ
รายจ่ายประจำ
หมวดรายจ่ายอื่น
รวมรายจ่ายจากกำไรสุทธิ
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

2,154,083
1,045,280
100,694
112,100

แผนงานบริหาร
งานงบกลาง

หมวด / ประเภท
1. ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้
2. ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร

รวมจ่ายทั้งสิ้น

4-2-15

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2553

จ่ายจริง
ปี 2551

ปี 2552

งบประมาณ
+
เพิ่ม - ลด

ปี 2553

89,508 20
744,507 54

700,000 1,000,000 +

500,000
400,000

200,000
1,400,000

834,015 74

1,700,000 -

100,000

1,600,000

รหัส
บัญชี
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รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจายงบกลาง ตั้งไว
1,600,000 บาท
1. คาชําระดอกเบี้ยเงินกู ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาดอกเบี้ยเงินกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เนื่องจาก
สถานธนานุบาล 1 ไดดําเนินการกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ในป
งบประมาณ พ.ศ. 2551 จํานวน 2,000,000 บาท โดยจะตองเสียดอกเบี้ย
ตามจํานวนที่ระบุไวในสัญญา
ปรากฎในดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานบริหาร
งานงบกลาง( จายจากรายได )

เปนเงิน

200,000 บาท

2. คาธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร ในกรณีสถานธนานุบาล 1
ทําการเบิกเงินเกินบัญชีธนาคารออมสิน สาขาสุรนารี วงเงินอนุมัติ
60,000,000 บาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามธนาคารกําหนด
ปรากฎในดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานบริหาร
งานงบกลาง( จายจากรายได )

เปนเงิน

แยกเปน
200,000 บาท

1,400,000 บาท

1,400,000 บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
สถานธนานุบาล 1
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น
- รายจายประจํา
- รายจายเพื่อการลงทุน
- รายจายจากกําไรสุทธิ

28,579,400
ตั้งไว 5,079,400
ตั้งไว
0
ตั้งไว 23,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท

รายจายประจํา ตั้งไว
5,079,400 บาท
แยกเปน
หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว
คาจางประจํา ตั้งไว
- คาจางประจํา ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาจางพนักงานสถานธนานุบาล 1 จํานวน 10 คน คือ ผูจัดการฯ
ผูชวยผูจัดการ พนักงานบัญชี พนักงานรักษาของ ผูชวยพนักงานรักษาของ
พนักงานทะเบียน ผูชวยพนักงานทะเบียน พนักงานเขียนตั๋ว ผูชวยพนักงาน
เขียนตั๋ว พนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด รวมทั้งเงินปรับปรุงคาจาง
ประจําป

แยกเปน

2,846,600 บาท
2,846,600 บาท
2,700,000 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1 จํานวน 10 อัตรา( จายจากรายได )

เปนเงิน

2,700,000 บาท

- เงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินคาจาง ตั้งไว
สําหรับจายใหพนักงานสถานธนานุบาล 1 ผูไดรับเงินคาจางถึงขั้นของอันดับ
หรือตําแหนง และปรับเงินคาจางแลวใหไดรับเงินคาตอบแทนเพิ่มตาม
หลักเกณฑและอัตราที่สํานักงาน จ.ส.ท.กําหนด

32,600 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

32,600 บาท

- เงินเพิ่มเงินประจําตําแหนง ตั้งไว
สําหรับจายใหผูจัดการสถานธนานุบาล 1 ผูดํารงตําแหนงผูจัดการและปฏิบัติ
หนาที่ผูตรวจการสถานธนานุบาลประจําภาค ใหไดรับเงินประจําตําแหนง
เดือนละ 7,000 บาท และผูชวยจัดการสถานธนานุบาลใหไดรับเงินประจํา

114,000 บาท
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ตําแหนง เดือนละ 2,500 บาท ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท.กรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่นที่ มท 0801.5/ว 1046 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2551
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

114,000 บาท

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ตั้งไว
คาตอบแทน ตั้งไว
- เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาลผูไดรับคาจาง
ถึงขั้นสูงของตําแหนง ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาล ผูไดรับคาจาง
ถึงขั้นสูงของตําแหนง จํานวน 6 คน คือ ผูจัดการฯ พนักงานบัญชี พนักงาน
รักษาของ พนักงานเขียนตั๋ว ผูชวยพนักงานเขียนตั๋ว พนักงานทะเบียน

1,926,100 บาท
1,156,600 บาท
55,000 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

55,000 บาท

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานฯ ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหพนักงานสถานธนานุบาล ตาม
หนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1171 ลงวันที่ 5 กันยายน 2551

20,000 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

20,000 บาท

- คาเชาบาน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานสถานธนานุบาล 1 ที่มีสิทธิเบิก
คาเชาบาน ไดตามระเบียบฯ

64,800 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

64,800 บาท

- เงินคาชวยเหลือบุตร ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินคาชวยเหลือบุตรใหกับพนักงานสถานธนานุบาล 1
ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินคาชวยเหลือบุตร เปนเงิน 50 บาท ตอ 1 คน
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

5,000 บาท

5,000 บาท
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- เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสถานธนานุบาล 1
ที่มีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ไดตามระเบียบฯ

50,000 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

50,000 บาท

- เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหกับพนักงาน
สถานธนานุบาล 1 และครอบครัวผูมีสิทธิเบิกได

200,000 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

200,000 บาท

- คาอาหาร ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาอาหารประจําวันทําการใหแกพนักงานสถานธนานุบาล 1
ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.

268,000 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

268,000 บาท

- คาเบี้ยเลี้ยงจําหนายทรัพยหลุด ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงจําหนายทรัพยหลุดใหกับเจาหนาที่ผูดําเนินการ
จําหนายทรัพยหลุด คนละ 200 บาท ตามระเบียบ

28,800 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

28,800 บาท

- เงินรางวัลเจาหนาที่ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาตอบแทนใหกับผูปฏิบัติหนาที่ผูตรวจการสถานธนานุบาล 1
เดือนละ 4,000 บาท ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท.ที่ มท 0801.5/ว.18 ลงวันที่
15 มกราคม 2550 และคารักษาการแทนผูตรวจการสถานธนานุบาล 1 วันละ
100 บาท ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท.ที่ มท 0801.5/ว 897 ลงวันที่ 31
กรกฎาคม 2549 รวมทั้งคาตรวจทรัพยรับจํานําประจําปของพนักงานเทศบาล
สถานธนานุบาล 1
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

110,000 บาท

110,000 บาท

4-2-20

- คาพาหนะเหมาจายนายกเทศมนตรี ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาตอบแทนนายกเทศมนตรีฯ เดือนละ 7,000 บาท ตามหนังสือ
สํานักงาน จ.ส.ท.ที่ มท 0801.5/ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550

84,000 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

84,000 บาท

- เงินคาสมนาคุณ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาสมนาคุณใหคณะกรรมการซึ่งพิจารณา หรือสอบสวน
ความผิดทางวินัยอยางรายแรงของพนักงานสถานธนานุบาล 1

1,000 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

1,000 บาท

- เงินสมทบเงินสะสม ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินสมทบใหกับพนักงานสถานธนานุบาล 1 จํานวน 10% ของ
คาจางประจํา เพื่อนําฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด ตามระเบียบ

270,000 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

270,000 บาท

คาใชสอย ตั้งไว
- รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว
+ คารับวารสาร ตั้งไว
สําหรับจายเปนคารับวารสาร ของสถานธนานุบาล 1

604,500 บาท
464,500 บาท
4,000 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

4,000 บาท

+ คาภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาภาษีโรงเรือนและที่ดิน ของสถานธนานุบาล 1 ประจําป 2553
ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475

12,500 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

12,500 บาท

+ คาสอบบัญชี ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถานธนานุบาล 1
ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ตามนัยหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท
0801.5/ว 840 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2551

30,000 บาท
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ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

30,000 บาท

+ คาธรรมเนียมตาง ๆ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งสถานธนานุบาล 1

1,000 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

1,000 บาท

+ คาเบี้ยประกัน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเบี้ยประกันอัคคีภัยพรอมทรัพยสินของสถานธนานุบาล 1

122,000 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

122,000 บาท

+ คาจางเหมาบริการ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาจางเหมาบริการ แรงงานบุคคลภายนอกที่มาดําเนินการ
รักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตาง ๆ รวมถึงคาจางเหมาแบกหามสัมภาระ

10,000 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

10,000 บาท

+ คาเชาอาคาร ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเชาอาคารของสถานธนานุบาล 1 เพื่อใชเปนสถานที่ทําการ
ชั่วคราวระหวางปรับปรุงสถานธนานุบาล 1

100,000 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1 ( จายจากรายได )

เปนเงิน

100,000 บาท

+ คาอากรแสตมป ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาอากรแสตมป เพื่อใชในการติดอากรแสตมปสัญญาเงินกูกับ
สถาบันการเงิน

10,000 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

10,000 บาท

+ คาเชาเครื่องคอมพิวเตอร ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเชาเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณครบชุดและระบบ
โปรแกรมการปฎิบัติงานของสถานธนานุบาล 1
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1 ( จายจากรายได )

เปนเงิน

175,000 บาท

175,000 บาท

4-2-22

- รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว
+ คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น ๆ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น ๆ ไดแก โทรทัศน
วีดีโอเทป วิทยุเทป และทรัพยสินอื่น ๆ ที่ชํารุดเสียหาย ซึ่งเปนสิทธิ์กอนทําการ
จําหนาย

80,000 บาท
20,000 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

20,000 บาท

+ คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑสํานักงานที่ชํารุด
เสียหาย ไดแก เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพดีด โตะ เกาอี้ ฯลฯ

30,000 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

20,000 บาท

+ คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมสิ่งกอสราง ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาบํารุงรักษาหรือหรือซอมแซมสิ่งกอสราง ไดแก ตัวอาคาร
สถานธนานุบาล 1

30,000 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

30,000 บาท

- รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคารับรอง โดยจายเปนคาอาหารและเครื่องดื่ม รับรองผูมา
ตรวจการสถานธนานุบาล 1

10,000 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

10,000 บาท

- รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศและตางประเทศ
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

50,000 บาท

50,000 บาท
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คาวัสดุ ตั้งไว
- วัสดุสํานักงาน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องเขียนแบบพิมพตาง ๆ และคาใชจายในการเก็บรักษา
ทรัพยสินรับจํานําสถานธนานุบาล 1

165,000 บาท
30,000 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

30,000 บาท

- วัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาวัสดุและอุปกรณไฟฟาเกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล 1

10,000 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1 ( จายจากรายได )

