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คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา

               บัดนี้  ถึงเวลาที่จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลอีกวาระหนึ่ง
ฉะนั้น  ในโอกาสนี้จึงขอแถลงให้สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  ได้ทราบถึงสถานะการคลัง
ของเทศบาล  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลังเทศบาล
เงินสะสม

               ในปัจจุบันเทศบาลมีเงินสะสมจำนวน  555,493,699.79  บาท แต่ได้รับอนุมัติยืมไปใช้จ่าย
ในกิจการของเทศบาลรวม 7,724,198.46 บาท จ่ายขาดเงินสะสม 76,908,199.89 บาท 
และเป็นค่าจำนำสิทธิเงินฝากเพื่อเงินเกินบัญชีของสถานธนานุบาลเทศบาล 90,000,000 บาท 
จึงมีเงินสะสมอยู่ในมือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 จำนวน  268,215,264.37  บาท 
โดยเป็นเงินสะสมอยู่ที่กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.) 112,646,037.07  บาท
               

เงินกู้
               ในปัจจุบันเทศบาลมีเงินกู้ที่ต้องส่งใช้ ดังนี้
               สำนักการประปา  เป็นค่าชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้กระทรวงการคลัง 
(โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในเมืองนครราชสีมา) สัญญาเลขที่ 
28/2548 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 ต้นเงินกู้จำนวน 267,284,797.48 บาท (ค่าจ้างวิศวกร
ที่ปรึกษาในการสำรวจและออกแบบ) อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3 ต่อปี จำนวน 54,139,115.59 บาท 
โดยส่งใช้ทั้งหมด 26 งวด ปีละ 2 งวด คือ เดือนมีนาคมและเดือนกันยายน ส่งใช้ไปแล้ว 12 งวด 
คงเหลือ 14 งวด เป็นเงินต้น 143,922,589.48 บาท และดอกเบี้ย 16,195,939.81 บาท ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2554 ส่งใช้งวดที่ 13 และ 14 เงินต้น 20,560,368 บาท ดอกเบี้ย เป็นเงิน 4,162,207.50 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,722,575.50 บาท จึงตั้งจ่ายไว้ 24,722,600 บาท

               สำนักการประปา  เป็นค่าชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
(โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค เทศบาลนครนครราชสีมา) สัญญาเลขที่ 413/21/2551 
ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2550 ต้นเงินกู้ต้องเสียดอกเบี้ย จำนวน 79,483,875.93 บาท 
ต้นเงินกู้ที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย จำนวน 120,516,124.07 บาท รวมต้นเงินกู้ทั้งสิ้น 200,000,000 บาท
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี จำนวน 13,695,477.17 บาท โดยส่งใช้ทั้งหมด 10 งวด ปีละ 1 งวด 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ส่งใช้งวดที่ 1 สำหรับต้นเงินที่ต้องเสียดอกเบี้ย จำนวน 6,933,419.03 บาท
ต้นเงินที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย จำนวน 12,051,612.41 บาท ต้องเสียดอกเบี้ยเป็นเงิน 2,384,516.28 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,369,547.72 บาท จึงตั้้งจ่ายไว้ 21,369,600 บาท
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               สำนักการประปา เป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (โครงการแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค เทศบาลนครนครราชสีมา) ต้องดำเนินการเบิกจ่ายเงินกู้ธนาคาร
กรุงไทย ตั้งแต่เดือนกันยายน 2552 ตามสัญญากู้เงิน Term Loan (ประจำ) ฉบับลงวันที่ 
2 พฤศจิกายน 2550 ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำที่โอนสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากประกัน
บวกร้อยละ 1.00 ต่อปี โดยผ่อนชำระ 19 ปี จากวันที่เบิกเงินกู้งวดแรก ปีละ 2 งวด  
ในเดือนมีนาคมและเดือนกันยายนของทุกปี โดยประเมินการเบิกจ่ายตามแบบการเบิกจ่าย
เงินตามแบบโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคเทศบาลนครนครราชสีมา
จึงตั้งจ่ายไว้  4,120,000  บาท

               สถานธนานุบาล 1 เป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล จำนวน 2,000,000 บาท
โดยจะต้องเสียดอกเบี้ยตามจำนวนที่ระบุไว้ในสัญญา จึงตั้งจ่ายไว้ 200,000 บาท 

               สถานธนานุบาล 3 เป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล จำนวน 20,000,000 บาท
โดยเสียดอกเบี้ยตามที่ระบุในสัญญา  จึงตั้งจ่ายไว้ 500,000 บาท
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2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
ในปีงบประมาณที่ผ่านมาเทศบาลสามารถดำเนินกิจกรรมตามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ครบถ้วน

2.1 รายรับปีงบประมาณ  2554  ประมาณการไว้รวมทั้งสิ้น   600,960,800 บาท

ประมาณการ
รายรับ รับจริง ปี 2552

ปี 2553 ปี 2554 หมายเหตุ

รายได้ภาษีอากร 434,698,373 69 393,902,000 398,800,000

1 . หมวดภาษีอากร 101,851,148 09 89,600,000 91,600,000

        + ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 81,917,562 07 72,000,000 74,000,000

        + ภาษีบำรุงท้องที่ 2,284,542 67 1,600,000 1,600,000

        + ภาษีป้าย 17,649,043 35 16,000,000 16,000,000

2 . หมวดภาษีจัดสรร 332,847,225 60 304,302,000 307,200,000

     - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 227,694,971 56 200,000,000 205,000,000

     - ภาษีธุรกิจเฉพาะ 485,763 80 1,000,000 500,000

     - ภาษีสุรา 21,477,665 83 16,000,000 18,000,000

     - ภาษีสรรพสามิต 42,119,713 07 40,000,000 42,000,000

     - ค่าภาคหลวงแร่ 991,272 34 500,000 800,000

     - ค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม 1,438,706 - 800,000 900,000

     - ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 38,639,133 - 46,000,000 40,000,000

     - ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล 0 - 2,000 0

รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร 65,325,680 72 53,679,120 56,160,800

3 . หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 15,621,303 12 16,130,900 14,269,100

     - ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 191,162 75 90,000 50,000

     - ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 0 - 3,000 3,000

     - ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์ 0 - 0 0

     - ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

        + ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร 378,238 50 200,000 300,000

        + ค่าธรรมเนียมใบรับรองอาคาร 10,040 - 3,000 3,000

        + ค่าธรรมเนียมใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร 0 - 4,000 4,500

        + ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรอง 0 - 100 100

        + ค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต 600 - 500 500

        + ค่าธรรมเนียมใบแจ้งขุดดินถมดิน 2,500 - 1,000 2,500

     - ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 8,264,003 - 7,200,000 7,300,000

     - ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 360,000 - 360,000 360,000

     - ค่าธรรมเนียมปิดโปรยติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว

เพื่อการโฆษณา

22,600 - 30,000 30,000

     - ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 225,165 - 178,200 222,200

     - ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน 400,020 - 232,000 348,600

     - ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า 600 - 1,000 200

     - ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

13,091 - 15,000 15,000

     - ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก 1,773,849 - 2,000,000 1,700,000

     - ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและเทศบัญญัติ

        + ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

1,151,750 - 900,000 1,000,000

        + ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร 6,890 - 5,500 6,500
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ประมาณการ
รายรับ รับจริง ปี 2552

ปี 2553 ปี 2554 หมายเหตุ

        + ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน 93,210 - 87,600 93,000

        + ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข 37,410 - 20,000 20,000

     - ค่าปรับการผิดสัญญา 998,823 87 3,000,000 1,000,000

     - ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับสาธารณสุข

        + ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 5,000 - 10,000 10,000

        + ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน 28,000 - 28,000 28,000

        + ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 480,800 - 527,800 527,800

        + ค่าใบอนุญาตให้ตั้งแผงลอย 91,900 - 84,200 84,200

        + ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพ

1,018,800 - 1,100,000 1,100,000

     - ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 14,070 - 10,000 10,000

     - ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 52,780 - 40,000 50,000

4 . หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 28,680,122 74 15,239,620 16,118,300

     - ค่าเช่าที่ดิน 349,300 - 348,000 360,000

     - ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่

        + ค่าเช่าศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง 0 - 300,000 140,000

        + ค่าเช่าส้วมสาธารณะ 324,000 - 336,000 348,000

        + ค่าเช่าสถานที่ตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร 52,800 - 57,600 57,600

        + ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ 1,264,800 - 964,800 964,800

        + ค่าเช่าแผงตลาดเทศบาล 2,096,210 - 1,573,920 2,638,600

        + ค่าเช่าร้านแผงลอย 784,800 - 784,800 784,800

     - พันธบัตรหรือเงินกู้หรือเงินฝากธนาคาร

        + ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 20,427,874 30 9,000,000 9,000,000

        + ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท. 1,226,863 44 1,000,000 1,000,000

     - เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ

        + เงินปันผลจากโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 2,500 - 2,500 2,500

     - รายได้จัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน

        + ค่าเช่ารถสุขาเคลื่อนที่ 100,000 - 72,000 72,000

        + ค่าเช่ารถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล 45,000 - 100,000 50,000

     - รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน 2,005,975 - 700,000 700,000

5 . หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 11,109,048 52 14,300,000 17,250,000

     - เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ

        + เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากสถานธนานุบาล 11,069,048 52 14,250,000 17,250,000

        + เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ 40,000 - 50,000 0

6 . หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 9,915,206 34 8,008,600 8,523,400

     - เงินที่มีผู้อุทิศให้ 3,505,420 34 1,500,000 3,000,000

     - ค่าขายแบบแปลน 1,477,500 - 1,500,000 1,000,000

     - ค่าเขียนแบบแปลน 0 - 2,000 0

     - ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง 13,952 - 15,000 13,000

     - ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด 8,150 - 8,000 8,000
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ประมาณการ
รายรับ รับจริง ปี 2552

ปี 2553 ปี 2554 หมายเหตุ

     - รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

        + ค่าซ่อมผิวถนน 20,020 - 50,000 30,000

        + ค่ารักษาความสะอาดตลาดสาธารณะ 4,014,498 - 3,693,600 3,692,400

        + เงินชดเชยค่าเสียหาย 31,096 - 40,000 30,000

        + ค่าจำหน่ายเศษของ 590,979 - 100,000 400,000

        + ค่าทดสอบวัสดุ 0 - 100,000 50,000

        + รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 253,591 - 1,000,000 300,000

เงินช่วยเหลือ 331,298,931 14 333,569,000 146,000,000

7 . หมวดเงินอุดหนุน 331,298,931 14 333,569,000 146,000,000

     - เงินอุดหนุนทั่วไปของเทศบาล 331,298,931 14 333,569,000 146,000,000

     รวมรายรับทั้งสิ้น 831,322,985 55 781,150,120 600,960,800



1-6

2.2  รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

    จ่ายจริง ปี 2552
ด้าน / แผนงาน

งบประมาณ ปี
2553

งบประมาณ ปี
2554

หมาย
เหตุ

1. ด้านบริหารทั่วไป 148,888,655 38 112,431,670 94,409,300

     1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 128,160,900 56 91,294,570 75,035,200

     1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 20,727,754 82 21,137,100 19,374,100

2. ด้านบริการชุมชนและสังคม 518,298,962 67 494,873,630 360,566,300

     2.1 แผนงานการศึกษา 260,029,270 97 200,072,400 162,212,400

     2.2 แผนงานสาธารณสุข 32,558,105 36 43,324,450 28,393,400

     2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 14,874,316 - 25,660,400 3,740,800

     2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 171,315,574 44 197,037,080 138,265,800

     2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 15,550,325 60 20,885,000 19,058,500

     2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ

23,971,370 30 7,894,300 8,895,400

3. ด้านการเศรษฐกิจ 42,561,466 31 35,889,660 28,282,300

     3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 40,874,556 70 33,855,930 26,649,300

     3.2 แผนงานการพาณิชย์ 1,686,909 61 2,033,730 1,633,000

4. ด้านการดำเนินงานอื่น 52,751,361 39 137,955,100 117,702,500

     4.1 แผนงานงบกลาง 52,751,361 39 137,955,100 117,702,500

                                               รวม 762,500,445 75 781,150,060 600,960,400

2.3  รายจ่ายจำแนกตามหมวดรายจ่าย

        จ่ายจริง ปี
2552หมวด

งบประมาณ ปี
2553

งบประมาณ ปี
2554

หมาย
เหตุ

1. รายจ่ายงบกลาง 52,751,361 39 137,955,100 117,702,500

2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 202,926,309 62 100,035,550 107,453,800

3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว 69,286,578 51 73,821,380 74,900,000

4. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 299,232,572 92 240,301,790 197,041,600

5. หมวดค่าสาธารณูปโภค 12,381,378 39 16,646,000 16,709,600

6. หมวดเงินอุดหนุน 31,404,356 92 89,477,760 53,641,800

7. หมวดรายจ่ายอื่น 11,187,000 - 53,494,800 1,180,000

8. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 83,330,888 - 69,417,680 32,331,100

                                       รวม 762,500,445 75 781,150,060 600,960,400
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2.4 รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู  เงินจายขาดเงินสะสม  (รายจายท่ีไมนําไปตั้งงบประมาณ) 
 

ปงบประมาณ ปงบประมาณ จายจาก รายการ 
2552 2553 

1. เงินอุดหนุนทั่วไป -  แผนงานการศึกษา 12,924,843.34 142,000.00 
 - แผนงานสังคมสงเคราะห 29,594,000.00 0.00 
 - แผนงานเคหะและชุมชน 0.00 3,510,000.00 
2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - แผนงานการศึกษา 28,743,712.51 126,027,090.75 
 - แผนงานเคหะและชุมชน 99,812,776.36 9,300,160.00 
 - แผนงานการพาณิชย 375,775.00 0.00 
 - แผนงานงบกลาง 0.00 50,144,000.00 
3. เงินอุดหนุนโครงการ ถายโอนงาน/
กิจกรรมบริการสาธารณะ 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 313,403.50 229,055.50 

 - แผนงานการศึกษา 0.00 302,324.64 
 - แผนงานเคหะและชุมชน 1,158,691.00 0.00 
 - แผนงานงบกลาง 586,434.05 328,556.34 
4. เงินจายขาดจากเงินสะสม - แผนงานบริหารงานทั่วไป 6,556,348.87 2,586,672.81 
 - แผนงานรักษาความสงบภายใน 1,140.00 0.00 
 - แผนงานการศึกษา 6,549.00 14,950.00 
 - แผนงานสาธารณสุข 692,513.00 457,186.00 
 - แผนงานเคหะและชุมชน 26,123,322.53 14,860,789.58 
 - แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 72,803.86 0.00 
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 579,880.00 0.00 
 - แผนงานการพาณิชย 225,988.00 0.00 

รวม   207,773,181.02 207,902,785.62 
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2.5  รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

               รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา

        รับจริง ปี
2552ด้าน / แผนงาน

งบประมาณ ปี
2553

งบประมาณ ปี
2554

หมาย
เหตุ

      รายได้ 175,273,275 87 229,782,700 214,878,000
          - ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ 137,340,393 77 140,400,000 145,200,000
          - ค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธาร 1,852,306 55 1,000,000 1,200,000
          - ค่าบริการประจำเดือน 5,297,190 - 6,060,000 6,180,000
          - ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ 1,208,070 - 1,000,000 1,000,000
          - ค่าแรง 926,812 - 1,000,000 1,000,000
          - ค่าตรวจ 664,630 - 800,000 800,000
          - ค่าขายเศษของ 28,037 38 10,000 10,000
          - ค่าปรับ 29,208 - 50,000 50,000
          - ค่าเบ็ดเตล็ด 363,472 50 200,000 200,000
          - ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,813,155 67 1,000,000 1,500,000
          - เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ 25,750,000 - 78,262,700 57,738,000
                                         รวม 175,273,275 87 229,782,700 214,878,000

               รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา

        จ่ายจริง ปี
2552หมวด

งบประมาณ ปี
2553

งบประมาณ ปี
2554

หมาย
เหตุ

1. รายจ่ายงบกลาง 34,139,667 52 65,736,640 58,630,800
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 13,085,230 - 14,033,330 14,638,300
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว 9,901,920 - 10,815,200 11,135,700
4. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 44,218,878 71 51,618,150 52,407,000
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค 70,747,266 77 74,470,000 78,065,000
6. หมวดรายจ่ายอื่น 0 - 0 0
7. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 - 13,100,000 0
                                       รวม 172,092,963 - 229,773,320 214,876,800
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2.5  รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

               รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 1

        รับจริง ปี
2552ด้าน / แผนงาน

งบประมาณ ปี
2553

งบประมาณ ปี
2554

หมาย
เหตุ

      รายได้ 27,023,780 61 25,570,500 28,703,500
          - ดอกเบี้ยรับจำนำ   23,331,732 25 22,800,000 25,500,000
          - ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร    3,143 36 10,000 3,000
          - กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด   3,688,905 - 2,760,000 3,200,000
          - รายได้เบ็ดเตล็ด 0 - 500 500
      เงินได้อื่น 17,792,753 27 23,500,000 24,500,000
          - เงินรางวัลประจำปี 15% 2,668,912 99 3,525,000 3,675,000
          - เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30% 5,337,825 98 7,050,000 7,350,000
          - เงินทุนดำเนินการ 55% 9,786,014 30 12,925,000 13,475,000
                                         รวม 44,816,533 88 49,070,500 53,203,500

               รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 1

        จ่ายจริง ปี
2552หมวด

งบประมาณ ปี
2553

งบประมาณ ปี
2554

หมาย
เหตุ

1. รายจ่ายงบกลาง 1,233,585 92 1,600,000 1,800,000
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 2,579,472 - 2,846,600 3,046,600
3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,071,889 72 1,926,100 1,916,100
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค 97,693 66 184,000 184,000
5. หมวดรายจ่ายอื่น 116,800 - 122,700 137,100
6. รายจ่ายจากกำไรสุทธิ 17,792,753 27 23,500,000 24,500,000
7. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 34,900 - 0 0
                                       รวม 22,927,094 57 30,179,400 31,583,800
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2.5  รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

               รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 2

        รับจริง ปี
2552ด้าน / แผนงาน

งบประมาณ ปี
2553

งบประมาณ ปี
2554

หมาย
เหตุ

      รายได้ 20,407,941 70 21,005,500 23,205,500
          - ดอกเบี้ยรับจำนำ   17,520,938 25 18,000,000 20,000,000
          - ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร    951 45 5,000 5,000
          - กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด   2,883,972 - 3,000,000 3,200,000
          - รายได้เบ็ดเตล็ด 2,080 - 500 500
      เงินได้อื่น 13,198,942 54 15,000,000 20,000,000
          - เงินรางวัลประจำปี 15% 1,979,841 38 2,250,000 3,000,000
          - เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30% 3,959,682 76 4,500,000 6,000,000
          - เงินทุนดำเนินการ 55% 7,259,418 40 8,250,000 11,000,000
                                         รวม 33,606,884 24 36,005,500 43,205,500

               รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 2

        จ่ายจริง ปี
2552หมวด

งบประมาณ ปี
2553

งบประมาณ ปี
2554

หมาย
เหตุ

1. รายจ่ายงบกลาง 907,299 76 2,240,000 2,500,000
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 2,117,796 - 2,329,000 2,329,000
3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,048,436 23 1,873,800 1,996,000
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค 85,840 21 133,100 133,100
5. หมวดรายจ่ายอื่น 5,093,100 - 5,099,700 115,700
6. รายจ่ายจากกำไรสุทธิ 13,198,942 54 15,000,000 21,380,970
7. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 157,000 - 0 0
                                       รวม 22,608,414 74 26,675,600 28,454,770
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2.5  รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

               รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 3

        รับจริง ปี
2552ด้าน / แผนงาน

งบประมาณ ปี
2553

งบประมาณ ปี
2554

หมาย
เหตุ

      รายได้ 13,139,058 74 14,001,000 16,201,000
          - ดอกเบี้ยรับจำนำ   11,490,037 25 12,000,000 14,000,000
          - ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร    31 49 1,000 1,000
          - กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด   1,648,990 - 2,000,000 2,200,000
      เงินได้อื่น 5,905,132 61 9,000,000 13,000,000
          - เงินรางวัลประจำปี 15% 885,769 89 1,350,000 1,950,000
          - เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30% 1,771,539 78 2,700,000 3,900,000
          - เงินทุนดำเนินการ 55% 3,247,822 94 4,950,000 7,150,000
                                         รวม 19,044,191 35 23,001,000 29,201,000

               รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 3

        จ่ายจริง ปี
2552หมวด

งบประมาณ ปี
2553

งบประมาณ ปี
2554

หมาย
เหตุ

1. รายจ่ายงบกลาง 2,778,834 77 3,210,000 3,500,000
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 1,113,600 - 1,510,000 1,610,000
3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 733,388 45 1,397,500 1,492,500
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค 61,652 61 110,000 120,000
5. หมวดรายจ่ายอื่น 551,400 - 564,000 77,300
6. รายจ่ายจากกำไรสุทธิ 5,905,132 61 9,000,000 13,000,000
7. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 34,900 - 0 83,600
                                       รวม 11,178,908 44 15,791,500 19,883,400
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2.5  รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

               รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งแห่งที่ 1

        รับจริง ปี
2552ด้าน / แผนงาน

งบประมาณ ปี
2553

งบประมาณ ปี
2554

หมาย
เหตุ

      รายได้ 2,653,722 40 2,624,600 2,794,800
          - ค่าบริการสถานีขนส่ง 1,810,852 - 1,800,000 1,898,000
          - ค่าบริการห้องสุขา 180,000 - 180,000 180,000
          - ค่าบริการสถานที่จำหน่ายสินค้า 0 - 72,000 144,000
          - ค่าบริการติดตั้งป้ายโฆษณา 57,600 - 57,600 48,000
          - ค่าเช่าทรัพย์สินอื่นๆ 0 - 2,000 2,000
          - ค่าบริการส่วนลดจากการใช้โทรศัพท์สาธารณะ 30,200 - 24,000 22,800
          - ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 11,490 40 4,000 10,000
          - รายได้เบ็ดเตล็ด 23,480 - 80,000 170,000
          - เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ 540,100 - 405,000 320,000
                                         รวม 2,653,722 40 2,624,600 2,794,800

               รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งแห่งที่ 1

        จ่ายจริง ปี
2552หมวด

งบประมาณ ปี
2553

งบประมาณ ปี
2554

หมาย
เหตุ

1. รายจ่ายงบกลาง 57,596 14 118,170 118,200
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 201,694 83 338,810 357,500
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว 624,661 33 631,680 631,700
4. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,056,207 45 1,092,000 1,197,000
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค 387,637 43 328,000 490,000
6. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 88,989 - 115,200 0
                                       รวม 2,416,786 18 2,623,860 2,794,400
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2.6  รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการของเทศบาลนคร

นครราชสีมาในปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ก.  ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคคลากรของงบประมาณรายจ่าย

          1. เงินเดือน ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 95,228,500   บาท

          2. ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 25,930,600   บาท

          3. เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้กับพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 86,667,400   บาท

          4. ค่ารักษาพยาบาล ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,340,000   บาท

          5. ค่าเช่าบ้าน ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,382,600   บาท

          6. ค่าช่วยเหลือบุตร ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 9,200   บาท

          7. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,241,300   บาท

          8. ค่าป่วยการ ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,832,200   บาท

          9. เงินประจำตำแหน่งต่างๆ ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,962,000   บาท

          10. เงินเพิ่มต่างๆ ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,236,500   บาท

          11. เงินช่วยค่าทำศพ ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 110,000   บาท

          12. เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,000   บาท

          13. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,133,300   บาท

          14. เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 10,592,900   บาท

          15. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 12,182,100   บาท

          16. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,100,000   บาท

          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 259,949,600   บาท

หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ  28.93  ของประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
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ลำดับ ชื่อโครงการ จำนวนเงิน ปรากฏใน แผนงาน หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หมาย
เหตุ

1 สมทบค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย

เทศบาลนครนครราชสีมา

8,083,500 เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

2 ปรับปรุงสนามบาสเกตบอล

บริเวณข้างสำนักงานกองสวัสดิการสังคม

580,000 เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

3 ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ

ถนนเชื่อมระหว่างถนนสืบศิริ - ถนนสืบศิริ ซอย 3

(ข้างวัดป่าสาละวัน)

12,624,000 เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

4 ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ

ซอยแยกจากถนนสืบศิริ ซอย 3 เชื่อมถนนกองช่างกล

1,019,000 เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

5 ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิม

ช่วงเลยสะพานสำโรงจันทร์

744,000 เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

6 ค่าขยายผิวจราจรซอยสำโรงจันทร์ 192,000 เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

7 ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ

ถนนเลียบทางรถไฟ ข้างบ้านเลขที่ 67

449,000 เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

8 ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ

ถนนเลียบทางรถไฟ ข้างบ้านเลขที่ 147 (ซอยทองสุข)

460,000 เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

9 ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ถนนมหาชัย

ซอย 2 แยกขวามือที่ 1   

151,000 เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

10 ค่าก่อสร้างขยายผิวจราจร ถนนพายัพทิศ ซอย 9

แยกขวามือก่อนข้ามสะพานมหาชัย   

487,000 เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

11 ค่าก่อสร้างบันไดท่าน้ำ ค.ส.ล. ชุมชนทุ่งสว่างศาลาลอย  454,000 เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

12 ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ถนนสืบศิริ

ซอย 3/28  ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม

181,000 เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

13 ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเดชอุดม

ซอย 5/9  ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม

140,000 เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

14 ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ถนนเดชอุดม

ซอย 24 ท้ายซอย 

56,000 เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

15 ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ

ถนนพิบูลละเอียด ซอย 12/8 แยกซ้ายมือที่1ข้างบ้านเลขที่

652

193,000 เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

16 ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ

ถนนพิบูลละเอียด ซอย 12/8 แยกซ้ายมือที่ 2

ข้างบ้านเลขที่ 652

156,000 เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

17 ค่าติดตั้งป้ายชื่อถนน / ชื่อซอย 700,000 เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

18 ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสุรนารายณ์ ซอย 7 2,513,000 เคหะและชุมชน สำนักการช่าง



ก. รายจ่ายที่ใช้จ่ายในการพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 1-15

ลำดับ ชื่อโครงการ จำนวนเงิน ปรากฏใน แผนงาน หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หมาย
เหตุ

19 ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ

ถนนข้างและหลังวัดหนองบัวรอง  

1,150,000 เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

20 ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ ซอย 4

แยกขวามือ (ข้างบ้านเลขที่ 85/3)  

794,000 เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

21 ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับข้อกำหนดขอบเขตงาน

และแบบก่อสร้างรวมการควบคุม งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบการกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนคร

นครราชสีมา

1,204,600 เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

22 ค่าติดตั้งตาข่ายโครงเหล็กสถานธนานุบาลเทศบาลนคร

นครราชสีมา 3

40,000 การพาณิชย์ สถานธนานุบาล 3

                                            รวมเป็นเงิน 32,371,100

                           การตั้งงบประมาณรายจ่ายทั่วไปและงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  ได้ตั้งรายจ่ายไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ตามความจำเป็นโดยพิจารณา

กลั่นกรอง  ความเหมาะสมแห่งสถานะการคลังของท้องถิ่นปัจจุบันเป็นแนวดำเนินการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าและสนอง

ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี

                           ในโอกาสนี้  จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เพื่อสภาเทศบาลนคร 

นครราชสีมาได้โปรดพิจารณาต่อไป

นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา



 

(สําเนา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       

 

 
สวนที่ 2 

เทศบัญญัติ 
เร่ือง 

งบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ของ 
เทศบาลนครนครราชสีมา 
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ของเทศบาลนครนครราชสีมา

หลักการ

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ยอดรวม 898,553,570   บาท

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ยอดรวม 600,960,400   บาท
ด้านบริหารทั่วไป ยอดรวม 94,409,300   บาท
          - แผนงานบริหารงานทั่วไป ยอดรวม 75,035,200   บาท
          - แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 19,374,100   บาท
ด้านบริการชุมชนและสังคม ยอดรวม 360,566,300   บาท
          - แผนงานการศึกษา ยอดรวม 162,212,400   บาท
          - แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 28,393,400   บาท
          - แผนงานสังคมสงเคราะห์ ยอดรวม 3,740,800   บาท
          - แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 138,265,800   บาท
          - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม 19,058,500   บาท
          - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ ยอดรวม 8,895,400   บาท
ด้านการเศรษฐกิจ ยอดรวม 28,282,300   บาท
          - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 26,649,300   บาท
          - แผนงานการพาณิชย์ ยอดรวม 1,633,000   บาท
ด้านการดำเนินงานอื่น ยอดรวม 117,702,500   บาท
          - แผนงานงบกลาง ยอดรวม 117,702,500   บาท

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ยอดรวม 297,593,170   บาท
ด้านการเศรษฐกิจ ยอดรวม 231,044,170   บาท
          - แผนงานการพาณิชย์ ยอดรวม 231,044,170   บาท
ด้านการดำเนินงานอื่น ยอดรวม 66,549,000   บาท
          - แผนงานงบกลาง ยอดรวม 58,749,000   บาท
          - แผนงานบริหาร ยอดรวม 7,800,000   บาท

เหตุผล

                 เพื่อให้หน่วยงานต่างๆได้มีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
สำหรับใช้เป็นหลักในการใช้จ่ายเงิน  ของเทศบาล  จึงขอเสนอเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  เพื่อสภาเทศบาลพิจารณาเห็นชอบต่อไป
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 (สำเนา) 
เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ของเทศบาลนครนครราชสีมา

                   โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 อาศัย 
อำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 เทศบาลนครนครราชสีมา 
จึงตราเทศบัญญัตินี้ขึ้นไว้  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  และโดย 
ความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ดังต่อไปนี้

ข้อ 1.เทศบัญญัตินี้เรียกว่า "เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554"

ข้อ 2.เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553  เป็นต้นไป

ข้อ 3.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554  ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น            
        898,553,570  บาท   โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน

ข้อ 4.งบประมาณรายจ่ายทั่วไป   ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น  600,960,400  บาท  

ด้านบริหารทั่วไป ยอดรวม 94,409,300   บาท
          - แผนงานบริหารงานทั่วไป ยอดรวม 75,035,200   บาท
          - แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 19,374,100   บาท
ด้านบริการชุมชนและสังคม ยอดรวม 360,566,300   บาท
          - แผนงานการศึกษา ยอดรวม 162,212,400   บาท
          - แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 28,393,400   บาท
          - แผนงานสังคมสงเคราะห์ ยอดรวม 3,740,800   บาท
          - แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 138,265,800   บาท
          - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม 19,058,500   บาท
          - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ ยอดรวม 8,895,400   บาท
ด้านการเศรษฐกิจ ยอดรวม 28,282,300   บาท
          - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 26,649,300   บาท
          - แผนงานการพาณิชย์ ยอดรวม 1,633,000   บาท
ด้านการดำเนินงานอื่น ยอดรวม 117,702,500   บาท
          - แผนงานงบกลาง ยอดรวม 117,702,500   บาท

 -  ทั้งนี้ตามรายละเอียดที่ปรากฏในส่วนที่ 3 
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ข้อ 5.งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ   ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 297,593,170 บาท

ด้านการเศรษฐกิจ ยอดรวม 231,044,170   บาท
          - แผนงานการพาณิชย์ ยอดรวม 231,044,170   บาท
ด้านการดำเนินงานอื่น ยอดรวม 66,549,000   บาท
          - แผนงานงบกลาง ยอดรวม 58,749,000   บาท
          - แผนงานบริหาร ยอดรวม 7,800,000   บาท

 -  ทั้งนี้ตามรายละเอียดที่ปรากฏในส่วนที่ 4 

ข้อ 6.ให้นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบ  
         ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล 

ข้อ 7.ให้นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา  มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

(ลงนาม)          สุรวุฒิ  เชิดชัย                    
( นายสุรวุฒิ  เชิดชัย )               

นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา   

                                 เห็นชอบ

(ลงนาม)           ประจักษ์  สุวรรณภักดี
                   ( นายประจักษ์  สุวรรณภักดี )
                  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา



 

สวนที่ 3 
 
 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  

 
 

ของ 
 

เทศบาลนครนครราชสีมา 
 

   -  ประมาณการรายรับ 
     -  รายจายตามแผนงาน 
     -  รายละเอียดรายจายตามหนวยงาน 
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ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554

เทศบาลนครนครราชสีมา

อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา

          รายรับปีงบประมาณ 2554 ประมาณการไว้ รวมทั้งสิ้น 600,960,800 บาท  แยกเป็น
  

รายได้ภาษีอากร  รวม 398,800,000  บาท

1. หมวดภาษีอากร รวม 91,600,000  บาท          แยกเป็น    

       1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   จำนวน 74,000,000  บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา  2,000,000  บาท  โดยตั้งตามบัญชี

คุมผู้ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน และใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ 2552

       1.2 ภาษีบำรุงท้องที่   จำนวน 1,600,000  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยตั้งตามบัญชีคุมผู้ชำระ

ภาษีบำรุงท้องที่  และใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ  2552

       1.3 ภาษีป้าย   จำนวน 16,000,000  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยตั้งตามบัญชีคุมผู้ชำระ

ภาษีป้าย  และใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ 2552

2. หมวดภาษีจัดสรร รวม 307,200,000  บาท          แยกเป็น    

       2.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม   จำนวน 205,000,000  บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 5,000,000 บาท โดยตั้งใกล้เคียง

กับรายรับจริงที่รัฐจัดสรรให้ในปีงบประมาณ 2552 ตั้งตาม พ.ร.บ. จัดสรร

รายได้ฯ 1 ใน 9 จำนวน 40,000,000 บาท ตามพ.ร.บ. กำหนดแผนฯ 

จำนวน 165,000,000 บาท

       2.2 ภาษีธุรกิจเฉพาะ   จำนวน 500,000  บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 500,000 บาท  โดยตั้งใกล้เคียง

กับรายรับจริงที่รัฐจัดสรรให้ในปีงบประมาณ 2552

       2.3 ภาษีสุรา   จำนวน 18,000,000  บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 2,000,000 บาท โดยตั้ง

ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่รัฐจัดสรรให้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา

       2.4 ภาษีสรรพสามิต   จำนวน 42,000,000  บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 2,000,000 บาท โดยตั้ง

ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่รัฐจัดสรรให้ในปีงบประมาณ 2552

       2.5 ค่าภาคหลวงแร่   จำนวน 800,000  บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 300,000 บาท โดยตั้ง

ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่รัฐจัดสรรให้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา   
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       2.6 ค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม   จำนวน 900,000  บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 100,000 บาท โดยตั้ง

ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่รัฐจัดสรรให้ในปีที่งบประมาณที่ผ่านมา

       2.7 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน  

จำนวน 40,000,000  บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 6,000,000 บาท โดยตั้ง

ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่รัฐจัดสรรให้ในปีงบประมาณ 2552 

  

รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร  รวม 56,160,800  บาท

3. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 14,269,100  บาท          แยกเป็น    

       3.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา   จำนวน 50,000  บาท

ตั้งประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 40,000 บาท  โดยตั้งใกล้เคียง

กับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา  เนื่องจากเป็นรายได้ที่ไม่

แน่นอนรัฐจัดเก็บแล้วส่งให้

       3.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน   จำนวน 3,000  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา  โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับ

จริงที่ได้รับในปีงบประมาณ 2552 เนื่องจากเป็นรายได้ที่ไม่แน่นอนอำเภอ

เป็นผู้จัดเก็บแล้วส่งให้

       3.3 ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร   จำนวน 300,000  บาท

ประมาณการไว้สูงว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 100,000 บาท โดยตั้งใกล้เคียง

กับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นรายได้ที่จัดเก็บ

ได้ไม่แน่นอน

       3.4 ค่าธรรมเนียมใบรับรองอาคาร   จำนวน 3,000  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นรายได้

ที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผู้มาขออนุญาต 

       3.5 ค่าธรรมเนียมใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร   จำนวน 4,500  บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 500 บาทโดยตั้งตามรายรับจริง

ที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา

       3.6 ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรอง   จำนวน 100  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นรายได้

ที่จัดเก็บได้ไม่แน่นอน

       3.7 ค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต   จำนวน 500  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นรายได้ที่จัดเก็บได้

ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผู้มาขออนุญาต

       3.8 ค่าธรรมเนียมใบแจ้งขุดดินถมดิน   จำนวน 2,500  บาท



3-3

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 1,500 บาท โดยตั้ง

ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปี 2552  และเป็นการปฏิบัติ

ตาม พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2546

       3.9 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย   จำนวน 7,300,000  บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 100,000 บาท โดยตั้ง

ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ของปีงบประมาณ 2552 

       3.10 ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล   จำนวน 360,000  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยตั้งตามสัญญาที่ให้เอกชน

รับดำเนินการดูดสิ่งปฏิกูล ในอัตราค่าธรรมเนียมเดือนละ 30,000  บาท

       3.11 ค่าธรรมเนียมปิดโปรยติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา  

จำนวน 30,000  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยตั้งใกล้เคียงรายรับจริง

ที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ  2552 เป็นรายได้ที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผู้มา

ขออนุญาต

       3.12 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร   จำนวน 222,200  บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 44,000 บาท เนื่องจากมี

ประชาชนมาติดต่อขอคัดสำเนามากขึ้นและปัจจุบันประชาชนสามารถ

ขอคัดสำเนาและรับรองได้ ณ สำนักทะเบียนฯ ทั่วประเทศ

       3.13 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน 348,600  บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 116,600 บาท เนื่องจากการขอ

มีบัตรประชาชน กรณีหมดอายุ บัตรชำรุด บัตรหาย แบบอเนกประสงค์ 

(Smart Card)มีเป็นจำนวนมากขึ้น

       3.14 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า   จำนวน 200  บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 800 บาท เนื่องจากมี

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและฉีดยาคุมสุนัขฟรี

       3.15 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  

จำนวน 15,000  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นรายได้ที่ไม่แน่นอน

โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ 2552

       3.16 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก   จำนวน 1,700,000  บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 300,000 บาท โดยตั้ง

ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 2552

       3.17 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของบ้านเมือง   จำนวน 1,000,000  บาท
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ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 100,000 บาท โดยตั้งใกล้เคียง

กับยอดค่าปรับกึ่งหนึ่งของปีงบประมาณ 2552 เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0313/ว 1521 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2535  

และเป็นรายได้ที่ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการจับกุมและจำนวนผู้ฝ่าฝืนตาม 

พ.ร.บ.รักษาความสะอาด

       3.18 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร   จำนวน 6,500  บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 1,000 บาท เนื่องจากมีการทำผิด

ตาม พ.ร.บ. งานทะเบียนราษฎรมากขึ้น เช่น การแจ้งเกิด แจ้งตาย และแจ้ง

ย้ายเกินกำหนดเวลา

       3.19 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน 93,000  บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 5,400 บาท เนื่องจาก

ประชาชนปฏิบัติผิดตาม พ.ร.บ. บัตรประจำตัวประชาชนมากขึ้น

เช่น การทำบัตรประชาชนเกินกำหนดเวลา

       3.20 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข   จำนวน 20,000  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยตั้งใกล้เคียง

กับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา

       3.21 ค่าปรับการผิดสัญญา   จำนวน 1,000,000  บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 2,000,000 บาท โดยตั้ง

ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 2552 เนื่องจากเป็น

รายได้ที่จัดเก็บได้ไม่แน่นอน

       3.22 ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน   จำนวน 28,000  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยตั้งตามจำนวนผู้ขออนุญาต

จัดตั้งตลาดเอกชนในเขตเทศบาล จำนวน 14 ราย ๆ ละ 2,000 บาท

       3.23 ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย   จำนวน 10,000  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยตั้งจากจำนวนผู้ที่ขออนุญาต 

จำนวน 2 ราย ๆ ละ  5,000  บาท

       3.24 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร   จำนวน 527,800  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากค่าธรรมเนียม

มีหลายอัตรา มีสถานที่จำหน่ายอาหารแยกเป็น พื้นที่ 200 ตร.ม. จำนวน

1,330 ราย เป็นเงิน 353,000 บาท พื้นที่มากกว่า  200  ตร.ม. จำนวน 

90 ราย เป็นเงิน  174,800  บาท

       3.25 ค่าใบอนุญาตให้ตั้งแผงลอย   จำนวน 84,200  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา  จากผู้ประกอบการค้าแผงลอย

จำนวน 842 ราย ๆ ละ 100 บาท

       3.26 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

จำนวน 1,100,000  บาท
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ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา จากผู้ประกอบการค้า 

จำนวน 1,315 ราย และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมยังคงอัตราเดิม 

       3.27 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร   จำนวน 10,000  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นรายได้ที่ไม่แน่นอน

ขึ้นอยู่กับผู้มาขออนุญาต

       3.28 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง   จำนวน 50,000  บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 10,000 บาท โดยตั้งใกล้เคียง

กับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 2552 เนื่องจากเป็นรายได้ที่ไม่

แน่นอนขึ้นอยู่กับผู้มาขออนุญาต

4. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 16,118,300  บาท          แยกเป็น    

       4.1 ค่าเช่าที่ดิน   จำนวน 360,000  บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 12,000 บาท โดยตั้งตาม

สัญญาเช่าที่ตั้งโรงเพลงโคราช จำนวน 3 ราย เป็นเงิน  30,000  บาท 

ต่อเดือน

       4.2 ค่าเช่าศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง   จำนวน 140,000  บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 160,000 บาท โดยตั้งตาม

สัญญาเช่า และรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปีที่ผ่านมา

       4.3 ค่าเช่าส้วมสาธารณะ   จำนวน 348,000  บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 12,000 บาท โดยตั้งตามสัญญา

เช่าส้วมสาธารณะ  2  แห่ง คือ ส้วมสาธารณะตลาดเทศบาล 5 อัตราเช่า

เดือนละ 12,000 บาท และส้วมสาธารณะสวนรักอัตราค่าเช่าเดือนละ 17,000  

บาท รวมค่าเช่าทั้งสิ้น  29,000  บาท ต่อเดือน

       4.4 ค่าเช่าสถานที่ตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร   จำนวน 57,600  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา  โดยตั้งตามสัญญาเช่าที่ตั้ง

เครื่องถ่ายเอกสาร  จำนวน  1  ราย  เป็นเงิน  4,800  บาท  ต่อเดือน

       4.5 ค่าเช่าอาคารพาณิชย์   จำนวน 964,800  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยตั้งตามสัญญา

เช่าอาคารพาณิชย์ จำนวน 12 ราย อัตราค่าเช่า 80,400 บาทต่อเดือน  

       4.6 ค่าเช่าแผงตลาดเทศบาล   จำนวน 2,638,600  บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 1,064,680 บาท โดยตั้ง

ตามสัญญาเช่าแผงตลาดเทศบาล 2 และตลาดเทศบาล 5

       4.7 ค่าเช่าร้านแผงลอย   จำนวน 784,800  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา  โดยตั้งตามสัญญาเช่าแผงขาย

ดอกไม้ธูปเทียนและเครื่องสักการะบูชาท้าวสุรนารีในอัตราเดือนละ  65,400 

 บาท

       4.8 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร   จำนวน 9,000,000  บาท
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ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยตั้งจากการคำนวณ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่มีการผันผวนขึ้นลงไม่แน่นอน

       4.9 ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.   จำนวน 1,000,000  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยตั้งใกล้เคียงกับ

รายรับจริงที่ได้รับ ในปีงบประมาณ  2552

       4.10 เงินปันผลจากโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน   จำนวน 2,500  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยตั้งตามรายรับที่โรงพิมพ์

จัดส่งให้ในปีงบประมาณ 2552

       4.11 ค่าเช่ารถสุขาเคลื่อนที่   จำนวน 72,000  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับ

จริงที่จัดเก็บได้ในปีที่ผ่านมา

       4.12 ค่าเช่ารถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล   จำนวน 50,000  บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา  50,000  บาท  เนื่องจากผู้มาขอใช้

บริการส่วนมากอยู่นอกเขตเทศบาล ไม่สามารถให้บริการได้มากเท่าที่ควร เพราะ

ต้องให้บริการตามคำร้องขอของประชาชนในเขตเทศบาลเป็นอันดับแรกก่อน

       4.13 รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน   จำนวน 700,000  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากมีการจัดเก็บค่า

อนุญาตต่อสัญญา และค่าธรรมเนียมโอนสิทธิการเช่า โดยตั้งใกล้เคียง

กับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา

5. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 17,250,000  บาท          แยกเป็น    

       5.1 เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากสถานธนานุบาล   จำนวน 17,250,000  บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา  3,000,000  บาท โดยตั้งใน

อัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ปี 2552  จากสถานธนานุบาลแห่งที่ 1 

จำนวน 7,350,000  บาท  จากสถานธนานุบาล แห่งที่ 2 ในอัตราร้อยละ 

30 ของกำไรสุทธิ ปี 2552  จำนวน 6,000,000  บาท  จากสถานธนานุบาล

แห่งที่ 3 ในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ปี 2552 จำนวน 3,900,000 บาท

6. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 8,523,400  บาท          แยกเป็น    

       6.1 เงินที่มีผู้อุทิศให้   จำนวน 3,000,000  บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา  1,500,000  บาท โดยตั้ง

ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา

       6.2 ค่าขายแบบแปลน   จำนวน 1,000,000  บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 500,000 บาท โดยตั้งใกล้เคียง

กับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 2552 เนื่องจากเป็นรายได้ที่จัดเก็บ

ได้ไม่แน่นอน

       6.3 ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง   จำนวน 13,000  บาท
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ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 2,000 บาท โดยตั้ง

ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 2552

       6.4 ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด   จำนวน 8,000  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริง

ที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 2552

       6.5 ค่าซ่อมผิวถนน   จำนวน 30,000  บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา  20,000  บาท โดยตั้งใกล้เคียง

กับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณผ่านมา เนื่องจากเป็นรายได้ที่จัดเก็บ

ได้ไม่แน่นอน

       6.6 ค่ารักษาความสะอาดตลาดสาธารณะ   จำนวน 3,692,400  บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 1,200  บาท โดยตั้งตามสัญญา

อนุญาตให้จำหน่ายสินค้าบริเวณจุดผ่อนผันต่าง ๆ ที่เทศบาลกำหนดขึ้น 7 จุด  

ได้แก่ จุดผ่อนผันไนท์บาซาร์  ถนนมนัส ถนนจอมพล  ถนนสุรนารายณ์  

ถนนช้างเผือก ถนนสุรนารี ถนนกุดั่น ซอยสุขมาศ และจุดผ่อนผันถนนมุขมนตรี

       6.7 เงินชดเชยค่าเสียหาย   จำนวน 30,000  บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 1,000 บาท โดยตั้งใกล้เคียง

กับรายรับจริงในปีงบประมาณ 2552 เนื่องจากเป็นรายได้ที่จัดเก็บได้

ไม่แน่นอน

       6.8 ค่าจำหน่ายเศษของ   จำนวน 400,000  บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 300,000  บาท โดยตั้งใกล้เคียง

กับรายรับจริงที่จัดเก็บในปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นรายได้ที่จัดเก็บ

ได้ไม่แน่นอน

       6.9 ค่าทดสอบวัสดุ   จำนวน 50,000  บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 50,000 บาท โดยตั้งตามรายรับ

จริงที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา

       6.10 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ   จำนวน 300,000  บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 700,000 บาท โดยตั้งใกล้เคียง

กับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นรายได้ที่

จัดเก็บได้ไม่แน่นอน

  

เงินช่วยเหลือ  รวม 146,000,000  บาท

7. หมวดเงินอุดหนุน รวม 146,000,000  บาท          แยกเป็น    

       7.1 เงินอุดหนุนทั่วไปของเทศบาล   จำนวน 146,000,000  บาท

ประมาณการต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา  187,569,000 บาท โดยตั้งให้

ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2553
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2554

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
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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 งบประมาณรวม 42,455,300      บาท

กองวิชาการและแผนงาน งบประมาณรวม 14,948,900      บาท

สำนักการคลัง งบประมาณรวม 17,631,000      บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2554

เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

3-10

งาน
เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจำ
ค่าจ้างชั่วคราว

ค่าตอบแทนใช้สอย

และวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง
รวม

หน่วยงานเจ้าของ

งบประมาณ

รหัส

บัญชี

- งานบริหารทั่วไป 19,560,100 2,449,600 16,001,600 4,114,000 300,000 30,000 0 42,455,300 สำนักปลัดเทศบาล 111

- งานวางแผนสถิติและวิชาการ 4,065,600 893,700 9,917,600 72,000 0 0 0 14,948,900 กองวิชาการและ 

แผนงาน

112

- งานบริหารงานคลัง 13,295,400 2,575,500 1,760,100 0 0 0 0 17,631,000 สำนักการคลัง 113

          รวมจ่ายทั้งสิ้น 36,921,100 5,918,800 27,679,300 4,186,000 300,000 30,000 0 75,035,200



3-11

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2554

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 19,374,100      บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2554

เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

3-12

งาน
เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจำ
ค่าจ้างชั่วคราว

ค่าตอบแทนใช้สอย

และวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง
รวม

หน่วยงานเจ้าของ

งบประมาณ

รหัส

บัญชี

- งานเทศกิจ 1,672,500 1,411,800 905,500 13,600 0 0 0 4,003,400 สำนักปลัดเทศบาล 122

- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย

6,131,200 5,473,500 3,446,000 320,000 0 0 0 15,370,700 สำนักปลัดเทศบาล 123

          รวมจ่ายทั้งสิ้น 7,803,700 6,885,300 4,351,500 333,600 0 0 0 19,374,100



3-13

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2554

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 162,212,400      บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2554

เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานการศึกษา

3-14

งาน
เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจำ
ค่าจ้างชั่วคราว

ค่าตอบแทนใช้สอย

และวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง
รวม

หน่วยงานเจ้าของ

งบประมาณ

รหัส

บัญชี

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 5,198,700 1,091,100 1,900,000 30,000 0 0 0 8,219,800 สำนักการศึกษา 211

- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม

ศึกษา

3,599,500 5,883,900 64,729,300 1,930,000 45,540,800 0 0 121,683,500 สำนักการศึกษา 212

- งานระดับมัธยมศึกษา 0 1,877,200 18,128,200 1,347,000 400,000 0 0 21,752,400 สำนักการศึกษา 213

- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 1,842,300 843,400 6,360,000 1,461,000 50,000 0 0 10,556,700 สำนักการศึกษา 214

          รวมจ่ายทั้งสิ้น 10,640,500 9,695,600 91,117,500 4,768,000 45,990,800 0 0 162,212,400



3-15

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2554

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 28,393,400      บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2554

เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานสาธารณสุข
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งาน
เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจำ
ค่าจ้างชั่วคราว

ค่าตอบแทนใช้สอย

และวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง
รวม

หน่วยงานเจ้าของ

งบประมาณ

รหัส

บัญชี

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข

4,523,600 1,170,500 1,672,100 575,000 0 0 0 7,941,200 สำนักการสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

221

- งานบริการสาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอื่น

5,276,300 973,800 2,836,100 0 950,000 0 0 10,036,200 สำนักการสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

223

- งานศูนย์บริการสาธารณสุข 8,535,300 769,000 848,700 263,000 0 0 0 10,416,000 สำนักการสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

224

          รวมจ่ายทั้งสิ้น 18,335,200 2,913,300 5,356,900 838,000 950,000 0 0 28,393,400
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2554

เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานสังคมสงเคราะห์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่ทำ

1. งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้ขาดแคลนไร้ที่พึ่ง

2. งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ

3. งานสงเคราะห์เด็ก  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

4. งานสงเคราะห์ครอบครัว  และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว

5. งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่าง ๆ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองสวัสดิการสังคม งบประมาณรวม 3,740,800      บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2554

เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานสังคมสงเคราะห์
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งาน
เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจำ
ค่าจ้างชั่วคราว

ค่าตอบแทนใช้สอย

และวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง
รวม

หน่วยงานเจ้าของ

งบประมาณ

รหัส

บัญชี

- งานสวัสดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์

944,800 0 2,796,000 0 0 0 0 3,740,800 กองสวัสดิการสังคม 232

          รวมจ่ายทั้งสิ้น 944,800 0 2,796,000 0 0 0 0 3,740,800
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2554

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. จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างถนนหนทาง  คูคลอง

2. งานติดตั้งซ่อมบำรุงรักษา  และแก้ไขปัญหาไฟฟ้าสาธารณะ

3. งานจัดสถานที่ในงานพิธี  และงานประเพณีต่าง ๆ

4. ตรวจสอบและบำรุงรักษาซ่อมแซมถนน  ทางเท้า  ตรอก ซอย  สะพาน  และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดเสียหาย

5. การสำรวจ  ออกแบบ  คำนวณด้านวิศวกรรมถนน  สะพานและสิ่งก่อสร้างอื่น

6. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  รวมถึงวางโครงการและก่อสร้างด้านวิศวกรรมงานอาคาร  และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

7. การจัดให้มีสวนสาธารณะ  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  สนามเด็กเล่น

8. งานดูแล  บำรุงรักษาต้นไม้  และการขยายพันธุ์ไม้ต่าง ๆ

9. งานประดับตกแต่งสถานที่ที่เกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่าง ๆ

10. ให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม  งานอาคาร  และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

11. ดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล

12. งานตรวจสอบการรับน้ำเสีย  จากอาคารสถานประกอบการต่าง ๆ  ในเขตควบคุมการบำบัด                  

น้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย

13. ตรวจสอบควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารสถานประกอบการให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล

และมิให้ปล่อยน้ำเสียทำลายสภาพแวดล้อมของธรรมชาติ

14. งานตรวจสอบ  วิเคราะห์คุณภาพน้ำจากโรงบำบัดน้ำเสีย  แหล่งธรรมชาติและน้ำเสียน้ำทิ้ง

15. งานรับเรื่องราวคำร้องขออนุญาตต่อท่อเชื่อมท่อน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง  รวมทั้งการสำรวจทำผังแนวท่อ

และประมาณการจำนวนผู้ขออนุญาต

16. งานประมาณราคาและจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียม  และค่าใบอนุญาตขอต่อท่อน้ำเสียน้ำทิ้ง

รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ขออนุญาตต่อท่อเชื่อม
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17. งานรักษาความสะอาด  ถนน  ทางเท้า  และที่สาธารณะ  รวมทั้งการเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

18. งานออกแบบระบบการระบายน้ำทั่วไป  และระบบบำบัดน้ำเสีย

19. งานควบคุม  ดูแล  ระบบระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบประมาณรวม 48,477,900      บาท

สำนักการช่าง งบประมาณรวม 89,787,900      บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2554

เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานเคหะและชุมชน
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งาน
เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจำ
ค่าจ้างชั่วคราว

ค่าตอบแทนใช้สอย

และวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง
รวม

หน่วยงานเจ้าของ

งบประมาณ

รหัส

บัญชี

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน

5,153,900 101,800 1,400,000 426,000 0 0 0 7,081,700 สำนักการช่าง 241

- งานไฟฟ้าถนน 2,659,700 2,204,000 1,890,000 0 161,000 1,150,000 18,586,000 26,650,700 สำนักการช่าง 242

- งานสวนสาธารณะ 1,253,000 4,027,000 11,695,000 955,000 0 0 0 17,930,000 สำนักการช่าง 243

- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,835,700 1,255,500 4,787,000 80,000 0 0 9,288,100 17,246,300 สำนักการช่าง 244

- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 7,392,900 28,076,100 13,005,900 3,000 0 0 0 48,477,900 สำนักการสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

244

- งานบำบัดน้ำเสีย 2,268,500 4,763,700 4,670,000 4,720,000 0 0 4,457,000 20,879,200 สำนักการช่าง 245

          รวมจ่ายทั้งสิ้น 20,563,700 40,428,100 37,447,900 6,184,000 161,000 1,150,000 32,331,100 138,265,800



3-23

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2554

เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารสวัสดิการสังคม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ

มีประสิทธิภาพ

2. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานพัฒนาชุมชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่ทำ

1. งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชน

2. งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน

3. งานจัดระเบียบชุมชน

4. งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนในชุมชน

5. งานจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนในชุมชน

6. งานดำเนินการพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรม การศึกษา และสุขาภิบาล  สิ่งแวดล้อม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองสวัสดิการสังคม งบประมาณรวม 19,058,500      บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2554

เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

3-24

งาน
เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจำ
ค่าจ้างชั่วคราว

ค่าตอบแทนใช้สอย

และวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง
รวม

หน่วยงานเจ้าของ

งบประมาณ

รหัส

บัญชี

- งานบริหารทั่วไป 869,000 1,045,900 1,767,000 250,000 0 0 0 3,931,900 กองสวัสดิการสังคม 251

- งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน

2,567,200 0 6,819,400 0 5,740,000 0 0 15,126,600 กองสวัสดิการสังคม 252

          รวมจ่ายทั้งสิ้น 3,436,200 1,045,900 8,586,400 250,000 5,740,000 0 0 19,058,500



3-25

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2554

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 8,895,400      บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2554

เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ

3-26

งาน
เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจำ
ค่าจ้างชั่วคราว

ค่าตอบแทนใช้สอย

และวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง
รวม

หน่วยงานเจ้าของ

งบประมาณ

รหัส

บัญชี

- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 600,400 0 8,295,000 0 0 0 0 8,895,400 สำนักการศึกษา 263

          รวมจ่ายทั้งสิ้น 600,400 0 8,295,000 0 0 0 0 8,895,400



3-27

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2554

เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารกิจการทั่วไปของสำนักการช่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2. เพื่อวางแผนด้านการบริการสาธารณะในเขตเทศบาล

3. เพื่อให้การดำเนินงานด้านสถาปัตยกรรม  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์

4. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับงานควบคุมอาคารและผังเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับงานสาธารณูปโภคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์

6. เพื่อให้การดำเนินงานด้านซ่อมเครื่องจักรกลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่ทำ

1. เกี่ยวกับการบริหารงานในหน้าที่ของสำนักการช่างทั่วไป

2. เกี่ยวกับงานด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์

3. เกี่ยวกับการออกแบบ 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 26,649,300      บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2554

เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

3-28

งาน
เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจำ
ค่าจ้างชั่วคราว

ค่าตอบแทนใช้สอย

และวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง
รวม

หน่วยงานเจ้าของ

งบประมาณ

รหัส

บัญชี

- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 8,052,900 7,065,400 11,031,000 0 500,000 0 0 26,649,300 สำนักการช่าง 312

          รวมจ่ายทั้งสิ้น 8,052,900 7,065,400 11,031,000 0 500,000 0 0 26,649,300



3-29

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2554

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 1,633,000      บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2554

เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานการพาณิชย์

3-30

งาน
เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจำ
ค่าจ้างชั่วคราว

ค่าตอบแทนใช้สอย

และวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง
รวม

หน่วยงานเจ้าของ

งบประมาณ

รหัส

บัญชี

- งานตลาดสด 0 947,600 267,300 150,000 0 0 0 1,364,900 สำนักการสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

333

- งานโรงฆ่าสัตว์ 155,300 0 112,800 0 0 0 0 268,100 สำนักการสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

334

          รวมจ่ายทั้งสิ้น 155,300 947,600 380,100 150,000 0 0 0 1,633,000



3-31

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2554

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 117,702,500      บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2554

เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานงบกลาง

3-32

งาน
เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจำ
ค่าจ้างชั่วคราว

ค่าตอบแทนใช้สอย

และวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง
รวม

หน่วยงานเจ้าของ

งบประมาณ

รหัส

บัญชี

- งานงบกลาง 0 0 0 0 0 0 0 117,702,500 สำนักปลัดเทศบาล 411

          รวมจ่ายทั้งสิ้น 0 0 0 0 0 0 0 117,702,500



 
 
 
 

รายจายงบกลาง 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เทศบาลนครนครราชสีมา 
รายจายงบกลาง 

 
รายจายงบกลาง  ตั้งไว   117,702,500  บาท แยกเปน 

1. รายจายตามขอผูกพัน ตั้งไว   34,041,500  บาท 
1.1 คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ตั้งไว  750,000  บาท 

โดยคํานวณตั้งจายไวในอัตรารอยละ 1/6 ของงบประมาณรายรับจริงประจําปและ
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติมทุกฉบับของปท่ีผานมาของงบท่ัวไป ยกเวน เงินกู เงินจาย
ขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
ตามโครงการเงินกูท่ีใชในการพัฒนาเมืองหลัก เทศบาลมีงบประมาณรายรับจริงท่ัวไป
ประจําปท่ีผานมา 1,004,683,686.96 บาท หักเงินกู - บาท เงินจายขาดเงินสะสม - บาท  
เงินอุดหนุน 506,291,295.40 บาท คงเหลือยอดคํานวณ 498,392,391.56 บาท คิดรอยละ 
1/6 เปนเงิน 830,653.98 บาท ตั้งจายไว 750,000 บาท ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี มท 0313.4/ว 3889 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2538 

 

ปรากฎในดานการดําเนินงานอ่ืน     
แผนงานงบกลาง    

งานงบกลาง( จายจากรายได )                                                                   เปนเงิน 750,000 บาท  
   

1.2 เงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญของขาราชการสวนทองถิ่นที่ไมใช 
ตําแหนงครู ตั้งไว 

 
1,970,000  บาท 

สําหรับจายเปนเงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาครองชีพผูรับบํานาญของขาราชการสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2522 และฉบับเพ่ิมเตมิ 

 

ปรากฎในดานการดําเนินงานอ่ืน     
แผนงานงบกลาง    

งานงบกลาง( จายจากรายได )                                                               เปนเงิน 1,970,000 บาท  
   

1.3 เงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม ตั้งไว  10,529,700  บาท 
สําหรับจายสมทบกองทุนประกันสังคมโดยใหหักในอัตรารอยละ 10  ของคาจางท่ีจาย
ใหแกพนักงานจาง โดยคํานวณตามอัตราพนักงานจางของเทศบาลนครนครราชสีมา 
จํานวน 1,222 คน  
  + จายจากเงินรายได จํานวน 1,175 คน เปนเงิน 10,056,000 บาท  
  + จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 47 คน เปนเงิน 473,700 บาท 

 

ปรากฎในดานการดําเนินงานอ่ืน    
แผนงานงบกลาง   

งานงบกลาง( จายจากรายได )                                                                   เปนเงิน 10,056,000 บาท  
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งานงบกลาง( จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป )                                             เปนเงิน 473,700 บาท  

   

1.4 คาใชจายในการจัดการจราจร ตั้งไว  8,775,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดทําเครื่องหมายจราจร การปรับปรุงแกไขส่ิงจําเปน
ในดานการจราจร เพ่ือใหเกิดความสะดวก ปลอดภัยแกประชาชนท่ัวไปและเกิดความ
เปนระเบียบเรียบรอยภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาซ่ึงเทศบาลพิจารณาตั้งจาย
จากรายไดประเภทตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน คาปรับท่ีไดจากผูกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติจราจรทางบก ฯลฯ จึงไดจัดทําโครงการใชจายดานการจราจร โดยแยก
ดังนี ้
      - คาใชจายในการจัดหาวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับการจราจร เปนเงิน 3,000,000 บาท 
ประกอบดวย  

+ เครื่องหมายจราจรประเภทบังคับ ไดแก เครื่องหมายหยุด หามเขา หามจอด  
หามเล้ียว ใหตรงไป ใหจอดรถ เปนตน 

+ เครื่องหมายจราจรประเภทเตือน ไดแก ระวังคนขามถนน จอดรถยนต จอด 
รถจักรยานยนต เครื่องหมายแนะนําประเภทอ่ืน ๆ เปนตน 

+ จัดทําและปรับปรุงทางขาม (มาลาย) ตามถนนสายตาง ๆ 
+ จัดทําเครื่องหมายเตือนบนทางเดินรถ 
+ จัดทําโครงการติดตั้งกระจกโคงพรอมเสาตามถนน ตรอกซอยตางๆ ภายใน 

เขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
+ จัดทํา จัดหาอุปกรณเกี่ยวกับการจราจร เชน กรวยยางชนิด มีแถบสะทอนแสง  

เปนตน 
+ คาใชจายอ่ืนท่ีเกี่ยวเนื่องในดานการจราจร 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
- คาใชจายในการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรพรอมระบบควบคุม  

เปนเงิน 5,775,000 บาท โดยปรับปรุงดวงโคมใหเปนแบบ LED  พรอมนาฬิกานับถอย
หลัง จํานวน 10 จุด บริเวณสามแยกวัดใหมอัมพวนั แยกเต็กฮะ แยกตลาดหนองไผลอม 
แยกวัดหนองบัวรอง แยกปม ป.ต.ท. ถนนพิบูลละเอียด แยกรานเพรียบพรอม  
แยกคลังพลาซา ถนนจอมสุรางคยาตร แยกศาลหลักเมือง แยกธนาคารกรุงไทย 
สาขานครราชสีมา และแยกโรงพยาบาลมหาราช 
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 

 

ปรากฎในดานการดําเนนิงานอ่ืน    
แผนงานงบกลาง   

งานงบกลาง( จายจากรายได )                                                               เปนเงิน 8,775,000 บาท  
   

1.5 เงินทุนสําหรับการศึกษา ตั้งไว  1,580,000  บาท 
สําหรับจายเปนเงินทุนการศึกษาของสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล   
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ลูกจางประจํา พนักงานจาง และผูดูแลเด็กของศูนยเด็กเล็ก  
ปรากฎในดานการดําเนินงานอ่ืน    
แผนงานงบกลาง   

งานงบกลาง( จายจากรายได )                                                               เปนเงิน 1,300,000 บาท  
งานงบกลาง( จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป )                                             เปนเงิน 280,000 บาท  

   

1.6 เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ ตั้งไว  1,397,500  บาท 
สําหรับจายเปนเงินสมทบการดําเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพ จากสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) โดยการสนับสนุนการมีสวนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีเขารวมการดําเนินงานและตองออกสมทบไมนอยกวารอยละ 50 
ของคาบริการท่ีไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ

 

ปรากฎในดานการดําเนินงานอ่ืน    
แผนงานงบกลาง   

งานงบกลาง( จายจากรายได )                                                               เปนเงิน 1,397,500 บาท  
   

1.7 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ตั้งไว  9,039,300  บาท 
สําหรับจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวนทองถ่ิน โดย
คํานวณตั้งจายไวในอัตรารอยละ 2 ของรายไดประจําปตามงบประมาณท่ัวไป ไมรวม
รายไดจากพันธบัตร เงินกู เงินท่ีมีผูอุทิศให หรือเงินอุดหนุน ตามนัยหนังสือจังหวัด 
ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1798 ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 2552 ซ่ึงไดคํานวณจากรายได
ประจําปตามงบประมาณท่ัวไป จํานวน 600,960,800 บาท หักดวยเงินท่ีมีผูอุทิศให 
3,000,000 บาท เงินอุดหนุน 146,000,000 บาท คงเหลือยอดท่ีนํามาคํานวณ 
451,960,800 บาท รอยละ 2 เปนเงิน 9,039,216 บาท จึงตั้งจายไว 9,039,300 บาท 

 

ปรากฎในดานการดําเนินงานอ่ืน    
แผนงานงบกลาง   

งานงบกลาง( จายจากรายได )                                                               เปนเงิน 9,039,300 บาท  
   

2. เงินสํารองจาย ตั้งไว  12,603,000  บาท 
สําหรับจายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 ขอ 19  

ปรากฎในดานการดําเนินงานอ่ืน    
แผนงานงบกลาง   

งานงบกลาง( จายจากรายได )                                                               เปนเงิน 12,603,000 บาท  
   

3. เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการ ตั้งไว  58,058,000 บาท 
สําหรับจายเปนเงินชวยเหลืองบเฉพาะการการประปา เปนเงิน 57,738,000 บาท เพ่ือใช
ในกิจการประปา และสถานีขนสงแหงท่ี 1 เปนเงิน 320,000 บาท เพ่ือใชในการ
บริหารงานของสถานีขนสงแหงท่ี 1 

 

ปรากฎในดานการดําเนินงานอ่ืน    
แผนงานงบกลาง   
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งานงบกลาง( จายจากรายได )                                                               เปนเงิน 58,058,000 บาท  
   

4. เงินชวยคาทําศพ ตั้งไว  100,000 บาท 
สําหรับจายเปนคาทําศพกรณีพนักงานและลูกจางของเทศบาลนครนครราชสีมา 
ตายระหวางรับราชการ  

ปรากฎในดานการดําเนินงานอ่ืน    
แผนงานงบกลาง   

งานงบกลาง( จายจากรายได )                                                               เปนเงิน 100,000 บาท  
   

5. เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ตั้งไว  6,000,000 บาท 
สําหรับจายเปนคาเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ในชุมชนเทศบาลนครนครราชสีมา 
จํานวน 1,000 คน ๆ ละ 500 บาท ตอเดือน  