เปนเงิน

10,000 บาท

- วัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาของใชเกี่ยวกับการทําความสะอาดตาง ๆ ของสถานธนานุบาล 1

15,000 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

15,000 บาท

- วัสดุกอสราง ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาวัสดุในการกอสราง เชน ทินเนอร สี ปูน ตะปู ไม ฯลฯ

10,000 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

10,000 บาท

- วัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว
สําหรับจายเปนคากระดาษตอเนื่อง ตลับผาหมึก หมึกพิมพ แผนกรองแสง ฯลฯ

100,000 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

100,000 บาท

หมวดคาสาธารณูปโภค ตั้งไว
คาสาธารณูปโภค ตั้งไว
- คาไฟฟา ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาไฟฟาของสถานธนานุบาล 1

184,000 บาท
184,000 บาท
150,000 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

150,000 บาท
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- คาน้ําประปา ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาน้ําประปาของสถานธนานุบาล 1

5,000 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

5,000 บาท

- คาโทรศัพท ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาโทรศัพท ของสถานธนานุบาล 1

18,000 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

18,000 บาท

- คาไปรษณีย โทรเลข ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาจัดสงเอกสาร หนังสือตาง ๆ ของสถานธนานุบาล 1

4,000 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1 ( จายจากรายได )

เปนเงิน

4,000 บาท

- คาบริการทางดานโทรคมนาคม ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายระบบอินเตอรเน็ต และการสื่อสารอื่น ๆ

7,000 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1 ( จายจากรายได )

เปนเงิน

7,000 บาท

หมวดรายจายอื่น ตั้งไว
- คาใชจายฝายอํานวยการ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายฝายอํานวยการใหกับสํานักงาน จ.ส.ท.
กรมการปกครอง ตามระเบียบ

122,700 บาท
122,700 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
เปนเงิน

7,000 บาท

รายจายจากกําไรสุทธิ ตั้งไว
23,500,000 บาท
หมวดรายจายอื่น เงินกําไรสุทธิ ป 2552 ตั้งไว
- เงินรางวัลประจําป 15% ตั้งไว
สําหรับจายเปนรางวัลประจําป 15% ของกําไรสุทธิ

แยกเปน

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1 ( จายจากรายได )

23,500,000 บาท
3,525,000 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

3,525,000 บาท
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- เงินทํานุบํารุงทองถิ่น 30% ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินทํานุบํารุงทองถิ่น 30 % ของกําไรสุทธิ

7,050,000 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

7,050,000 บาท

- เงินทุนดําเนินการ 55% ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินทุนดําเนินการ 55% ของกําไรสุทธิ

12,925,000 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

12,925,000 บาท

สถานธนานุบาล 2
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ปีงบประมาณ 2552

ปีงบประมาณ 2553

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 2

26,061,500 บาท

26,675,600 บาท

1 . แผนงานการพาณิชย์
2 . แผนงานบริหาร

24,161,500 บาท
1,900,000 บาท

24,435,600 บาท
2,240,000 บาท
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ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2553
เทศบาลนครนครราชสีมา
หมวด / ประเภท / รายละเอียด

รับจริง
ปี 2551

1 . รายได้
ยอดรวม
ดอกเบี้ยรับจำนำ
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด
รายได้เบ็ดเตล็ด
2 . เงินได้อื่น
ยอดรวม
กำไรสุทธิปี 2552
ยอดรวม
เงินรางวัลประจำปี 15%
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%
เงินทุนดำเนินการ 55%

16,403,487
14,063,854
9,672
2,325,460
4,500
11,867,065
11,867,065
1,780,059
3,560,119
6,526,886

45
50
95
77
77
87
73
17

รวมรายรับทั้งสิ้น

28,270,553 22

งบประมาณ
เพิ่ม - ลด

ปี 2552

+
-

17,575,500
15,000,000
75,000
2,500,000
500
15,000,000
15,000,000
2,250,000
4,500,000
8,250,000

+
+
+

3,430,000
3,000,000
70,000
500,000
0
0
0
0
0
0

21,005,500
18,000,000
5,000
3,000,000
500
15,000,000
15,000,000
2,250,000
4,500,000
8,250,000

32,575,500 +

3,430,000

36,005,500

ปี 2553

รหัส
บัญชี
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ประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2
ประมาณการรายรับทั้งสิ้น
1. หมวดรายได้ เป็นเงิน
1.1 ดอกเบี้ยรับจำนำ เป็นเงิน
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจำนำของเดือน ตุลาคม 2551 ถึงเดือนกันยายน 2552
เป็นเกณฑ์
1.2 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เป็นเงิน
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551 ถึงเดือน
กันยายน 2552 เป็นเกณฑ์
1.3 กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด เป็นเงิน
โดยคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์หลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์
1.4 รายได้เบ็ดเตล็ด เป็นเงิน
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่น ๆ
2. หมวดเงินได้อื่น เป็นเงิน
กำไรสุทธิ ปี 2552 เป็นเงิน
- เงินรางวัลประจำปี 15% ของกำไรสุทธิ เป็นเงิน
- เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ เป็นเงิน
- เงินทุนดำเนินการ 55% ของกำไรสุทธิ เป็นเงิน

36,005,500 บาท
21,005,500 บาท

แยกเป็น
แยกเป็น
18,000,000 บาท

5,000 บาท

3,000,000 บาท
500 บาท
15,000,000 บาท

แยกเป็น
15,000,000 บาท
2,250,000 บาท
4,500,000 บาท
8,250,000 บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยากจนขัดสนเงินทอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า
ไม่ต้องไปกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้อื่นที่ต้องเสียดอกเบี้ยสูงกว่า
2. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการตรวจสอบทรัพย์สิน ที่ได้มาโดยการกระทำความผิด
และสามารถติดตามผู้กระทำความผิดได้
3. เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการรับซื้อของโจร
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล และการบริหารกิจการสถานธนานุบาลให้มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
งานที่ทำ
1.
2.
3.
4.

ให้บริการประชาชนโดยการรับจำนำสิ่งของทรัพย์สิน
ให้บริการจำหน่ายทรัพย์หลุด
กำกับดูแลการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน รักษาทรัพย์สินรับจำนำ
จัดทำบัญชี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2

งบประมาณรวม

24,435,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
แผนงานการพาณิชย์
จ่ายจากรายได้
งาน

- งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาล
นครนครราชสีมา 2
รวมจ่ายทั้งสิ้น

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ

ค่าตอบแทนใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค
และวัสดุ

ค่าจ้างชั่วคราว

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รวม

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

รหัส
บัญชี

336

2,329,000

0

1,873,800

133,100

0

5,099,700

0

9,435,600 สถานธนานุบาล 2

2,329,000

0

1,873,800

133,100

0

5,099,700

0

9,435,600
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
แผนงานการพาณิชย์
จ่ายจากกำไรสุทธิ
งาน

- งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาล
นครนครราชสีมา 2
รวมจ่ายทั้งสิ้น

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ

ค่าตอบแทนใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค
และวัสดุ

ค่าจ้างชั่วคราว

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รวม

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

รหัส
บัญชี

336

0

0

0

0

0

15,000,000

0

15,000,000 สถานธนานุบาล 2

0

0

0

0

0

15,000,000

0

15,000,000
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านการดำเนินงานอื่น
แผนงานบริหาร
วัตถุประสงค์
1. เพิ่มประสิทธิผลการบริหาร การชำระหนี้เงินกู้กองทุนต่างๆ และเงินสำรองจ่าย
2. เพิ่มประสิทธิภาพการชำระดอกเบี้ยเงินยืม (เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ)
และค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร
งานที่ทำ
1. กำกับดูแลการชำระหนี้เงินกู้ ดอกเบี้ย ให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้
2. บริหารการใช้เงินสำรองจ่าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2

งบประมาณรวม

2,240,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลนครนคราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
แผนงานบริหาร
จ่ายจากรายได้
งาน

- งานงบกลาง
รวมจ่ายทั้งสิ้น

ค่าธรรมเนียม
ดอกเบี้ยธนาคาร

ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้

0
0

2,200,000
2,200,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินช่วยเหลือพัฒนา
ท้องถิ่นกรณีพิเศษ

เงินสำรองจ่าย

0
0

0
0

40,000
40,000

รวม

หมายเหตุ

2,240,000
2,240,000
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บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2553
แผนงานการพาณิชย์
งบประมาณรายจ่ายประจำ
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2
งบประมาณ
จ่ายจริง
รหัส
หมวด / ประเภท
+
ปี 2551
ปี 2552
ปี
2553
เพิ่ม - ลด
บัญชี
จ่ายจากรายได้
รายจ่ายประจำ
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
(รวม)
ค่าจ้างประจำ
(รวม)
-ค่าจ้างประจำ
-เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง
-เงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(รวม)
ค่าตอบแทน
(รวม)
-เงินตอบแทนพิเศษของพนักงาน
สถานธนานุบาลผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูง
ของตำแหน่ง
-เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานฯ
-ค่าเช่าบ้าน
-เงินค่าช่วยเหลือบุตร
-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
-เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
-ค่าอาหาร
-ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์หลุด
-เงินรางวัลเจ้าหน้าที่
-ค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรี
-เงินค่าสมนาคุณ
-เงินสมทบเงินสะสม
ค่าใช้สอย
(รวม)
-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
(รวม)
-ค่ารับวารสาร
-ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
-ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
-ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
-ค่าสอบบัญชี
-ค่าเบี้ยประกัน
-ค่าจ้างเหมาบริการ

1,690,624
1,690,624
1,628,368
9,756
52,500
949,814
795,257
12,682

42
-

1,963,000
1,963,000
1,900,000
15,000
48,000
1,788,100
1,186,600
20,000

+
+
+
+
+
+
+
+

366,000
366,000
302,000
10,000
54,000
85,700
85,700
20,500

2,329,000
2,329,000
2,202,000
25,000
102,000
1,873,800
1,272,300
40,500

25,532
62,400
600
200
177,263
191,900
12,000
65,500
84,000
0
163,180
86,876
70,747
3,000
22,175
0
1,000
20,000
24,572
0

55
55
55
-

90,000
110,000
3,600
27,000
300,000
260,000
20,000
80,000
84,000
2,000
190,000
423,500
282,000
3,500
22,500
140,000
1,000
30,000
70,000
5,000

-

35,000
0
0
0
0
0
10,000
60,000
0
0
30,200
0
0
0
0
0
0
0
0
0

55,000
110,000
3,600
27,000
300,000
260,000
30,000
140,000
84,000
2,000
220,200
423,500
282,000
3,500
22,500
140,000
1,000
30,000
70,000
5,000

+
+

+
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หมวด / ประเภท

จ่ายจริง
ปี 2551

ปี 2552

-ค่าอากรแสตมป์
-รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน
(รวม)
-ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ
-ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
-ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
-รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รวม)
-ค่ารับรอง
-รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน
สถานธนานุบาลที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
(รวม)
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าวัสดุ
(รวม)
-วัสดุสำนักงาน
-วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
-วัสดุงานบ้านงานครัว
-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
-วัสดุคอมพิวเตอร์
หมวดค่าสาธารณูปโภค
(รวม)
-ค่าไฟฟ้า
-ค่าน้ำประปา
-ค่าโทรศัพท์
-ค่าไปรษณีย์ โทรเลข
-ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม
หมวดรายจ่ายอื่น
(รวม)
-ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ
-ค่าส่งใช้เงินยืมเงินสะสมเทศบาล

0 8,920
0
8,920
0
0
0

7,209
7,209
67,680
7,469
0
0
0
0
60,211
81,118
65,517
1,437
5,340
2,403
6,420
5,084,600
84,600
5,000,000

รวมรายจ่ายประจำ

งบประมาณ
+
เพิ่ม - ลด

ปี 2553

10,000

0

10,000

-

81,500
11,500
50,000
20,000
10,000
10,000

0
0
0
0
0
0

81,500
11,500
50,000
20,000
10,000
10,000

87
67
20
57
72
85
-

50,000
50,000
178,000
30,000
15,000
5,000
5,000
3,000
120,000
133,100
100,000
3,000
20,000
3,500
6,600
5,093,100 +
93,100 +
5,000,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,600
6,600
0

50,000
50,000
178,000
30,000
15,000
5,000
5,000
3,000
120,000
133,100
100,000
3,000
20,000
3,500
6,600
5,099,700
99,700
5,000,000

7,806,156 99

8,977,300 +

458,300

9,435,600

รหัส
บัญชี
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บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2553
แผนงานการพาณิชย์
งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2
งบประมาณ
จ่ายจริง
รหัส
หมวด / ประเภท
+
ปี 2551
ปี 2552
ปี
2553
เพิ่ม - ลด
บัญชี
จ่ายจากรายได้
รายจ่ายเพื่อการลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รวม)
ค่าครุภัณฑ์
(รวม)
-ครุภัณฑ์สำนักงาน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(รวม)
-ค่าปรับปรุงสำนักงานสถานธนานุบาล 2

363,000
0
0
363,000
363,000

-

184,200 184,200 184,200 0
0

184,200
184,200
184,200
0
0

0
0
0
0
0

รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน

363,000 -

184,200 -

184,200

0
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บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2553
แผนงานการพาณิชย์
งบประมาณรายจ่ายประจำ
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2
งบประมาณ
จ่ายจริง
รหัส
หมวด / ประเภท
+
ปี 2551
ปี 2552
ปี
2553
เพิ่ม - ลด
บัญชี
จ่ายจากกำไรสุทธิ
หมวดรายจ่ายอื่น
เงินกำไรสุทธิ ปี 2552
-เงินรางวัลประจำปี 15%
-เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%
-เงินทุนดำเนินการ 55%

รวมรายจ่ายประจำ

(รวม)

11,867,065 77

15,000,000

0

15,000,000

1,780,059 87
3,560,119 73
6,526,886 17

2,250,000
4,500,000
8,250,000

0
0
0

2,250,000
4,500,000
8,250,000

11,867,065 77

15,000,000

0

15,000,000
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งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลนครนคราชสีมา
แผนงาน/งาน/โครงการ

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาล
นครนครราชสีมา 2
- จ่ายจากรายได้
- จ่ายจากกำไรสุทธิ
รวมทั้งสิ้น
แผนงานบริหาร
งานงบกลาง
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร
เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ

2,329,000
0
2,329,000

ค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ

1,873,800
0
1,873,800

ค่าสาธารณูป
โภค

133,100
0
133,100

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รายจ่ายอื่น

5,099,700
15,000,000
20,099,700

0
0
0

2,240,000 บาท
2,200,000 บาท
40,000 บาท

รวม

9,435,600
15,000,000
24,435,600
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รายการย่องบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2553
เทศบาลนครนครราชสีมา
รายการ
1.รายจ่ายงบกลาง
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร
เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้
รวมรายจ่ายงบกลาง
2.รายจ่ายของหน่วยงาน
รายจ่ายประจำ
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
หมวดค่าสาธารณูปโภค
หมวดรายจ่ายอื่น
รวมรายจ่ายประจำ
3.รายจ่ายเพื่อการลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน
4.รายจ่ายจากกำไรสุทธิ
รายจ่ายประจำ
หมวดรายจ่ายอื่น

จ่ายจริง
ปี 2551

ปี 2552

งบประมาณ
+
เพิ่ม - ลด

รหัส
บัญชี

ปี 2553

202,380 95
56,250 77,377 05

1,200,000 +
80,000 620,000 -

1,000,000
40,000
620,000

2,200,000
40,000
0

336,008 -

1,900,000 +

340,000

2,240,000

42
57
-

1,963,000 +
1,788,100 +
133,100
5,093,100 +

366,000
85,700
0
6,600

2,329,000
1,873,800
133,100
5,099,700

7,806,156 99

8,977,300 +

458,300

9,435,600

363,000 -

184,200 -

184,200

0

363,000 -

184,200 -

184,200

0

1,690,624
949,814
81,118
5,084,600

11,867,065 77

15,000,000

0

15,000,000

รวมรายจ่ายจากกำไรสุทธิ

11,867,065 77

15,000,000

0

15,000,000

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

20,372,230 76

26,061,500 +

614,100

26,675,600

ยอดประมาณการรายรับ

28,270,553 22

32,575,500 +

3,430,000

36,005,500

7,898,322 46

6,514,000 +

2,815,900

9,329,900

รายได้สูงกว่ารายจ่าย

แผนงานบริหาร
งานงบกลาง

หมวด / ประเภท
1. ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้
2. ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร
3. เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ

รวมจ่ายทั้งสิ้น
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บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2553

จ่ายจริง
ปี 2551

ปี 2552

งบประมาณ
+
เพิ่ม - ลด

ปี 2553

77,377 05
202,380 95
56,250 -

620,000 1,200,000 +
80,000 -

620,000
1,000,000
40,000

0
2,200,000
40,000

336,008 -

1,900,000 +

340,000

2,240,000

รหัส
บัญชี
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รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจายงบกลาง ตั้งไว
2,240,000 บาท
1. คาธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร ในกรณีสถานธนานุบาล 2
ทําการเบิกเงินเกินบัญชี โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามธนาคารกําหนด
ปรากฎในดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานบริหาร
งานงบกลาง( จายจากรายได )

เปนเงิน

2,200,000 บาท

2. เงินชวยเหลือพัฒนาทองถิ่นกรณีพิเศษ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาดอกเบี้ยเงินยืมเงินสะสมเทศบาล เนื่องจากสถานธนานุบาล 2
ไดรับอนุมัติใหยืมเงินสะสมเทศบาล ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2549 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1
กุมภาพันธ 2549 จํานวนเงิน 20,000,000 บาท (ยี่สิบลานบาทถวน)
สถานธนานุบาล 2 มีเงินทุนหมุนเวียนเหลือนอย ถาสงใชเงินยืมเงินสะสมทั้งหมด
อาจกอใหเกิดปญหาเงินทุนหมุนเวียนไมเพียงพอในการใหบริการรับจํานําแก
ประชาชนได จึงขออนุมัติผอนผันการสงใชเงินยืมสะสมเทศบาล จํานวน 4 งวด
งวดละ 5,000,000 บาท สงใชแลว 3 งวด ในปงบประมาณ 2553 ตั้งงบประมาณ
สงใชเงินยืมเงินสะสมเปนงวดที่ 4 ตามนัยหนังสือจังหวัดที่ นม 0037.3/7749
ลงวันที่ 23 เมษายน 2552 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว
2321 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2541 ขอ ก(1) และ (2) จึงตั้งไว 40,000 บาท
ปรากฎในดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานบริหาร
งานงบกลาง( จายจากรายได )

เปนเงิน

แยกเปน
2,200,000 บาท

40,000 บาท

40,000 บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
สถานธนานุบาล 2
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น
- รายจายประจํา
- รายจายเพื่อการลงทุน
- รายจายจากกําไรสุทธิ

24,435,600
ตั้งไว 9,435,600
ตั้งไว
0
ตั้งไว 15,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

รายจายประจํา ตั้งไว
9,435,600 บาท แยกเปน
หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว
คาจางประจํา ตั้งไว
- คาจางประจํา ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาจางพนักงานสถานธนานุบาล 2 จํานวน 10 คน คือ
ผูจัดการฯ, ผูชวยผูจัดการ, พนักงานรักษาของ, พนักงานบัญชี,พนักงาน
ทะเบียน,พนักงานเขียนตั๋ว, ผูชวยพนักงานรักษาของ,ผูชวยพนักงานเขียนตั๋ว,
ผูชวยพนักงานทะเบียน,พนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด รวมทั้งเงิน
ปรับปรุง คาจางประจําป 2553 และพนักงานที่โอน (ยาย) มาปฏิบัติหนาที่ใน
อัตราคาจางที่สูง

แยกเปน

2,329,000 บาท
2,329,000 บาท
2,202,000 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2 จํานวน 10 อัตรา( จายจากรายได ) เปนเงิน

2,202,000 บาท

- เงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินคาจาง ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินคาจางใหกับพนักงาน
สถานธนานุบาล 2 ตามระเบียบฯ (2% – 8%)
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

25,000 บาท

- เงินเพิ่มเงินประจําตําแหนง ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินประจําตําแหนงผูจัดการและผูตรวจการประจําเขตและ
ผูชวยผูจัดการ
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย

25,000 บาท

102,000 บาท

4-3-18
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

102,000 บาท

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ตั้งไว
คาตอบแทน ตั้งไว
- เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาลผูไดรับคาจาง
ถึงขัน้ สูงของตําแหนง ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาล 2
ที่ไดรับคาจางถึงขั้นสูงของตําแหนง
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

3,600 บาท

3,6000 บาท

- เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสถานธนานุบาล 2
ที่สิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ไดตามระเบียบ ฯ
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

110,000 บาท

110,000 บาท

- เงินคาชวยเหลือบุตร ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินคาชวยเหลือบุตรใหกับพนักงานสถานธนานุบาล 2
ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือบุตรเปนเงิน 50 บาท ตอ 1 คน
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

55,000 บาท

55,000 บาท

- คาเชาบาน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานสถานธนานุบาล 2 ที่มีสิทธิเบิก
คาเชาบานไดตามระเบียบที่กําหนด
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