ปรากฎในดานการดําเนินงานอ่ืน    
แผนงานงบกลาง   

งานงบกลาง( จายจากรายได )                                                               เปนเงิน 6,000,000 บาท  
   

6. เบี้ยยังชีพคนพิการ ตั้งไว  6,000,000 บาท 
สําหรับจายเปนคาเบ้ียยังชีพคนพิการในเขตชุมชนเทศบาลนครนครราชสีมา 
จํานวน 1,000 คน ๆ ละ 500 บาท ตอเดือน  

ปรากฎในดานการดําเนินงานอ่ืน   
แผนงานงบกลาง   

งานงบกลาง( จายจากรายได )                                                               เปนเงิน 3,285,800 บาท  
งานงบกลาง( จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป )                                             เปนเงิน 2,714,200 บาท  
   

7. เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ตั้งไว  900,000 บาท 
สําหรับจายเปนคาเบ้ียยังชีพผูปวยเอดสในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
จํานวน 150 คน ๆ ละ 500 บาท ตอเดือน  

ปรากฎในดานการดําเนินงานอ่ืน   
แผนงานงบกลาง   

งานงบกลาง( จายจากรายได )                                                               เปนเงิน 900,000 บาท  
  

 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

สํานักปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
เทศบาลนครนครราชสีมา 

รายจายจําแนกตามหนวยงาน 
สํานักปลัดเทศบาล 

 
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งส้ิน       61,829,400 บาท  แยกเปน 

- รายจายประจํา     ตั้งไว  61,829,400 บาท 
              จายจากรายได     ตั้งไว  61,829,400 บาท 
              จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    ตั้งไว                  0   บาท 

- รายจายเพ่ือการลงทุน      ตั้งไว                     0   บาท 
 

รายจายประจํา  ตั้งไว  61,829,400 บาท แยกเปน  
หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว   27,363,800  บาท 

เงินเดือน ตั้งไว    24,908,800  บาท 
- เงินเดือน / คาตอบแทนผูบริหารเทศบาล ตั้งไว   2,737,000  บาท 

+ เงินเดือนนายกเทศมนตรี / รองนายกเทศมนตรี ตั้งไว  1,777,000  บาท 
สําหรับจายเปนเงินเดือนนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 46,280 บาท รองนายกเทศมนตรี 
จํานวน 4 อัตรา ๆ เดือนละ 25,450 บาท 

 

ปรากฎในดานบริหารท่ัวไป    
แผนงานบริหารงานท่ัวไป    

งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  1,777,000 บาท  
   

+ คาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี / รองนายกเทศมนตรี ตั้งไว  480,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 10,000 บาท 
รองนายกเทศมนตรี จํานวน 4 อัตรา ๆ เดือนละ 7,500 บาท 

 

ปรากฎในดานบริหารท่ัวไป    
แผนงานบริหารงานท่ัวไป    

งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  480,000 บาท  
   

+ คาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี / รองนายกเทศมนตรี ตั้งไว  480,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 10,000 บาท  
รองนายกเทศมนตรี จํานวน 4 อัตรา ๆ เดือนละ 7,500 บาท  

ปรากฎในดานบริหารท่ัวไป   
แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  480,000 บาท  
   

- เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว   20,277,500  บาท 
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สําหรับจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป  
ปรากฎในดานบริหารท่ัวไป   
แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  14,200,600 บาท  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

งานเทศกิจ( จายจากรายได )                                                                     เปนเงิน  423,300 บาท  
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย( จายจากรายได )              เปนเงิน  5,653,600 บาท  

   

- เงินเพ่ิมตางๆ ตั้งไว   717,300  บาท 
+ เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงขั้นสูง 

ของอันดับหรือตําแหนง ตั้งไว 147,100  บาท 

สําหรับจายใหพนักงานเทศบาล เปนคาตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล ผูไดรับ
เงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับตําแหนง  

ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป   
แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  136,400 บาท  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย( จายจากรายได )              เปนเงิน 10,700 บาท  
   

 + เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานเทศบาล ตั้งไว 143,000  บาท 
สําหรับจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานเทศบาล  
ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป   
แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  35,000 บาท  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย( จายจากรายได )              เปนเงิน  108,000 บาท  
   

+ คาตอบแทนรายเดือน ตั้งไว  427,200  บาท 
สําหรับจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาล ระดับ 9 เดือนละ 10,000 บาท รอง
ปลัดเทศบาล ระดับ 9 จํานวน 2 อัตรา เดือนละ 10,000 บาท และหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
ระดับ 8 เดือนละ 5,600 บาท 

 

ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป  
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  427,200 บาท  
   

- เงินประจําตําแหนงของผูบริหาร ตั้งไว  427,200  บาท 
+ เงินประจําตําแหนงปลัดเทศบาล ระดับ 9 ตั้งไว  120,000  บาท 

สําหรับจายเปนเงินประจําตําแหนงปลัดเทศบาล ระดับ 9 ในอัตราเดือนละ10,000 บาท  
ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป   
แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  120,000 บาท  
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+ เงินประจําตําแหนงรองปลัดเทศบาล ระดับ 9 ตั้งไว  240,000  บาท 
สําหรับจายเปนเงินประจําตําแหนงรองปลัดเทศบาล ระดับ 9 จํานวน 2 อัตรา ในอัตรา 
เดือนละ 10,000 บาท  

ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป   
แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  240,000 บาท  
   

+ เงินประจําตําแหนงหัวหนาสํานกัปลัดเทศบาล ระดับ 8 ตั้งไว  67,200  บาท 
สําหรับจายเปนเงินประจําตําแหนงหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ระดับ 8 ในอัตราเดือนละ 
5,600 บาท  

ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป   
แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

  งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  67,200 บาท  
   

- เงินเดือน/คาตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษาของผูบริหาร ตั้งไว  749,800  บาท 
สําหรับจายเปนเงินเดือน / คาตอบแทนเลขานุการ และท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี เปน
เงินเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 16,200 บาท และ
เงินเดือนท่ีปรึกษาของนายกเทศมนตรี จํานวน 4 อัตรา ๆ เดือนละ 11,570 บาท 

 

ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป   
แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  749,800 บาท  
   

คาจางประจํา ตั้งไว  2,455,000  บาท 
- คาจางลูกจางประจํา ตั้งไว  2,393,200  บาท 

สําหรับจายเปนเงินคาจางลูกจางประจํา และเงินปรับปรุงคาจางประจําป  
ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป   
แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  814,100 บาท  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

งานเทศกิจ( จายจากรายได )                                                                     เปนเงิน  1,234,400 บาท  
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย( จายจากรายได )              เปนเงิน  344,700 บาท  

   

- เงินเพ่ิมตาง ๆ ตั้งไว  61,800  บาท 
สําหรับจายเปนคาตอบแทนพิเศษของลูกจางประจํา ผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงขั้นสูง
ของอันดับหรือตําแหนง  

ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป   
แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  32,800 บาท  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

งานเทศกิจ( จายจากรายได )                                                                     เปนเงิน  14,800 บาท  
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งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย( จายจากรายได )              เปนเงิน  14,200 บาท  
   

หมวดคาจางชั่วคราว ตั้งไว  9,334,900  บาท 
คาจางชั่วคราว ตั้งไว  9,334,900  บาท 

- เงินเดือนหรือเงินที่จายเพ่ิมใหแกพนักงานจาง ตั้งไว  9,334,900  บาท 
สําหรับจายเปนเงินเดือนหรือเงินท่ีจายเพ่ิมใหแกพนักงานจาง และเงินเพ่ิมการครองชีพ
ช่ัวคราว  

ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป   
แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  2,449,600 บาท  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

งานเทศกิจ( จายจากรายได )                                                                     เปนเงิน  1,411,800 บาท  
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย( จายจากรายได )              เปนเงิน  5,473,500 บาท  

   

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสด ุตั้งไว  20,353,100  บาท 
คาตอบแทน  ตั้งไว  10,089,500  บาท 

- คาตอบแทน ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และเลขานุการสภา ตั้งไว  4,832,200  บาท 
+ คาตอบแทนประธานสภาเทศบาล ตั้งไว  305,400  บาท 

สําหรับจายเปนคาตอบแทนประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ 25,450 บาท  
ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป   
แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  305,400 บาท  
   

+ คาตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล ตัง้ไว  250,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ 20,830 บาท  
ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป   
แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  250,000 บาท  
   

+ คาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งไว  4,276,800  บาท 
สําหรับจายเปนคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 22 อัตรา ๆ เดือนละ 
16,200 บาท  

ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป   
แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  4,276,800 บาท  
   

- คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งไว  1,285,700  บาท 
+ คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้ือหรือจัดจางคณะกรรมการตรวจการจางและผู

ควบคุมงาน ตั้งไว 240,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้ือหรือจัดจาง คณะกรรมการตรวจการจาง  
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และผูควบคุมงาน 
ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป   
แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน 240,000 บาท  
   

+ คาตรวจผลงานและคาตอบแทนคณะกรรมการประเมินผล ตั้งไว  12,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาตรวจผลงานและคาตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลของพนักงาน
เทศบาลผูขอรับการประเมินบุคคลและผลงาน 

 

ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป   
แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  12,000 บาท  
   

+ คารางวัลกรรมการสอบ ตั้งไว  16,000  บาท 
สําหรับจายเปนคารางวัลกรรมการท่ีมีหนาท่ีดําเนินการสอบแขงขันสอบคัดเลือก หรือ
คัดเลือกขาราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบ 
พ.ศ. 2534 

 

ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป   
แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  16,000 บาท  
  

+ เงินเพ่ิมสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) ตั้งไว  17,700  บาท 

สําหรับจายเปนเงินเพ่ิมสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน  

ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป   
แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  17,700 บาท  
   

+ เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ ตั้งไว  1,000,000  บาท 
สําหรับจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษใหแกพนักงานลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง ของเทศบาลนครนครราชสีมา  

ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป   
แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน 1,000,000 บาท  
  

- คาเบี้ยประชุม ตั้งไว  40,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาเบ้ียประชุมกรรมการสภาเทศบาล เม่ือมีการประชุมเพ่ือกิจการเทศบาล 
เชน การตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล การตรวจรางเทศบัญญัติ และการประชุม 
อ่ืน ๆ 

 

ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป   
แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  40,000 บาท  
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- คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว  818,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแกพนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจํา พนักงานจาง และอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.)ตามระเบียบฯ  

ปรากฏในดานบริหารทั่วไป   
แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  300,000 บาท  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

งานเทศกิจ( จายจากรายได )                                                                     เปนเงิน  138,000 บาท  
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย( จายจากรายได )              เปนเงิน  380,000 บาท  

  

- คาเชาบาน ตั้งไว  327,600  บาท 

สําหรับจายเปนเงินคาเชาบานของพนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ  

ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป  
แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  288,000 บาท  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย( จายจากรายได )              เปนเงิน  39,600 บาท  
   

- เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว  626,000  บาท 
สําหรับจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล และลูกจางประจําของสํานัก
ปลัดเทศบาล ท่ีอยูในเกณฑท่ีจะตองจายเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ  

ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป   
แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  374,500 บาท  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

งานเทศกิจ( จายจากรายได )                                                                     เปนเงิน  91,500 บาท  
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย( จายจากรายได )              เปนเงิน  160,000 บาท  

  

- เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว  2,160,000  บาท 

สําหรับจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และ
ครอบครัว ตามสิทธิท่ีไดรับตามระเบียบฯ 

 

ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป  
แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  1,600,000 บาท  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

งานเทศกิจ( จายจากรายได )                                                                     เปนเงิน  240,000 บาท  
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย( จายจากรายได )              เปนเงิน  320,000 บาท  

   

คาใชสอย ตั้งไว  6,530,800  บาท 
- รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ ตั้งไว  894,000  บาท 
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สําหรับจายเปนรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ ดังนี ้
+ คาจางเหมาบริการเทาท่ีจําเปน เชน คายายเครื่องปรับอากาศคาปรับปรุง 

กระแสไฟฟาขัดของ และคาจางเหมาอ่ืน ๆ เทาท่ีจําเปน 
+ คาธรรมเนียมตาง ๆ เชน คาลงทะเบียนสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ฯลฯ 
+ คารับวารสาร และหนังสือพิมพรายวันของสํานักปลัดเทศบาล  
+ คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือตาง ๆ และคาจางพิมพของสํานักปลัดเทศบาล  
+ คาเบ้ียประกันภัยภาคบังคับรถยนตและรถจักรยานยนตตามพระราชบัญญัติ

ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 
+ คาระวางบรรทุกส่ิงของของเทศบาล 

 

ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป   
แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  830,000 บาท  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

งานเทศกิจ( จายจากรายได )                                                                     เปนเงิน  16,000 บาท  
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย( จายจากรายได )              เปนเงิน 48,000 บาท  

  

- รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว  1,136,000  บาท 

สําหรับจายเปนรายจายตาง ๆ ดังนี ้
+ คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภณัฑ เชน ซอมแซมรถยนต รถยนตดับเพลิง  

รถจักรยานยนต เครื่องสูบน้ํา เครื่องพิมพดีด เครื่องอัดสําเนา เครื่องคอมพิวเตอร  
โตะประชุมสภาเทศบาล เครื่องปรับอากาศ และครุภัณฑอ่ืน  ๆท่ีใชในการปฏิบัติราชการ
ของสํานักปลัดเทศบาล ท่ีชํารุด 

+ คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมส่ิงกอสราง เชน ซอมแซมสํานักงานเทศบาล บานพัก 
พนักงานเทศบาล บานพักปลัดเทศบาล บานพักรองปลัดเทศบาล และซอมแซมอ่ืน ๆ เทาท่ี
จําเปน 

 

ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป   
แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  496,000 บาท  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

งานเทศกิจ( จายจากรายได )                                                                     เปนเงิน  80,000 บาท  
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย( จายจากรายได )              เปนเงิน  560,000 บาท  

   

- รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว  3,466,400  บาท 
+ คาใชจายในโครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ตั้งไว  460,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล โดยจัดใหมีการอบรม
สัมมนาและศึกษาดูงานท้ังในประเทศและตางประเทศ ใหแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล ขาราชการ พนักงานเทศบาล และลูกจางจากทุกหนวยงาน จายเปนคาตอบแทน
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วิทยากร คาพาหนะ คาวัสดุ คาอาหาร คาท่ีพัก และคาใชจายอ่ืน ๆ โดยถัวจายภายในวงเงิน 
460,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป   
แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  460,000 บาท  
   

+ คารับรองผูท่ีมาเยี่ยมหรือมาตรวจงานเทศบาล ตั้งไว  600,000  บาท 
สําหรับจายเปนคารับรองผูท่ีมาเยี่ยมหรือมาตรวจงานเทศบาล และผูปฏิบัติงานเทศบาล 
และชมกิจการของเทศบาลเปนครั้งคราว โดยตั้งตามเกณฑในอัตราไมเกินปละ 1% ของ
รายไดจริงในปงบประมาณท่ีลวงมาโดยไมรวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาดเงิน
สะสม และเงินท่ีมีผูอุทิศให ตามหนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 2381 
ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2548 เทศบาลมีรายไดจริงในปงบประมาณท่ีลวงมาเปนเงิน 
1,004,683,686.96 บาท หักเงินอุดหนุน 506,291,295.40 บาท เงินท่ีมีผูอุทิศให 3,505,420.34 
บาท คงเหลือยอดท่ีนํามาคํานวณ 494,886,971.22 บาท รอยละ 1 เปนเงิน 4,948,869.71 
บาท  จึงตั้งจายไว เปนเงิน 600,000 บาท 

 

ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป   
แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  600,000 บาท  
   

+ คาเล้ียงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลหรือคณะกรรมการ ตั้งไว  32,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาเล้ียงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ โดยตั้งงบประมาณตามหนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี มท 0808.4/ ว 2381 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2548 

 

ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป   
แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  32,000 บาท  
   

+ คาใชจายในโครงการรณรงคการลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล ตั้งไว  96,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการรณรงคการลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล โดยจายเปน
คาตอบแทน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาผาเย็น ลูกอม และวัสดุอ่ืน ๆ ในชวงเทศกาลตาง ๆ 
เชน วันหยุดปใหม สงกรานต ฯลฯ โดยถัวจายภายในวงเงิน 96,000 บาท  
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 

 

ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป   
แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย( จายจากรายได )              เปนเงิน  96,000 บาท  
   

+ คาใชจายในโครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ตั้งไว  216,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน  
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ประมาณ 80 คน โดยจายเปนคาอาหาร คาตอบแทนวิทยากร คาเครื่องเขียน แบบพิมพ คา
วัสดุในการฝกอบรม คาชุดฝกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) และคาใชจาย 
อ่ืน ๆ ท่ีจําเปนในโครงการ โดยถัวจายภายในวงเงิน 216,000 บาท  
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป   
แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย( จายจากรายได )              เปนเงิน  216,000 บาท  
   

+ คาใชจายในโครงการฝกซอมแผนระงับอัคคีภัยและอพยพประชาชนในชุมชน  
ตั้งไว 52,800  บาท 

สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการฝกซอมแผนระงับอัคคีภัยและอพยพประชาชนใน
ชุมชน โดยจายเปนคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่มคาตอบแทนวิทยากร คาเครื่องเขียน
แบบพิมพ คาน้ํามันเช้ือเพลิง คาวัสดุในการฝกอบรม และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนใน
โครงการ โดยถัวจายภายในวงเงิน 52,800 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 

 

ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป   
แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย( จายจากรายได )              เปนเงิน  52,800 บาท  
   

+ คาใชจายในโครงการรณรงคพัฒนาวันอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ตั้งไว  9,600  บาท 

สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการรณรงคพัฒนาวันอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
ผูเขารวมพัฒนา จํานวนประมาณ 200 คน โดยจายเปนคาอาหาร และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ี
จําเปนในโครงการ โดยถัวจายภายในวงเงิน 9,600 บาท 
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 

 

ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป   
แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย( จายจากรายได )              เปนเงิน  9,600 บาท  
   

+ คาใชจายในโครงการจัดกจิกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 5 ธันวามหาราช ตั้งไว 2,000,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันเฉลิม 
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 5 ธันวามหาราช และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ี
จําเปนในโครงการ โดยถัวจายภายในวงเงิน 2,000,000 บาท  
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 

 

ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป   
แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  2,000,000 บาท  
   

- รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ ตั้งไว  1,034,400  บาท 
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+ คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งไว  482,400  บาท 

สําหรับจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เปนคาเบ้ียเล้ียงเดินทาง 
คาพาหนะเดินทาง และคาเชาท่ีพักในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง 

 

ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป   
แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  358,400 บาท  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

งานเทศกิจ( จายจากรายได )                                                                     เปนเงิน  4,000 บาท  
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย( จายจากรายได )              เปนเงิน  120,000 บาท  

   

+ คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ ตั้งไว  240,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ เปนคาเบ้ียเล้ียงเดินทาง  
คาพาหนะเดินทาง คาเชาท่ีพัก คารับรอง และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน เนื่องในการเดินทางไป
ราชการตางประเทศ ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และ
พนักงานเทศบาล 

 

ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป   
แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  240,000 บาท  
   

+ คาของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล ตั้งไว  16,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล เพ่ือจายเปนคาของขวัญหรือเงิน
รางวัลในการตอบแทนแกบุคคลหรือหนวยงานตาง ๆ ท่ีทําคุณประโยชนใหกับเทศบาล เชน 
ใบประกาศเกียรติคุณ โล หรือในการจัดอบรมสัมมนา และพิธีการตาง ๆ ฯลฯ 

 

ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป   
แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  16,000 บาท  
   

+ คาซ้ือพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา ตั้งไว  16,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาซ้ือพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา ในงาน 
ฉลองชัยชนะของทาวสุรนารี งานถวายบังคมพระบรมรูปทรงมา และงานอ่ืนเทาท่ีจําเปน  

ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป   
แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน 16,000 บาท  
   

+ คาชดใชความเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนสําหรับผูประสบภัย ตั้งไว  240,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาชดใชความเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนสําหรับผูประสบภัย 
จากรถของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน และอ่ืน  ๆ
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ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป   
แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  240,000 บาท  
   

+ คาใชจายในโครงการรณรงครักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ 
บานเมือง ตั้งไว 40,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการรณรงครักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง โดยจายเปนคาวัสดุ และคาใชจายอ่ืน ๆ โดยถัวจายภายในวงเงิน 
40,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 

 

ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป   
แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

งานเทศกิจ( จายจากรายได )                                                                     เปนเงิน  40,000 บาท  
   

คาวัสด ุ ตั้งไว  3,732,800  บาท 

- วัสดุสํานักงาน ตั้งไว  488,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาวัสดุอุปกรณ เครื่องเขียน แบบพิมพ ใชในสํานักงานเชน กระดาษ หมึก 
ปากกา ดินสอ กรรไกร ยางลบ ฯลฯ คาใชจายในการจัดทําคูมือ หนังสือ ระเบียบ กฎหมาย 
เอกสารของเทศบาล และแบบพิมพเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร (ทร.ตาง ๆ) และงานบัตร
ประจําตัวประชาชน 

 

ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป   
งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  400,000 บาท  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานเทศกิจ( จายจากรายได )                                                                     เปนเงิน  48,000 บาท  
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย( จายจากรายได )              เปนเงิน  40,000 บาท  
   

- วัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว  156,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาอุปกรณไฟฟาตาง ๆ เชน หลอดไฟฟาในสํานักงาน ฟวส อุปกรณเครื่อง
ขยายเสียง เครื่องอัดเทปอ่ืน ๆ และอุปกรณเครื่องรับ-สง วิทยุส่ือสาร เชน แบตเตอรี่ (ถาน) 
วิทยุมือถือ 

 

ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป   
แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  24,000 บาท  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

งานเทศกิจ( จายจากรายได )                                                                     เปนเงิน  24,000 บาท  
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย( จายจากรายได )              เปนเงิน  108,000 บาท  
   

- วัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว  144,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาไมกวาด ผงซักฟอก แปรง น้ํายาดับกล่ิน มุง แกวน้ํา ชุดกาแฟ จาน และ
อุปกรณตาง ๆ 

 

ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป   
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แผนงานบริหารงานท่ัวไป   
งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  120,000 บาท  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานเทศกิจ( จายจากรายได )                                                                     เปนเงิน  8,000 บาท  
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย( จายจากรายได )              เปนเงิน  16,000 บาท  
   

- วัสดุกอสราง ตั้งไว  84,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาวัสดุกอสรางตาง ๆ เพ่ือซอมแซมทรัพยสินในกรณีเทศบาลจัดทํางาน เชน 
ซอมสํานักงานเทศบาล บานพักพนักงาน และจัดซ้ือเครื่องมือ เครื่องใชตาง ๆ เชน ฆอน 
เสียม ฯลฯ เทาท่ีจําเปน 

 

ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป   
แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  40,000 บาท  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

งานเทศกิจ( จายจากรายได )                                                                     เปนเงิน  4,000 บาท  
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย( จายจากรายได )              เปนเงิน  40,000 บาท  
   

- วัสดุยานพาหนะและขนสง ตัง้ไว  272,000  บาท 

สําหรับจายเปนคายางนอก ยางใน น้ํามันเบรค หัวเทียน แบตเตอรี่ กุญแจ ตาง ๆ อะไหล
รถยนต เครื่องสูบน้ําดับเพลิง ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใชในการบํารุงรักษาหรือซอมแซม
วัสดุตาง ๆ และอ่ืน ๆ ทดแทนท่ีชํารุด 

 

ปรากฏในดานบริหารทั่วไป   
แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  40,000 บาท  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

งานเทศกิจ( จายจากรายได )                                                                     เปนเงิน  8,000 บาท  
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย( จายจากรายได )              เปนเงิน  224,000 บาท  
   

- วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว  1,640,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาน้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด และน้ํามันหลอล่ืน อ่ืน ๆ เพ่ือใชกับ
รถยนต รถจักรยานยนตของสํานักปลัดเทศบาล 

 

ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป   
แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  960,000 บาท  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

งานเทศกิจ( จายจากรายได )                                                                     เปนเงิน  120,000 บาท  
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย( จายจากรายได )              เปนเงิน  560,000 บาท  
   

- วัสดุการเกษตร ตั้งไว  160,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาจัดซ้ือพันธุไมดอก ไมประดับ ฯลฯ เทาท่ีจําเปนเพ่ือประดับภายในบริเวณ
สวนหยอมโดยรอบสํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 

 



3-1-13 

ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป   
แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  160,000 บาท  
   

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว  32,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาวัสดุอุปกรณในการจัดทําปาย และอุปกรณเกี่ยวกับการเผยแพรขาวสาร
กิจกรรมการปฏิบัติงาน ตามระเบียบฯ 

 

ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป   
แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  8,000 บาท  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

งานเทศกิจ( จายจากรายได )                                                                     เปนเงิน  8,000 บาท  
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย( จายจากรายได )              เปนเงิน 16,000 บาท  
   

- วัสดุเคร่ืองแตงกาย ตั้งไว  104,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาเครื่องแบบและชุดปองกันอันตรายขณะปฏิบัติงานของพนักงานดับเพลิง
และพนักงานเทศกิจ เชน ชุดปฏิบัติการ รองเทาดับเพลิง หมวกดับเพลิง เส้ือคลุมดับเพลิง 
เส้ือกั๊กสะทอนแสง เส้ือกันฝน หมวกนิรภัย ฯลฯ ตามระเบียบฯ 

 

ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป   
แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

งานเทศกิจ( จายจากรายได )                                                                     เปนเงิน  24,000 บาท  
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย( จายจากรายได )              เปนเงิน  80,000 บาท  
   

- วัสดุกีฬา ตั้งไว  4,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาวัสดุท่ีใชในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานรักษาความสงบ
เรียบรอยและความม่ันคง เชน นกหวีด ฯลฯ เทาท่ีจําเปน 

 

ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป   
แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

งานเทศกิจ( จายจากรายได )                                                                     เปนเงิน  4,000 บาท  
   

- วัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว  328,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร เชน กระดาษพิมพตอเนื่อง หัวพิมพ หรือแถบ
พิมพ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร โปรแกรมคอมพิวเตอร ผงหมึก และอ่ืน  ๆ

 

ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป   
แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  240,000 บาท  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

งานเทศกิจ( จายจากรายได )                                                                     เปนเงิน  48,000 บาท  
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย( จายจากรายได )              เปนเงิน  40,000 บาท  
   

- วัสดุอื่นๆ ตั้งไว  320,800  บาท 
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สําหรับจายเปนคาวัสดุอ่ืน ๆ ท่ีไมเขาลักษณะรายจายประเภทอ่ืน ๆ เทาท่ีจําเปน เชน สายสง
น้ํา ไมชักขอ ขอแยกทางสงน้ํา หัวฉีดน้ําดับเพลิงชนิดฟอกซไฟรเตอร ฯลฯ 

 

ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป   
แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  800 บาท  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย( จายจากรายได )              เปนเงิน 320,000 บาท  
   

หมวดคาสาธารณูปโภค ตั้งไว  4,447,600  บาท 

คาสาธารณูปโภค ตั้งไว  4,447,600  บาท 

- คาไฟฟา ตั้งไว  2,715,600  บาท 
สําหรับจายเปนคากระแสไฟฟาสํานักการชาง งานทะเบียนราษฎร สถานีดับเพลิงถนน
จอมสุรางคยาตร และสาขาสุรนารายณ สถานียอยแหงท่ี 2 (การเคหะ) ตึกสํานักงานเทศบาล 
อาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ป อาคารศูนยประสานงานสมาชิกสภาเทศบาล หองเก็บ
พัสดุของงานเทศกิจบริเวณสํานักงานเทศบาล และไฟสองสวางบริเวณถนน ไฟใตอาคาร
แฟลตหม่ืนไวย ของสํานักงานเทศบาล ฯลฯ 

 

ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป   
แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  2,434,000 บาท  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

งานเทศกิจ( จายจากรายได )                                                                     เปนเงิน  1,600 บาท  
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย( จายจากรายได )              เปนเงิน  280,000 บาท  
   

- คาน้ําประปา ตั้งไว  100,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาน้ําประปาประจําตึกสํานักการชาง สถานีดับเพลิงถนนจอมสุรางคยาตร 
สาขาสุรนารายณ ตึกสํานักงานเทศบาล อาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ป และอาคาร
ศูนยประสานงานสมาชิกสภาเทศบาล ฯลฯ  

 

ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป   
แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  80,000 บาท  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย( จายจากรายได )              เปนเงิน  20,000 บาท  
   

- คาโทรศัพท ตั้งไว  592,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาโทรศัพทสํานักงานเทศบาล คาโทรศัพทมือถือประจําตําแหนง
นายกเทศมนตรแีละปลัดเทศบาล งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานียอยแหงท่ี 1 
(สุรนารายณ) และแหงท่ี 2(การเคหะ) ฯลฯ 

 

ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป   
แผนงานบริหารงานท่ัวไป   
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งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  560,000 บาท  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

งานเทศกิจ( จายจากรายได )                                                                     เปนเงิน  12,000 บาท  
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย( จายจากรายได )              เปนเงิน 20,000 บาท  
   

- คาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซ้ือดวงตราไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย  
ตั้งไว 240,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาไปรษณียโทรเลข คาธนาณัติ และดวงตราไปรษณียากร และคาโทรเลข
ในการติดตอราชการของเทศบาลนครนครราชสีมา 

 

ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป   
แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  240,000 บาท  
   

- คาบริการทางดานโทรคมนาคม ตั้งไว  800,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาใชจายในการเปนสมาชิกอินเตอรเน็ต เชน คาสมาชิก คาใชบริการ
โทรศัพท คาดูแลรักษาเวปไซท คาเชาเครื่องแมขาย คาจางทําโปรแกรม และคาใชจายอ่ืนท่ี
เกี่ยวของ ฯลฯ 

 

ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป   
แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  800,000 บาท  
   

หมวดเงินอุดหนุน                            ตั้งไว  300,000  บาท 

เงินอุดหนุน ตั้งไว 300,000  บาท 

- เงินอุดหนุนสวนราชการ เอกชนหรือกิจการเปนสาธารณประโยชน ตั้งไว  300,000  บาท 
สําหรับจายเปนเงินอุดหนุนสํานักงานสวนน้ําบุงตาหล่ัวเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลท่ี 9 กองทัพ
ภาคท่ี 2 ในการชําระคากระแสไฟฟาและการซอมบํารุงอุปกรณไฟฟา ของสวนน้ําบุง
ตาหล่ัวเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลท่ี 9 ตามหนังสือสํานักงานสวนน้ําบุงตาหล่ัวเฉลิม 
พระเกียรติ รัชกาลท่ี 9 ท่ี กห 0482.041 /57 ลงวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2553 (จะดําเนินการ 
เม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ) 

 

ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป   
แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  300,000 บาท  
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หมวดรายจายอื่น ตั้งไว   30,000  บาท 

- คาจางที่ปรึกษาซ่ึงไมเกี่ยวกับครุภัณฑหรือส่ิงกอสราง ตั้งไว  30,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาจางท่ีปรึกษาประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการของเทศบาลนคร
นครราชสีมา เพ่ือกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ  

ปรากฏในดานบริหารท่ัวไป   
แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  30,000 บาท  
   
   

 

 

 

 

 



 
 
 
 

กองวิชาการและแผนงาน 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เทศบาลนครนครราชสีมา 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

กองวิชาการและแผนงาน 
 

ตั้งงบประมาณรายจายทั้งส้ิน       14,948,900  บาท  แยกเปน 
- รายจายประจํา     ตั้งไว  14,948,900  บาท 

              จายจากรายได     ตั้งไว  14,948,900  บาท 
              จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    ตั้งไว                  0  บาท 

- รายจายเพ่ือการลงทุน      ตั้งไว                     0  บาท 
 

รายจายประจํา    ตั้งไว  14,948,900  บาท แยกเปน  
หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา   ตั้งไว       4,065,600  บาท 

เงินเดือน   ตั้งไว    4,065,600  บาท 
- เงินเดือนพนักงานเทศบาล   ตั้งไว  3,895,200  บาท 

สําหรับจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป  
ปรากฎในดานบริหารท่ัวไป    
แผนงานบริหารงานท่ัวไป    

งานวางแผนสถิติและวิชาการ(จายจากรายได)                                         เปนเงิน  3,895,200 บาท  
   

     - เงินเพ่ิมตาง ๆ   ตั้งไว  103,200  บาท 
สําหรับจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน  
ระดับ 8 เดือนละ 5,600 บาท และเงินเพ่ิมคาครองชีพช่ัวคราวของพนักงานเทศบาล  
ปรากฎในดานบริหารท่ัวไป    
แผนงานบริหารงานท่ัวไป    

งานวางแผนสถิติและวิชาการ(จายจากรายได)                                         เปนเงิน   103,200 บาท  
   

      - เงินประจําตําแหนงของผูบริหาร   ตั้งไว  67,200  บาท 
สําหรับจายเปนเงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน  
ระดับ 8 เดือนละ 5,600 บาท   
ปรากฎในดานบริหารท่ัวไป    
แผนงานบริหารงานท่ัวไป    

งานวางแผนสถิติและวิชาการ(จายจากรายได)                                         เปนเงิน   67,200 บาท  
   

หมวดคาจางชั่วคราว   ตั้งไว   893,700  บาท 
          คาจางชั่วคราว  ตั้งไว  893,700  บาท 
          - เงินเดือนหรือเงินที่จายเพ่ิมใหแกพนักงานจาง   ตั้งไว  893,700  บาท 
สําหรับจายเปนเงินเดือนหรือเงินท่ีจายเพ่ิมใหแกพนักงานจาง และเงินเพ่ิมการครองชีพ  
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ช่ัวคราว   
ปรากฎในดานบริหารท่ัวไป    
แผนงานบริหารงานท่ัวไป    

งานวางแผนสถิติและวิชาการ(จายจากรายได)                                         เปนเงิน  893,700 บาท  
   

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสด ุ  ตั้งไว   9,917,600  บาท 
          คาตอบแทน    ตัง้ไว  811,600  บาท 
          - คาเบี้ยประชุม   ตั้งไว  1,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาเบ้ียประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและคณะกรรมการ  

สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลสําหรับขาราชการอ่ืนหรือบุคคลภายนอก  

ท่ีใหการชวยเหลือทางเทศบาลในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลประจําปท่ีมิใช  