40,500 บาท

40,500 บาท

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานฯ ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหกับพนักงานสถานธนานุบาล 2
ตามระเบียบ ฯ
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

1,873,800 บาท
1,272,300 บาท

27,000 บาท

27,000 บาท
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- เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหกับพนักงาน
สถานธนานุบาล 2 และครอบครัวผูมีสิทธิเบิกได
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

300,000 บาท

300,000 บาท

- คาอาหาร ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาอาหารประจําวันทําการใหแกพนักงานสถานธนานุบาล 2
เพิ่มขึ้นตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

260,000 บาท

- คาเบี้ยเลี้ยงจําหนายทรัพยหลุด ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงจําหนายทรัพยหลุดใหกับเจาหนาที่ผูดําเนินการ
จําหนายทรัพยหลุด ซึ่งทําการจําหนายทรัพยหลุดในวันเสารที่สองของเดือน
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

84,000 บาท

84,000 บาท

- เงินคาสมนาคุณ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาสมนาคุณใหคณะกรรมการซึ่งพิจารณา หรือสอบสวน
ความผิดทางวินัยอยางรายแรงของพนักงานสถานธนานุบาล 2
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

- เงินสมทบเงินสะสม ตั้งไว

140,000 บาท

140,000 บาท

- คาพาหนะเหมาจายนายกเทศมนตรี ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาตอบแทนนายกเทศมนตรี
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

30,000 บาท

30,000 บาท

- เงินรางวัลเจาหนาที่ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาตอบแทนใหกับผูปฏิบัติหนาที่ผูตรวจการสถานธนานุบาล 2
และคาตรวจสอบทรัพยรับจํานําประจําปของพนักงานสถานธนานุบาล 2
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

260,000 บาท

2,000 บาท

2,000 บาท

220,200 บาท
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สําหรับจายเปนเงินสมทบใหกับพนักงานสถานธนานุบาล 2 จํานวน 10% ของ
คาจางประจํา สําหรับฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

220,200 บาท

คาใชสอย ตั้งไว
- รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว
+ คารับวารสาร ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาจัดซื้อหนังสือพิมพ เพื่อทราบขาวตาง ๆ และราคาทองคํา
ใชในการรับจํานํา
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

3,500 บาท

+ คาภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาภาษีโรงเรือนและที่ดินของสถานธนานุบาล 2 ประจําป 2553
ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

140,000 บาท

140,000 บาท

+ คาธรรมเนียมตาง ๆ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งสถานธนานุบาล 2
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

22,500 บาท

22,500 บาท

+ คาเชาเครื่องคอมพิวเตอร ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเชาเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณครบชุดและระบบ
โปรแกรมการปฎิบัติงานของสถานธนานุบาล 2
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

423,500 บาท
282,000 บาท
3,500 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

+ คาสอบบัญชี ตั้งไว
เพื่อจายใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินในการตรวจสอบบัญชีและรับรอง
งบการเงินของสถานธนานุบาล ตามนัยหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท
0310.4/ว627 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2546 และตามหนังสือ สํานักงาน จ.ส.ท.

30,000 บาท
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ที่ มท 0801.5/ว 840ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2551
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

30,000 บาท

+ คาเบี้ยประกัน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเบี้ยประกันอัคคีภัยพรอมทรัพยสินของสถานธนานุบาล 2
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

122,000 บาท

+ คาจางเหมาบริการ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาจางเหมาบริการ แรงงานบุคคลภายนอกที่มาดําเนินการ
รักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตาง ๆ
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

81,500 บาท
11,500 บาท

11,500 บาท

+ คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑสํานักงานที่ชํารุด
เสียหาย ไดแก เครื่องพิมพดีด เครื่องปรับอากาศ โตะ เกาอี้ ลิฟต ฯลฯ
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

10,000 บาท

10,000 บาท

- รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว
+ คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น ๆ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น ๆ ไดแก โทรทัศน
วีดีโอเทป วิทยุเทป และทรัพยสินอื่น ๆ ที่ชํารุดเสียหาย ซึ่งเปนสิทธิ์กอนทําการ
จําหนาย
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

5,000 บาท

5,000 บาท

+ คาอากรแสตมป ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาอากรแสตมป เพื่อใชในการติดอากรแสตมปสัญญาเงินกูกับ
สถาบันการเงิน
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

70,000 บาท

50,000 บาท

50,000 บาท
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+ คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมสิ่งกอสราง ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาบํารุงรักษาหรือหรือซอมแซมสิ่งกอสราง ไดแก ตัวอาคาร
สถานธนานุบาล 2
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

20,000 บาท

- รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคารับรอง โดยจายเปนคาอาหารและเครื่องดื่ม รับรองผูมา
ตรวจการสถานธนานุบาล 2
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

15,000 บาท

15,000 บาท

- วัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาของใชเกี่ยวกับการทําความสะอาดตาง ๆ ของ
สถานธนานุบาล 2
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

178,000 บาท
30,000 บาท

30,000 บาท

- วัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาวัสดุและอุปกรณไฟฟาเกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล 2
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

50,000 บาท

50,000 บาท

คาวัสดุ ตั้งไว
- วัสดุสํานักงาน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องเขียนแบบพิมพตาง ๆ และคาใชจายในการเก็บรักษา
ทรัพยสินรับจํานําสถานธนานุบาล 2
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

10,000 บาท

10,000 บาท

- รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

20,000 บาท

5,000 บาท

5,000 บาท
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- วัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาวัสดุและอุปกรณยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก ยางใน
หัวเทียน น้ํามันเบรค ฯลฯ รถจักรยานยนตสถานธนานุบาล 2
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

5,000 บาท

- วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาน้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ รถจักรยานยนต
สถานธนานุบาล 2
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

3,000 บาท

3,000 บาท

- วัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว
สําหรับจายเปนคากระดาษตอเนื่อง ตลับผาหมึก หมึกพิมพ แผนกรองแสง ฯลฯ
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

133,100 บาท
133,100 บาท
100,000 บาท

100,000 บาท

- คาน้ําประปา ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาน้ําประปาของสถานธนานุบาล 2
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

3,000 บาท

3,000 บาท

- คาโทรศัพท ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาโทรศัพท ของสถานธนานุบาล 2
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

120,000 บาท

120,000 บาท

หมวดคาสาธารณูปโภค ตั้งไว
คาสาธารณูปโภค ตั้งไว
- คาไฟฟา ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาไฟฟาของสถานธนานุบาล 2
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

5,000 บาท

20,000 บาท

20,000 บาท

- คาไปรษณีย โทรเลข ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาจัดสงเอกสาร หนังสือราชการตาง ๆ และคาธนาณัติ

3,500 บาท
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ของสถานธนานุบาล 2
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

3,500 บาท

- คาบริการทางดานโทรคมนาคม ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายระบบอินเตอรเน็ต และการสื่อสารอื่น ๆ
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

6,600 บาท

6,600 บาท

หมวดรายจายอื่น ตั้งไว
- คาใชจายฝายอํานวยการ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายฝายอํานวยการใหกับสํานักงาน จ.ส.ท.
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

5,099,700 บาท
99,700 บาท

99,700 บาท

- คาสงใชเงินยืมเงินสะสมเทศบาล ตั้งไว
สําหรับจายใหแกเทศบาลนครนครราชสีมา เปนคาสงใชเงินยืมสะสมเทศบาล
ปฏิบัติตามนัยหนังสือจังหวัด ที่ นม 0037.3/7749 ลงวันที่ 23 เมษายน 2552
เรื่อง ขออนุมัติผอนผันการสงใชเงินยืมเงินสะสมเทศบาลเปนกรณีพิเศษ
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

รายจายจากกําไรสุทธิ ตั้งไว
15,000,000 บาท
หมวดรายจายอื่น เงินกําไรสุทธิ ป 2552 ตั้งไว
- เงินรางวัลประจําป 15% ตั้งไว
สําหรับจายเปนรางวัลประจําป 15% ของกําไรสุทธิ
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

99,700 บาท

แยกเปน
15,000,000 บาท
2,250,000 บาท

2,250,000 บาท

- เงินทํานุบํารุงทองถิ่น 30% ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินทํานุบํารุงทองถิ่น 30 % ของกําไรสุทธิ
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

- เงินทุนดําเนินการ 55% ตั้งไว

5,000,000 บาท

4,500,000 บาท

4,500,000 บาท

8,250,000 บาท

4-3-25

สําหรับจายเปนเงินทุนดําเนินการ 55% ของกําไรสุทธิ
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

8,250,000 บาท

สถานธนานุบาล 3
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งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 3
1 . แผนงานการพาณิชย์
2 . แผนงานบริหาร

ปีงบประมาณ 2552

ปีงบประมาณ 2553

12,644,700 บาท

15,791,500 บาท

8,914,700 บาท
3,730,000 บาท

12,581,500 บาท
3,210,000 บาท
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ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2553
เทศบาลนครนครราชสีมา
หมวด / ประเภท / รายละเอียด
1 . รายได้
ยอดรวม
ดอกเบี้ยรับจำนำ
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด
2 . เงินได้อื่น
ยอดรวม
กำไรสุทธิปี 2552
ยอดรวม
เงินรางวัลประจำปี 15%
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%
เงินทุนดำเนินการ 55%

รวมรายรับทั้งสิ้น

รับจริง
ปี 2551
9,696,830
8,157,657
228
1,538,945
4,080,646
4,080,646
612,096
1,224,193
2,244,355

ปี 2552
86
25
61
02
02
90
81
31

13,777,476 88

9,501,000
8,000,000
1,000
1,500,000
5,905,200
5,905,200
885,780
1,771,560
3,247,860

+
-

งบประมาณ
เพิ่ม - ลด

+
+

ปี 2553

+
+
+
+
+
+

4,500,000
4,000,000
0
500,000
3,094,800
3,094,800
464,220
928,440
1,702,140

14,001,000
12,000,000
1,000
2,000,000
9,000,000
9,000,000
1,350,000
2,700,000
4,950,000

15,406,200 +

7,594,800

23,001,000

รหัส
บัญชี
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ประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3
ประมาณการรายรับทั้งสิ้น
1. หมวดรายได้ เป็นเงิน
1.1 ดอกเบี้ยรับจำนำ เป็นเงิน
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจำนำของเดือนตุลาคม 2551 ถึงเดือนกันยายน
2552เป็นเกณฑ์
1.2 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เป็นเงิน
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551 ถึงเดือนกันยายน
2552 เป็นเกณฑ์
1.3 กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด เป็นเงิน
โดยคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์หลุดในรอบปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์
2. หมวดเงินได้อื่น เป็นเงิน
กำไรสุทธิ ปี 2552 เป็นเงิน
- เงินรางวัลประจำปี 15% ของกำไรสุทธิ เป็นเงิน
- เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ เป็นเงิน
- เงินทุนดำเนินการ 55% ของกำไรสุทธิ เป็นเงิน

23,001,000 บาท
14,001,000 บาท

แยกเป็น
แยกเป็น
12,000,000 บาท

1,000 บาท

2,000,000 บาท
9,000,000 บาท

แยกเป็น
9,000,000 บาท
1,350,000 บาท
2,700,000 บาท
4,950,000 บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 3
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยากจนขัดสนเงินทอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า
ไม่ต้องไปกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้อื่นที่ต้องเสียดอกเบี้ยสูงกว่า
2. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการตรวจสอบทรัพย์สิน ที่ได้มาโดยการกระทำความผิด
และสามารถติดตามผู้กระทำความผิดได้
3. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการรับซื้อของโจร
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลและการบริหารกิจการสถานธนานุบาลให้มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
งานที่ทำ
1.
2.
3.
4.

ให้บริการประชาชนโดยการรับจำนำสิ่งของทรัพย์สิน
ให้บริการการจำหน่ายทรัพย์หลุด
กำกับดูแลการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน รักษาทรัพย์รับจำนำ
จัดทำบัญชี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3

งบประมาณรวม

12,581,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
แผนงานการพาณิชย์
จ่ายจากรายได้
งาน

- งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาล
นครนครราชสีมา 3
รวมจ่ายทั้งสิ้น

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ

ค่าตอบแทนใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค
และวัสดุ

ค่าจ้างชั่วคราว

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รวม

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

รหัส
บัญชี

337

1,510,000

0

1,397,500

110,000

0

564,000

0

3,581,500 สถานธนานุบาล 3

1,510,000

0

1,397,500

110,000

0

564,000

0

3,581,500
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
แผนงานการพาณิชย์
จ่ายจากกำไรสุทธิ
งาน

- งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาล
นครนครราชสีมา 3
รวมจ่ายทั้งสิ้น

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ

ค่าตอบแทนใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค
และวัสดุ

ค่าจ้างชั่วคราว

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รวม

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

รหัส
บัญชี

337

0

0

0

0

0

9,000,000

0

9,000,000 สถานธนานุบาล 3

0

0

0

0

0

9,000,000

0

9,000,000
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 3
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านการดำเนินงานอื่น
แผนงานบริหาร
วัตถุประสงค์
1. เพิ่มประสิทธิผลการบริหาร การชำระหนี้เงินกู้กองทุนต่างๆ และเงินสำรองจ่าย
2. เพิ่มประสิทธิภาพการชำระหนี้เงินยืม (เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ) และ
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร
งานที่ทำ
1. กำกับดูแลการชำระหนี้เงินกู้ ดอกเบี้ย ให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้
2. บริหารการใช้เงินสำรองจ่าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3

งบประมาณรวม

3,210,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล 3
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลนครนคราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
แผนงานบริหาร
จ่ายจากรายได้
งาน

- งานงบกลาง
รวมจ่ายทั้งสิ้น

ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้

700,000
700,000

ค่าธรรมเนียม
ดอกเบี้ยธนาคาร

2,500,000
2,500,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินช่วยเหลือพัฒนา
ท้องถิ่นกรณีพิเศษ

เงินสำรองจ่าย

0
0

0
0

10,000
10,000

รวม

หมายเหตุ

3,210,000
3,210,000
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บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2553
แผนงานการพาณิชย์
งบประมาณรายจ่ายประจำ
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3
งบประมาณ
จ่ายจริง
รหัส
หมวด / ประเภท
+
ปี 2551
ปี 2552
ปี
2553
เพิ่ม - ลด
บัญชี
จ่ายจากรายได้
รายจ่ายประจำ
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
(รวม)
ค่าจ้างประจำ
(รวม)
-ค่าจ้างประจำ
-เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง
-เงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(รวม)
ค่าตอบแทน
(รวม)
-เงินตอบแทนพิเศษของพนักงาน
สถานธนานุบาลผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูง
ของตำแหน่ง
-เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานฯ
-ค่าเช่าบ้าน
-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
-เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
-ค่าอาหาร
-ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์หลุด
-เงินรางวัลเจ้าหน้าที่
-ค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรี
-เงินสมทบเงินสะสม
ค่าใช้สอย
(รวม)
-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
(รวม)
-ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
-ค่ารับวารสาร
-ค่าสอบบัญชี
-ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
-ค่าเบี้ยประกัน
-ค่าจ้างเหมาบริการ
-ค่าอากรแสตมป์
-รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน
(รวม)

931,830
931,830
893,830
0
38,000
582,533
515,224
8,062

93
-

1,090,000
1,090,000
1,034,000
20,000
36,000
1,205,500
784,000
20,000

25,960
54,000
19,460
65,862
121,600
8,400
56,100
66,000
89,780
42,596
37,283
8,500
3,660
5,000
1,000
19,123
0
0

58
04
04
-

60,000
80,000
40,000
150,000
170,000
10,000
80,000
70,000
104,000
236,500
102,500
8,500
4,000
20,000
1,000
30,000
9,000
30,000

1,949 54

100,000

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

420,000
420,000
366,000
0
54,000
192,000
170,000
0

1,510,000
1,510,000
1,400,000
20,000
90,000
1,397,500
954,000
20,000

0
0
20,000
50,000
30,000
14,000
20,000
0
36,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

60,000
80,000
60,000
200,000
200,000
24,000
100,000
70,000
140,000
236,500
102,500
8,500
4,000
20,000
1,000
30,000
9,000
30,000

0

100,000
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หมวด / ประเภท
-ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
-ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
-ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น
-รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รวม)
-ค่ารับรอง
-รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน
สถานธนานุบาลที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
(รวม)
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าวัสดุ
(รวม)
-วัสดุสำนักงาน
-วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
-วัสดุงานบ้านงานครัว
-วัสดุก่อสร้าง
-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
-วัสดุคอมพิวเตอร์
หมวดค่าสาธารณูปโภค
(รวม)
-ค่าไฟฟ้า
-ค่าน้ำประปา
-ค่าโทรศัพท์
-ค่าไปรษณีย์ โทรเลข
-ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม
หมวดรายจ่ายอื่น
(รวม)
-ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ
-ค่าส่งใช้เงินยืมเงินสะสมเทศบาล

รวมรายจ่ายประจำ

จ่ายจริง
ปี 2551

ปี 2552

งบประมาณ
+
เพิ่ม - ลด

ปี 2553

0
0
1,949
0
0

54
-

40,000
40,000
20,000
4,000
4,000

0
0
0
0
0

40,000
40,000
20,000
4,000
4,000

3,364
3,364
24,713
6,795
0
1,133
0
0
3,780
13,005
49,181
39,795
1,309
5,940
1,420
716
548,400
48,400
500,000

35
35
65
95
68
02
-

30,000
30,000
185,000
30,000
20,000
5,000
20,000
5,000
5,000
100,000
87,000
60,000
8,000
10,000
3,000
6,000
552,000
52,000
500,000

0
0
22,000
0
0
0
0
0
2,000
20,000
23,000
20,000
0
0
1,000
2,000
12,000
12,000
0

30,000
30,000
207,000
30,000
20,000
5,000
20,000
5,000
7,000
120,000
110,000
80,000
8,000
10,000
4,000
8,000
564,000
64,000
500,000

647,000

3,581,500

2,111,945 58

+

+
+
+
+

+
+
+
+

2,934,500 +

รหัส
บัญชี

4-4-11
บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2553
แผนงานการพาณิชย์
งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3
งบประมาณ
จ่ายจริง
รหัส
หมวด / ประเภท
+
ปี 2551
ปี 2552
ปี
2553
เพิ่ม - ลด
บัญชี
จ่ายจากรายได้
รายจ่ายเพื่อการลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รวม)
ค่าครุภัณฑ์
(รวม)
-ครุภัณฑ์สำนักงาน
-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(รวม)
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานธนานุบาล 3

0
0
0
0
0
0

รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน

0 -

-

75,000
35,000
35,000
0
40,000
40,000

-

75,000
35,000
35,000
0
40,000
40,000

0
0
0
0
0
0

75,000 -

75,000

0

4-4-12
บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2553
แผนงานการพาณิชย์
งบประมาณรายจ่ายประจำ
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3
งบประมาณ
จ่ายจริง
รหัส
หมวด / ประเภท
+
ปี 2551
ปี 2552
ปี
2553
เพิ่ม - ลด
บัญชี
จ่ายจากกำไรสุทธิ
หมวดรายจ่ายอื่น
เงินกำไรสุทธิ ปี 2552
-เงินรางวัลประจำปี 15%
-เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%
-เงินทุนดำเนินการ 55%

รวมรายจ่ายประจำ

(รวม)

4,080,646 02

5,905,200 +

3,094,800

9,000,000

612,096 90
1,224,193 81
2,244,355 31

885,780 +
1,771,560 +
3,247,860 +

464,220
928,440
1,702,140

1,350,000
2,700,000
4,950,000

4,080,646 02

5,905,200 +

3,094,800

9,000,000

4-4-13

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลนครนคราชสีมา
แผนงาน/งาน/โครงการ

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาล
นครนครราชสีมา 3
- จ่ายจากรายได้
- จ่ายจากกำไรสุทธิ
รวมทั้งสิ้น
แผนงานบริหาร
งานงบกลาง
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร
เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ

1,510,000
0
1,510,000

ค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ

1,397,500
0
1,397,500

ค่าสาธารณูป
โภค

110,000
0
110,000

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รายจ่ายอื่น

564,000
9,000,000
9,564,000

3,210,000
700,000
2,500,000
10,000

0
0
0

บาท
บาท
บาท
บาท

รวม

3,581,500
9,000,000
12,581,500

4-4-14

รายการย่องบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2553
เทศบาลนครนครราชสีมา
รายการ
1.รายจ่ายงบกลาง
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร
เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้