กระทรวงมหาดไทย   
ปรากฎในดานบริหารท่ัวไป    
แผนงานบริหารงานท่ัวไป    

งานวางแผนสถิติและวิชาการ(จายจากรายได)                                         เปนเงิน    1,000 บาท  
   

          - คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   ตั้งไว  300,000  บาท 
สําหรับจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแกพนักงานเทศบาล  

และลูกจางท่ีตองปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ปรากฎในดานบริหารท่ัวไป    
แผนงานบริหารงานท่ัวไป    

งานวางแผนสถิติและวิชาการ(จายจากรายได)                                         เปนเงิน  300,000 บาท  
   

          - คาเชาบาน   ตั้งไว  160,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ตามสิทธิท่ีไดรับตามระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทย  
ปรากฎในดานบริหารท่ัวไป    
แผนงานบริหารงานท่ัวไป    

งานวางแผนสถิติและวิชาการ(จายจากรายได)                                         เปนเงิน  160,000 บาท  
   

    - เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว  50,000  บาท 
สําหรับจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  
ตามสิทธิท่ีไดรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ปรากฎในดานบริหารท่ัวไป    
แผนงานบริหารงานท่ัวไป    

งานวางแผนสถิติและวิชาการ(จายจากรายได)                                         เปนเงิน   50,000 บาท  
   

    - เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล   ตั้งไว  300,000  บาท 
สําหรับจายเปนคารักษาพยาบาล สําหรับพนักงานเทศบาลและครอบครัวตามสิทธิท่ี  
ไดรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
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ปรากฎในดานบริหารท่ัวไป    
แผนงานบริหารงานท่ัวไป    

งานวางแผนสถิติและวิชาการ(จายจากรายได)                                         เปนเงิน  300,000 บาท  
   

    - เงินคาชวยเหลือบุตร   ตั้งไว  600  บาท 
สําหรับจายเปนเงินคาชวยเหลือบุตรของพนักงานเทศบาลตามสิทธิท่ีไดรับ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ปรากฎในดานบริหารท่ัวไป    
แผนงานบริหารงานท่ัวไป    

งานวางแผนสถิติและวิชาการ(จายจากรายได)                                         เปนเงิน  600 บาท  
   

คาใชสอย   ตั้งไว  3,900,000  บาท 
          - รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ   ตั้งไว  1,000,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาใชจาย ดังนี ้   

         + คาจางเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการตาง ๆ เชน คาจางดําเนินคดี ฯลฯ  

         + คาธรรมเนียมตาง ๆ กรณีท่ีเทศบาลมีการดําเนินการฟองคด ีเชน คดีภาษ ี  

โรงเรือนภาษีคาเชา และคดีอ่ืน ๆ เทาท่ีจําเปน  

         + คาเย็บเขาปกหนังสือ เชน แผนพัฒนาเทศบาล เทศบัญญัติงบประมาณ   

รายจายฯลฯ  

         + คาจางเหมาบริการตาง ๆ เชน คาจางเหมาบุคคลภายนอกซักผามาน  ตัดตอ  

ภาพยนตรว.ีดี.โอ.เทป หรือจางถายทําวีดีทัศน จางทําอักษรพยัญชนะตัวเลขพลาสติก  

เพ่ือเผยแพรกิจกรรมตาง ๆ ของเทศบาลหรือจายเปนคาจางเหมาโฆษณาและ  

เผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงภาพยนตรหรือส่ิงพิมพตาง ๆ ฯลฯ  

        + คารับวารสารขาวนิตยสาร หรือหนังสือพิมพรายวัน จากสวนกลางและทองถ่ิน  

เพ่ือติดตามขาวความเคล่ือนไหวของเหตุการณบานเมืองและเพ่ือประโยชนในการ  

เผยแพรประชาสัมพันธ  

       + คาเบ้ียประกันภัยรถยนตและรถจักรยานยนตภาคบังคับตามพระราชบัญญตั ิ  

ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535   
ปรากฎในดานบริหารท่ัวไป    
แผนงานบริหารงานท่ัวไป    

งานวางแผนสถิติและวิชาการ(จายจากรายได)                                         เปนเงิน  1,000,000 บาท  
   

- รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน   ตั้งไว  400,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาใชจาย ดังนี ้  
      + คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑตาง ๆ ไดแก เครื่องพิมพดีด, เครื่องโรเนียว,  

รถจักรยานยนต, รถยนต, คอมพิวเตอร, เครื่องปรับอากาศ , เครื่องคํานวณเลข ,  

ไมโครโฟน,วิทยุ,กลองถายภาพ ฯลฯ   
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     + คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมส่ิงกอสราง ของกองวิชาการและแผนงาน เชน  

ประต-ูหนาตาง, หองน้ํา,ปายประกาศ ฯลฯ  
ปรากฎในดานบริหารท่ัวไป    
แผนงานบริหารงานท่ัวไป    

งานวางแผนสถิติและวิชาการ(จายจากรายได)                                         เปนเงิน  400,000 บาท  
   

- รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   ตั้งไว  2,400,000  บาท 
     + คาใชจายในโครงการอบรมสัมมนาเพ่ิมศักยภาพบุคลากรดานการประชาสัมพันธ 700,000  บาท 
ของเทศบาลนครนครราชสีมา ตั้งไว  
สําหรับจายเปนคาใชจายในการอบรมสัมมนาบุคลากรดานการประชาสัมพันธของ  
เทศบาลและหนวยงานท่ีเกี่ยวของโดยจายเปนคาอาหาร คาอาหารวาง คาท่ีพัก   
คาวิทยากรคาพาหนะและคาใชจายอ่ืนๆ โดยถัวจายภายในวงเงิน700,000 บาท  

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)  
ปรากฎในดานบริหารท่ัวไป    
แผนงานบริหารงานท่ัวไป    

งานวางแผนสถิติและวิชาการ(จายจากรายได)                                         เปนเงิน  700,000 บาท  
    + คาใชจายในโครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา ตั้งไว  600,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาใชจายในการทบทวนแผนยุทธศาสตร คาใชจายในการจัดทํา  
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา และคาใชจายในการจัดการสํารวจปญหาความ  
ตองการของประชาชน จัดประชุมประชาคมเมือง โดยจายเปนคาอาหาร  
อาหารวาง คาท่ีพัก คาวิทยากร คาพาหนะและคาใชจายอ่ืน ๆโดยถัวจายภายในวงเงิน  

600,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)  
ปรากฎในดานบริหารท่ัวไป    
แผนงานบริหารงานท่ัวไป    

งานวางแผนสถิติและวิชาการ(จายจากรายได)                                         เปนเงิน  600,000 บาท  
    + คาใชจายในโครงการสงเสริมและอนุรกัษเผยแพรพันธุกลวยไม ตั้งไว  1,000,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสริมและอนุรักษเผยแพรพันธุกลวยไมโดย  

จายเปนคาจัดนิทรรศการและกิจกรรม ประกวดกลวยไม การออกรานสินคาตาง  ๆ  

และการแสดงอ่ืน ๆ และคาใชจายอ่ืนๆ โดยถัวจายภายในวงเงิน 1,000,000 บาท  

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)  
ปรากฎในดานบริหารท่ัวไป    
แผนงานบริหารงานท่ัวไป    

งานวางแผนสถิติและวิชาการ(จายจากรายได)                                         เปนเงิน  1,000,000 บาท  
    + คาใชจายในโครงการสงเสริมและประชาสัมพันธการทองเท่ียว (Road Show)  
ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ตั้งไว 100,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสริมและประชาสัมพันธการทองเท่ียวโดยจาย  
เปนคาเชาบูธ  คาปาย คาถายเอกสาร และคาใชจายอ่ืนๆ โดยถัวจายภายในวงเงิน  
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100,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)  
ปรากฎในดานบริหารท่ัวไป    
แผนงานบริหารงานท่ัวไป    

งานวางแผนสถิติและวิชาการ(จายจากรายได)                                         เปนเงิน  100,000 บาท  
   

- รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ   
รายจายหมวดอื่น ๆ   ตั้งไว 100,000  บาท 
สําหรับจายเปนรายจายตาง ๆ ดังนี ้  
      + คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เปนคาเบ้ียเล้ียงเดินทาง  

คาพาหนะเดินทางและคาเชาท่ีพักระหวางเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักร  

ของพนักงานเทศบาลหรือเปนคาขนยายส่ิงของในกรณีท่ีมีการโอน(ยาย)ไปรับราชการ  

ท่ีเทศบาลอ่ืน  

     + คาของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัลในการตอบแทนแกบุคคลหรือหนวยงาน  

ตาง ๆ  ท่ีทําคุณประโยชนใหกับเทศบาล เชน ใบประกาศเกียรติคุณ โล ฯลฯ  
ปรากฎในดานบริหารท่ัวไป    
แผนงานบริหารงานท่ัวไป    

งานวางแผนสถิติและวิชาการ(จายจากรายได)                                         เปนเงิน  100,000 บาท  
   

คาวัสด ุ   ตั้งไว  5,206,000  บาท 
      - วัสดุสํานักงาน   ตั้งไว  1,716,000  บาท  
สําหรับจายเปนคาเครื่องเขียนแบบพิมพ และอุปกรณเครื่องใชสํานักงานตามความ  

จําเปน เชน กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ ฯลฯ  และคาจัดทําเอกสารเผยแพร  

ประชาสัมพันธงานและกิจการของเทศบาล เชน หนังสือขาวเทศบาล หนังสือรายงาน  

ผลการดําเนินงานและกิจกรรมของเทศบาล เอกสารแนะนําเทศบาลและสถานท่ี  

ทองเท่ียวของจังหวัดนครราชสีมาเอกสารคูมือ แผนพับ เพ่ือการประชาสัมพันธ  

งานเทศบาล แผนปลิวสติ๊กเกอร คําขวัญ คําเชิญชวนตาง ๆ เปนตน  
ปรากฎในดานบริหารท่ัวไป    
แผนงานบริหารงานท่ัวไป    

งานวางแผนสถิติและวิชาการ(จายจากรายได)                                         เปนเงิน  1,716,000 บาท  
   

- วัสดุไฟฟาและวิทยุ   ตั้งไว  40,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาอุปกรณไฟฟาตาง ๆ เชน หลอดไฟฟา สายไฟ อะไหลทรานซิสเตอร  

สายลําโพง น้ํายาลางหัวเทป ตะกั่ว ฟวส นอต สปอตไลท ถานไฟฉาย ฯลฯ  
ปรากฎในดานบริหารท่ัวไป    
แผนงานบริหารงานท่ัวไป    

งานวางแผนสถิติและวิชาการ(จายจากรายได)                                         เปนเงิน  40,000 บาท  
   

- วัสดุงานบานงานครัว   ตั้งไว  20,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาแปรง ไมกวาด ผงซักฟอก ฯลฯ  
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ปรากฎในดานบริหารท่ัวไป    
แผนงานบริหารงานท่ัวไป    

งานวางแผนสถิติและวิชาการ(จายจากรายได)                                         เปนเงิน  20,000 บาท  
   

- วัสดุกอสราง   ตั้งไว  10,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาวัสดุ ประเภทไมตาง ๆ แปรงทาสี ทินเนอร สังกะสี  ตะปู ฯลฯ  
ท่ีเกี่ยวกับการกอสราง  
ปรากฎในดานบริหารท่ัวไป    
แผนงานบริหารงานท่ัวไป    

งานวางแผนสถิติและวิชาการ(จายจากรายได)                                         เปนเงิน  10,000 บาท  
   

- วัสดุยานพาหนะและขนสง   ตั้งไว  20,000  บาท 
สําหรับจายเปนคายางนอก ยางใน น้ํามันเบรค หัวเทียน แบตเตอรี ่  
และอ่ืน ๆ สําหรับรถยนตและรถจักรยานยนต ของ  
กองวิชาการและแผนงาน  
ปรากฎในดานบริหารท่ัวไป    
แผนงานบริหารงานท่ัวไป    

งานวางแผนสถิติและวิชาการ(จายจากรายได)                                         เปนเงิน  20,000 บาท  
   

- วัสดุเชือ้เพลิงและหลอลื่น   ตั้งไว  200,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืนสําหรับรถจักรยานยนตและรถยนตเพ่ือ  
ใชติดตอราชการตามความจําเปนของกองวิชาการและแผนงาน  
ปรากฎในดานบริหารท่ัวไป    
แผนงานบริหารงานท่ัวไป    

งานวางแผนสถิติและวิชาการ(จายจากรายได)                                         เปนเงิน  200,000 บาท  
   

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร   ตั้งไว  2,800,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรประเภทตาง ๆ เชน ฟลมถายรูป รูปภาพ  
กิจกรรม เทป สไลด ทําปายประกาศแผนพลาสติก ปายประชาสัมพันธกิจกรรมตาง  ๆ  
ของเทศบาล กระดาษสีชนิดตางๆ ฯลฯ  
ปรากฎในดานบริหารท่ัวไป    
แผนงานบริหารงานท่ัวไป    

งานวางแผนสถิติและวิชาการ(จายจากรายได)                                         เปนเงิน  2,800,000 บาท  
   

- วัสดุคอมพิวเตอร   ตั้งไว  400,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร เชน กระดาษตอเนื่อง หัวพิมพ  
หมึกพิมพ โปรแกรมคอมพิวเตอรและอ่ืน  ๆ  
ปรากฎในดานบริหารท่ัวไป    
แผนงานบริหารงานท่ัวไป    

งานวางแผนสถิติและวิชาการ(จายจากรายได)                                         เปนเงิน  400,000 บาท  
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หมวดคาสาธารณูปโภค   ตั้งไว  72,000  บาท 
         คาสาธารณูปโภค   ตั้งไว  72,000  บาท 
         - คาไฟฟา   ตั้งไว  72,000  บาท 
สําหรับจายเปนคากระแสไฟฟา จอ LED ของสํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา  
ปรากฎในดานบริหารท่ัวไป    
แผนงานบริหารงานท่ัวไป    

งานวางแผนสถิติและวิชาการ(จายจากรายได)                                         เปนเงิน  72,000 บาท  
   

 
 



 
 
 
 

สํานักการคลัง 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เทศบาลนครนครราชสีมา 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

สํานักการคลัง 
 

ตั้งงบประมาณรายจายทั้งส้ิน       17,631,000 บาท  แยกเปน 
- รายจายประจํา     ตั้งไว  17,631,000 บาท 

              จายจากรายได     ตั้งไว  17,631,000 บาท 
              จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    ตั้งไว                  0   บาท 

- รายจายเพ่ือการลงทุน      ตั้งไว                     0   บาท 
 

รายจายประจํา  ตั้งไว  17,631,000  บาท แยกเปน  
หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว   13,295,400  บาท 

เงินเดือน ตั้งไว         12,949,700  บาท 
- เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว   12,371,800  บาท 

สําหรับจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป  
ปรากฎในดานบริหารท่ัวไป    
แผนงานบริหารงานท่ัวไป    

งานบริหารงานคลัง( จายจากรายได )                                                       เปนเงิน  12,371,800 บาท  
   

- เงินเพ่ิมตางๆ  ตั้งไว   457,900  บาท 
สําหรับจายเปนคาตอบแทนพิเศษพนักงานเทศบาลผูไดรับเงินเดือนหรือคาจาง  
ขั้นสูง ของอันดับหรือตําแหนง และคาตอบแทนรายเดือนของผูบริหารระดับ 9  
เดือนละ 10,000 บาท ระดับ 8 จํานวน 2 อัตรา เปนเงิน เดือนละ 3,500 บาท  
เงินเพ่ิมคาครองชีพช่ัวคราวพนักงานเทศบาล และเงินคาตอบแทนพิเศษ  
ปรากฎในดานบริหารท่ัวไป    
แผนงานบริหารงานท่ัวไป    

งานบริหารงานคลัง( จายจากรายได )                                                       เปนเงิน  457,900  บาท  
   

- เงินประจําตําแหนงของผูบริหาร ตั้งไว  120,000  บาท 
สําหรับจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูอํานวยการสํานักการคลัง  
ระดับ 9 จํานวน 1 อัตรา เปนเงินเดือนละ 10,000 บาท  
ปรากฎในดานบริหารท่ัวไป    
แผนงานบริหารงานท่ัวไป    

งานบริหารงานคลัง( จายจากรายได )                                                       เปนเงิน  120,000  บาท  
   

คาจางประจํา ตั้งไว             345,700  บาท 
- คาจางลูกจางประจํา ตั้งไว  332,400  บาท 
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สําหรับจายเปนเงินคาจางลูกจางประจํา และเงินปรับปรุงคาจางประจําป  
ปรากฎในดานบริหารท่ัวไป    
แผนงานบริหารงานท่ัวไป    

งานบริหารงานคลัง( จายจากรายได )                                                       เปนเงิน  332,400  บาท  
   

- เงินเพ่ิมตาง ๆ  ตั้งไว  13,300  บาท 
สําหรับจายเปนคาตอบแทนพิเศษของลูกจางประจํา ผูไดรับเงินเดือนหรือ  
คาจางถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนง  
ปรากฎในดานบริหารท่ัวไป    
แผนงานบริหารงานท่ัวไป    

งานบริหารงานคลัง( จายจากรายได )                                                       เปนเงิน  13,300  บาท  
   

หมวดคาจางชั่วคราว ตั้งไว   2,575,500  บาท 
คาจางชั่วคราว ตั้งไว          2,575,500  บาท 

- เงินเดือนหรือเงินที่จายเพ่ิมใหแกพนักงานจาง ตั้งไว   2,575,500  บาท 
สําหรับจายเปนเงินเดือนหรือเงินท่ีจายเพ่ิมใหแกพนักงานจางและ  
เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว  
ปรากฎในดานบริหารท่ัวไป    
แผนงานบริหารงานท่ัวไป    

งานบริหารงานคลัง( จายจากรายได )                                                       เปนเงิน  2,575,500 บาท  
   

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสด ุ      ตั้งไว   1,760,100  บาท 
คาตอบแทน ตั้งไว          1,155,100  บาท 

- คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว   100,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงาน  
เทศบาลและลูกจาง ในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ปรากฎในดานบริหารท่ัวไป    
แผนงานบริหารงานท่ัวไป    

งานบริหารงานคลัง( จายจากรายได )                                                       เปนเงิน  100,000 บาท  

- คาเชาบาน  ตั้งไว  228,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ท่ีมีสิทธิไดรับ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ปรากฎในดานบริหารท่ัวไป    
แผนงานบริหารงานท่ัวไป    

งานบริหารงานคลัง( จายจากรายได )                                                       เปนเงิน  228,000 บาท  
   

- เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว  327,100  บาท 
สําหรับจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา   
และขาราชการบํานาญสวนทองถ่ินท่ีมีสิทธิไดรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ปรากฎในดานบริหารท่ัวไป    



3-3-3 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป    

งานบริหารงานคลัง( จายจากรายได )                                                       เปนเงิน  327,100 บาท  
   

- เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล  ตั้งไว  500,000  บาท 
สําหรับจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล   
ลูกจางประจํา ขาราชการบํานาญสวนทองถ่ินและครอบครัวท่ีมีสิทธิ  
ไดรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ปรากฎในดานบริหารท่ัวไป    
แผนงานบริหารงานท่ัวไป    

งานบริหารงานคลัง( จายจากรายได )                                                       เปนเงิน  500,000 บาท  
   

คาใชสอย ตั้งไว            272,900  บาท 
- รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ  ตั้งไว   62,900  บาท 

สําหรับจายเปนรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ ดังนี ้  
        + คาจางเหมาบริการตาง ๆ เชน คาซักผามาน ทําความสะอาด  
สํานักงาน คาจางตีเสนทําชองทางจอดยานยนตและอ่ืน  ๆ  
        + คาธรรมเนียมในการจดทะเบียนยานพาหนะของเทศบาลและ  
คาธรรมเนียมตาง ๆ ในการติดตอราชการกับสํานักงานท่ีดินจังหวัดและอ่ืน  ๆ  
        + คารับวารสารรายวัน ใหเจาหนาท่ีอานศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม  
        + คาเชาทรัพยสิน เปนคาเชาท่ีดินราชพัสดุ ซ่ึงเปนท่ีตั้งตลาดเทศบาล 5 (ประตูผี)   
        + คาประกันภัยรถยนตและรถจักรยานยนต ภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัต ิ  
ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535  
ปรากฎในดานบริหารท่ัวไป    
แผนงานบริหารงานท่ัวไป    

งานบริหารงานคลัง( จายจากรายได )                                                       เปนเงิน     62,900 บาท  
   

- รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน  ตั้งไว   30,000  บาท 
สําหรับจายเปนรายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ดังนี ้  
        + คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม ครุภัณฑตางๆ เชน รถยนต  
เครื่องปรับอากาศ  เครื่องคํานวณเลข ฯลฯ   
        + คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมส่ิงกอสราง เชน ประตู หนาตาง  
ซอมแซมหองน้ํา หองสวม ฯลฯ  
ปรากฎในดานบริหารท่ัวไป    
แผนงานบริหารงานท่ัวไป    

งานบริหารงานคลัง( จายจากรายได )                                                       เปนเงิน     30,000 บาท  
   

- รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น  ๆ ตั้งไว     180,000  บาท 
        + คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งไว  100,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร   
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เปนคาเบ้ียเล้ียง คาเชาท่ีพัก ระหวางเดินทางและคาพาหนะเดินทาง  
ไปราชการ เขารับการอบรมตาง ๆ ตามท่ีจําเปนและสวนกลางจัดขึ้น  
หรือเทศบาลเห็นสมควรใหเจาหนาท่ีไดเขารับการฝกอบรม  
ปรากฎในดานบริหารท่ัวไป    
แผนงานบริหารงานท่ัวไป    

งานบริหารงานคลัง( จายจากรายได )                                                       เปนเงิน     100,000 บาท  
   

         + คาใชจายในโครงการสํารวจพัฒนาฐานขอมูล แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน   
ตั้งไว 80,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการสํารวจพัฒนาฐานขอมูล แผนท่ีภาษ ี  
และทะเบียนทรัพยสิน ในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) เพ่ือปรับปรุง  
ขอมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเกี่ยวกับการใชประโยชนในท่ีดิน  
และอาคารท่ีมีลักษณะพิเศษ จายเปนคาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุและ  
คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปน โดยถัวจายภายในวงเงิน 80,000 บาท   
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)  
ปรากฎในดานบริหารทั่วไป    
แผนงานบริหารงานทั่วไป    

งานบริหารงานคลัง( จายจากรายได )                                                       เปนเงิน      80,000 บาท  
   

คาวัสด ุตั้งไว             332,100  บาท 
       - วัสดุสํานักงาน ตั้งไว 150,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา สมุดทะเบียน  
ใบเสร็จรับเงิน เครื่องคํานวณเลข ฯลฯ  
ปรากฎในดานบริหารท่ัวไป    
แผนงานบริหารงานท่ัวไป    

งานบริหารงานคลัง( จายจากรายได )                                                       เปนเงิน      150,000 บาท  
   

       - วัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว         500  บาท 
สําหรับจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟ ปล๊ัก สายไฟ ฟวส ฯลฯ  
ปรากฎในดานบริหารท่ัวไป    
แผนงานบริหารงานท่ัวไป    

งานบริหารงานคลัง( จายจากรายได )                                                       เปนเงิน      500  บาท  
   

       - วัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว  4,300  บาท 
สําหรับจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซักฟอก ยาขัดพ้ืน สบู ฯลฯ  
ปรากฎในดานบริหารท่ัวไป    
แผนงานบริหารงานท่ัวไป    

งานบริหารงานคลัง( จายจากรายได )                                                       เปนเงิน  4,300 บาท  
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       - วัสดุกอสราง ตั้งไว  4,300  บาท 
สําหรับจายเปนคาวัสดุกอสรางตาง ๆ เชน สี ทินเนอร แปรงทาสี ฯลฯ  
เพ่ือใชในการทาสีถนนทําชองจอดยานยนต และอ่ืน  ๆ  
ปรากฎในดานบริหารท่ัวไป    
แผนงานบริหารงานท่ัวไป    

งานบริหารงานคลัง( จายจากรายได )                                                       เปนเงิน  4,300 บาท  
   

       - วัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว  10,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสงตาง ๆ เชน แบตเตอรี ่  
ยางนอก ยางในรถยนต ฯลฯ  
ปรากฎในดานบริหารท่ัวไป    
แผนงานบริหารงานท่ัวไป    

งานบริหารงานคลัง( จายจากรายได )                                                       เปนเงิน      10,000 บาท  
   

       - วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว  100,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน ใชกับรถยนตและรถจักรยานยนต   
ปรากฎในดานบริหารท่ัวไป    
แผนงานบริหารงานท่ัวไป    

งานบริหารงานคลัง( จายจากรายได )                                                       เปนเงิน      100,000 บาท  
   

       - วัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว  3,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน จัดทําแผนพับ  
แผนปลิว หรือโปสเตอร เพ่ือแนะนําถึงหนาท่ี วิธีการชําระภาษี   
และคาธรรมเนียมประเภทตาง ๆ ใหประชาชนถือปฏิบัติ และอ่ืน ๆ  
ปรากฎในดานบริหารท่ัวไป    
แผนงานบริหารงานท่ัวไป    

งานบริหารงานคลัง( จายจากรายได )                                                       เปนเงิน     3,000  บาท  
   

       - วัสดุคอมพิวเตอร ตัง้ไว    60,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน เทปบันทึกขอมูล แผนกรองแสง  
กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   

งานบริหารงานคลัง( จายจากรายได )                                                       เปนเงิน  60,000 บาท  
   

 



 
 
 
 

สํานักการศึกษา 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เทศบาลนครนครราชสีมา 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

สํานักการศึกษา 
 
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งส้ิน                 171,107,800 บาท  แยกเปน 

- รายจายประจํา     ตั้งไว   171,107,800  บาท 
              จายจากรายได     ตั้งไว  63,006,800  บาท 
              จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    ตั้งไว   108,101,000  บาท 

- รายจายเพ่ือการลงทุน      ตั้งไว                     0  บาท 
 

รายจายประจํา  ตั้งไว  171,107,800  บาท แยกเปน  
หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว   11,240,900  บาท 

เงินเดือน ตั้งไว    10,360,900  บาท 
- เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว   8,934,700  บาท 

สําหรับจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม    
แผนงานการศึกษา    

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา( จายจากรายได )                               เปนเงิน 4,582,000  บาท  
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )                       เปนเงิน 2,181,600  บาท  
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )                                             เปนเงิน  1,604,100  บาท  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น( จายจากรายได )                                       เปนเงิน  567,000  บาท  

   

- เงินเพ่ิมตางๆ ตั้งไว  751,800  บาท 
สําหรับจายเปนเงินตอบแทนรายเดือนของผูอํานวยการสํานัก รองผูอํานวยการสํานัก
ศึกษานิเทศก เงินวิทยฐานะ คาตอบแทนพิเศษพนักงานเทศบาลและเงินเพ่ิมคาครองชีพ 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม    
แผนงานการศึกษา    

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา( จายจากรายได )                               เปนเงิน  229,200  บาท  
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )                       เปนเงิน  445,200  บาท  
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )                                             เปนเงิน  44,000  บาท  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น( จายจากรายได )                                       เปนเงิน  33,400  บาท  
   

- เงินประจําตําแหนงของผูบริหาร ตั้งไว   674,400  บาท 

สําหรับจายเปนเงินประจําตําแหนง ของผูอํานวยการสํานักการศึกษา รองผูอํานวยการ 
ศึกษานิเทศก  
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ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานการศึกษา   

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา( จายจากรายได )                               เปนเงิน  229,200  บาท  
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )                       เปนเงิน  445,200  บาท  

   

คาจางประจํา ตั้งไว   880,000  บาท 
- คาจางลูกจางประจํา ตั้งไว   840,600  บาท 

สําหรับจายเปนเงินคาจางลูกจางประจํา และเปนเงินปรับปรุงคาจางประจําป  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานการศึกษา   

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา( จายจากรายได )                               เปนเงิน  149,300  บาท  
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )                       เปนเงิน  508,100  บาท  
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )                                             เปนเงิน  183,200  บาท  

   

- เงินเพ่ิมตาง ๆ ตั้งไว   39,400  บาท 
สําหรับจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวและคาตอบแทนพิเศษใหแกลูกจางประจํา  
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานการศึกษา   

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา( จายจากรายได )                               เปนเงิน  9,000  บาท  
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )                       เปนเงิน  19,400  บาท  
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )                                             เปนเงิน  11,000  บาท  

หมวดคาจางชั่วคราว ตั้งไว  9,695,600  บาท 
คาจางชั่วคราว ตั้งไว  9,695,600  บาท 
- เงินเดือนหรือเงินที่จายเพ่ิมใหแกพนักงานจาง ตั้งไว  9,695,600  บาท 

สําหรับจายเปนเงินเดือนหรือเงินท่ีจายเพ่ิมใหแกพนักงานจาง และเงินเพ่ิมการครองชีพ
ช่ัวคราว  

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานการศึกษา   

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา( จายจากรายได )                               เปนเงิน  1,091,100  บาท  
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป )     เปนเงิน  5,883,900  บาท  
งานระดับมัธยมศึกษา( จายจากรายได )                                                    เปนเงิน  1,877,200  บาท  
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )                                             เปนเงิน  843,400  บาท  

   

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสด ุตั้งไว  99,412,500  บาท 
คาตอบแทน  ตั้งไว  2,120,000  บาท 
- คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตั้งไว     130,000  บาท 
+ คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตั้งไว  120,000  บาท 

สําหรับจายเปนเงินคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและความชํานาญหรือความเช่ียวชาญหรือความเช่ียวชาญพิเศษกับผลงาน
ทางวิชาการ ซ่ึงเปนผูตรวจและประเมินความชํานาญการหรือความเช่ียวชาญหรือความ
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เช่ียวชาญพิเศษ และผลงานทางวิชาการของพนักงานครูเทศบาลผูขอรับการประเมินฯ 
และคาบริหารจัดการผูตรวจการประเมินผลงาน 
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานการศึกษา   

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )                       เปนเงิน  100,000  บาท  
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป )     เปนเงิน  20,000  บาท  

   

+ คาตอบแทนครูสอนรายช่ัวโมง ตั้งไว  10,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาตอบแทนครูสอนรายช่ัวโมงของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
นครราชสีมา  

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา  

งานระดับมัธยมศึกษา( จายจากรายได )                                                    เปนเงิน  10,000  บาท  
   

- คาเบี้ยประชุม ตั้งไว  20,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาเบ้ียประชุมกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและความชํานาญ
หรือความเช่ียวชาญพิเศษ กับผลงานทางวิชาการ ซ่ึงเปนผูตรวจและประเมินผลงานทาง
วิชาการของพนักงานครูเทศบาล และผูบริหารผูขอรับการประเมินฯ 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานการศึกษา   

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )                       เปนเงิน  20,000  บาท  
   

- คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว  405,000  บาท 
สําหรบัจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแกพนักงานและลูกจาง
ท่ีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานการศึกษา   

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา( จายจากรายได )                               เปนเงิน  50,000  บาท  
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )                       เปนเงิน  300,000  บาท  
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )                                             เปนเงิน  50,000  บาท  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น( จายจากรายได )                                       เปนเงิน  5,000  บาท  

   

- คาเชาบาน ตั้งไว  695,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานการศกึษา   

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา( จายจากรายได )                               เปนเงิน  300,000  บาท  
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )                       เปนเงิน  350,000  บาท   
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )                                             เปนเงิน  45,000  บาท  
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- เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว  210,000  บาท 

สําหรับจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานการศึกษา   

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา( จายจากรายได )                               เปนเงิน 80,000  บาท  
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )                       เปนเงิน  30,000  บาท  
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )                                             เปนเงิน  100,000  บาท  

   

- เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว   660,000  บาท 
สําหรับจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานการศึกษา   

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา( จายจากรายได )                               เปนเงิน  300,000  บาท  
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )                       เปนเงิน  300,000  บาท  
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )                                             เปนเงิน  60,000  บาท  

   

คาใชสอย ตั้งไว  49,152,300  บาท 
- รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ ตั้งไว  1,530,000  บาท 

สําหรับจายเปนรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ ดังนี ้  
 + คาจางเหมาบริการตางๆ เชน คาจางเหมาแรงงาน คาจางเหมาทําความสะอาด 
คาจางยาม คาจางเหมารถรับ - สง คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งโทรศัพท และคาจางเหมา
อ่ืนๆท่ีจําเปน ฯลฯ 

 

 + คารับวารสาร เชน หนังสือพิมพ นิตยสารทองถ่ิน ฯลฯ  
 + คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือตาง  ๆ  
 + คาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ ประชาสัมพันธ
ในรูปแบบตางๆ เชน ปายคัทเอาท ฯลฯ  

 + คาเชาทรัพยสิน เชน คาเชาท่ีดิน โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดปาจิตตสามัคค)ี  
 + คาธรรมเนียมตางๆ  
 + คาประกันภัยรถยนตและรถจักรยานยนตภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัต ิ
ผูประกันภัยจากรถยนต พ.ศ. 2535    

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา( จายจากรายได )                               เปนเงิน  40,000  บาท  
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )                       เปนเงิน  1,000,000  บาท  
งานระดับมัธยมศึกษา( จายจากรายได )                                                    เปนเงิน  140,000  บาท  
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )                                             เปนเงิน  300,000  บาท  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   
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งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น( จายจากรายได )                                       เปนเงิน  50,000  บาท  

   

- รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว 1,100,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ดังนี้   

+ คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑตางๆ ท่ีชํารุด เชน เครื่องใชสํานักงาน 
เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล ยานพาหนะ ฯลฯ ของหนวยงานใน
สังกัดสํานักการศึกษา และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลใหอยูในสภาพดีเสมอ 

 

+ คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมท่ีดินและส่ิงกอสราง เชน หองทํางาน หรือ
ซอมแซมส่ิงกอสรางของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และหนวยงานในสังกัดสํานัก
การศึกษา ฯลฯ 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานการศึกษา   

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา( จายจากรายได )                               เปนเงิน  200,000  บาท  
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )                       เปนเงิน  200,000  บาท  
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )                                             เปนเงิน  200,000  บาท  
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป )                           เปนเงิน  500,000  บาท  

   

- รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว  17,650,000  บาท 
+ คาใชจายในโครงการอบรมพนักงานจางในสังกัดสํานักการศึกษา ตั้งไว  70,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการอบรมพนักงานจางในสังกัดสํานักการศึกษา โดย
จัดอบรมความรู คุณธรรม จริยธรรมและระเบียบหลักเกณฑตาง ๆ ฯลฯ จายเปนคาวัสดุ 
คาของขวัญของรางวัล คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร 
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน โดยถัวจาย
ภายในวงเงิน 70,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานการศึกษา   