จ่ายจริง
ปี 2551

ปี 2552

งบประมาณ
+
เพิ่ม - ลด

รหัส
บัญชี

ปี 2553

1,497,146 90
5,625 746,363 30

2,210,000 +
20,000 1,500,000 -

290,000
10,000
800,000

2,500,000
10,000
700,000

2,249,135 20

3,730,000 -

520,000

3,210,000

1,090,000
1,205,500
87,000
552,000

+
+
+
+

420,000
192,000
23,000
12,000

1,510,000
1,397,500
110,000
564,000

2,111,945 58

2,934,500 +

647,000

3,581,500

0 -

75,000 -

75,000

0

0 -

75,000 -

75,000

0

4,080,646 02

5,905,200 +

3,094,800

9,000,000

รวมรายจ่ายจากกำไรสุทธิ

4,080,646 02

5,905,200 +

3,094,800

9,000,000

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

8,441,726 80

12,644,700 +

3,146,800

15,791,500

13,777,476 88

15,406,200 +

7,594,800

23,001,000

5,335,750 08

2,761,500 +

4,448,000

7,209,500

รวมรายจ่ายงบกลาง
2.รายจ่ายของหน่วยงาน
รายจ่ายประจำ
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
หมวดค่าสาธารณูปโภค
หมวดรายจ่ายอื่น
รวมรายจ่ายประจำ
3.รายจ่ายเพื่อการลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน
4.รายจ่ายจากกำไรสุทธิ
รายจ่ายประจำ
หมวดรายจ่ายอื่น

ยอดประมาณการรายรับ
รายได้สูงกว่ารายจ่าย

931,830
582,533
49,181
548,400

93
65
-

แผนงานบริหาร
งานงบกลาง

หมวด / ประเภท
1. ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้
2. ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร
3. เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ

รวมจ่ายทั้งสิ้น

4-4-15

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2553

จ่ายจริง
ปี 2551

ปี 2552

งบประมาณ
+
เพิ่ม - ลด

ปี 2553

746,363 30
1,497,146 90
5,625 -

1,500,000 2,210,000 +
20,000 -

800,000
290,000
10,000

700,000
2,500,000
10,000

2,249,135 20

3,730,000 -

520,000

3,210,000

รหัส
บัญชี

4-4-16

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายงบกลาง ตั้งไว้
3,210,000 บาท
1. ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ตั้งไว้
สำหรับจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เนื่องจาก
สถานธนานุบาล 3 ได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2549 ให้กู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล (ก.ส.ท.) จำนวน 20,000,000 บาท โดยเสียดอกเบี้ยตามที่ระบุใน
สัญญา จึงตั้งไว้ 700,000 บาท

แยกเป็น
700,000 บาท

ปรากฎในด้านการดำเนินงานอื่น
แผนงานบริหาร
งานงบกลาง( จ่ายจากรายได้ )

เป็นเงิน

700,000 บาท

2. ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร ตั้งไว้
สำหรับจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร เนื่องจาก
สถานธนานุบาล 3 ได้ทำการเบิกเงินเกินบัญชีธนาคารกรุงไทย จำนวน
30,000,000 บาท และธนาคารออมสิน สาขาสุรนารี จำนวน 50,000,000 บาท
โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามธนาคารกำหนดจึงตั้งไว้ 2,500,000 บาท

2,500,000 บาท

ปรากฎในด้านการดำเนินงานอื่น
แผนงานบริหาร
งานงบกลาง( จ่ายจากรายได้ )

เป็นเงิน

2,500,000 บาท

3. เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ ตั้งไว้
สำหรับจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินยืมเงินสะสมเทศบาล เนื่องจากสถาน
ธนานุบาล 3 ได้รับอนุมัติให้ยืมเงินสะสมเทศบาล ตามมติที่ประชุมสภา
เทศบาลนครนครราชสีมา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2542
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2542 จำนวน 5,000,000 บาท
ทางสถานธนานุบาล 3 ยังขาดเงินทุนหมุนเวียนในการรับจำนำ จึงได้
ขอผ่อนผันตั้งงบประมาณส่งใช้เงินยืมเงินสะสมเทศบาลเป็นกรณีพิเศษ
จำนวน 10 งวด ๆ ละ 500,000 บาท ส่งใช้แล้ว 9 งวด ในปีงบประมาณ 2553
เป็นการชำระหนี้งวดที่ 10 (งวดสุดท้าย) ตามนัยหนังสือจังหวัด
ที่ นม 0018.2/1085 ลงวันที่ 12 มกราคม 2543 และตามนัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 2321 ลงวันที่ 25 สิงหาคม2541
ข้อ ก (1) จึงตั้งไว้ 10,000 บาท
ปรากฎในด้านการดำเนินงานอื่น

10,000 บาท

4-4-17
แผนงานบริหาร
งานงบกลาง( จ่ายจากรายได้ )

เป็นเงิน

10,000 บาท

4-4-18

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
สถานธนานุบาล 3
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น
- รายจายประจํา
- รายจายเพื่อการลงทุน
- รายจายจากกําไรสุทธิ

12,581,500
ตั้งไว 3,581,500
ตั้งไว
0
ตั้งไว 9,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

รายจายประจํา ตั้งไว
3,581,500 บาท แยกเปน
หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว
คาจางประจํา ตั้งไว
- คาจางประจํา ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาจางพนักงานสถานธนานุบาล 3 จํานวน 7 คน คือ
ผูจัดการฯ ผูชวยผูจัดการฯ พนักงานรักษาของ พนักงานบัญชี พนักงาน
เขียนตั๋ว ผูชวยพนักงานเขียนตั๋ว พนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด
รวมทั้งเงินปรับปรุงคาจางประจําป 2553 และพนักงานที่โอน(ยาย)มาปฏิบัติ
หนาที่ในอัตราที่สูงขึ้น

แยกเปน

1,510,000 บาท
1,510,000 บาท
1,400,000 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3 จํานวน 7 อัตรา( จายจากรายได ) เปนเงิน 1,400,000 บาท

- เงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินคาจาง ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินคาจางใหกับพนักงาน
สถานธนานุบาล ตามระเบียบ

20,000 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

20,000 บาท

- เงินเพิ่มเงินประจําตําแหนง ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสถานธนานุบาลผูดํารง
ตําแหนงและปฏิบัติหนาที่ผูจัดการสถานธนานุบาล ตามระเบียบสํานักงาน
จ.ส.ท.วาดวยการกําหนดอัตราเงินประจําตําแหนงพนักงานสถานธนานุบาล
พ.ศ. 2551
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ

90,000 บาท

4-4-19
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

90,000 บาท

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ตั้งไว
คาตอบแทน ตั้งไว
- เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาลผูไดรับคาจาง
ถึงขั้นสูงของตําแหนง ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาล 3
ที่ไดรับคาจางถึงขั้นสูงของตําแหนง

1,397,500 บาท
954,000 บาท
20,000 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

20,000 บาท

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานฯ ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล 3
ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.วาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2551

60,000 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

60,000 บาท

- คาเชาบาน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานสถานธนานุบาล 3 ที่มีสิทธิเบิกได
ตามที่ระเบียบกําหนด

80,000 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

80,000 บาท

- เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสถานธนานุบาล 3
ผูมีสิทธิเบิกไดตามที่ระเบียบกําหนด

60,000 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

60,000 บาท

- เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหกับพนักงาน
สถานธนานุบาล และครอบครัวผูมีสิทธิเบิกได

200,000 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

200,000 บาท

4-4-20

- คาอาหาร ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาอาหารประจําวันใหแกพนักงานสถานธนานุบาล 3
ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. กําหนด

200,000 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

200,000 บาท

- คาเบี้ยเลี้ยงจําหนายทรัพยหลุด ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงจําหนายทรัพยหลุดใหกับเจาหนาทีที่ ่มารวมทําการ
จําหนายทรัพยหลุดจํานํา ซึ่งทําการจําหนายทรัพยหลุดในวันเสารแรกของเดือน

24,000 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3 ( จายจากรายได )

เปนเงิน

24,000 บาท

- เงินรางวัลเจาหนาที่ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาตอบแทนใหกับผูปฏิบัติหนาที่ผูตรวจการสถานธนานุบาล 3
และคาตรวจสอบทรัพยรับจํานํา ตามที่สํานักงาน จ.ส.ท.กําหนด

100,000 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

100,000 บาท

- คาพาหนะเหมาจายนายกเทศมนตรี ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาตอบแทนนายกเทศมนตรี

70,000 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

70,000 บาท

- เงินสมทบเงินสะสม ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินสมทบใหกับพนักงานสถานธนานุบาล 3 จํานวน 10% ของ
คาจางประจํา เพื่อนําฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด ตามระเบียบ

140,000 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

140,200 บาท

คาใชสอย ตั้งไว
- รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว
+ คาภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาภาษีโรงเรือนและที่ดิน ของสถานธนานุบาล 3 ประจําป
2553 ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย

236,500 บาท
102,500 บาท
8,500 บาท
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งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3 ( จายจากรายได ) เปนเงิน

8,500 บาท

+ คารับวารสาร ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาหนังสือพิมพรายวันของสถานธนานุบาล 3

4,000 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3 ( จายจากรายได )

เปนเงิน

4,000 บาท

+ คาสอบบัญชี ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาสอบบัญชีเพื่อจายใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินใน
การตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถานธนานุบาล ตามนัยหนังสือ
สํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 840 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2551
สถานธนานุบาล 3 เปนสถานธนานุบาลขนาดกลางคิดคาสอบบัญชี
แหงละ 20,000 บาท

20,000 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3 ( จายจากรายได )

เปนเงิน

20,000 บาท

+ คาธรรมเนียมตาง ๆ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งสถานธนานุบาล 3

1,000 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3 ( จายจากรายได )

เปนเงิน

1,000 บาท

+ คาเบี้ยประกัน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเบี้ยประกันภัยพรอมทรัพยสินของสถานธนานุบาล 3

30,000 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3 ( จายจากรายได )

เปนเงิน

30,000 บาท

+ คาจางเหมาบริการ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาจางเหมาบริการของสถานธนานุบาล 3

9,000 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3 ( จายจากรายได )

เปนเงิน

9,000 บาท

+ คาอากรแสตมป ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาอากรแสตมปเพื่อใชในการติดอากรแสตมปสัญญาเงินกู
กับสถาบันการเงิน
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3 ( จายจากรายได )

เปนเงิน

30,000 บาท

30,000 บาท
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- รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว
100,000 บาท
+ คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ ตั้งไว
40,000 บาท
สําหรับจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑที่ใชในกิจการสถานธนานุบาล 3
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3 ( จายจากรายได )

เปนเงิน

40,000 บาท

+ คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมสิ่งกอสราง ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมสิ่งกอสรางของสถานธนานุบาล 3

40,000 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3 ( จายจากรายได )

เปนเงิน

40,000 บาท

+ คาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินอื่น ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น ของสถานธนานุบาล 3

20,000 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3 ( จายจากรายได )

เปนเงิน

20,000 บาท

- รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาอาหาร และคาเครื่องดื่มเพื่อรับรองผูมาตรวจงาน
สถานธนานุบาลและผูมาใชบริการของสถานธนานุบาล 3

4,000 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3 ( จายจากรายได )

เปนเงิน

4,000 บาท

- รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาพาหนะ ที่พักและเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ
ของสถานธนานุบาล 3

30,000 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3 ( จายจากรายได )

เปนเงิน

30,000 บาท

คาวัสดุ ตั้งไว
- วัสดุสํานักงาน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องเขียนแบบพิมพตาง ๆ และคาใชจายในการเก็บรักษา
ของทรัพยสินรับจํานําของสถานธนานุบาล 3
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3 ( จายจากรายได )

เปนเงิน

30,000 บาท

207,000 บาท
30,000 บาท
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- วัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาวัสดุและอุปกรณไฟฟาเกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล 3

20,000 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3 ( จายจากรายได )

เปนเงิน

20,000 บาท

- วัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวเกี่ยวกับการทําความสะอาดตางๆ
ของสถานธนานุบาล 3

5,000 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3 ( จายจากรายได )

เปนเงิน

5,000 บาท

- วัสดุกอสราง ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ทินเนอร สี ตะปู ฯลฯ ในกิจการ
สถานธนานุบาล 3

20,000 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3 ( จายจากรายได )

เปนเงิน

20,000 บาท

- วัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาวัสดุและอุปกรณยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก
ยางใน หัวเทียน น้ํามันเบรค ฯลฯ รถจักรยานยนตของสถานธนานุบาล 3

5,000 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3 ( จายจากรายได )

เปนเงิน

5,000 บาท

- วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาน้ํามัน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ รถจักรยานยนตสถานธนานุบาล 3

7,000 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3 ( จายจากรายได )

เปนเงิน

7,000 บาท

- วัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาโปรแกรมคอมพิวเตอร กระดาษตอเนื่อง ตลับผาหมึก
หมึกพิมพ แผนกรองแสง ฯลฯ

120,000 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3 ( จายจากรายได )

หมวดคาสาธารณูปโภค ตั้งไว
คาสาธารณูปโภค ตั้งไว

เปนเงิน

120,000 บาท

110,000 บาท
110,000 บาท
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- คาไฟฟา ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาไฟฟาใชในกิจการสถานธนานุบาล 3

80,000 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3 ( จายจากรายได )

เปนเงิน

80,000 บาท

- คาน้ําประปา ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาน้ําประปาใชในกิจการสถานธนานุบาล 3

8,000 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3 ( จายจากรายได )

เปนเงิน

8,000 บาท

- คาโทรศัพท ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาโทรศัพท ใชในกิจการสถานธนานุบาล 3

10,000 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3 ( จายจากรายได )

เปนเงิน

10,000 บาท

- คาไปรษณีย โทรเลข ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาจัดสงเอกสาร หนังสือราชการตาง ๆ และคาธนาณัติ
ของสถานธนานุบาล 3

4,000 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3 ( จายจากรายได )

เปนเงิน

4,000 บาท

- คาบริการทางดานโทรคมนาคม ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับระบบอินเตอรเน็ต และการสื่อสารอื่น ๆ

8,000 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3 ( จายจากรายได )

เปนเงิน

8,000 บาท

หมวดรายจายอื่น ตั้งไว
- คาใชจายฝายอํานวยการ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายฝายอํานวยการใหกับสํานักงาน จ.ส.ท. กําหนดไวแตละป

564,000 บาท
64,000 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3 ( จายจากรายได )

เปนเงิน

64,000 บาท

- คาสงใชเงินยืมเงินสะสมเทศบาล ตั้งไว
สําหรับจายใหแกเทศบาลนครนครราชสีมา เปนคาสงใชเงินยืมเงินสะสม
เทศบาล ปฏิบัติตามนัยหนังสือจังหวัด ที่ นม 0018.2/1085 ลงวันที่ 12
มกราคม 2543 เรื่อง ขออนุมัติผอนผันการสงใชเงินยืมเงินสะสมเทศบาลเปน

500,000 บาท

4-4-25

กรณีพิเศษ (งวดสุดทาย)
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
เปนเงิน

500,000 บาท

รายจายจากกําไรสุทธิ ตั้งไว
9,000,000 บาท
หมวดรายจายอื่น เงินกําไรสุทธิ ป 2552 ตั้งไว
- เงินรางวัลประจําป 15% ตั้งไว
สําหรับจายเปนรางวัลประจําป 15% ของกําไรสุทธิ

แยกเปน

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3 ( จายจากรายได )

9,000,000 บาท
1,350,000 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3 ( จายจากรายได )

เปนเงิน

1,350,000 บาท

- เงินทํานุบํารุงทองถิ่น 30% ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินทํานุบํารุงทองถิ่น 30 % ของกําไรสุทธิ

2,700,000 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3 ( จายจากรายได )

เปนเงิน

2,700,000 บาท

- เงินทุนดําเนินการ 55% ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินทุนดําเนินการ 55% ของกําไรสุทธิ

4,950,000 บาท

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3 ( จายจากรายได )

เปนเงิน

4,950,000 บาท

สถานีขนสง แหงที่ 1
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รายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจายเฉพาะการ สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดนครราชสีมาแหงที่ 1
เทศบาลนครนครราชสีมา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ประมาณการรายรับทั้งสิ้น
2,624,600 บาท
แยกเปน
1. หมวดรายได ตั้งไว
2,624,600 บาท
แยกเปน
1.1 คาบริการสถานีขนสง ตั้งไว
1,800,000 บาท
โดยประมาณการจากรายไดจัดเก็บจากรถที่เขาหยุดและจอดเพื่อรับ - สง
ผูโดยสาร ณ สถานีขนสงผูโดยสาร ในปที่ผานมาเปนเกณฑ
1.2 คาบริการหองสุขา ตั้งไว
180,000 บาท
โดยประมาณการจากสัญญาการจัดใหมีการบริการหองสุขาในอาคารสถานี
ขนสงผูโดยสารเปนเงิน 15,000 บาท ตอเดือน
1.3 คาบริการสถานที่จําหนายสินคา ตั้งไว
72,000 บาท
โดยประมาณการจากสัญญาการจัดใหมีสถานที่บริการจําหนายสินคา
ในอาคารสถานีขนสงผูโดยสารเปนเงิน 6,000 บาท ตอเดือน
1.4 คาบริการติดตั้งปายโฆษณา ตั้งไว
57,600 บาท
โดยประมาณการจากสัญญาติดตั้งปายโฆษณาในอาคารสถานีขนสงผูโดยสาร
เปนเงิน 4,800 บาท ตอเดือน
1.5 คาเชาทรัพยสินอื่นๆ ตั้งไว
2,000 บาท
โดยประมาณการจากทรัพยสินของสถานีขนสงผูโดยสาร ที่สามารถจัดหาประโยชนได
1.6 คาบริการสวนลดจากการใชโทรศัพทสาธารณะ ตั้งไว
24,000 บาท
โดยประมาณการจากขอตกลงจายคาบริการสวนลดจากการใชโทรศัพทสาธารณะ
1.7 คาดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งไว
4,000 บาท
ตั้งรับเปนคาดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
1.8 รายไดเบ็ดเตล็ด ตั้งไว
80,000 บาท
เปนรายไดเบ็ดเตล็ดตาง ๆ ที่ไมเขาลักษณะรายรับหมวดอื่น ๆ
1.9 เงินที่งบประมาณทั่วไปชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการ ตั้งไว
405,000 บาท
เนื่องจากไดรับเงินชวยเหลือจากงบประมาณทั่วไปเพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงาน
เทศบาลคารักษาพยาบาล คาเชาบาน คาเลาเรียนบุตร คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ ฯลฯ
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการกำกับดูแลและจัดระเบียบสถานีขนส่งผู้โดยสารให้สามารถ
บริการผู้ประกอบการ ผู้โดยสารได้อย่างเหมาะสม และเพียงพอกับปริมาณ
การใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
2. เพื่อจัดหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย เหมาะสมกับการใช้งานสำหรับใช้ในการดำเนิน
กิจการสถานีขนส่งให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ
3. เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนเกี่ยวกับสถานที่หยุดหรือ
จอดรถโดยสารประจำทาง
4. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารท้องที่นั้น ๆ ซึ่งสถานีขนส่งผู้โดยสารจัดตั้งอยู่
5. เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้านการขนส่งและสร้างความ
เจริญเติบโตให้กับพื้นที่ทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม
งานที่ทำ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

การบริการงานทั่วไป
การบริหารงานบุคคล
การบริหารพื้นที่ลานจอดรถ
การจัดที่จำหน่ายตั๋วโดยสาร
การจัดระบบการจราจรภายในสถานี
การรักษาความสะอาดในบริเวณสถานี
การรักษาความปลอดภัย
การประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูลการเดินทาง
การควบคุมดูแลการติดตั้งป้ายโฆษณาในบริเวณสถานี
การจัดให้มีบริการห้องสุขา
การเก็บเงินค่าบริการสถานีขนส่ง
การจัดหาดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ 1

งบประมาณรวม

2,505,690 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย์
งาน

- งานกิจการขนส่ง
รวมจ่ายทั้งสิ้น

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ

338,810
338,810

ค่าจ้างชั่วคราว

631,680
631,680

ค่าตอบแทนใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค
และวัสดุ

1,092,000
1,092,000

328,000
328,000

เงินอุดหนุน

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รายจ่ายอื่น

0
0

0
0

115,200
115,200

รวม

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

2,505,690 สถานีขนส่งแห่งที่ 1
2,505,690

รหัส
บัญชี

335
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายงบกลาง
ด้านการดำเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น
งานที่ทำ
1. จัดสรรเงินสำรองจ่าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ 1

งบประมาณรวม

118,170 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายงบกลาง
ด้านการดำเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งาน

- งานงบกลาง
รวมจ่ายทั้งสิ้น

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ

ค่าตอบแทนใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค
และวัสดุ

ค่าจ้างชั่วคราว

0
0

0
0

0
0

0
0

เงินอุดหนุน

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รายจ่ายอื่น

0
0

0
0

รวม

0
0

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

118,170 สถานีขนส่งแห่งที่ 1
118,170

รหัส
บัญชี

411
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รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการ
สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดนครราชสีมาแหงที่ 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจายงบกลาง ตั้งไว
118,170 บาท
1. รายจายตามขอผูกพัน ตั้งไว
1.1 เงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม ตั้งไว
สําหรับจายสมทบกองทุนประกันสังคม โดยใหหักในอัตรารอยละ 10 ของคาจาง
ที่จายใหแกลูกจาง คํานวณตามอัตราพนักงานจางจํานวน 8 อัตรา ๆ ละ 6,580 บาท
เปนเงิน 63,170 บาท
ปรากฎในดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง( จายจากรายได )