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา( จายจากรายได )                               เปนเงิน  70,000  บาท  

+ คาใชจายในโครงการอบรมบริหารงานท่ัวไปสถานศึกษาและสํานักการศึกษา
ตั้งไว 

 
150,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาใชจายในการอบรมบริหารงานท่ัวไปสถานศึกษา และสํานัก
การศึกษา ใหกับผูบริหารสถานศึกษา นักบริหารเทศบาลและพนักงานจางในสังกัด
สถานศึกษาและสํานักการศึกษา จายเปนคาวัสดุ คาของขวัญของรางวัล คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน โดยถัวจายภายในวงเงิน 150,000 บาท  
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานการศึกษา   

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา( จายจากรายได )                               เปนเงิน  150,000  บาท  
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+ คาใชจายในโครงการอบรมการจัดทําผลงานวิชาการและการเผยแพรผลงาน 
ตั้งไว 

 
100,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการอบรมการจัดทําผลงานวิชาการ และการเผยแพร
ผลงานเพ่ือขอรับการประเมินวิทยฐานะ สําหรับพนักงานเทศบาลและบุคลากรทางการ
ศึกษา จายเปนคาวัสดุ คาของขวัญของรางวัล คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาตอบแทนวิทยากร คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และคาใชจายอ่ืน ๆ 
ท่ีจําเปน โดยถัวจายภายในวงเงิน 100,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา) 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา( จายจากรายได )                               เปนเงิน  100,000  บาท  
   

+ คาใชจายในโครงการการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ตั้งไว  30,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการโรงเรียน เพ่ือ
จางเหมาจัดทําขอทดสอบ จายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุสํานักงาน คาจางเหมา
เขารูปเลม ฯลฯ โดยถัวจายภายในวงเงิน 30,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา) 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานการศึกษา   

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )                       เปนเงิน  30,000  บาท  
   

+ คาใชจายในโครงการแขงขันคนเกงภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
นครราชสีมา ตั้งไว 

 
50,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาจัดทําขอทดสอบ ในทุกกลุมสาระการเรียนรู สําหรับใชทดสอบ
นักเรียนในการเขารวมแขงขันในทองถ่ินระดับจังหวัด ระดับเขตการศึกษาและ
ระดับประเทศ จายเปนคาจัดพิมพขอทดสอบ คาวัสดุสํานักงาน คาของขวัญ ของรางวัล 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และ
คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน โดยถัวจายภายในวงเงิน 50,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาล
นครนครราชสีมา) 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา  

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )                       เปนเงิน  50,000  บาท  
   

+ คาใชจายในโครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษา และดูงาน ตั้งไว  500,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาจัดอบรมครูผูสอนระดับปฐมวัย ครูระดับช้ันอนุบาล ครู
ระดับประถมศึกษา ครูระดับมัธยมศึกษา พนักงานเทศบาล พนักงานจางและ
ลูกจางประจํา อบรมการประกันคุณภาพทางการศึกษา อบรมครูภาษาอังกฤษ  
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อบรมครูกัลยาณมิตร อบรมวินัยและประเมินการปฏิบัติงานประจําป อบรมครูกีฬา 
อบรมเทคนิควิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรูประชุมเชิงปฏิบัติการใหความรูเพ่ือพัฒนา
งานวิชาการและคุณภาพการศึกษา โดยจัดใหมีการอบรมและศึกษาดูงานท้ังในประเทศ
และตางประเทศ จายเปนคาวัสดุ คาของขวัญ ของรางวัล คาอาหาร คาอาหารวาง  
และเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาจางหรือคาตอบแทนนักเรียน นักศึกษา 
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาพาหนะ คาใชจายในการเดินทาง และ
คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน โดยถัวจายภายในวงเงิน 500,000 บาท  
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา  

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )                       เปนเงิน  500,000  บาท  
   

+ คาใชจายในโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งไว 

 
600,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาจัดรานนิทรรศการ การแขงขันกิจกรรมทางวิชาการ การประกวด
ผลงานครู การแสดงสินคาชุมชนเมืองนครราชสีมา จายเปนคาวัสดุสํานักงาน คาจาง
เหมาบริการ คาเชาสถานท่ี คาน้ํามันเช้ือเพลิง คาพาหนะ คาเบ้ียเล้ียง คาตอบแทนหรือ
คาจางนักเรียน นักศึกษา คาใชจายเบ็ดเตล็ด และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน โดยถัวจาย
ภายในวงเงิน 600,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา  

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )                       เปนเงิน  600,000  บาท  
   

+ คาใชจายในโครงการแขงขันกิจกรรมทางวิชาการ ตั้งไว   200,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาจัดแขงขันกิจกรรมทางวิชาการภายในโรงเรียน กลุมการศึกษา
ทองถ่ินท่ี 11 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ เชน คดัลายมือ 
ประกวดวาดภาพ ประกวดงานประดิษฐ ประกวดรองเพลง ประกวดอานทํานองเสนาะ 
แขงขันตอบปญหา ฯลฯ โดยแบงเปนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษา จายเปนคาของขวัญของรางวัล คาวัสดุสํานักงาน คาจัดทําเอกสารเผยแพร 
คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน คาปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ คาสนับสนุนการ
จัดทําส่ือการสอน คาสนับสนุนรายการแสดงบนเวที คาจางเหมาบริการและคาใชจาย
อ่ืน ๆ ท่ีจําเปน หรือเจาภาพกําหนด โดยถัวจายภายในวงเงิน 200,000 บาท    
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศกึษา  

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )                       เปนเงิน  200,000  บาท  
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+ คาใชจายในโครงการวิจัยทางการศึกษา ตั้งไว   50,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาอบรมพนักงานครูเทศบาลในการทําวิจัย คาใชจายในการทําวิจัยเก็บ
ขอมูลคนควาเอกสารอางอิง คาวัสดุ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร คาสถานท่ี คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาจางเหมาเขาเลม 
คาตอบแทน หรือคาจางนักเรียน นักศึกษา คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน โดยถัวจายภายใน
วงเงิน 50,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา  

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )                       เปนเงิน  50,000  บาท  
   

+ คาใชจายในโครงการประกวดสภานักเรียน ตั้งไว  20,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาจัดประกวดสภานักเรียน เพ่ือสรางจิตสํานึกประชาธิปไตยใน
โรงเรียน โดยจัดประชุมหรืออบรมนักเรียนและผูเกี่ยวของ จายเปนคาของขวัญของ
รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ คาจัดทําเอกสารเผยแพร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาตอบแทนคณะกรรมการ และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน โดยถัวจายภายในวงเงิน 
20,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา  

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )                       เปนเงิน  20,000  บาท  
   

+ คาใชจายในโครงการสงเสริมศักยภาพการเรียนรูของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครนครราชสีมา ตั้งไว  

 
600,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการเรียนรู ทุกชวงช้ัน ของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา เพ่ือใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมหรือโครงการพัฒนา
ผูเรียน เชน จัดอบรมใหกับผูเรียน แขงขนักีฬาภายใน แขงขันทักษะวิชาชีพ ศึกษาแหลง
เรียนรูนอกสถานศึกษา กิจกรรมอ่ืน ตามโอกาสและเทศกาลตาง  ๆฯลฯ ใชเปนคาวัสดุ 
คาตอบแทนวิทยากรและกรรมการ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาน้ํามัน
เช้ือเพลิง คาจางเหมาและบริการ คาสถานท่ี คาของขวัญของรางวัล คาของท่ีระลึก 
คาตอบแทนและคาจางนักเรียน นักศึกษา คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน โดยถัวจายภายใน
วงเงิน 600,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา  

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )                       เปนเงิน  600,000  บาท  
   

+ คาใชจายในโครงการฝกอบรมพัฒนาทางวิชาการกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 11 
ตั้งไว 

 

100,000  บาท 
สําหรับจายเปนโครงการฝกอบรมพัฒนาทางวิชาการกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 11  
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คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ คาจางเหมา คาเชาท่ีพัก คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาของขวัญ
ของรางวัล และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน โดยถัวจายภายในวงเงิน 100,000 บาท (จาก
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา  

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป )     เปนเงิน  100,000  บาท  
   

+ คาใชจายในโครงการนิเทศและการเยี่ยมชมสถานศึกษากลุมการศึกษาทองถ่ิน
ท่ี 11  ตั้งไว 

 
80,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ คาจางเหมา คาเชาท่ีพัก คาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ คาของท่ีระลึก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ และคาใชจายอ่ืน  ๆเทาท่ีจําเปน โดยถัวจายภายในวงเงิน 80,000 
บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
(จะเบิกจายเม่ือไดรับการพิจารณาจากกรมฯ) 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา  

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป )     เปนเงิน  80,000  บาท  
   

+ คาใชจายในโครงการประมวลผลการประเมินคุณภาพกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 
11 ตั้งไว  

 
100,000  บาท 

สําหรบัจายเปนโครงการประมวลผลการประเมินคุณภาพกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 11 
คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ คาจางเหมา คาเชาท่ีพัก คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาของขวัญของรางวัล คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน โดยถัวจายภายในวงเงิน 100,000 บาท 
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)(จะเบิกจายเม่ือไดรับการพิจารณาจากกรมฯ) 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา  

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป )     เปนเงิน  100,000  บาท  
   

+ คาใชจายในโครงการเปดสอนหลักสูตรคูขนาน ตั้งไว  400,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาการฝกอบรมจัดทําหลักสูตรคูขนานรวมกันระหวางโรงเรียนกับ
สถาบันอาชีวศึกษา คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุฝกอบรม คาอาหารวาง คาอาหาร
กลางวัน คาจางเหมาบริการ คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาของขวัญ
ของรางวัล คาจางนักศึกษาหรือคาตอบแทนนักศึกษา คาเชาสถานท่ี คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน โดยถัวจายภายในวงเงิน 400,000 บาท 
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม  



3-4-10 
แผนงานการศึกษา  

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )                       เปนเงิน  400,000  บาท  
   

+ คาใชจายในโครงการหองเรียนสองภาษา โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคค)ี 
ตั้งไว 

 
800,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาตอบแทนครูชาวตางชาติ ครูชาวไทย คาพาหนะ คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหารสําหรับการเรียนรูนอกสถานท่ี สําหรับหองเรียนสองภาษา ระดับ
อนุบาล ของโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคค)ี และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน โดยถัวจาย
ภายในวงเงิน 800,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 

 

ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานการศึกษา  

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )                       เปนเงิน  800,000  บาท  
   

+ คาใชจายในโครงการพัฒนาวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว  50,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรและสาธิตการสอนแบบ 
บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดปาจิตตสามัคค)ี  
คาวัสดุ คาจางเหมา คาตอบแทนวิทยากร คาของขวัญของรางวัล คาน้ํามันเช้ือเพลิง 
คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน โดยถัวจายภายในวงเงิน 50,000 บาท  
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา  

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )                       เปนเงิน 50,000  บาท  
   

+ คาใชจายในโครงการเขาคายวิชาการกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมการ
เรียนรู ตั้งไว  

 
200,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาจัดเขาคายวิชาการและกิจกรรมการเรียนรูทุกชวงช้ันของนักเรียน 
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา เชน การเขาคายภาษาอังกฤษ คายภาษาไทย 
คายคณิตศาสตร คายวิทยาศาสตร คายการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม กิจกรรม
พัฒนาผูเรียน กิจกรรมสงเสริมศักยภาพนักเรียน ฯลฯ สําหรับใชเปนคาวัสดุสํานักงาน 
คาของขวัญ ของรางวัล คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจางนักศึกษา หรือ
คาตอบแทนนักเรียน คาตอบแทนวิทยากร คาเชาสถานท่ี คาท่ีพัก คาจางเหมาบริการ 
คาใชจายอ่ืน ๆท่ีจําเปน โดยถัวจายภายในวงเงิน 200,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาล
นครนครราชสีมา) 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา  

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )                       เปนเงิน  200,000  บาท  
   

+ คาใชจายในโครงการอยูคายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ตั้งไว    200,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาจัดกิจกรรมอยูคายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด โรงเรียน  
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สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา คาเขารวมชุมนุมลูกเสือทองถ่ินแหงชาติ คาฝกอบรม
นายหมู รองนายหมูลูกเสือ เนตรนารี ผูนํายุวกาชาด และผูกํากับลูกเสือ โดยจายเปนคา
พาหนะ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ คาท่ีพัก คา
เบ้ียเล้ียงเดินทาง คาพิธีเปด - ปด งานฝกอบรม คาจัดทําเอกสารส่ิงพิมพ คาเชาเครื่อง
เสียง คาจัดทําของท่ีระลึก คาสาธารณูปโภค คาตอบแทนกิจกรรมการแสดงบนเวที  
คาวัสดุงานบานงานครัว คาจางเหมารถยนตปรับอากาศ คาเชาเครื่องนอน คาเชาท่ีพัก 
คาเชาเต็นท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน
เกี่ยวกับโครงการ โดยถัวจายภายในวงเงิน 200,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา)   
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานการศึกษา  

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )                       เปนเงิน  200,000  บาท  
   

+ คาใชจายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน ตั้งไว   100,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาจัดกิจกรรมของนักเรียน เชน หองเรียนนาเรียน หองสมุด นารู  
หองสุขานาใช ฯลฯ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาใหมีมาตรฐาน 
สะอาด ปลอดภัย สวยงาม จายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการ คาจัดทําใบประกาศ โล 
ถวยรางวัล คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุสํานักงาน และคาใชจายอ่ืน ๆ 
ท่ีจําเปน โดยถัวจายภายในวงเงิน 100,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา) 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา   

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )                       เปนเงิน  100,000  บาท  
   

+ คาใชจายในโครงการอบรมการปองกันการติดสารเสพติดและโรคเอดสใน
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา ตั้งไว 

 
120,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาจัดอบรมนักเรียนประถมศึกษาปท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษา โรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา และเยาวชนในเขตเทศบาล จํานวนประมาณ 300 คน 
จายเปนคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาสถานท่ี คาวัสดุ
สํานักงาน คาแบบพิมพ คาศึกษาดูงาน คาจางเหมาและคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน 
โดยถัวจายภายในวงเงิน 120,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา   

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )                       เปนเงิน  100,000  บาท  
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป )                           เปนเงิน  20,000  บาท  
   

+ คาใชจายในโครงการจัดงานวันแหงความสําเร็จของนักเรียนโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครนครราชสีมา ตั้งไว 

 

50,000  บาท 



3-4-12 
สําหรับจายเปนคาจัดงานมอบประกาศนียบัตร แกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 6 จายเปนคาแบบพิมพ คาวัสดุสํานักงาน คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาตกแตงสถานท่ี คาพาหนะ คาจางเหมาและคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน  
โดยถัวจายภายในวงเงิน 50,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา  

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )                       เปนเงิน  50,000  บาท  
   

+ คาใชจายในโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนสังกัดเทศบาลนคร
นครราชสีมา ตั้งไว  

 
60,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาจัดอบรม เขาคายเพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกของนักเรียนใหเปนคนดีของ
สังคม ประกอบดวยนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา จายเปนคาวัสด ุคาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาน้ํามันเช้ือเพลิง คาจางเหมาพาหนะ และ
คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน โดยถัวจายภายในวงเงิน 60,000 บาท  
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา  

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )                       เปนเงิน  60,000  บาท  
   

+ คาใชจายในโครงการพัฒนาดนตรีของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
นครราชสีมา ตั้งไว 

 
300,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาจดัสงนักเรียนเขาประกวดแสดงวงดนตรี เชน ประกวดดนตรี
ประเภทตาง ๆ หรือประกวดวงดนตรีพรอมหางเครื่อง และจายเปนคาวัสดุสํานักงาน 
คาเก็บตัวนักเรียน ผูควบคุม และผูท่ีเกี่ยวของ คาเบ้ียเล้ียงไปราชการ เพ่ือเขารวมการ
แขงขัน คาพาหนะ คาตอบแทนวิทยากรพิเศษ คาตดัชุดเครื่องแตงกาย คาจัดทําฉาก
ประกอบการแสดง คาวัสดุดนตรี คาน้ํามันเช้ือเพลิง คาจางเหมา คาเชาชุดนักแสดง 
คาจางทําความสะอาดชุด และคาใชจายอ่ืน ๆท่ีจําเปน โดยถัวจายภายในวงเงิน  
300,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสงัคม  
แผนงานการศึกษา  

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )                       เปนเงิน  300,000  บาท  
   

+ คาใชจายในโครงการพัฒนาและสงเสริมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา ตั้งไว  

 
140,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ ในการจัดทําและจัดหาส่ือการเรียนการสอน จัดอบรม
และศึกษาดูงานใหแกผูดูแลเด็กเล็ก คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กและเจาหนาท่ีท่ี
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เกี่ยวของ สําหรับใชเปนคาวัสดุ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากรและกรรมการ คาสถานท่ี คาของขวญัของรางวัล คาของท่ีระลึก คาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาพาหนะ คาจางเหมาและบริการ คาน้ํามันเช้ือเพลิง
และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน โดยถัวจายภายในวงเงิน 140,000 บาท (จากแผนพัฒนา
เทศบาลนครนครราชสีมา) 
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา   

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )                       เปนเงิน  140,000  บาท  
   

+ คาใชจายในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทําแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตั้งไว  

 
200,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาใชจายในการจดัทําแผนการจัดการศึกษาดีเดน คาตอบแทน คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ คาจางเหมาบริการ คาของขวัญของรางวัล และ
คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนโดยถัวจายภายในวงเงิน 200,000 บาท  
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา  

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป )     เปนเงิน  200,000  บาท  
   

+ คาใชจายในโครงการพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ ตั้งไว   1,000,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดสงนักกีฬา-กรีฑาโรงเรียนกีฬาเทศบาล (อนุสรณ 70 
ปเทศบาล) เพ่ือพัฒนาสูความเปนเลิศ และเขารวมแขงขันระดับตาง ๆ ไดแก มวยสากล
สมัครเลน ฟุตบอล ยกน้ําหนัก ฯลฯ คาจางครูสอนชาวตางประเทศ คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของนักกีฬา - กรีฑา และผูเกี่ยวของ คาพาหนะ คาน้ํามันเช้ือเพลิง 
คาชุดกีฬา วัสดุอุปกรณ คาใชจายอ่ืน ๆท่ีจําเปน โดยถัวจายภายในวงเงิน 1,000,000 
บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)    

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา  

งานระดับมัธยมศึกษา( จายจากรายได )                                                    เปนเงิน  1,000,000  บาท  
   

+ คาใชจายในโครงการวันเยาวชนแหงชาติ ตั้งไว  50,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาจัดกิจกรรมในวันเยาวชนแหงชาติ วันท่ี 20 กันยายน ไดแก การแสดง
บนเวที การเลนดนตรี การจัดเขาคาย เพ่ือบําเพ็ญประโยชนแกสวนรวม การรักษา
ส่ิงแวดลอม ฯลฯ รวมถึงการคดัเลือกเยาวชนท่ีมีความสามารถในดานตาง ๆ จํานวน   
10 ดาน ๆ ละ 1 คน เชน ดานกีฬา ดานทําคุณประโยชนตอสังคม ฯลฯ จายเปน
คาตอบแทนกรรมการ คาของขวัญ ของรางวัล คาอาหาร และเครื่องดื่ม คาใชจาย
เกี่ยวกับพิธีเปด คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาใชจายในการเดินทาง
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ไปราชการ คาตอบแทนวงดนตรี คาพาหนะ คาน้ํามันเช้ือเพลิง คาเครื่องเสียง และ
คาใชจายอ่ืน ๆ  ท่ีจําเปน โดยถัวจายภายในวงเงิน 50,000 บาท  
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา  

งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )                                             เปนเงิน  50,000  บาท  
   

+ คาใชจายในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ตั้งไว   300,000  บาท 
สําหรับใชเปนคาจัดงานวันเด็กแหงชาติ ซ่ึงเปนวันสําคัญตามมติคณะรัฐมนตรี ท่ี
กําหนดใหจัดในวันเสาร สัปดาหท่ี 2 ของเดือนมกราคม โดยกําหนดใหจัดกิจกรรมเพ่ือ
การสันทนาการและนันทนาการ เชน การละเลนเบ็ดเตล็ด ประกวดรองเพลง จัด
นิทรรศการ การแสดงดนตรี จับฉลากของขวัญ ของรางวัล แกกลุมเปาหมายประมาณ 
2,000-3,000 คน จายเปนคาของขวัญ ของรางวัล คาอาหารและเครื่องดืม่ คาวัสดุ 
คาใชจายเกี่ยวกับพิธีเปด คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และคาใชจาย 
อ่ืน ๆ ท่ีจําเปน โดยถัวจายภายในวงเงิน 300,000 บาท  
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา  

งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )                                             เปนเงิน  300,000  บาท  
   

+ คาใชจายในโครงการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตั้งไว  500,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาจัดแขงขันกีฬา-กรีฑานักเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา 
และเปนเจาภาพในการจัดการแขงขันกีฬาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสง
นักกีฬา - กรีฑาไปแขงขัน เพ่ือจายเปน คาตอบแทนกรรมการ คาของขวัญ ของรางวัล 
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาใชจายเกี่ยวกับพิธีเปด คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการคาใชจายในการเดินทางไปราชการของนักกีฬา-กรีฑา และผูเกี่ยวของ คาเก็บตัว
นักกีฬา-กรีฑา คาพาหนะ คาน้ํามันเช้ือเพลิง คาชุดกีฬา คาวัสด-ุอุปกรณกีฬา และ
คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน โดยถัวจายภายในวงเงิน 500,000 บาท (จากแผนพัฒนา
เทศบาลนครนครราชสีมา) 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศกึษา  

งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )                                             เปนเงิน  500,000  บาท  
   

+ คาใชจายในโครงการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชนเทศบาลนคร
นครราชสีมา ตั้งไว  

 

700,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาจัดการแขงขันกีฬาประเภทตาง  ๆและแขงขันกีฬาชิงถวย 
พระราชทานฯ เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชน ไดแก เทเบิลเทนนิส ฟุตบอล วอลเลยบอล 
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บาสเกตบอล เซปกตะกรอ เปตอง วายน้ํา และกีฬาชนิดอ่ืน ๆ จายเปนคาเก็บตัวฝกซอม 
คาตอบแทนกรรมการ คาวัสดุ คาพาหนะ คาจางเหมาบริการ คาน้ํามันเช้ือเพลิง คา
ของขวัญของรางวัล คาอาหารและเครื่องดื่ม คาใชจายเกี่ยวกับพิธีการ คาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาวัสดุอุปกรณกีฬา และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน  
โดยถัวจายภายในวงเงิน 700,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา  

งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )                                             เปนเงิน  700,000  บาท  
   

+ คาใชจายในโครงการสงนักกีฬาของสมาชิกศูนยเยาวชนสุรนารีเขารวมแขงขัน
ตั้งไว 

 
50,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาจัดสงนักกีฬาท่ีเปนสมาชิกของศูนยเยาวชนสุรนารี และเก็บตัวเพ่ือ
เขาแขงขันกีฬาในรายการตาง ๆ อาทิ เพาะกาย ฟุตบอล วอลเลยบอล ชาย-หญิง          
เทเบิลเทนนิส วายน้ํา และกรีฑา ฯลฯ จายเปนคาเชาท่ีพักนักกีฬา และเจาหนาท่ีผู
ควบคุม คาเบ้ียเล้ียง คาพาหนะ คาน้ํามันเช้ือเพลิง และคาใชจายอ่ืนๆท่ีจําเปน  
โดยถัวจายภายในวงเงิน 50,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา  

งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )                                             เปนเงิน  50,000  บาท  
   

+ คาใชจายในโครงการจัดกิจกรรมเยาวชนสงเสริมและนันทนาการ ตั้งไว   260,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาใชจายจัดกิจกรรมฝกอบรมและฝกสอนในดานกีฬา นันทนาการ 
ดนตรี หรือแอโรบิค เชน วายน้ํา เทเบิลเทนนิส เทนนิส เปตอง แบตมินตัน ฟุตบอล 
วอลเลยบอล เซปกตะกรอ และกีฬาชนิดอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม จายเปนคาตอบแทน 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปน โดยถัวจายภายใน
วงเงิน260,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา  

งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )                                             เปนเงิน  260,000  บาท  
   

+ คาใชจายในโครงการแขงขันกีฬา-กรีฑาเด็กเล็ก ตั้งไว  200,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาจัดการแขงขันกีฬา-กรีฑาเด็กเล็ก โดยจายเปนคาตอบแทนกรรมการ
คาวัสดุ คาของขวัญของรางวัล คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจายเกี่ยวกับ
พิธีเปด-ปด คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาจางเหมาและบริการ         
คาพาหนะ คาน้ํามันเช้ือเพลิง คาชุดกีฬา คาวัสดุและอุปกรณกีฬา คาสนับสนุนขบวน
แห และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน โดยถัวจายภายในวงเงิน 200,000 บาท  
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม  
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แผนงานการศึกษา  

งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )                                             เปนเงิน  200,000  บาท  
   

+ คาใชจายในโครงการดนตรเีพ่ือประชาชน ตั้งไว 200,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาจัดจางดนตรีสากล ดนตรีพ้ืนบาน มาแสดงในสถานท่ีสาธารณะ 
สวนสาธารณะ เพ่ือใหเด็กเยาวชน และประชาชน ไดมีโอกาสพักผอนหยอนใจ ในวัน
สําคัญตาง ๆ จายเปนคาเชาเวที คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาพาหนะ 
คาน้ํามันเช้ือเพลิงและคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน โดยถัวจายภายในวงเงิน 200,000 บาท 
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา  

งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )                                             เปนเงิน  200,000  บาท  
   

+ คาใชจายในโครงการอบรมวินัยจราจร ตั้งไว  30,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาจัดการอบรมใหความรูแกนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน เชน 
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน  
โดยถัวจายภายในวงเงิน 30,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา ) 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา  

งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )                                             เปนเงิน  30,000  บาท  
   

+ คาใชจายในโครงการจัดตั้ง K. K. PARK (Korat Knowledge Park) ตั้งไว  100,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาใชจายการฝกอบรมสงเสริมการเรียนรูสารสนเทศ และการอบรม 
ICT Comp for Kids จายเปนคาวัสดุสํานักงาน คาของขวัญของรางวัล คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาจางเหมาบริการ คาตอบแทนการ
ปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน ฯลฯ โดยถัวจายภายในวงเงิน 
100,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา  

งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )                                             เปนเงิน  100,000  บาท  
   

+ คาใชจายในโครงการหองสมุดเด็กแหลงเรียนรูอยางยั่งยืน ตั้งไว  100,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาจัดอบรมเด็กเยาวชน ประชาชนในการทําส่ือสงเสริมการอาน           
จัดกิจกรรมตาง ๆ และจัดกิจกรรมประกวดหองสมุดของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  
จายเปนคาวัสดุสํานักงาน วัสดุการศึกษา ของขวัญและรางวัล คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาตอบแทนคณะกรรมการ วิทยากร คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ คาจางเหมาเขาเลม คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนโดยถัวจายภายในวงเงิน 100,000 บาท 
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม  
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แผนงานการศึกษา  

งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )                                             เปนเงิน  100,000  บาท  
   

+ คาใชจายในโครงการหองสมุดเคล่ือนท่ี ตั้งไว  40,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาจัดกิจกรรมของหองสมุดศูนยเยาวชนสุรนารี อาทิ กิจกรรมยอดนัก
อาน กิจกรรมสงเสริมการอาน จัดนิทรรศการ ฯลฯ จายเปนคาวัสดุสํานักงาน 
คาตอบแทนกรรมการ คาของขวัญของรางวัล และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน โดยถัวจาย
ภายในวงเงิน 40,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา  

งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )                                             เปนเงิน  40,000  บาท  
   

+ คาใชจายในโครงการเขาคายเยาวชนอนุรักษธรรมชาติ ตั้งไว  20,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุสํานักงาน คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ ท่ีจําเปน โดยถัวจายภายในวงเงิน 20,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาล
นครนครราชสีมา) 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา  

งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป )                           เปนเงิน 20,000  บาท  
   

+ คาใชจายในโครงการจัดแขงขันกีฬายกน้ําหนัก ตั้งไว  800,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬายกน้ําหนักในระดับตาง ๆโดยจาย
เปนคาตอบแทนกรรมการ คาวัสดุ คาพาหนะ คาจางเหมาบริการ คาน้ํามันเช้ือเพลิง  
คาของขวัญของรางวัล คาอาหารและเครื่องดื่ม คาใชจายเกี่ยวกับพิธีการ คาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาวัสดุอุปกรณกีฬา และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน โดย
ถัวจายภายในวงเงิน 800,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา  

งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )                                             เปนเงิน  800,000  บาท  
   

+ คาใชจายในโครงการงานลอยกระทง ตั้งไว  1,000,000  บาท 
สําหรับจายเปนเงินรางวัล ของรางวัล เงินสนับสนุนการประกวดกระทง ขบวนแหและ
ผูเขาประกวดนางนพมาศ คาตอบแทน คาอาหารทําการนอกเวลาราชการ คาวัสดุ คาเชา
เครื่องเสียง คามหรสพ วงดนตรีและวงดุริยางค คาอาหารและเครื่องดื่ม คาจางเหมา
บริการ เชน คาจางเหมาแรงงาน คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือตาง ๆ คารถสุขาเคล่ือนท่ี 
คาจัดทํารถขบวนของเทศบาล คาโฆษณาและเผยแพรขาววิทยุกระจายเสียง โทรทัศน 
และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน โดยถัวจายภายในวงเงิน 1,000,000 บาท (จากแผนพัฒนา
เทศบาลนครนครราชสีมา) 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม  
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น( จายจากรายได )                                       เปนเงิน  1,000,000  บาท  
   

+ คาใชจายในโครงการงานวันขึ้นปใหม ตั้งไว  700,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาใชจายในพิธีสงฆ คาภาชนะใสขาวสารอาหารแหง คาอาหาร  
และเครื่องดื่ม และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนโดยถัวจายภายในวงเงิน 700,000 บาท        
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น( จายจากรายได )                                       เปนเงิน  700,000  บาท  
   

+ คาใชจายในโครงการงานวันมาฆบูชา ตั้งไว  250,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาใชจายในพิธีสงฆ คาของขวัญของรางวัล คาอาหารและเครื่องดื่ม  
เงินรางวัล การประกวดวาดภาพ การประกวดประทีปโคมถือ และการประกวดสวด
ทํานองสรภัญญะ คาของท่ีระลึกสําหรับคณะกรรมการตัดสิน คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน 
โดยถัวจายภายในวงเงิน 250,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น( จายจากรายได )                                       เปนเงิน  250,000  บาท  
   

+ คาใชจายในโครงการงานวันฉลองชัยชนะทาวสุรนารี ตั้งไว  200,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาใชจายในวันท่ี 23 มีนาคม ของทุกป การทําบุญตักบาตร บวงสรวง 
จัดนิทรรศการ ฯลฯ คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน โดยถัวจายภายในวงเงิน 200,000 บาท 
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น( จายจากรายได )                                       เปนเงิน  200,000  บาท  
   

+ คาใชจายในโครงการงานสงกรานต ตั้งไว  1,000,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาเงินรางวัล เงินสนับสนุน ขบวนแหการละเลนท่ีเขารวมขบวนและ
การประกวดประกอบอาหารคาว-หวาน คาใชจายในพิธีสงฆ คาใชจายในพิธีรดน้ํา    
ขอพร คาอาหารและเครื่องดื่ม คาใชจายในการประชาสัมพันธ คาจัดทํารถขบวนของ
เทศบาล คาของขวัญของรางวลั และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปน โดยถัวจายภายในวงเงิน 
1,000,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น( จายจากรายได )                                       เปนเงิน  1,000,000  บาท  
   

+ คาใชจายในโครงการงานวันเทศบาล วันท่ี 24 เมษายน ตั้งไว  150,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาใชจายในพิธีสงฆ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาใชจายงานจัด  
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นิทรรศการเกี่ยวกับงานของเทศบาลและคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน โดยถัวจายภายใน
วงเงิน 150,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น( จายจากรายได )                                       เปนเงิน  150,000  บาท  
   

+ คาใชจายในโครงการงานวันวสิาขบูชา ตั้งไว  180,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาเงินรางวัลการประกวด ประทีปโคมถือ โตะหมูบูชา การวาดภาพ 
คาใชจายในพิธีสงฆ คาของขวัญของรางวัล คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใชจายอ่ืน ๆ 
ท่ีจําเปน โดยถัวจายภายในวงเงิน 180,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา) 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น( จายจากรายได )                                       เปนเงิน  180,000  บาท  
   

+ คาใชจายในโครงการเทศกาลถือศีลกินเจ ตั้งไว  200,000  บาท 
สําหรบัจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมถือศีลกินเจ คาตอบแทน คาอาหาร 
คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม จัดทําส่ือประชาสัมพันธและคาใชจายอ่ืน ๆ เทาท่ีจําเปน 
โดยถัวจายภายในวงเงิน 200,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น( จายจากรายได )                                       เปนเงิน 200,000  บาท  
   

+ คาใชจายในโครงการงานแหเทียนพรรษา ตั้งไว   2,500,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาเงินรางวัล เงินสนับสนุน การประกวดตนเทียนและขบวนแห 
คาใชจายในพิธีสงฆ คาตอบแทนวงดนตรี คาตอบแทนการแสดง คามหรสพ              
คาของขวัญของรางวัล คาวัสดุ คาเชาเครื่องเสียง คาอาหารและเครื่องดื่ม คาจางเหมา
บริการ เชน คาจางเหมาแรงงาน คาใชจายในการประชาสัมพันธและคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ี
จําเปน โดยถัวจายภายในวงเงิน 2,500,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา)  

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น( จายจากรายได )                                       เปนเงิน  2,500,000  บาท  

+ คาใชจายในโครงการงานทอดกฐินสามัคคี ตั้งไว  250,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาใชจายในพิธีสงฆ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาเครื่องกฐิน คาพิมพ
ใบฎีกา และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน โดยถัวจายภายในวงเงิน 250,000 บาท  
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
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งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น( จายจากรายได )                                       เปนเงิน  250,000  บาท  
   