เปนเงิน

63,170 บาท

2. เงินสํารองจาย ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินสํารองจายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน
ปรากฎในดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง( จายจากรายได )

เปนเงิน

50,000 บาท

50,000 บาท

3. เงินชวยคาทําศพ ตั้งไว
สําหรับจายกรณีพนักงานเทศบาลและพนักงานจางถึงแกกรรม
ปรากฎในดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง( จายจากรายได )

เปนเงิน

แยกเปน
63,170 บาท
63,170 บาท

5,000 บาท

5,000 บาท

4-5-7
รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการ
สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดนครราชสีมาแหงที่ 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดนครราชสีมาแหงที่ 1
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น
- รายจายประจํา
- รายจายเพื่อการลงทุน

ตั้งไว
ตั้งไว

2,505,690 บาท
2,390,490 บาท
115,200 บาท

รายจายประจํา ตั้งไว
2,390,490 บาท
หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว
เงินเดือน ตั้งไว
- เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินเดือนแกพนักงาน จํานวน 2 อัตรา และเปนเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการขนสง จํานวน 2 อัตรา( จายจากรายได )

เปนเงิน

แยกเปน

แยกเปน
338,810 บาท
338,810 บาท
332,870 บาท

332,870 บาท

- เงินเพิ่มตางๆ ตั้งไว
+ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ตั้งไวจํานวน
1 อัตรา เปนเงิน 5,940 บาท
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการขนสง จํานวน 1 อัตรา( จายจากรายได )

เปนเงิน

5,940 บาท
5,940 บาท

5,940 บาท

หมวดคาจางชั่วคราว ตั้งไว
คาจางชั่วคราว ตั้งไว
- เงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มใหแกพนักงานจาง ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มใหแกพนักงานจาง
จํานวน 8 อัตรา ในตําแหนงผูชวยเจาหนาที่ธุรการ ผูชวยเจาหนาที่
ประชาสัมพันธ และผูชวยเจาหนาที่สถานีขนสง เปนเงิน 487,680 บาท
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เปนเงิน 144,000 บาท

631,680 บาท
631,680 บาท
631,680 บาท

4-5-8
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการขนสง จํานวน 8 อัตรา( จายจากรายได )

เปนเงิน

631,680 บาท

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ตั้งไว
คาตอบแทน ตั้งไว
- คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตั้งไว
+ เงินรางวัลการปฏิบัติงานเจาหนาที่ตํารวจ ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินรางวัลการปฏิบัติงานเจาหนาที่ตํารวจ ขาราชการ
ลูกจางประจํา และเจาหนาที่อื่นๆ ที่มาชวยปฏิบัติราชการ
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการขนสง ( จายจากรายได )

เปนเงิน

เปนเงิน

100,000 บาท

100,000 บาท

- คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจาง
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการขนสง ( จายจากรายได )

เปนเงิน

เปนเงิน

เปนเงิน

5,000 บาท

5,000 บาท

- เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล รวมทั้ง
ครอบครัว ตามสิทธิที่ไดรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการขนสง ( จายจากรายได )

550,000 บาท

550,000 บาท

- เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตามสิทธิ
ที่ไดรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการขนสง ( จายจากรายได )

130,000 บาท
30,000 บาท

30,000 บาท

+ เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ ตั้งไว
สําหรับจายเปนเงินรางวัลประจําป ของพนักงานเทศบาลและลูกจาง
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการขนสง ( จายจากรายได )

1,092,000 บาท
705,000 บาท

20,000 บาท

20,000 บาท

4-5-9
คาใชสอย ตั้งไว
- รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาจางเหมาบริการตาง ๆ เชน คาจางเหมาทําความสะอาด
คาจางตีเสนเครื่องหมายจราจร คาประกันภัยรถยนตและรถจักรยานยนต
ภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ฯลฯ
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการขนสง ( จายจากรายได )

เปนเงิน

250,000 บาท

- รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายดังนี้
+ คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑตาง ๆ ที่ชํารุด เชน เครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต และครุภัณฑอื่นๆ
+ คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมสิ่งกอสรางตางๆ ที่ชํารุดทรุดโทรม เชน ประตู
หนาตาง อาคาร ฯลฯ
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการขนสง ( จายจากรายได )

เปนเงิน

เปนเงิน

เปนเงิน

15,000 บาท

15,000 บาท

คาวัสดุ ตั้งไว
- วัสดุสํานักงาน ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ปากกา ใบเสร็จรับเงิน
และแบบพิมพตาง ๆ ฯลฯ
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการขนสง ( จายจากรายได )

20,000 บาท

20,000 บาท

- รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ ตั้งไว
สําหรับจายเปนรายจายตาง ๆ ดังนี้
+ คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เปนคาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะเดินทาง และคาเชาที่พักในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง
+ คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา
สําหรับงานพิธีตาง ๆ
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการขนสง ( จายจากรายได )

285,000 บาท
250,000 บาท

30,000 บาท

102,000 บาท
30,000 บาท

4-5-10
- วัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟ ฟวส สวิตซไฟฟา
และอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวกับไฟฟา ฯลฯ
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการขนสง ( จายจากรายได )

เปนเงิน

5,000 บาท

5,000 บาท

- วัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด แกวน้ํา จาน ถวย
ชุดกาแฟ สบู ผงซักฟอก ฯลฯ
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการขนสง ( จายจากรายได )

เปนเงิน

3,000 บาท

- วัสดุกอสราง ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาวัสดุกอสรางตาง ๆ เชน ตะปู หิน ปูน ทราย ฯลฯ
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการขนสง ( จายจากรายได )

เปนเงิน

เปนเงิน

เปนเงิน

เปนเงิน

3,000 บาท

3,000 บาท

- วัสดุการเกษตร ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน ดิน ตนไม กระถางตนไม ฯลฯ
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการขนสง ( จายจากรายได )

2,000 บาท

2,000 บาท

- วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง
จารบี ฯลฯ
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการขนสง ( จายจากรายได )

3,000 บาท

3,000 บาท

- วัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน
หัวเทียน น้ํามันเบรค ฯลฯ
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการขนสง ( จายจากรายได )

3,000 บาท

3,000 บาท

3,000 บาท

4-5-11
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรเชนโปสเตอร สติ๊กเกอร ฯลฯ
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการขนสง ( จายจากรายได )

เปนเงิน

3,000 บาท

- วัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึก เทปบันทึกขอมูล ฯลฯ
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการขนสง ( จายจากรายได )

เปนเงิน

50,000 บาท

50,000 บาท

หมวดคาสาธารณูปโภค ตั้งไว
คาสาธารณูปโภค ตั้งไว
- คาไฟฟา ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาไฟฟาของสถานีขนสง
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการขนสง ( จายจากรายได )

328,000 บาท
328,000 บาท
300,000 บาท

เปนเงิน

300,000 บาท

- คาน้ําประปา ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาน้ําประปาของสถานีขนสง
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการขนสง ( จายจากรายได )

8,000 บาท

เปนเงิน

8,000 บาท

- คาโทรศัพท ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาโทรศัพทของสถานีขนสง
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการขนสง ( จายจากรายได )

10,000 บาท

เปนเงิน

10,000 บาท

- คาบริการทางดานโทรคมนาคม ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาใชจายในการติดตั้งและเปนสมาชิกอินเตอรเน็ตเชน
คาสมาชิก คาใชบริการโทรศัพท คาดูแลรักษาเว็บไซด คาเชาเครื่องแมขาย
คาจางทําโปรแกรม และคาใชจายที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการขนสง ( จายจากรายได )

3,000 บาท

เปนเงิน

10,000 บาท

10,000 บาท

4-5-12
รายจายเพื่อการลงทุน ตั้งไว
115,200 บาท
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว
คาครุภัณฑ ตั้งไว
- ครุภัณฑสํานักงาน ตั้งไว
+ ถังน้ําแบบไฟเบอรกลาส(พลาสติกเสริมแรง) ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาจัดซื้อถังน้ําแบบไฟเบอรกลาส(พลาสติกเสริมแรง)ขนาด
ความจุน้ําไดไมนอยกวา 2,500 ลิตร คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 435-2548 จํานวน 2 ถัง ๆ ละ 10,500 บาท รวม
เปนเงิน 21,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการขนสง ( จายจากรายได )

เปนเงิน

แยกเปน
115,200 บาท
115,200 บาท
21,000 บาท
21,000 บาท

21,000 บาท

- ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว
+ ไฟฉุกเฉิน ขนาด 35W / 220 VAC ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาไฟฉุกเฉิน ขนาด 35W / 220 VAC จํานวน 10 เครื่อง ๆ ละ
2,040 บาท เปนเงิน 20,400 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการ
ใชงาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการขนสง ( จายจากรายได )

เปนเงิน

20,400 บาท

- ครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งไว
+ เครื่องพิมพคอมพิวเตอรตั้งโตะ ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ (คณะกรรมการจัดซื้อ/จาง
กําหนดคุณสมบัต)ิ จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 30,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่น
เพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการขนสง ( จายจากรายได )

เปนเงิน

20,400 บาท
20,400 บาท

30,000 บาท

73,800 บาท
30,000 บาท

4-5-13
+ เครื่องพิมพ Laser Jet ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องพิมพ Laser Jet (คณะกรรมการจัดซื้อ/จาง กําหนด
คุณสมบัต)ิ จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 10,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่น
เพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการขนสง ( จายจากรายได )

เปนเงิน

10,000 บาท

+ เครื่องพิมพสําหรับพิมพใบเสร็จรับเงินบันทึกเวลา ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องพิมพใบเสร็จรับเงินบันทึกลงเวลาระบบการพิมพ
แบบความรอน(Thermal) ความเร็วในการพิมพสูงสุด 200 มิลลิเมตรตอวินาที
หนวยความจํา 4 KB รองรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (เกษตร/สมอ.) ระบบ
เชื่อมตอ Parallet/USB จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 13,800 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่น
เพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการขนสง ( จายจากรายได )

เปนเงิน

เปนเงิน

13,800 บาท

13,800 บาท

+ เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 KVA ตั้งไว
สําหรับจายเปนคาเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 KVA (คณะกรรมการจัดซื้อ/จาง
กําหนดคุณสมบัต)ิ จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท เปนเงิน 20,000 บาท
ตั้งตามราคาทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการขนสง ( จายจากรายได )

10,000 บาท

20,000 บาท

20,000 บาท