+ คาใชจายในโครงการเทศกาลตรุษจีน ตั้งไว  1,500,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมเทศกาลตรุษจีน เปนคาตกแตงสถานท่ี  
จัดประกวดกิจกรรม จัดการแสดงศิลปะประจําทองถ่ิน และการแสดงอ่ืน ๆ การออก
รานอาหารและสินคาตาง ๆ คาสนับสนุน คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และคาใชจาย
อ่ืน ๆ โดยถัวจายภายในวงเงิน 1,500,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา) 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น( จายจากรายได )                                       เปนเงิน  1,500,000  บาท  
   

+ คาใชจายในโครงการวันแหงความรัก ตั้งไว  100,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแหงความรัก เปนคาตกแตง
สถานท่ี จัดการประกวดกิจกรรม คาสนับสนุน คาตอบแทน คาใชสอยการจัดกิจกรรม
การแสดงตาง ๆ คาของขวัญของรางวัล คาวัสด ุอุปกรณ ในการดําเนินงาน คาใชจาย 
อ่ืน ๆ โดยถัวจายภายในวงเงิน 100,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา) 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น( จายจากรายได )                                       เปนเงิน  100,000  บาท  
   

- รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ ตั้งไว  28,872,300  บาท 
+ คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร พนักงานเทศบาล 

บุคลากรคร ูบุคลากรทางการศึกษา ตั้งไว 
 

1,170,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เชน คาลงทะเบียน 
คาเบ้ียเล้ียงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก ระหวางเดินทางไปราชการเพ่ือเขารับการ
อบรม ติดตอราชการตางจังหวัดหรือโอน(ยาย) ฯลฯ พนักงานเทศบาล 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานการศึกษา   

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา( จายจากรายได )                               เปนเงิน  100,000  บาท  
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )                       เปนเงิน  500,000  บาท  
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป )     เปนเงิน  500,000  บาท  
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )                                             เปนเงิน  30,000  บาท  
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป )                           เปนเงิน  20,000  บาท  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิน่( จายจากรายได )                                       เปนเงิน  20,000  บาท  

   

+ คาใชจายในโครงการวัดผลและประเมินผล ตั้งไว  50,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียน  
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เพ่ือจัดทําหรือจัดหาขอทดสอบ ในการวัดผลประเมินผลของนักเรียน จายเปน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาวัสดุสํานักงานและคาใชจายอ่ืน ๆ       
ท่ีจําเปน โดยถัวจายภายในวงเงิน 50,000 บาท  
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา  

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )                       เปนเงิน  50,000  บาท  
   

+ คาใชจายในโครงการประชาสัมพันธการจัดการศึกษา เทศบาลนคร
นครราชสีมา ตั้งไว 

 
100,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาจัดทําเอกสารสรุปผลการจัดการศึกษา เพ่ือใชเผยแพรใหโรงเรียนใน
สังกัด จายเปนคาจัดพิมพเปนรูปเลม คาวัสดุสํานักงาน และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน 
โดยถัวจายภายในวงเงิน 100,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา  

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )                       เปนเงิน  100,000  บาท  
   

+ คาใชจายในโครงการสงเสริมการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ ตั้งไว  1,000,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาตอบแทนวิทยากร จัดทําเอกสาร คาวัสดุสํานักงาน คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครนครราชสีมา โดยถัวจายภายในวงเงิน 1,000,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาล
นครนครราชสีมา) 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา  

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )                       เปนเงิน  1,000,000  บาท  
   

+ คาใชจายในโครงการจัดซ้ือชุดเครื่องแบบใหแกเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก     
ตั้งไว  

 
150,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาจัดซ้ือชุดเครื่องแบบใหแกเด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาล โดยถัวจายภายในวงเงิน 150,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา) 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา  

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )                       เปนเงิน  150,000  บาท  

+ คาใชจายในโครงการอาหารสําหรับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(อนุสรณ 70 ป เทศบาล) ตั้งไว 

 
12,500,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาประกอบอาหาร อาหารวาง น้ําแข็งและน้ําดื่ม ฯลฯ ของโรงเรียนกีฬา
เทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป เทศบาล) และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน โดยถัว  
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จายภายในวงเงิน 12,500,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา  

งานระดับมัธยมศึกษา( จายจากรายได )                                                    เปนเงิน  12,500,000  บาท  
   

+ คาใชจายในโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว  13,902,300  บาท 
สําหรับจายเปนคาใชจายของโรงเรียนสังกัดเทศบาล และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนคา 
อาหารกลางวัน คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา คาใชจายในการเช่ือมตอ
อินเตอรเน็ตความเร็วสูง คาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คาใชจายในโครงการ
พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน และคาใชจายอ่ืน โดยถัวจายภายใน
วงเงิน 13,902,300 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา  

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป )     เปนเงิน  13,902,300  บาท  
   

คาวัสด ุ ตั้งไว  48,140,200  บาท 
- วัสดุสํานักงาน (วัสดุการศึกษา) ตั้งไว  400,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาวัสดุอุปกรณท่ีใชในสถานศึกษาและใชเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
งานเลือกแขนงตาง ๆ เชน โตะนักเรียน ฯลฯ ของหนวยงานในสังกัดสํานักการศึกษา 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานการศึกษา   

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )                       เปนเงิน  200,000  บาท  
งานระดับมัธยมศึกษา( จายจากรายได )                                                    เปนเงิน  100,000  บาท  
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )                                             เปนเงิน  100,000  บาท  

   

- วัสดุสํานักงาน ตั้งไว  590,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ปากกา และเครื่องเขียน แบบพิมพ
ตาง ๆ ใชในสํานักงาน หนังสือหองสมุด ฯลฯ  

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสงัคม   
แผนงานการศึกษา   

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา( จายจากรายได )                               เปนเงิน  100,000  บาท  
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )                       เปนเงิน  200,000  บาท  
งานระดับมัธยมศึกษา( จายจากรายได )                                                    เปนเงิน  50,000  บาท  
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )                                             เปนเงิน  200,000  บาท  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น( จายจากรายได )                                       เปนเงิน  40,000  บาท  

   

- วัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว  205,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน สายไฟฟา หลอดไฟฟา ฯลฯ  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานการศึกษา   
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งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา( จายจากรายได )                               เปนเงิน  5,000  บาท  
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )                       เปนเงิน  100,000  บาท  
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )                                             เปนเงิน  80,000  บาท  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น( จายจากรายได )                                       เปนเงิน  20,000  บาท  

   

- วัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว  43,825,200  บาท 
+ คาวัสดุงานบานงานครวั ตั้งไว 320,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว ไดแก อุปกรณงานบาน แปรง ผงซักฟอก     
ไมกวาด ฯลฯ 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานการศึกษา    

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา( จายจากรายได )                               เปนเงิน  20,000  บาท  
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )                       เปนเงิน  100,000  บาท  
งานระดับมัธยมศึกษา( จายจากรายได )                                                    เปนเงิน  50,000  บาท  
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )                                             เปนเงิน 100,000  บาท  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น( จายจากรายได )                                       เปนเงิน  50,000  บาท  

   

+ คาอาหารกลางวัน ตั้งไว  278,200  บาท 
สําหรับจายเปนคาอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานการศึกษา    

งานระดับมัธยมศึกษา( จายจากรายได )                                                    เปนเงิน  278,200  บาท  
   

+ คาอาหารเสรมิ (นม) ตั้งไว  43,227,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
โรงเรียนท่ีรับถาย (โอน) และตามโครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กเรรอน  

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานการศึกษา   

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป )     เปนเงิน  39,707,000  บาท  
งานระดับมัธยมศึกษา( จายจากรายได )                                                    เปนเงิน  3,500,000  บาท  
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )                                             เปนเงิน  20,000  บาท  

   

- วัสดุกอสราง ตั้งไว  710,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ปูนซิเมนต ทราย และกระเบ้ือง รวมท้ังวัสดุ
กอสรางอ่ืน ฯลฯ 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานการศึกษา   

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )                       เปนเงิน  260,000  บาท  
งานระดับมัธยมศึกษา( จายจากรายได )                                                    เปนเงิน  50,000  บาท  
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )                                             เปนเงิน                     100,000  บาท  
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งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป )                           เปนเงิน  300,000  บาท  
   

- วัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว  130,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก ยางใน ฯลฯ  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานการศึกษา   

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา( จายจากรายได )                               เปนเงิน  30,000  บาท  
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )                       เปนเงิน  50,000  บาท  
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )                                             เปนเงิน  50,000  บาท  
   

- วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว  580,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน ไดแก น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล 
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ  

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานการศึกษา   

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา( จายจากรายได )                               เปนเงิน  300,000  บาท  
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )                       เปนเงิน  200,000  บาท  
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )                                             เปนเงิน  80,000  บาท  
   

- วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ตั้งไว  590,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน แอลกอฮอล เวชภัณฑ น้ํายา 
ตาง ๆ ฟลูออไรด คลอรีน ฯลฯ  

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานการศึกษา   

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )                       เปนเงิน  90,000  บาท  
งานระดับมัธยมศึกษา( จายจากรายได )                                                    เปนเงิน  450,000  บาท  
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )                                             เปนเงิน  50,000  บาท  
   

- วัสดุการเกษตร ตั้งไว  400,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน ปุย ดิน และอุปกรณตาง ๆ ฯลฯ  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานการศึกษา   

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )                       เปนเงิน  100,000  บาท  
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )                                             เปนเงิน  300,000  บาท  
   

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว  145,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน สี แผนซีดี มวนเทป วีดีโอเทป ฯลฯ  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานการศึกษา   

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา( จายจากรายได )                               เปนเงิน  5,000  บาท  
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )                       เปนเงิน  50,000  บาท  
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )                                             เปนเงิน  60,000  บาท  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   
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งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น( จายจากรายได )                                       เปนเงิน  30,000  บาท  
   

- วัสดุเคร่ืองแตงกาย ตั้งไว  55,000  บาท 
+ คาเครื่องแตงกาย ตั้งไว  5,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาเครื่องแตงกาย สําหรับเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานในศูนยเยาวชน ฯลฯ  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานการศึกษา   

งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )                                             เปนเงิน  5,000  บาท  
   

+ คาเครื่องหมกันหนาว ตั้งไว  50,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาเครื่องหมกันหนาว นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา 
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของเทศบาล  

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานการศึกษา   

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )                       เปนเงิน  50,000  บาท  
   

- วัสดุกีฬา ตั้งไว  150,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาวัสดุอุปกรณกีฬาตาง ๆ เชน ลูกฟุตบอล ลูกปงปอง ฯลฯ  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานการศึกษา   

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )                       เปนเงิน  50,000  บาท  
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )              เปนเงิน  100,000  บาท  
   

- วัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว  250,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ไดแก แผนหรือจานบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล 
หัวพิมพหรือแถบพิมพ โปรแกรมคอมพิวเตอร สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ  

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานการศึกษา   

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา( จายจากรายได )                               เปนเงิน  50,000  บาท  
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )                       เปนเงิน  50,000  บาท  
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )                                             เปนเงิน  100,000  บาท  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น( จายจากรายได )                                       เปนเงิน 50,000  บาท  
   

- วัสดุดนตรี ตั้งไว  80,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาวัสดุเครื่องดนตรี ฯลฯ  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานการศึกษา   

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )                       เปนเงิน  50,000  บาท  
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )                                             เปนเงิน  30,000  บาท  
   

- วัสดุอื่นๆ ตั้งไว 30,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาวัสดุอ่ืน ๆ ท่ีไมเขาลักษณะวัสดุในหมวดตาง ๆ ฯลฯ ของเทศบาล  
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นครนครราชสีมา 
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานการศึกษา   

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )                       เปนเงิน  10,000  บาท  
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป )     เปนเงิน  10,000  บาท  
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )                                             เปนเงิน  10,000  บาท  
   

หมวดคาสาธารณูปโภค ตั้งไว   4,768,000  บาท 
คาสาธารณูปโภค ตั้งไว    4,768,000  บาท 

- คาไฟฟา ตั้งไว   3,110,000  บาท 
สําหรับจายเปนคากระแสไฟฟาของหนวยงานในสังกัดสํานักการศึกษา และสนามกฬีา
กลางฯ ท่ีอยูในความรับผิดชอบของเทศบาลนครนครราชสีมา 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม    
แผนงานการศึกษา    

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )                       เปนเงิน  1,300,000  บาท  
งานระดับมัธยมศึกษา( จายจากรายได )                                                    เปนเงิน  700,000  บาท  
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )                                             เปนเงิน  130,000  บาท  
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป )                           เปนเงิน  980,000  บาท  

   

- คาน้ําประปา ตั้งไว   1,260,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาน้ําประปาของหนวยงานในสังกัดสํานักการศึกษา โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล และสนามกีฬากลางฯ ท่ีอยูในความรับผิดชอบของเทศบาลนครนครราชสีมา 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม    
แผนงานการศึกษา    

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )                       เปนเงิน  400,000  บาท  
งานระดับมัธยมศึกษา( จายจากรายได )                                                    เปนเงิน  600,000  บาท  
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )                                             เปนเงิน  60,000  บาท  
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป )                           เปนเงิน  200,000  บาท  

   

- คาโทรศัพท ตั้งไว   157,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาโทรศัพทในการติดตอราชการกับหนวยงานอ่ืน ๆ ของหนวยงานใน
สังกัดสํานักการศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม    
แผนงานการศึกษา    

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา( จายจากรายได )                               เปนเงิน  10,000  บาท  
งานระดบักอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )                       เปนเงิน  80,000  บาท  
งานระดับมัธยมศึกษา( จายจากรายได )                                                    เปนเงิน  20,000  บาท  
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )                                             เปนเงิน  30,000  บาท  
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป )                           เปนเงิน  17,000  บาท  

   

- คาบริการทางดานโทรคมนาคม ตั้งไว   241,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาบริการทางอินเตอรเน็ต การเช่ือมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูง  
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คาบริการรายเดือน ของสํานักการศึกษา โรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและหนวยงานใน
สังกัดสํานักการศึกษา 
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม    
แผนงานการศึกษา    

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา( จายจากรายได )                               เปนเงิน  20,000  บาท  
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )                       เปนเงิน  150,000  บาท  
งานระดับมัธยมศึกษา( จายจากรายได )                                                    เปนเงิน  27,000  บาท  
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )                                             เปนเงิน  24,000  บาท  
งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป )                           เปนเงิน  20,000  บาท  

   

หมวดเงินอุดหนุน  ตั้งไว   45,990,800  บาท 
เงินอุดหนุน ตั้งไว    45,990,800  บาท 

- เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ตั้งไว   270,000  บาท 
+ เงินอุดหนุนเทศบาลเจาภาพการจัดการแขงขันกีฬา ตั้งไว 50,000  บาท 

สําหรับจายเปนเงินอุดหนุนเทศบาลเจาภาพจัดการแขงขันกีฬานักเรียนเทศบาลและ
เมืองพัทยาระดับภาค ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ (จะดําเนินการเม่ือไดรับความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการฯ) 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม    
แผนงานการศึกษา    

งานศึกษาไมกําหนดระดับ( จายจากรายได )                                             เปนเงิน  50,000  บาท  
   

+ เงินอุดหนุนเทศบาลเจาภาพจดัการนิทรรศการทางวิชาการภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งไว 

 
20,000  บาท 

สําหรับจายเปนเงินอุดหนุนเทศบาลเจาภาพจัดการนิทรรศการทางวิชาการภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (จะดําเนินการเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ) 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม    
แผนงานการศึกษา    

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากรายได )                       เปนเงิน  20,000  บาท  
   

+ เงินอุดหนุนการรวมงานชุมนุมลูกเสือทองถ่ินแหงชาติ ตั้งไว   200,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาเขารวมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือทองถ่ินแหงชาติของลูกเสือ     
เนตรนารี และยุวกาชาด ผูกํากับ ของสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
นครราชสีมา (จะดําเนินการเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ) 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม    
แผนงานการศึกษา    

งานระดับมัธยมศึกษา( จายจากรายได )                                                    เปนเงิน  200,000  บาท  
   

- เงินอุดหนุนสวนราชการ เอกชนหรือกิจการเปนสาธารณประโยชน ตั้งไว   45,720,800  บาท 
+ เงินอุดหนุนใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตั้งไว  200,000  บาท 

สําหรับจายเปนเงินอุดหนุนใหแกมหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมาท่ีใหความ  
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อนุเคราะห เครื่องมือ วิทยากร อุปกรณและหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรแกโรงเรียนกีฬา
เทศบาลนครนครราชสีมา (จะดําเนินการเม่ือไดรับความเห็นชอบจาก 
คณะอนุกรรมการฯ) 
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม    
แผนงานการศึกษา    

งานระดับมัธยมศึกษา( จายจากรายได )                                                    เปนเงิน  200,000  บาท  
   

+ เงินอุดหนุนสถานศึกษาท่ีถายโอนภารกิจ ตั้งไว  45,520,800  บาท 
สําหรับจายเปนเงินอุดหนุนใหแกสถานศึกษาท่ีถายโอนภารกิจใหเทศบาลเปนคาอาหาร
กลางวัน 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม    
แผนงานการศึกษา    

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา( จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป )     เปนเงิน  45,520,800  บาท  
   

 



 
 
 
 

สํานักการสาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เทศบาลนครนครราชสีมา 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

สํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

ตั้งงบประมาณรายจายทั้งส้ิน       78,504,300 บาท  แยกเปน 
- รายจายประจํา     ตั้งไว  78,504,300 บาท 

              จายจากรายได     ตั้งไว  77,554,300 บาท 
              จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    ตั้งไว       950,000  บาท 

- รายจายเพ่ือการลงทุน      ตั้งไว                     0  บาท 
 

รายจายประจํา  ตั้งไว  78,504,300  บาท แยกเปน  
หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว   25,883,400  บาท 

เงินเดือน ตั้งไว    17,545,800  บาท 
- เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว   14,863,100  บาท 

สําหรับจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม    
แผนงานสาธารณสุข    

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข( จายจากรายได )                            เปนเงิน  3,379,800 บาท  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน( จายจากรายได )             เปนเงิน 3,916,600 บาท  
งานศูนยบริการสาธารณสุข( จายจากรายได )                                           เปนเงิน 5,980,600 บาท  

แผนงานเคหะและชุมชน    
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )                               เปนเงิน  1,586,100 บาท  

   

- เงินเพ่ิมตางๆ  ตั้งไว   2,562,700  บาท 
สําหรับจายเปนเงินเพ่ิมพิเศษใหพนักงานเทศบาล ดังนี ้  
    1. คาตอบแทนรายเดือนประจําตําแหนงระดับ 9 เดือนละ 10,000 บาท  
    2. เงินประจําตําแหนง วช.และคาตอบแทนรายเดือนระดับ 9 วช. เดือนละ 9,900 บาท  
ระดับ 8 วช เดือนละ 5,600 บาท ระดับ 8 และระดับ 8 ว เดือนละ 3,500 บาท  
    3. เงินคาตอบแทนของพนักงานผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางช้ันสูงสุดของตําแหนง  
    4. เงินเพ่ิมบุคลากรดานการแพทย เดือนละ 10,000 บาท และเภสัชกร   
เดือนละ 5,000 บาท   
    5. เงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษ ปฏิบัติงาน สาธารณสุขฯ  
    6. เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับแพทยสาขาสงเสริมพิเศษ  
    7. เงินเพ่ิมคาครองชีพของพนักงานเทศบาล  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม    
แผนงานสาธารณสุข    
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งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข( จายจากรายได )                            เปนเงิน           178,400 บาท  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน( จายจากรายได )             เปนเงิน   512,400 บาท  
งานศูนยบริการสาธารณสุข( จายจากรายได )                                           เปนเงิน 1,765,100 บาท  

แผนงานเคหะและชุมชน    
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )                               เปนเงิน      106,800 บาท  

   

- เงินประจําตําแหนงของผูบริหาร ตั้งไว  120,000  บาท 
สําหรับจายเปนเงินประจําตําแหนงของ ผูอํานวยการสํานักการสาธารณสุข  
และส่ิงแวดลอม ระดับ 9 เปนเงินเดือนละ 10,000 บาท  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม    
แผนงานสาธารณสุข    

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข( จายจากรายได )                            เปนเงิน           120,000 บาท  
   

คาจางประจํา ตั้งไว    8,337,600  บาท 
- คาจางลูกจางประจํา ตั้งไว  8,047,700  บาท 

สําหรับจายเปนเงินคาจางลูกจางประจํา และเงินปรับปรุงคาจางประจําป  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม    
แผนงานสาธารณสุข    

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข( จายจากรายได )                            เปนเงิน           800,700 บาท  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน( จายจากรายได )             เปนเงิน   814,700 บาท  
งานศูนยบริการสาธารณสุข( จายจากรายได )                                           เปนเงิน         764,800 บาท  

แผนงานเคหะและชุมชน    
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )                               เปนเงิน     5,518,200 บาท  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ    
แผนงานการพาณิชย    

งานโรงฆาสัตว( จายจากรายได )                                                              เปนเงิน          149,300 บาท  
   

- เงินเพ่ิมตาง ๆ  ตั้งไว  289,900  บาท 
สําหรับจายเปนเงินเพ่ิมพิเศษใหลูกจางประจํา ดังนี ้  
    1. เงินคาตอบแทนเพ่ิมพิเศษของลูกจางประจําผูท่ีไดรับเงินเดือนหรือ  
คาจางขั้นสูงสุดของตําแหนง   
    2. เงินคาตอบแทนของลูกจางประจําผูท่ีไดรับเงินเดือนหรือคาจาง  
ขั้นสูงสุดของตําแหนง  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม    
แผนงานสาธารณสุข    

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข( จายจากรายได )                            เปนเงิน           44,700 บาท  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน( จายจากรายได )             เปนเงิน   32,600 บาท  
งานศูนยบริการสาธารณสุข( จายจากรายได )                                           เปนเงิน         24,800 บาท  

แผนงานเคหะและชุมชน    
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )                               เปนเงิน     181,800 บาท  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ    
แผนงานการพาณิชย    
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งานโรงฆาสัตว( จายจากรายได )                                                              เปนเงิน          6,000 บาท  

   

หมวดคาจางชั่วคราว       ตั้งไว   31,937,000  บาท 
 คาจางชั่วคราว ตั้งไว  31,937,000  บาท 
- เงินเดือนหรือเงินที่จายเพ่ิมใหแกพนกังานจาง ตั้งไว   31,937,000  บาท 

สําหรับจายเปนเงินเดือนหรือเงินท่ีจายเพ่ิมใหแกพนักงานจาง และเงินเพ่ิม  
การครองชีพช่ัวคราว  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม    
แผนงานสาธารณสุข    

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข( จายจากรายได )                            เปนเงิน         1,170,500 บาท  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน( จายจากรายได )             เปนเงิน   973,800 บาท  
งานศูนยบริการสาธารณสุข( จายจากรายได )                                           เปนเงิน         769,000 บาท  

แผนงานเคหะและชุมชน    
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )                               เปนเงิน     28,076,100 บาท  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ    
แผนงานการพาณิชย    

งานตลาดสด( จายจากรายได )                                                                  เปนเงิน          947,600 บาท  
   

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสด ุ      ตั้งไว   18,742,900  บาท 
คาตอบแทน ตั้งไว         2,915,000  บาท 

- คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว   1,500,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนักงานเทศบาล  
และลูกจาง ท่ีตองปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม    
แผนงานสาธารณสุข    

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข( จายจากรายได )                            เปนเงิน          17,000 บาท  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน( จายจากรายได )             เปนเงิน   91,000 บาท  
งานศูนยบริการสาธารณสุข( จายจากรายได )                                           เปนเงิน         21,000 บาท  

แผนงานเคหะและชุมชน    
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล( จายจากรายได )                               เปนเงิน     1,350,000 บาท  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ    
แผนงานการพาณิชย    

งานตลาดสด( จายจากรายได )                                                                  เปนเงิน          21,000 บาท  
   

- คาเชาบาน  ตั้งไว  214,800  บาท 
สําหรับจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลสํานักการสาธารณสุข  
และส่ิงแวดลอม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม    
แผนงานสาธารณสุข    

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข( จายจากรายได )                            เปนเงิน          36,000 บาท  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน( จายจากรายได )             เปนเงิน   36,000 บาท  
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งานศูนยบริการสาธารณสุข( จายจากรายได )                                           เปนเงิน         71,400 บาท  

แผนงานเคหะและชุมชน    
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )                               เปนเงิน     71,400 บาท  

   

- เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว  400,200  บาท 
สําหรับจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ  
ลูกจางประจํา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม    
แผนงานสาธารณสุข    

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข( จายจากรายได )                            เปนเงิน          69,600 บาท  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน( จายจากรายได )             เปนเงิน   44,600 บาท  
งานศูนยบริการสาธารณสุข( จายจากรายได )                                           เปนเงิน         47,000 บาท  

แผนงานเคหะและชุมชน    
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )                               เปนเงิน     239,000 บาท  

   

- เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล  ตั้งไว  800,000  บาท 
สําหรับจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล  
ลูกจางประจํา และครอบครัว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม    
แผนงานสาธารณสุข    

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข( จายจากรายได )                            เปนเงิน          231,000 บาท  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน( จายจากรายได )             เปนเงิน   91,000 บาท  
งานศูนยบริการสาธารณสุข( จายจากรายได )                                           เปนเงิน         124,000 บาท  

แผนงานเคหะและชุมชน    
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )                               เปนเงิน     333,000 บาท  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ    
แผนงานการพาณิชย    

งานโรงฆาสัตว( จายจากรายได )                                                              เปนเงิน          21,000 บาท  
   

คาใชสอย ตั้งไว    4,442,600  บาท 
- รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ  ตั้งไว   642,600  บาท 

สําหรับจายเปนรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ ดังนี ้  
        + คาจางเหมาบริการตาง ๆ เทาท่ีจําเปน เชน การจางอัดสําเนาเทป  
คาจางทําความสะอาดอาคารธุรการและอาคารผูอํานวยการสํานักการ  
สาธารณสุขและส่ิงแวดลอม จํานวน 2 แหง คาจางเหมาตกแตงสวนหยอม  
สํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม ฯลฯ  
        + คารับวารสารทางวิชาการ เชน หมอชาวบาน วารสารส่ิงแวดลอม  
และหนังสือพิมพรายวัน ฯลฯ  
        + คาโฆษณาและเผยแพร ประชาสัมพันธเสริมสรางความรวมมือของ  
ประชาชนในการดําเนินงานในเรื่องตาง ๆ เชน การสาธารณสุข ส่ิงแวดลอม ฯลฯ  
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        + คาระวางบรรทุก เชน คาระวางบรรทุกขนสงเวชภัณฑ และอ่ืน ๆ  
ในการจัดซ้ือวัสดุบางชนิด จากตางจังหวัด กรณีตองจายคาขนสง   
        + คาติดตั้งไฟฟา เชน คาติดตั้งอุปกรณไฟฟาเพ่ิมเติม รวมถึง  
การปรับปรุงซอมแซม การบํารุงรักษาระบบไฟฟาและอุปกรณ   
        + คาติดตั้งโทรศัพท เปนคาใชจายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท  
ยกเวนคาตูสาขา  
        + คาประกันภัยรถยนตและรถจักรยานยนต ภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัต ิ  
ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม    
แผนงานสาธารณสุข    

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข( จายจากรายได )                            เปนเงิน          500,000 บาท  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน( จายจากรายได )             เปนเงิน   28,000 บาท  
งานศูนยบริการสาธารณสุข( จายจากรายได )                                           เปนเงิน        17,600 บาท  

แผนงานเคหะและชุมชน    
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )                               เปนเงิน     87,000 บาท  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ    
แผนงานการพาณิชย    

งานตลาดสด( จายจากรายได )                                                                  เปนเงิน          10,000 บาท  
   

- รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน  ตั้งไว  1,018,000  บาท 
สําหรับจายเปนรายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ดังนี ้  
        + คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ ไดแก รถยนต รถบรรทุกขยะ  
ตลอดจนครุภัณฑสํานักงานอ่ืน ๆ   
        + คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมสํานักงาน และส่ิงกอสรางอ่ืน  ๆ  
ของสํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม    
แผนงานสาธารณสุข    

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข( จายจากรายได )                            เปนเงิน          260,000 บาท  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน( จายจากรายได )             เปนเงิน   50,000 บาท  
งานศูนยบริการสาธารณสุข( จายจากรายได )                                           เปนเงิน        50,000 บาท  

แผนงานเคหะและชุมชน    
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )                               เปนเงิน     600,000 บาท  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ    
แผนงานการพาณิชย    

งานตลาดสด( จายจากรายได )                                                                  เปนเงิน          50,000 บาท  
งานโรงฆาสัตว( จายจากรายได )                                                              เปนเงิน          8,000 บาท  
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- รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว  1,507,000  บาท 
+ คาใชจายในโครงการดําเนินงานสุขภาพภาคประชาชนเขตเทศบาลนคร  

นครราชสีมาบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว 500,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการอบรมเพ่ือฟนฟูพัฒนาความรูทักษะ  
และประสบการณในการดูแลสุขภาพแบบครบองครวมใหแก อสม. รวมถึงโครงการ  
จัดงานประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลแก อสม. ดีเดน 11 สาขา จํานวน 1,700 คน  
และประชุมประจําเดือน โดยจายเปนคาอาหาร อาหารวาง คาวัสดุ คาวิทยากร  
คาท่ีพัก คาพาหนะ เงินรางวัลสําหรับ อสม.ดีเดน พรอมโลรางวัล คาจัดนิทรรศการ   
คาตกแตงสถานท่ี/เวที คาจัดทําส่ือประชาสัมพันธ และอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ   
โดยถัวจายภายในวงเงิน 500,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม    
แผนงานสาธารณสุข    

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน( จายจากรายได )             เปนเงิน   500,000 บาท  

+ คาใชจายในโครงการสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอย  
แบบครบวงจรใหเหลือศูนย (Zero waste) ตั้งไว 750,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดการประชุม อบรมหรือศึกษาดูงานดาน  
การจัดการขยะ สําหรับผูรับผิดชอบของเทศบาล ครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา  
ประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุข กรรมการชุมชน และกลุมเปาหมายอ่ืนๆ   
ท่ีเกี่ยวของ คาจางแรงงานในการคัดแยกขยะและรวบรวมขยะอินทรียในชุมชน  
คาใชจายในการประกวดชุมชนปลอดขยะ คาวัสดุอุปกรณ คาโฆษณา  
และเผยแพร คาใชสอย คาของรางวัล คาตอบแทน สําหรับคณะกรรมการในการ  
ดําเนินงานประกวด ติดตามประเมินผลการประกวด การดําเนินงานรณรงคสงเสริม  
การคัดแยกขยะ คาจางเหมาจัดกิจกรรมคัดแยกขยะมูลฝอยท่ีแหลงกําเนิดแบบมี  
สวนรวม ตลอดท้ังคาใชจายอ่ืน ๆ ตามความจําเปนท่ีเกี่ยวของ โดยถัวจายภายใน  
วงเงิน 750,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม    
แผนงานเคหะและชุมชน    

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )                               เปนเงิน     750,000 บาท  
  

+ คาใชจายในโครงการโรงเรียนสีเขียวบนวิถีพอเพียง ตั้งไว  257,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดทําส่ือประชาสัมพันธ จัดนิทรรศการดาน 
ส่ิงแวดลอมและเศรษฐกิจพอเพียง คาใชจายในการฝกอบรมและศึกษาดูงานของคร ู
และนักเรียนจากโรงเรียนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ผูรับผิดชอบดานส่ิงแวดลอม 
คาใชจายในการจัดการประกวดผลงานของนักเรียน ในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาเพ่ือสรางจิตสํานึกในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม การประกวดโครงงานดาน
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ส่ิงแวดลอม และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยถัวจายภายในวงเงิน 257,000 บาท  
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม    
แผนงานสาธารณสุข    

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน( จายจากรายได )             เปนเงิน 257,000 บาท  
   

- รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ ตั้งไว  1,275,000  บาท 
+ คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งไว  145,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เชน คาเบ้ียเล้ียง  
คาพาหนะ และคาเชาท่ีพักในระหวางเดินทางไปราชการในประเทศ ตลอดจน
คาลงทะเบียน คาขนยาย ในกรณียายไปประจําสํานักงานอ่ืนและคาใชจายอ่ืน ๆ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม    
แผนงานสาธารณสุข    

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข( จายจากรายได )                            เปนเงิน  30,000 บาท  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน( จายจากรายได )             เปนเงิน  50,000 บาท  
งานศูนยบริการสาธารณสุข( จายจากรายได )                                           เปนเงิน  50,000 บาท  

แผนงานเคหะและชุมชน   
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )                               เปนเงิน  10,000 บาท  

ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานโรงฆาสัตว( จายจากรายได )                                                              เปนเงิน 5,000 บาท  
   

+ คาใชจายในโครงการเฝาระวังคุณภาพอากาศและเสียง ตั้งไว  40,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาใชจายในคาจางเหมาบรกิารตรวจวัดมลพิษประเภทฝุนละอองขนาด
เล็กกวา 10 ไมครอน บริเวณยานท่ีมีการจราจรหนาแนน ปละ 2 ครั้ง คาใชจายในการ
ตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณท่ีมีการจราจรหนาแนน สถานประกอบการ และยานท่ีพัก
อาศัย เพ่ือประเมินระดับเสียงท่ีเปนอันตรายและรบกวนความเปนอยูของประชาชน 
โดยถัวจายภายในวงเงิน 40,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม    
แผนงานสาธารณสุข    

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน( จายจากรายได )             เปนเงิน 40,000 บาท  
   

+ คาใชจายในโครงการเฝาควบคุมปองกันและแกไขปญหาภาวะโภชนาการ 
ขาด/เกิน ในทุกกลุมเส่ียง ตั้งไว 350,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานการจัดกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพ 
หญิงตั้งครรภ มารดาและทารกหลังคลอด เด็กอายุ 0 - 5 ป ประชาชนท่ัวไปใน 
ชุมชน / โรงเรียน / วัด การแกไขปญหาภาวะโภชนาการขาด และภาวะโภชนา 
เกิน การจัดนิทรรศการ การจัดสาธิต อาหารเสริม เปนตน โดยจายเปนคาจัดซ้ือ 
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อาหารเสริม (นม) เกลือเสริมไอโอดีน เครื่องมือตรวจวัดสารไอโอดีน ยาน้ําเสริม 
ธาตุเหล็ก โดยถัวจายภายในวงเงิน 350,000 บาท  
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม    
แผนงานสาธารณสุข    

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน( จายจากรายได )             เปนเงิน 350,000 บาท  
   

+ คาใชจายในโครงการจัดซ้ือชุดเยี่ยมและมอบของขวัญแกมารดาและทารก 
หลังคลอด ตั้งไว 240,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาของขวัญสําหรับมารดาและทารกหลังคลอด จํานวนประมาณ 
1,200 ราย (เฉล่ียมารดาคลอด 100 คน/เดือน) ซ่ึงเปนส่ิงของจําเปนในการ 
เล้ียงดูบุตรเบ้ืองตน เชน ผาเช็ดตัว แปง สบู แชมพู VCD การเล้ียงดูบุตร นิทาน 
สําหรับเด็กและของเลนเสริมพัฒนาการเด็ก ฯลฯ (1 ชุด ราคาประมาณไมเกิน 
200 บาท) โดยถัวจายภายในวงเงิน 240,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา) 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม    
แผนงานสาธารณสุข    

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน( จายจากรายได )             เปนเงิน 240,000 บาท  
   

+ คาใชจายในโครงการจัดประชุมวิชาการเครือขายทองถ่ินนาอยู  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งไว 

 
500,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดแถลงขาวจัดการประชุมวิชาการคาอาหารกลางวัน 
อาหารวาง และเครื่องดื่ม คาใชจายในการประชาสัมพันธ จัดทําปายประชาสัมพันธ  
ส่ือโฆษณาตาง ๆ คาจางเหมาดําเนินการจัดพิธีเปดและปดการประชุมวิชาการ คาเชา
สถานท่ี คาจางเหมายานพาหนะเพ่ือใชในการศึกษาดูงาน และคาใชจายอ่ืน โดยถัวจาย
ภายในวงเงิน 500,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม    
แผนงานสาธารณสุข    

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน( จายจากรายได )             เปนเงิน 500,000 บาท  
   

  คาวัสด ุ ตั้งไว    11,385,300  บาท 
- วัสดุสํานักงาน ตั้งไว  330,500  บาท 

สําหรับจายเปนคาส่ิงของหรือวัสดุส้ินเปลืองตาง ๆ สําหรับใชในสํานักงาน  
เชน กระดาษ แบบพิมพ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม    
แผนงานสาธารณสุข    

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข( จายจากรายได )                            เปนเงิน  132,000 บาท  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน( จายจากรายได )             เปนเงิน  64,000 บาท  
งานศูนยบริการสาธารณสุข( จายจากรายได )                                           เปนเงิน  82,000 บาท  
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แผนงานเคหะและชุมชน   

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )                               เปนเงิน  45,000 บาท  
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานตลาดสด( จายจากรายได )                                                                  เปนเงิน  6,000 บาท  
      งานโรงฆาสัตว( จายจากรายได )                                                               เปนเงิน 1,500 บาท  
   

- วัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว  75,800  บาท 
สําหรับจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟ ปล๊ัก สายไฟ ฟวส ฯลฯ  
เพ่ือเปล่ียนสวนท่ีชํารุด ภายในสํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม    
แผนงานสาธารณสุข    

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข( จายจากรายได )                            เปนเงิน  30,000 บาท  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน( จายจากรายได )             เปนเงิน  14,000 บาท  
งานศูนยบริการสาธารณสุข( จายจากรายได )                                           เปนเงิน  15,000 บาท  

แผนงานเคหะและชุมชน   
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )                               เปนเงิน  8,000 บาท  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานตลาดสด( จายจากรายได )                                                                  เปนเงิน  8,000 บาท  
งานโรงฆาสัตว( จายจากรายได )                                                              เปนเงิน 800 บาท  

   

- วัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว  841,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ในการทําความสะอาด เชน ไมกวาด ถังขยะ เขง 
แปรง น้ํายาลางทําความสะอาดหองสุขภัณฑ ท่ีนอนนวดเพ่ือสุขภาพ ฯลฯ  

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม    
แผนงานสาธารณสุข    

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข( จายจากรายได )                            เปนเงิน  14,500 บาท  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน( จายจากรายได )             เปนเงิน  27,000 บาท  
งานศูนยบริการสาธารณสุข( จายจากรายได )                                           เปนเงิน  27,000 บาท  

แผนงานเคหะและชุมชน   
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )                               เปนเงิน  745,000 บาท  

ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานตลาดสด( จายจากรายได )                                                                  เปนเงิน  27,000 บาท  
งานโรงฆาสัตว( จายจากรายได )                                                              เปนเงิน  500 บาท  

   

- วัสดุกอสราง ตั้งไว  200,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาวัสดุกอสรางตาง ๆ เชน อิฐ หิน ปูน ทราย บุงกี๋ ทอน้ําและอุปกรณ 
การประปา และเครื่องสุขภัณฑ ฯลฯ  

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานสาธารณสุข   

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข( จายจากรายได )                            เปนเงิน  14,900 บาท  
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน( จายจากรายได )             เปนเงิน  17,000 บาท  
งานศูนยบริการสาธารณสุข( จายจากรายได )                                           เปนเงิน  7,000 บาท  

แผนงานเคหะและชุมชน   
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )                               เปนเงิน  155,000 บาท  

ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานตลาดสด( จายจากรายได )                                                                  เปนเงิน  5,600 บาท  
      งานโรงฆาสัตว( จายจากรายได )                                                               เปนเงิน 500 บาท  
   

- วัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว  3,099,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาซ้ืออะไหลรถยนต เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ  
ตลอดจนเครื่องมือขนาดเล็ก  

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานสาธารณสุข   

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข( จายจากรายได )                            เปนเงิน  60,000 บาท  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน( จายจากรายได )             เปนเงิน  10,000 บาท  
งานศูนยบริการสาธารณสุข( จายจากรายได )                                           เปนเงิน  10,000 บาท  

แผนงานเคหะและชุมชน   
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )                               เปนเงิน  3,000,000 บาท  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานตลาดสด( จายจากรายได )                                                                  เปนเงิน  15,000 บาท  
งานโรงฆาสัตว( จายจากรายได )                                                              เปนเงิน 4,000 บาท  

   

- วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว  5,526,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาน้ํามันเช้ือเพลิง และน้ํามันหลอล่ืนตาง ๆ เพ่ือใชกับรถยนต 
รถจักรยานยนต และเตาแกส เชน น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันหลอล่ืน  
แกสหุงตม ฯลฯ 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานสาธารณสุข   

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข( จายจากรายได )                            เปนเงิน  170,000 บาท  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน( จายจากรายได )             เปนเงิน  36,000 บาท  
งานศูนยบริการสาธารณสุข( จายจากรายได )                                           เปนเงิน  10,000 บาท  

แผนงานเคหะและชุมชน   
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )                               เปนเงิน  5,249,000 บาท  

ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานตลาดสด( จายจากรายได )                                                                  เปนเงิน  53,000 บาท  
      งานโรงฆาสัตว( จายจากรายได )                                                               เปนเงิน 8,000 บาท  
   

- วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ตั้งไว  450,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาเวชภัณฑ แอลกอฮอล ฟลมเอ็กซเรย ถุงมือ ไหมเย็บแผลในการผาตัด  
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น้ํายาตาง ๆ ผาพันแผล สําลี และอ่ืน ๆ เคมีภัณฑ วัคซีน และวัสดุทางการแพทย เชน 
เข็มฉีดยา ยาฉีดคุมกําเนิด ชุดทดสอบหาออกซิเจนในน้ํา พี เอช คลอรีนอิสระ  
น้ํายาตรวจหาแบคทีเรียในอาหาร-เครื่องดื่ม ขวดแกว หลอดทดลอง  
ขวดวัดปริมาตร อุปกรณสําหรับเก็บตัวอยางน้ํา ฯลฯ 
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานสาธารณสุข   

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน( จายจากรายได )             เปนเงิน  187,000 บาท  
งานศูนยบริการสาธารณสุข( จายจากรายได )                                           เปนเงิน  187,000 บาท  

แผนงานเคหะและชุมชน   
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )                               เปนเงิน  4,000 บาท  

ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานตลาดสด( จายจากรายได )                                                                  เปนเงิน  9,000 บาท  
งานโรงฆาสัตว( จายจากรายได )                                                              เปนเงิน 63,000 บาท  

   

- วัสดุการเกษตร ตั้งไว 20,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน ปุย ตนไม ยาปราบศัตรูพืช กระถางตนไม 
มีดดายหญา กรรไกรตัดกิ่งไม หรือตัดหญา ฯลฯ  

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานสาธารณสุข   

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข( จายจากรายได )                            เปนเงิน  800 บาท  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน( จายจากรายได )             เปนเงิน  1,500 บาท  
งานศูนยบริการสาธารณสุข( จายจากรายได )                                           เปนเงิน  3,700 บาท  

แผนงานเคหะและชุมชน   
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )                               เปนเงิน 7,500 บาท  

ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานตลาดสด( จายจากรายได )                                                                  เปนเงิน  6,000 บาท  
งานโรงฆาสัตว( จายจากรายได )                                                              เปนเงิน 500 บาท  

   

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว  52,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาวัสดุในการโฆษณา ประชาสัมพันธ เชน ฟลมถายภาพ ฟลมสไลด  
เทปบันทึกภาพและเสียง กระดาษทําบทความ/ขาว ฯลฯ  

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานสาธารณสุข   

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข( จายจากรายได )                            เปนเงิน  300 บาท  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน( จายจากรายได )             เปนเงิน  42,000 บาท  
งานศูนยบริการสาธารณสุข( จายจากรายได )                                           เปนเงิน  1,000 บาท  

แผนงานเคหะและชุมชน   
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )                               เปนเงิน  7,000 บาท  

ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   



3-5-12 
      งานตลาดสด( จายจากรายได )                                                              เปนเงิน 1,700 บาท  

   

- วัสดุเคร่ืองแตงกาย ตั้งไว  375,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาซ้ือรองเทายางหุมสนสูงใตเขา ถุงมือหนังชนิดยาว ผาปดจมูก 
เส้ือกาวน ฯลฯ ใหพนักงาน คนงาน งานศูนยบริการ งานซอมบํารุงพาหนะ 
เครื่องจักรกล และเส้ือกั๊กสําหรับคนงานปดกวาดและเก็บขนขยะมูลฝอย 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานสาธารณสุข   

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน( จายจากรายได )             เปนเงิน  40,000 บาท  
งานศูนยบริการสาธารณสุข( จายจากรายได )                                           เปนเงิน  25,000 บาท  

แผนงานเคหะและชุมชน   
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )                               เปนเงิน  300,000 บาท  

ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานตลาดสด( จายจากรายได )                                                                  เปนเงิน 10,000 บาท  
   

- วัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว  330,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร โปรแกรมคอมพิวเตอร อุปกรณเพ่ิมเติม  
แผนกรองแสง แผนบันทึกขอมูล หัวพิมพ กระดาษตอเนื่อง ผาหมึกคอมพิวเตอร  
กระดาษไขคอมพิวเตอร ฯลฯ ท่ีจําเปน 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานสาธารณสุข   

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข( จายจากรายได )                            เปนเงิน  100,000 บาท  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน( จายจากรายได )             เปนเงิน  100,000 บาท  
งานศูนยบริการสาธารณสุข( จายจากรายได )                                           เปนเงิน  90,000 บาท  

แผนงานเคหะและชุมชน   
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )                               เปนเงิน  35,000 บาท  

ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานตลาดสด( จายจากรายได )                                                                  เปนเงิน 5,000 บาท  
   

- วัสดุอื่นๆ ตั้งไว  86,000  บาท 
สําหรับจายเปน คามิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟา สายสงน้ํา และขอตอสงน้ําดับเพลิง  
สําหรับรถบรรทุกน้ํา เพ่ือใชลางตลาด และอะไหลเครื่องพนยุง ฯลฯ  

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานสาธารณสุข   

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข( จายจากรายได )                            เปนเงิน  6,000 บาท  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน( จายจากรายได )             เปนเงิน  20,000 บาท  
งานศูนยบริการสาธารณสุข( จายจากรายได )                                           เปนเงิน  10,000 บาท  

แผนงานเคหะและชุมชน   
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )                               เปนเงิน  10,000 บาท  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
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แผนงานการพาณิชย   

  งานตลาดสด( จายจากรายได )                                                                  เปนเงิน 40,000 บาท  
   

หมวดคาสาธารณูปโภค ตั้งไว  991,000  บาท 
คาสาธารณูปโภค ตั้งไว  991,000  บาท 

- คาไฟฟา ตั้งไว  750,000  บาท 
สําหรับจายเปนคากระแสไฟฟา สํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานสาธารณสุข   

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข( จายจากรายได )                            เปนเงิน  500,000 บาท  
งานศูนยบริการสาธารณสุข( จายจากรายได )                                           เปนเงิน  150,000 บาท  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานตลาดสด( จายจากรายได )                                                                  เปนเงิน 100,000 บาท  
   

- คาน้ําประปา ตั้งไว  100,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาน้ําประปา สํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานสาธารณสุข   

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข( จายจากรายได )                            เปนเงิน  35,000 บาท  
งานศูนยบริการสาธารณสุข( จายจากรายได )                                           เปนเงิน  15,000 บาท  

ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานตลาดสด( จายจากรายได )                                                                  เปนเงิน 50,000 บาท  
   

- คาโทรศัพท ตั้งไว  83,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาโทรศัพทของสํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานสาธารณสุข   

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข( จายจากรายได )                            เปนเงิน  30,000 บาท  
งานศูนยบริการสาธารณสุข( จายจากรายได )                                           เปนเงิน  50,000 บาท  

แผนงานเคหะและชุมชน   
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )                               เปนเงิน 3,000 บาท  

   

- คาบริการทางดานโทรคมนาคม ตั้งไว  58,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต (INTERNET)  
ของสํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม และศูนยบริการสาธารณสุข  

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานสาธารณสุข   

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข( จายจากรายได )                            เปนเงิน  10,000 บาท  
งานศูนยบริการสาธารณสุข( จายจากรายได )                                           เปนเงิน 48,000 บาท  
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หมวดเงินอุดหนุน  ตั้งไว  950,000  บาท 

เงินอุดหนุน ตั้งไว  950,000  บาท 
- เงินอุดหนุนสวนราชการ เอกชนหรือกิจการเปนสาธารณประโยชน ตั้งไว  950,000  บาท 

สําหรับจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับการบริการดานสาธารณสุข ตามโครงการสนับสนุน
สงเสริมการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข สําหรับผูดอยโอกาสในเขตเมืองในการ
ดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน และเปนคาใชจายในการบริหารจัดการงานสุขภาพภาค
ประชาชนใหผานมาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน 14 องคประกอบ และกิจกรรม  
อสม.ช. 29 กิจกรรม โดยจายเปนเงินสนับสนุน ชุมชนละ 10,000 บาท จํานวน 95 
ชุมชน ตั้งตามหนังสือท่ี อสม.019/2553 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2553 
(จะดําเนินการเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ) 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานสาธารณสุข   

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น( จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )       เปนเงิน 950,000 บาท  
   

  
 



 
 
 
 

กองสวัสดิการสังคม 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เทศบาลนครนครราชสีมา 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

กองสวัสดิการสังคม 

 
ตั้งงบประมาณรายจายท้ังสิน้       22,799,300  บาท  แยกเปน 

- รายจายประจํา     ตั้งไว  22,799,300  บาท 
              จายจากรายได     ตั้งไว  22,799,300  บาท 
              จายจากเงนิอุดหนนุทั่วไป    ตั้งไว                  0   บาท 

- รายจายเพื่อการลงทุน      ตั้งไว                     0   บาท 
 

รายจายประจาํ  ตั้งไว  22,799,300  บาท แยกเปน  
หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว   4,381,000  บาท 
เงินเดือน ตัง้ไว        4,381,000  บาท 

- เงินเดือนพนกังานเทศบาล ตั้งไว   4,185,000  บาท 
สําหรับจายเปนเงินเดือนพนกังานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสงัคม    
แผนงานสังคมสงเคราะห    

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห( จายจากรายได )                      เปนเงิน  919,200 บาท  

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน    
งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  716,600 บาท  
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน( จายจากรายได )            เปนเงิน  2,549,200 บาท  

   

- เงินเพิ่มตางๆ  ตั้งไว   128,800  บาท 
สําหรับจายเปนเงินตอบแทนรายเดือนของผูอํานวยการกอง ระดับ 8 เปนเงิน  
เดือนละ 5,600 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานเทศบาล  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสงัคม    
แผนงานสังคมสงเคราะห    

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห( จายจากรายได )                      เปนเงิน  25,600 บาท  
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน    

งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  85,200 บาท  
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน( จายจากรายได )            เปนเงิน  18,000 บาท  

   

- เงินประจําตาํแหนงของผูบริหาร ตั้งไว  67,200  บาท 
สําหรับจายเปนเงินประจําตาํแหนงของผูบริหาร เปนเงนิเดือนละ 5,600 บาท  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสงัคม   
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   

งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  67,200 บาท  
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หมวดคาจางชัว่คราว ตัง้ไว   1,045,900  บาท 
คาจางชั่วคราว ตั้งไว        1,045,900  บาท 

- เงินเดือนหรอืเงินท่ีจายเพิ่มใหแกพนักงานจาง ตัง้ไว       1,045,900  บาท 
สําหรับจายเปนเงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มใหแกพนกังานจาง และเงินเพิ่ม 
การครองชีพช่ัวคราว 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสงัคม   
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   

งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  1,045,900 บาท  
   

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสด ุตั้งไว   11,382,400  บาท 
คาตอบแทน ตัง้ไว        1,152,400  บาท 

- คาตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว  500,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ แกพนักงานเทศบาล  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสงัคม   
แผนงานสังคมสงเคราะห   

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห( จายจากรายได )                      เปนเงิน  100,000 บาท  
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   

งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  200,000 บาท  
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน( จายจากรายได )            เปนเงิน  200,000 บาท  

   

- คาเชาบาน  ตั้งไว  212,400  บาท 
สําหรับจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาลกองสวัสดิการสังคม ที่มีสิทธิ  
เบิกคาเชาบานไดตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสงัคม   
แผนงานสังคมสงเคราะห   

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห( จายจากรายได )                      เปนเงิน  36,000 บาท  
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   

งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  42,000 บาท  
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน( จายจากรายได )            เปนเงิน  134,400 บาท  

   

- เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว  40,000  บาท 
สําหรับจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ  
เบิกจายไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสงัคม   
แผนงานสังคมสงเคราะห   

งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  20,000 บาท  
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน( จายจากรายได )            เปนเงิน   20,000 บาท  

   

- เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล  ตั้งไว  400,000  บาท 
สําหรับจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ  
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เบิกจายไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสงัคม   
แผนงานสังคมสงเคราะห   

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห( จายจากรายได )                      เปนเงิน  50,000 บาท  
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   

งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  300,000 บาท  
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน( จายจากรายได )            เปนเงิน   50,000 บาท  

   

คาใชสอย ตัง้ไว       8,410,000   บาท 
- รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบรกิาร  ตั้งไว  150,000  บาท 

สําหรับจายเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบรกิาร ดังนี ้  
        + คาจางเหมาบริการ โดยจายเปนคาจางเหมาแรงงานและอื่นๆ เทาที่  
จําเปนของกองสวัสดิการสังคม  
        + คาจางเหมาบริการ เชน คาเชาเครื่องถายเอกสารแบบดิจิตอล  
        + คารับวารสาร โดยจายเปนคารับวารสารและหนังสือพิมพรายวนั  
        + คาธรรมเนียมตางๆ เชน คาโอนเงนิผูปวยเอดส / คนพิการ / ผูสูงอายุ /   
คาลงทะเบียนอบรม และอื่นๆ เทาที่จําเปนของกองสวัสดิการสังคม  
        + คาติดตั้งไฟฟา น้ําประปา และโทรศัพท เชน คาตดิตั้งอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติม  
        + คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือตางๆ และคาจางพิมพ ของกองสวสัดิการสังคม  
        + คาโฆษณาและเผยแพรโดยจายเปนคาจัดทําเอกสารสิ่งตีพิมพ สติ๊กเกอรอ่ืนๆ  
เพื่อเผยแพรเกีย่วกับงานประชาสัมพันธของชุมชน ตลอดจนงานสําคัญตางๆใหชุมชน  
ในเขตเทศบาลทราบ  
        + คาประกันภยัรถยนตและรถจักรยานยนต ภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติ  
ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสงัคม   
แผนงานสังคมสงเคราะห   

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห( จายจากรายได )                      เปนเงิน  20,000 บาท  
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   

งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน   50,000 บาท  
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน( จายจากรายได )            เปนเงิน   80,000 บาท  

   

- รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรอืซอมแซมทรัพยสิน  ตั้งไว  400,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาใชจาย ดังตอไปนี ้  
        + คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม ครุภัณฑตางๆ ไดแก เครื่องพิมพดีด   
เครื่องโรเนียว เครื่องถายเอกสาร เครื่องดิจิตอล เครื่องขยายเสียง เครื่องปรับอากาศ   
เครื่องคอมพิวเตอร รถจักรยานยนต รถยนต ฯลฯ  
        + คาบํารุงรักษาหรอืซอมแซมสิ่งกอสรางของกองสวัสดิการสังคม เชน   
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ประตู - หนาตาง หองน้ํา ปายบอรดประชาสัมพันธ ฯลฯ  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสงัคม   
แผนงานสังคมสงเคราะห   

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห( จายจากรายได )                      เปนเงิน  50,000 บาท  
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   

งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน   250,000 บาท  
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน( จายจากรายได )            เปนเงิน   100,000 บาท  

   

- รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ตั้งไว  5,460,000  บาท 
        + คาใชจายในโครงการจัดทําแผนชุมชน ตั้งไว  100,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการจัดทําแผนชุมชน จาํนวน 400 คน โดย  
จายเปนคาอาหาร อาหารวาง คาวัสดุ และคาใชจายอืน่ ๆ โดยถัวจายภายใน  
วงเงิน 100,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสงัคม   
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน( จายจากรายได )            เปนเงิน   100,000 บาท  

        + คาใชจายในโครงการพัฒนาองคกรชุมชน ตั้งไว  1,080,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการพัฒนาองคชุมชน เปนคาใชจายในการ  
จัดทําโครงการอบรมใหความรูแกองคกรชมุชน และเจาหนาที่ที่เกีย่วของ  
ประมาณ 800 คน โดยจายเปนคาอาหาร อาหารวาง คาวิทยากร คาที่พัก   
คาพาหนะ คาวัสดุ และคาใชจายอื่นๆ โดยถัวจายภายในวงเงนิ 1,080,000 บาท  
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสงัคม   
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน( จายจากรายได )            เปนเงิน  1,080,000 บาท  

         + คาใชจายในโครงการจัดการประชุมผูนําชุมชนในเขตเทศบาลนคร   
นครราชสีมา ตั้งไว   250,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการจัดการประชุมสัมมนา ประธานชุมชน  
และผูที่เกีย่วของ ประมาณ 150 คน โดยจดัประชุมเดือนละ 1 คร้ัง และประชุม  
ประธานกองทนุ ประมาณ 80 คน เปนคาอาหาร อาหารวาง คาวัสดุ คาใชจายอื่นๆ  
โดยถัวจายภายในวงเงนิ 250,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสงัคม   
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน( จายจากรายได )            เปนเงิน  250,000 บาท  

        + คาใชจายในโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ ตั้งไว  500,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ เปนคาฝกอบรม  
อาชีพอิสระ และสงเสริมการตลาดใหแกชุมชน ประมาณ 400 คน โดยจายเปน  
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คาอาหาร คาอาหารวาง คาวทิยากร คาวัสดุ คาพาหนะ และคาใชจายอืน่ๆ  
โดยถัวจายภายในวงเงนิ 500,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสงัคม   
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน( จายจากรายได )            เปนเงิน  500,000 บาท  

         + คาใชจายในโครงการสรางเครือขายผูผลิตสินคา OTOP และกลุมอาชีพ   
ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา และประกวดสุดยอดผลิตภัณฑชุมชน ตั้งไว 400,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการสรางเครือขายผูผลิตสินคา OTOP และ  
กลุมอาชีพในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา และประกวดสุดยอดผลิตภณัฑชุมชน  
เปนคาใชจายในการสัมมนาและศึกษาดูงานเครือขายผูผลิตสินคา OTOP  
ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา และเจาหนาที่ที่เกีย่วของ จํานวน 100 คน  
โดยจายเปนคาอาหาร คาอาหารวาง คาวัสดุ คาพาหนะ คาที่พัก คาตอบแทน   
และคาใชจายอื่นๆ โดยถัวจายภายในวงเงนิ 400,000 บาท   
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสงัคม   
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน( จายจากรายได )            เปนเงิน  400,000 บาท  

         + คาใชจายในโครงการหนึ่งชุมชน หนึ่งนักรอง ตั้งไว  100,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการหนึ่งชุมชน หนึ่งนกัรอง เปนคาจดัการประกวด  
รองเพลง และจินตลีลา ใหแกประชาชน ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา  
โดยจายเปนคาจัดสถานที่เวท ีแผนปายประชาสัมพันธ ติดตั้งเครื่องเสียง  
ประกาศเผยแพร บอรดประชาสัมพันธ คาอาหาร คาอาหารวาง  คาวัสด ุ  
คาตอบแทน คาของขวัญของที่ระลึก เงินรางวัล พรอมโลและคาใชจายอื่นๆ  
โดยถัวจายภายในวงเงนิ 100,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสงัคม   
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน( จายจากรายได )            เปนเงิน  100,000 บาท  

        + คาใชจายในโครงการฝกอบรมศาสตรและศิลปในการพูด สําหรับผูนําชุมชน   
ตั้งไว 50,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการฝกอบรมศาสตรและศิลปในการพูด   
สําหรับผูนําชุมชน เปนคาใชจายในการอบรมใหความรูแกประธานชมุชน หรือ   
ผูรับผิดชอบในการประชาสมัพันธ และเจาหนาที่ที่เกีย่วของ จํานวน 160 คน  
โดยจายเปนคาอาหาร คาอาหารวาง คาวิทยากร คาวัสด ุและคาใชจายอืน่ๆ  
โดยถัวจายภายในวงเงนิ 50,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสงัคม   
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   
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งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน( จายจากรายได )            เปนเงิน  50,000 บาท  

        + คาใชจายในโครงการพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว  350,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ  
พอเพียง เปนคาใชจายในการอบรมสัมมนาใหความรูแกประชาชน จํานวน 200 คน  
และจัดอบรมใหความรูดานพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
โดยจายเปนคาอาหาร คาอาหารวาง คาวัสดุ คาวิทยากร คาพาหนะ  คาทีพ่ัก   
และคาใชจายอื่นๆ โดยถัวจายภายในวงเงนิ 350,000 บาท   
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสงัคม   
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน( จายจากรายได )            เปนเงิน  350,000 บาท  

        + คาใชจายในโครงการพัฒนาฐานขอมูลชุมชน ตั้งไว  350,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการสํารวจขอมูลความจําเปนพืน้ฐานของชุมชน  
และขอมูลดานสวัสดิการสงัคม โดยจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม คาอาหาร  
คาอาหารวาง คาวิทยากร คาตอบแทนผูสํารวจ และผูบนัทึกขอมูล คาตอบแทน  
ผูทําหนาที่ประมวลผล และคาตอบแทนผูวิเคราะหขอมูล โดยถัวจายภายในวงเงนิ  
350,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสงัคม   
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน( จายจากรายได )            เปนเงิน  350,000 บาท  

         + คาใชจายในโครงการอบรมอาสาสมัครชุมชนเขมแข็งเอาชนะยาเสพติด  
(ผูประสานพลังแผนดิน) ตั้งไว 1,000,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการอบรมอาสาสมัครชุมชนเขมแข็งเอาชนะ  
ยาเสพติด (ผูประสานพลังแผนดิน) เปนคาใชจายในการอบรม และจัดกจิกรรม  
ที่เกี่ยวของกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ประมาณ 500 คน  
โดยจายเปนคาอาหาร คาอาหารวาง คาวิทยากร คาวัสดุ คาที่พัก คาพาหนะ  
และคาใชจายอื่น ๆ โดยถัวจายภายในวงเงนิ 1,000,000 บาท   
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา )  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสงัคม   
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน( จายจากรายได )            เปนเงิน  1,000,000 บาท  

        + คาใชจายในโครงการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานดานการพัฒนาชุมชน  
ตั้งไว 200,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานดาน  
การพัฒนาชุมชน เปนคาใชจายในการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ใหแก  
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เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน ดานการพัฒนาชุมชน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จาํนวน30 คน  
โดยจายเปนคาอาหาร คาอาหารวาง คาวัสดุ คาตอบแทน คาพาหนะ  คาทีพ่ัก   
และคาใชจายอื่นๆ โดยถัวจายภายในวงเงนิ 200,000 บาท   
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสงัคม   
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน( จายจากรายได )            เปนเงิน  200,000 บาท  

        + คาใชจายในโครงการจัดการแขงขนักีฬาตานยาเสพติด ตั้งไว  400,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพตดิ  
เปนคาอาหาร คาอาหารวาง คาวัสดุ อุปกรณกฬีา ถวยรางวัล เงินรางวลั  
คาตอบแทนกรรมการ เครื่องขยายเสียง พธีิเปด-ปด และคาใชจายอืน่ ๆ  
โดยถัวจายภายในวงเงนิ 400,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสงัคม   
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน( จายจากรายได )            เปนเงิน  400,000 บาท  

        + คาใชจายในโครงการสรางเสริมประสบการณชีวติสําหรับเด็กดอยโอกาส ตั้งไว  50,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการสรางเสริมประสบการณชีวิตสําหรับ  
เด็กดอยโอกาส เปนคาใชจายในการจัดฝกอบรม ประมาณ 160 คน และศึกษาดูงาน  
โดยจายเปนคาอาหาร คาอาหารวาง คาวิทยากร คาวัสดุ คาพาหนะ และคาใชจายอืน่ๆ  
โดยถัวจายภายในวงเงนิ 50,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา )  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสงัคม   
แผนงานสังคมสงเคราะห   

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห( จายจากรายได )                      เปนเงิน  50,000 บาท  

        + คาใชจายในโครงการอบรมเด็กและเยาวชนชุมชนในเขตเทศบาลนคร  
นครราชสีมา ตั้งไว 200,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการอบรมเด็กและเยาวชนชุมชนในเขต  
เทศบาลนครนครราชสีมา เปนคาใชจายในการอบรมใหความรูแกเด็กและ  
เยาวชน และอบรมใหความรูดานคุณธรรม - จริยธรรม จํานวน 200 คน   
โดยจายเปนคาอาหาร คาอาหารวาง คาวิทยากร คาวัสดุ คาที่พัก  คาพาหนะ  
คาจางเหมาบรกิาร เชน คาจางเหมาแรงงาน คาเย็บหนังสอื  เขาปกหนังสือตางๆ  
คารถสุขาเคลื่อนที่ คาจัดสถานที่ คาโฆษณา และเผยแพรขาววิทยุกระจายเสียง  
โทรทัศน และคาใชจายอืน่ๆ โดยถัวจายภายในวงเงนิ 200,000 บาท  
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสงัคม   
แผนงานสังคมสงเคราะห   

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห( จายจากรายได )                      เปนเงิน  200,000 บาท  
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         + คาใชจายในโครงการสงเสริมกิจกรรมผูสูงอายุในชุมชน ตั้งไว  400,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสริมกิจกรรมผูสูงอายุ เปนคาจัดอบรม  
ผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จํานวน 500 คน โดยจายเปนคาอาหาร  
คาอาหารวาง คาวิทยากร คาที่พัก คาวัสดุ คาพาหนะ และคาใชจายอื่นๆ   
โดยถัวจายภายในวงเงนิ 400,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา )  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสงัคม   
แผนงานสังคมสงเคราะห   

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห( จายจากรายได )                      เปนเงิน  400,000 บาท  

        + คาใชจายในโครงการสงเสริมกิจการดานสวัสดิการสังคมและนันทนาการ  
สําหรับชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ตั้งไว 30,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสริมกิจการดานสวัสดิการสังคมและ  
นันทนาการสําหรับชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดยจายเปน  
คาใชจายในการจัดอบรมผูนําในชุมชนในเขตเทศบาลฯ จํานวน 82 ชุมชน  
เปนคาอาหาร คาอาหารวาง คาวัสดุ และคาใชจายอืน่ ๆ โดยถัวจายภายใน  
วงเงิน 30,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา )  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสงัคม   
แผนงานสังคมสงเคราะห   

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห( จายจากรายได )                      เปนเงิน  30,000 บาท  
   

- รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่มเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ  ตั้งไว  2,400,000  บาท 
        + คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งไว  100,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  
คาพาหนะเดินทาง และคาเชาที่พักระหวางการเดินทางไปราชการภายใน  
ราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล และเขารับการสัมมนาการอบรม การศึกษา  
ดูงานหรือเปนคาขนยายในกรณีที่มีการโอน(ยาย) ไปรับราชการที่เทศบาลอื่น ๆ  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสงัคม   
แผนงานสังคมสงเคราะห   

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห( จายจากรายได )                      เปนเงิน  20,000 บาท  
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   

งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน   30,000 บาท  
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน( จายจากรายได )            เปนเงิน   50,000 บาท  

         + คาใชจายในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ตั้งไว  500,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ โดยจัดใหมกีารออกบริการ  
นอกสถานที่ไปยังชุมชนและกลุมตาง ๆ ภายในเขตเทศบาล โดยจายเปน  
คาจัดสถานที่ เวที แผนปายประชาสัมพันธ ติดตั้งเครื่องเสียง ประกาศเผยแพร  
บอรดประชาสัมพันธ อาหารวาง คาวัสดุ คาของที่ระลึก และคาใชจายอื่น ๆ  
โดยถัวจายภายในวงเงนิ 500,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา )  
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ปรากฎในดานบริการชุมชนและสงัคม   
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน( จายจากรายได )            เปนเงิน   500,000 บาท  

         + คาใชจายในโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาตใินชมุชน ตั้งไว  800,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติในชุมชน เปนคา  
จัดซื้อของขวญั ของรางวัลวันเด็ก และ จางเหมาทําอาหารในการจดักจิกรรม  
เพื่อสนับสนุนการจัดกจิกรรมวันเด็กในชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา  
โดยถัวจายภายในวงเงนิ 800,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสงัคม   
แผนงานสังคมสงเคราะห   

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห( จายจากรายได )                      เปนเงิน  800,000 บาท  

         + คาใชจายในโครงการสงเคราะหครอบครัวผูเดือดรอนและผูดอยโอกาส   
ในชุมชน ตั้งไว 1,000,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการสงเคราะหครอบครัวผูเดือดรอนและ  
ผูดอยโอกาสในชุมชนที่ไดรับความเดือดรอน จํานวนปละประมาณ 1,000 ครอบครัว  
โดยใหการสงเคราะหชวยเหลือ เครื่องอุปโภคบริโภค เสื้อผา เครื่องนุงหม  
ชุดนักเรยีน เครื่องเขียนแบบเรียน อาหารเสริม(นม) และของเลนสําหรับเด็ก  
หรือเงนิสงเคราะหชวยเหลือ และจัดซื้อผาหมกันหนาวเพื่อผูยากไรตานภัยหนาว  
โดยถัวจายภายในวงเงนิ 1,000,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา )  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสงัคม   
แผนงานสังคมสงเคราะห   

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห( จายจากรายได )                      เปนเงิน  1,000,000 บาท  
   

คาวัสด ุตั้งไว        1,820,000  บาท 
       - วัสดุสํานักงาน ตัง้ไว 300,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาวัสดุสํานกังาน ไดแก เครื่องเขียนแบบพิมพ ลูกโม  
เครื่องอัดสําเนา แฟม และวัสดุอ่ืนๆ เทาที่จําเปน  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสงัคม   
แผนงานสังคมสงเคราะห   

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห( จายจากรายได )                      เปนเงิน  40,000 บาท  
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   

งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน   160,000 บาท  
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน( จายจากรายได )            เปนเงิน   100,000 บาท  

   

       - วัสดุไฟฟาและวิทยุ ตัง้ไว 400,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ไดแก ชุดไขควง ฟวส สายไฟฟา  
ลําโพงฮอรน ไมโครโฟน สายโทรศัพท หลอดไฟฟา สตารทเตอร สวิทไฟฟา  
ปล๊ักสามตา ปล๊ักรางไฟ ลําโพง ฮอรน ลายแม ลายลูก แบตเตอรี่ที่ใชกับวิทยุเทป  
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และอื่น ๆ เทาที่จําเปน  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสงัคม   
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน( จายจากรายได )            เปนเงิน   400,000 บาท  
   

       - วัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว  50,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว ไดแก ไมกวาด ผงซักฟอก น้ํายาดับกลิ่น   
ถวยกาแฟ แกวน้ํา และอุปกรณอ่ืนๆ ที่จําเปนเพื่อใชในกองสวัสดิการสังคม  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสงัคม   
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   

งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน   50,000 บาท  
   

       - วัสดุกอสราง ตัง้ไว  200,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาวัสดุอุปกรณกอสราง ซ่ึงใชในการดูแลอาคารสิ่งกอสราง  
ของกองสวัสดิการสังคม  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสงัคม   
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   

งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  100,000 บาท  
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน( จายจากรายได )            เปนเงิน   100,000 บาท  

   

       - วัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว  50,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน รถยนต รถจักรยานยนต   
ไดแก ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ เพลา น้ํามันเบรค หัวเทียน สายพาน  
อะไหลรถยนต ฯลฯ  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสงัคม   
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   

งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  50,000  บาท  
   

       - วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน ตั้งไว  300,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน ไดแก น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล   
น้ํามันหลอล่ืน เพื่อใชกับรถยนต และรถจักรยานยนตกองสวัสดิการสังคม  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสงัคม   
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   

งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  300,000 บาท  
   

       - วัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว  65,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรประเภทตางๆ เชน ฟลม สไลด  
เทปชนิดคาสเซ็ท เทปชนิดบนัทึก วี.ดี.โอ ประเภทตางๆ เพื่อใชในกิจการ  
เผยแพรประชาสัมพันธที่จําเปนหรือวัสดุ เชน ไมอัด ไมเครา แผนพลาสติกตางๆ  
ไวทบอรดและอุปกรณทีใ่ชเกี่ยวกับการเขยีน ระบายสี หรือวัสดุโฆษณา  



3-6-11 
อ่ืนๆ เทาที่จําเปน  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสงัคม   
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   

งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  65,000 บาท  
   

       - วัสดุกีฬา ตั้งไว  300,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาวัสดุอุปกรณกีฬา เชน ฟุตบอล วอลเลยบอล ตะกรอ  
และอื่นๆ เทาที่จําเปน  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสงัคม   
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน( จายจากรายได )            เปนเงิน   300,000 บาท  
   

       - วัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว  150,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน กระดาษปริ๊น แผนดิสก แผนซีดี ดีวดีี   
เมาท แผนรองเมาท หมึกปริน๊เตอร อุปกรณคอมพิวเตอร และอื่นๆ เทาที่จําเปน  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสงัคม   
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   

งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  150,000 บาท  
   

       - วัสดุดนตรี ตัง้ไว  5,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาวัสดุดนตรี เชน กลอง ฉิ่ง ฉาบ และอื่นๆ ที่จําเปน  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสงัคม   
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน( จายจากรายได )            เปนเงิน   5,000 บาท  
   

หมวดคาสาธารณูปโภค ตัง้ไว   250,000  บาท 
คาสาธารณปูโภค ตัง้ไว           250,000  บาท 

- คาไฟฟา ตั้งไว  220,000  บาท 
สําหรับจายเปนคากระแสไฟฟาภายในอาคารสํานักงานของกองสวัสดิการสังคม  
และหองประชุมกองสวัสดกิารสังคม  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสงัคม   
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   

งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  220,000 บาท  
   

- คาน้าํประปา ตั้งไว  15,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาน้ําประปา ภายในอาคารสํานักงานกองสวัสดิการสังคม  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสงัคม   
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   

งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  15,000  บาท  
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- คาโทรศัพท ตั้งไว  15,000  บาท 

สําหรับจายเปนโทรศัพทในการติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ และติดตอ  
ประสานงานกบัชุมชนตางๆ ภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสงัคม   
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   

งานบริหารท่ัวไป( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  15,000 บาท  
   

หมวดเงินอุดหนุน ตัง้ไว   5,740,000  บาท 
เงินอุดหนุน ตัง้ไว    5,740,000  บาท 

- เงินอุดหนนุสวนราชการ เอกชนหรือกิจการเปนสาธารณประโยชน ตัง้ไว  5,740,000  บาท 
สําหรับจายเปนเงินอุดหนุนสมาคมชุมชนเทศบาลนครนครราชสีมา   
เพื่อดําเนนิกิจกรรมที่เปนสาธารณประโยชนตอประชาชนในชุมชน  
เขตเทศบาลนครนครราชสีมา ตามนัยหนังสือ ที่ทําการสมาคมใน  
เขตเทศบาลนครนครราชสีมา ที่ พิเศษ/2553 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2553  
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)(จะดําเนินการเมื่อไดรับความ  
เห็นชอบจากคณะอนกุรรมการฯ)  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสงัคม   
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน( จายจากรายได )            เปนเงิน  5,740,000 บาท  
   

  
 



 
 
 
 

สํานักการชาง 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เทศบาลนครนครราชสีมา 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

           สํานักการชาง 
 

ตั้งงบประมาณรายจายทั้งส้ิน       116,437,200  บาท  แยกเปน 
- รายจายประจํา     ตั้งไว    84,106,100  บาท 

              จายจากรายได     ตั้งไว    82,956,100  บาท 
              จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    ตั้งไว      1,150,000  บาท 

- รายจายเพ่ือการลงทุน      ตั้งไว       32,331,100  บาท 
 

รายจายประจํา  ตั้งไว  84,106,100  บาท แยกเปน  
หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว   21,223,700  บาท 

เงินเดือน ตั้งไว    15,558,600  บาท 
- เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว   14,872,300  บาท 

สําหรับจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม    
แผนงานเคหะและชุมชน    

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน( จายจากรายได )                     เปนเงิน  4,819,800 บาท  
งานไฟฟาถนน( จายจากรายได )                                                               เปนเงิน  2,471,000 บาท  
งานสวนสาธารณะ( จายจากรายได )                                                         เปนเงิน  1,195,000 บาท  
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )                               เปนเงิน  1,126,400 บาท  
งานบําบัดน้ําเสีย( จายจากรายได )                                                            เปนเงิน 1,711,100 บาท  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน( จายจากรายได )                                      เปนเงิน  3,549,000 บาท  
- เงินเพ่ิมตางๆ ตั้งไว  626,300  บาท 

สําหรับจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของผูบริหาร ระดับ 9 เดือนละ 10,000 บาท  
ระดับ 8 จํานวน 3 อัตรา ๆ ละ 3,500 บาท ตอเดือน คาตอบแทนพิเศษ  
ของพนักงานเทศบาลผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงขั้นสูงสุดของระดับ  
ตําแหนง เงินเพ่ิมพิเศษใหพนักงานเปนเงินประจําตําแหนง วช.ดาน  
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เงินคาตอบแทนรายเดือน วช.ดานวิทยาศาสตร  
และเทคโนโลยี เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวพนักงานเทศบาล  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม    
แผนงานเคหะและชุมชน    

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน( จายจากรายได )                     เปนเงิน  274,100 บาท  
งานไฟฟาถนน( จายจากรายได )                                                               เปนเงิน   188,700  บาท  
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งานสวนสาธารณะ( จายจากรายได )                                                         เปนเงิน  58,000 บาท  
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )                               เปนเงิน  12,500 บาท  
งานบําบัดน้ําเสีย( จายจากรายได )                                                            เปนเงิน 34,100 บาท  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน( จายจากรายได )                                      เปนเงิน  58,900 บาท  
- เงินประจําตําแหนงของผูบริหาร ตั้งไว  60,000  บาท 

สําหรับจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการสํานักการชาง  
ระดับ 9 เปนเงินเดือนละ 10,000 บาท  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานเคหะและชุมชน   

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน( จายจากรายได )                     เปนเงิน  60,000 บาท  

      คาจางประจํา ตั้งไว  5,665,100  บาท 

- คาจางลูกจางประจํา ตั้งไว  5,544,100  บาท 
สําหรับจายเปนเงินคาจางลูกจางประจํา และเงินปรับปรุงคาจางประจําป  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานเคหะและชุมชน   

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )                               เปนเงิน   683,400 บาท  
งานบําบัดน้ําเสีย( จายจากรายได )                                                            เปนเงิน 509,900 บาท  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน( จายจากรายได )                                      เปนเงิน  4,350,800 บาท  
- เงินเพ่ิมตาง ๆ ตั้งไว  121,000  บาท 

สําหรับจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษลูกจางประจําผูไดรับเงินเดือนหรือ  
คาจางถึงขั้นสูงสุดของระดับตําแหนง และเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว  
ลูกจางประจํา  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานเคหะและชุมชน   

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )                               เปนเงิน   13,400 บาท  
งานบําบัดน้ําเสีย( จายจากรายได )                                                            เปนเงิน 13,400 บาท  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน( จายจากรายได )                                      เปนเงิน  94,200 บาท  
     หมวดคาจางชั่วคราว ตั้งไว  19,417,400  บาท 

     คาจางชั่วคราว ตั้งไว  19,417,400  บาท 

- เงินเดือนหรือเงินที่จายเพ่ิมใหแกพนักงานจาง ตั้งไว  19,417,400  บาท 

สําหรบัจายเปนเงินเดือนหรือเงินท่ีจายเพ่ิมใหแกพนักงานจางและเงินเพ่ิม  
การครองชีพช่ัวคราว  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม    
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แผนงานเคหะและชุมชน    

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน( จายจากรายได )                     เปนเงิน  101,800 บาท  
งานไฟฟาถนน( จายจากรายได )                                                               เปนเงิน  2,204,000 บาท  
งานสวนสาธารณะ( จายจากรายได )                                                         เปนเงิน  4,027,000 บาท  
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )                               เปนเงิน  1,255,500 บาท  
งานบําบัดน้ําเสีย( จายจากรายได )                                                            เปนเงิน 4,763,700 บาท  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน( จายจากรายได )                                      เปนเงิน  7,065,400 บาท  
     หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสด ุตั้งไว  35,473,000  บาท 

     คาตอบแทน  ตั้งไว  2,264,000  บาท 

     - คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว  940,000  บาท 

สําหรับจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
แกพนักงานและลูกจางท่ีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม    
แผนงานเคหะและชุมชน    

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน( จายจากรายได )                     เปนเงิน  70,000 บาท  
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )                               เปนเงิน  70,000 บาท  
งานบําบัดน้ําเสีย( จายจากรายได )                                                            เปนเงิน 300,000 บาท  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน( จายจากรายได )                                      เปนเงิน  500,000 บาท  
     - คาเชาบาน ตั้งไว  270,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ท่ีมีสิทธิเบิกได  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม    
แผนงานเคหะและชุมชน    

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน( จายจากรายได )                     เปนเงิน  270,000 บาท  
     - เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว  353,000  บาท 

สําหรับจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  
และลูกจางประจําตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม    
แผนงานเคหะและชุมชน    

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน( จายจากรายได )                     เปนเงิน  33,000 บาท  
งานไฟฟาถนน( จายจากรายได )                                                               เปนเงิน  30,000 บาท  
งานสวนสาธารณะ( จายจากรายได )                                                         เปนเงิน  30,000 บาท  
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )                               เปนเงิน  50,000 บาท  
งานบําบัดน้ําเสีย( จายจากรายได )                                                            เปนเงิน 70,000 บาท  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
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งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน( จายจากรายได )                                      เปนเงิน  140,000 บาท  

     - เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว  700,000  บาท 

สําหรับจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานเทศบาล  
และลูกจางประจําท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม    
แผนงานเคหะและชุมชน    

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน( จายจากรายได )                     เปนเงิน  100,000 บาท  
งานไฟฟาถนน( จายจากรายได )                                                               เปนเงิน  50,000 บาท  
งานสวนสาธารณะ( จายจากรายได )                                                         เปนเงิน  20,000 บาท  
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )                               เปนเงิน  80,000 บาท  
งานบําบัดน้ําเสีย( จายจากรายได )                                                            เปนเงิน 150,000 บาท  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน( จายจากรายได )                                      เปนเงิน  300,000 บาท  
- บําเหน็จลูกจางประจํา ตั้งไว   1,000  บาท 

สําหรับจายเปนเงินบําเหน็จลูกจางประจําท่ีเกษียณอายุราชการ  
และสําหรับลูกจางท่ีถึงแกกรรม  
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน( จายจากรายได )                                      เปนเงิน  1,000 บาท  
     คาใชสอย ตั้งไว  12,272,000  บาท 

     - รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ ตั้งไว  8,702,000  บาท 
สําหรับจายเปนรายจายตาง ๆ ดังนี ้   

         + คาธรรมเนียมตาง ๆ เชน คาธรรมเนียมการจดทะเบียนยานพาหนะ 
คาธรรมเนียมในการรังวัดตรวจสอบเขตท่ีดิน ฯลฯ 

 

         + คารับวารสาร คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ คาชดเชยมิเตอรไฟฟาท่ีชํารุด  
         + คาจางเหมาบริการ เชน คาปรับปรุงกระแสไฟฟา คาลอกทอระบายน้ํา ฯลฯ  

+ คาโฆษณาและเผยแพร เพ่ือจายเปนคาดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ทําส่ือ  
ประชาสัมพันธเชน มวนวีดีทัศน แผนพับ คูมือการจัดการน้ําเสียขยะมูลฝอย  
และส่ิงปฏิกูลของชุมชน เพ่ือแจกจายใหกับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ฯลฯ  

+ คาจางเหมาตกแตงดูแลสวนภูมิรักษ 1,2 สวนสุขภาพ สวนประตูน้ํา  
สวนบริเวณหนองแกชาง สวนบริเวณอางอัษฎางค สวนอนุสรณสถานวีรกรรม  
ทาวสุรนารี เกาะกลางถนนมิตรภาพ และสวนสาธารณะอ่ืนเทาท่ีจําเปน ดูแล  
รักษาตนไม สนามหญา สวนไมประดับ หรือสวนหยอม บริเวณสวนสาธารณะ  
ภายในเขตเทศบาล ฯลฯ  

+ คาประกันภัยรถยนตและรถจักรยานยนตภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัต ิ  
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ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม    
แผนงานเคหะและชุมชน    

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน( จายจากรายได )                     เปนเงิน  112,000 บาท  
งานไฟฟาถนน( จายจากรายได )                                                               เปนเงิน  40,000 บาท  
งานสวนสาธารณะ( จายจากรายได )                                                         เปนเงิน  8,000,000 บาท  
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )                               เปนเงิน  50,000 บาท  
งานบําบัดน้ําเสีย( จายจากรายได )                                                            เปนเงิน 500,000 บาท  
- รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว  3,320,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ ตาง ๆ เครื่องใชสํานักงาน  
ยานพาหนะ เครื่องจักรกล และคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมส่ิงกอสรางอาคาร  
บานพักอาศัย สวนสาธารณะ สนามเด็กเลน ฯลฯ  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม    
แผนงานเคหะและชุมชน    

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน( จายจากรายได )                     เปนเงิน  70,000 บาท  
งานไฟฟาถนน( จายจากรายได )                                                               เปนเงิน  50,000 บาท  
งานสวนสาธารณะ( จายจากรายได )                                                         เปนเงิน  200,000 บาท  
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )                               เปนเงิน  1,000,000 บาท  
งานบําบัดน้ําเสีย( จายจากรายได )                                                            เปนเงิน 1,500,000 บาท  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน( จายจากรายได )                                      เปนเงิน  500,000 บาท  
     - รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว 

 100,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการรักษลําตะคอง เปนคาใชจายในการจัดกิจกรรม  
ทําความสะอาดลําตะคองในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดยสํานักการชางรวมกับ  
ชุมชนในเขตเทศบาลและจังหวัดนครราชสีมาโดยการขุดลอก กําจัดวัชพืช  
ตัดกิ่งไมรุกลํ้าลําตะคอง จัดซ้ือวัสดุตาง ๆ เพ่ือใชในการปรับปรุงคุณภาพลําตะคอง  
จัดทําส่ือประชาสัมพันธบอกแนวระดับเพ่ือการเตือนภัยน้ําทวม จัดทําส่ือ  
ประชาสัมพันธการดําเนินงานของเทศบาลและคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนในโครงการ  
โดยถัวจายภายในวงเงิน 100,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานเคหะและชุมชน   

งานบําบัดน้ําเสีย( จายจากรายได )                                                            เปนเงิน 100,000 บาท  
     - รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ ตั้งไว 150,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร คาเบ้ียเล้ียง  
คาพาหนะและคาเชาท่ีพัก ในระหวางเดินทางไปราชการใหพนักงานเทศบาล  
เม่ือมีความจําเปนท่ีตองเดินทางไปราชการ หรือในกรณีท่ีพนักงานเทศบาล  
โอน (ยาย) ไปประจําสํานักงานอ่ืน   
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ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม    
แผนงานเคหะและชุมชน    

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน( จายจากรายได )                     เปนเงิน  100,000 บาท  
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )                               เปนเงิน  20,000 บาท  
งานบําบัดน้ําเสีย( จายจากรายได )                                                            เปนเงิน 30,000 บาท  

     คาวัสด ุ ตั้งไว  20,937,000  บาท 

- วัสดุสํานักงาน ตั้งไว  800,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาเครื่องเขียนแบบพิมพ ตลอดจนคากระดาษเขียนแบบ  
กระดาษพิมพแบบ อุปกรณตาง ๆ เชน เครื่องมือในการเขียนแบบ   
เครื่องเขียนตัวอักษร ไมบรรทัด เครื่องเจาะกระดาษ ดนิสอ ปากกา  
ถังเคมีดับเพลิง ฯลฯ  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม    
แผนงานเคหะและชุมชน    

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน( จายจากรายได )                     เปนเงิน  200,000 บาท  
งานไฟฟาถนน( จายจากรายได )                                                               เปนเงิน  50,000 บาท  
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )                               เปนเงิน  10,000 บาท  
งานบําบัดน้ําเสีย( จายจากรายได )                                                            เปนเงิน 40,000 บาท  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน( จายจากรายได )                                      เปนเงิน  500,000 บาท  
     - วัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว  1,580,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาอุปกรณไฟฟาตาง ๆ ท่ีใชในการบํารุงรักษาซอมแซมไฟฟาสาธารณะ  
ท่ีมีอยูเดิม และจายเปนคาอุปกรณไฟฟาสําหรับติดตั้งในถนน ตรอก ซอย ท่ียังไมมี  
ไฟฟาแสงสวางเทาท่ีจําเปน เพ่ือใหมีแสงสวาง และเกิดความปลอดภัยในชีวิต  
และทรัพยสินของประชาชน  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานเคหะและชุมชน   

งานไฟฟาถนน( จายจากรายได )                                                               เปนเงิน  1,500,000 บาท  

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )                               เปนเงิน  30,000 บาท  
งานบําบัดน้ําเสยี( จายจากรายได )                                                            เปนเงิน 50,000 บาท  

     - วัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว  77,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาแปรง ไมกวาด ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกล่ิน ฯลฯ เทาท่ีจําเปน  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม    
แผนงานเคหะและชุมชน    

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน( จายจากรายได )                     เปนเงิน  35,000 บาท  
งานสวนสาธารณะ( จายจากรายได )                                                         เปนเงิน  5,000 บาท  
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )                               เปนเงิน  7,000 บาท  
งานบําบัดน้ําเสีย( จายจากรายได )                                                            เปนเงิน 30,000 บาท  

     - วัสดุกอสราง ตั้งไว  5,800,000  บาท 
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สําหรับจายเปนคาวัสดุอุปกรณในการกอสราง และบํารุงรักษาซอมแซม  
ถนนหนทาง ทอเมนประปาท่ีชํารุด เนื่องจากการซอมถนนหรือกอสรางถนน  
และส่ิงกอสรางตาง ๆ เชน ดินฝงกลบ ยางแอสฟลท หินยอยขนาดตาง ๆ สี   
เหล็กเสน ปูนซีเมนต ไม ตะปู ฯลฯ  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม    
แผนงานเคหะและชุมชน    

งานสวนสาธารณะ( จายจากรายได )                                                         เปนเงิน  300,000 บาท  
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )                               เปนเงิน  500,000 บาท  
งานบําบัดน้ําเสีย( จายจากรายได )                                                            เปนเงิน 500,000 บาท  

ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน( จายจากรายได )                                      เปนเงิน  4,500,000 บาท  
- วัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว  1,270,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เพลา ตลับลูกปน น้ํามันเบรค  
หัวเทียน ฯลฯ สําหรับยานพาหนะ เครื่องจักรกล ฯลฯ เทาท่ีจําเปน  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม    
แผนงานเคหะและชุมชน    

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน( จายจากรายได )                     เปนเงิน  50,000 บาท  
งานไฟฟาถนน( จายจากรายได )                                                               เปนเงิน  70,000 บาท  
งานสวนสาธารณะ( จายจากรายได )                                                         เปนเงิน  50,000 บาท  
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )                               เปนเงิน  400,000 บาท  
งานบําบัดน้ําเสีย( จายจากรายได )                                                            เปนเงิน 200,000 บาท  

ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน( จายจากรายได )                                      เปนเงิน  500,000 บาท  
     - วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว  7,110,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน จารบี น้ํามันเครื่องใหยานพาหนะตาง ๆ  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม    
แผนงานเคหะและชุมชน    

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน( จายจากรายได )                     เปนเงิน  60,000 บาท  
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )                               เปนเงิน  2,300,000 บาท  
งานบําบัดน้ําเสีย( จายจากรายได )                                                            เปนเงิน 750,000 บาท  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน( จายจากรายได )                                      เปนเงิน  4,000,000 บาท  
     - วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ตั้งไว  410,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาน้ํายาตาง ๆ อุปกรณในการวิเคราะหน้ําเสีย สารเคมีตาง ๆ เชน  

น้ํายากัดสนิม น้ํายาลางหมอน้ํา น้ํายาดับกล่ินขยะ ฯลฯเทาท่ีจําเปน  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม    
แผนงานเคหะและชุมชน    
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )                               เปนเงิน  200,000 บาท  
งานบําบัดน้ําเสีย( จายจากรายได )                                                            เปนเงิน 200,000 บาท  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน( จายจากรายได )                                      เปนเงิน  10,000 บาท  
     - วัสดุการเกษตร ตั้งไว  3,120,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาปุย ถุงพลาสติก และจัดซ้ือพันธุไมดอก ไมประดับ ตนไมใหญ  
ตลอดจนเครื่องมือขนาดเล็ก เชน กรรไกรตัดตนไม บัวรดน้ํา สายยาง   
กระถางตนไม ฯลฯเทาท่ีจําเปน เพ่ือประดับตามถนนสายตาง ๆ ตลอดจนปรับปรุง  
สภาพแวดลอม ตกแตงสวนสาธารณะตาง ๆ ของเทศบาล ทําใหบานเมือง  
เกิดความรมรื่นและสวยงาม  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม    
แผนงานเคหะและชุมชน    

งานสวนสาธารณะ( จายจากรายได )                                                         เปนเงิน  3,000,000 บาท  
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )                               เปนเงิน  20,000 บาท  
งานบําบัดน้ําเสีย( จายจากรายได )                                                            เปนเงิน 100,000 บาท  

     - วัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 120,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษโปสเตอร ฟลมถายรูป ฯลฯ  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานเคหะและชุมชน   

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน( จายจากรายได )                     เปนเงิน  100,000 บาท  
งานบําบัดน้ําเสีย( จายจากรายได )                                                            เปนเงิน 20,000 บาท  
- วัสดุเคร่ืองแตงกาย ตั้งไว  340,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย เพ่ือใชในการซอมไฟฟาสาธารณะ,ซอมถนน,  
ทางเทา,ทอระบายน้ํา เชน เส้ือผาชุดปฏิบัติงาน ถุงมือ รองเทา เข็มขัด ฯลฯ  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม    
แผนงานเคหะและชุมชน    

งานไฟฟาถนน( จายจากรายได )                                                               เปนเงิน  60,000 บาท  
งานสวนสาธารณะ( จายจากรายได )                                                         เปนเงิน  80,000 บาท  
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )                               เปนเงิน  40,000 บาท  
งานบําบัดน้ําเสีย( จายจากรายได )                                                            เปนเงิน 80,000 บาท  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน( จายจากรายได )                                      เปนเงิน  80,000 บาท  
- วัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว  260,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟตแวร แผนหรือ  
จานบันทึกขอมูล แผนกรองแสง ตลับผาหมึก ฯลฯ  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม    
แผนงานเคหะและชุมชน    
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งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน( จายจากรายได )                     เปนเงิน  200,000 บาท  
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )                               เปนเงิน  10,000 บาท  
งานบําบัดน้ําเสีย( จายจากรายได )                                                            เปนเงิน 50,000 บาท  
- วัสดุอื่นๆ ตั้งไว  40,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาผาใบหรือพลาสตกิ ฟลมกันความรอนหรือฟลมกรองแสง  
คลิปติดบัตร พลาสติกใสบัตร ตราสัญลักษณตาง ๆ เชน ตรา ภปร. ฯลฯ  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม    
แผนงานเคหะและชุมชน    

งานไฟฟาถนน( จายจากรายได )                                                               เปนเงิน  40,000 บาท  
- วัสดุสํารวจ ตั้งไว  10,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุสํารวจ เชน บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก  
เครื่องมือดึงสายโทรศัพท ฯลฯ  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานเคหะและชุมชน   

งานสวนสาธารณะ( จายจากรายได )                                                         เปนเงิน  10,000 บาท  
หมวดคาสาธารณูปโภค ตั้งไว  6,181,000  บาท 

     คาสาธารณูปโภค ตั้งไว  6,181,000  บาท 

     - คาไฟฟา ตั้งไว  6,065,000  บาท 

สําหรับจายเปนคากระแสไฟฟาโรงงานพัสดุหนองกระทุม ระบบบําบัด  
น้ําเสียและการกําจัดมูลฝอย สถานเพาะชํา โบราณสถาน สวนภูมิรักษ  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม    
แผนงานเคหะและชุมชน    

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน( จายจากรายได )                     เปนเงิน  360,000 บาท  
งานสวนสาธารณะ( จายจากรายได )                                                         เปนเงิน  925,000 บาท  
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากรายได )                               เปนเงิน  80,000 บาท  
งานบําบัดน้ําเสีย( จายจากรายได )                                                            เปนเงิน 4,700,000 บาท  
- คาน้ําประปา ตั้งไว  86,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาน้ําประปาสํานักการชาง สถานีสูบน้ําเสีย สถานเพาะชํา  
อนุสรณสถาน กําแพงเมืองเกา   

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานเคหะและชุมชน   

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน( จายจากรายได )                     เปนเงิน  36,000 บาท  
งานสวนสาธารณะ( จายจากรายได )                                                         เปนเงิน  30,000 บาท  
งานบําบัดน้ําเสีย( จายจากรายได )                                                            เปนเงิน 20,000 บาท  

     - คาโทรศัพท ตั้งไว  30,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาโทรศัพทของสํานักการชาง  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานเคหะและชุมชน   
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  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน( จายจากรายได )                   เปนเงิน  30,000 บาท  

     หมวดเงินอุดหนุน  ตั้งไว   661,000  บาท 

     เงินอุดหนุน ตั้งไว   661,000  บาท 

     - เงินอุดหนุนสวนราชการ เอกชนหรือกิจการเปนสาธารณประโยชน ตั้งไว 661,000  บาท 
       + เงินอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา  ตั้งไว 161,000  บาท 
สําหรับจายเปนเงินอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา เปนคา  
ขยายเขตและติดตั้งไฟฟาสาธารณะ บริเวณถนนชางเผือก ซอย 6 ตามนัยหนังสือ  
การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา ท่ี มท 5305.44/นม.บค.0100  ลงวันท่ี  
28 มกราคม 2553 บริเวณถนนมุขมนตรี ซอย 3/1 ตามนัยหนังสือการไฟฟาสวนภูมิภาค  
จังหวัดนครราชสีมา ท่ี มท 5305.44/นม.บค.0527 ลงวันท่ี 22 เมษายน 2553  และ  
บริเวณถนนมิตรภาพ ซอย 25 ชวงบานเลขท่ี 2029/5 ไปจนสุดซอย ตามนัยหนังสือ  
การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา ท่ี มท  5305.44/นม.บค. 0742 ลงวันท่ี   
3  มิถุนายน 2553 (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)(จะดําเนินการเม่ือไดรับ  
ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ)  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานเคหะและชุมชน   

งานไฟฟาถนน( จายจากรายได )                                                               เปนเงิน  161,000 บาท  
     + เงินอุดหนุนสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา ตั้งไว 500,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาติดตามและประเมินผลผังเมืองรวมและการปรับปรุงวางและจัดทํา  
ผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา ตามนัยหนังสือจังหวัดนครราชสีมา  ดวนท่ีสุดท่ี นม  
0020.04/7655 ลงวันท่ี 22 เมษายน 2552 (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)  
(จะดําเนินการเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ)  
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน( จายจากรายได )                                      เปนเงิน  500,000 บาท  
   

หมวดรายจายอื่น ตั้งไว  1,150,000  บาท 
- คาจางที่ปรึกษาซ่ึงไมเกี่ยวกับครุภัณฑหรือส่ิงกอสราง ตั้งไว  1,150,000  บาท 

        + คาออกแบบรายละเอียดโครงการกอสรางถนนค.ส.ล.ดานหลังโรงเรยีน 
สุรนารีวิทยา เช่ือมระหวางถนนชางเผือก-ถนนมหาราช(ตอจากถนนค.ส.ล.เดิม) ตั้งไว 

 
650,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาจางท่ีปรึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.
ดานหลังโรงเรียนสุรนารีวิทยา เช่ือมระหวางถนนชางเผือก-ถนนมหาราช(ตอจากถนน 
ค.ส.ล.เดิม) ความยาวประมาณ 545 เมตร(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม    
แผนงานเคหะและชุมชน    

งานไฟฟาถนน( จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป )                                             เปนเงิน  650,000 บาท  
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+ คาศึกษาความเปนไปไดของโครงการและผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ดานหลังโรงเรียนสุรนารีวิทยา เช่ือมระหวางถนน
ชางเผือก-ถนนมหาราช (ตอจากถนน ค.ส.ล.เดิม) ตั้งไว 

 
 

500,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาจางท่ีปรึกษาศึกษาผลกระทบตอส่ิงแวดลอมโครงการกอสรางถนน 
ค.ส.ล.ดานหลังโรงเรียนสุรนารีวิทยา เช่ือมระหวางถนนชางเผือก-ถนนมหาราช 
(ตอจากถนน ค.ส.ล.เดิม) ความยาวประมาณ 545 เมตร 
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 

 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม    
แผนงานเคหะและชุมชน    

งานไฟฟาถนน( จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป )                                             เปนเงิน 500,000 บาท  
    

รายจายเพ่ือการลงทุน ตั้งไว 32,331,100 บาท แยกเปน  
     หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง ตั้งไว  32,331,100  บาท 

     คาที่ดินและส่ิงกอสราง ตั้งไว  32,331,100  บาท 

- อาคารตางๆ ตั้งไว  8,083,500  บาท 

     + สมทบคากอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครนครราชสีมา ตั้งไว 8,083,500  บาท 
สําหรับจายสมทบเงินอุดหนุนถายโอนการสนับสนุนแผนการปฏิบัติการ เพ่ือ  
จัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด เปนคากอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย  
เทศบาลนครนครราชสีมา จํานวนงบประมาณท้ังส้ิน 418,010,791บาท ผูกพัน  
งบประมาณตั้งแตป 2551 - 2554 ดังรายการตอไปนี ้  
+ กอสรางโรงงานผลิตปุยอินทรียและพลังงาน  
+ กอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย  
+ กอสรางและปรับปรุงระบบฝงกลบขยะมูลฝอยอยางถูกหลักสุขาภิบาล  
+ กอสรางระบบสาธารณปูโภค  
+ และอ่ืน ๆ  

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม    
แผนงานเคหะและชุมชน    

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล( จายจากเฝนอุดหนุนท่ัวไป )             เปนเงิน  8,083,500 บาท  
     - สนามเด็กเลน ตั้งไว  580,000  บาท 

     + ปรับปรุงสนามบาสเกตบอล บริเวณขางสํานักงานกองสวัสดิการสังคม ตั้งไว 580,000  บาท 
สําหรับจายเปนคารื้อถอนรั้วเดิมยาวประมาณ 66 เมตร กอสรางรั้วเหล็กสูงประมาณ  
4 เมตร ยาวไมนอยกวา 130 เมตร กอสรางอาคารหองน้ําและเก็บวัสดุ ขนาดประมาณ  
3.50 x 11.00 เมตร ทาสีพ้ืนสนามและแปนบาสเก็ตบอลเดิมท้ังหมด  
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)  
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ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานเคหะและชุมชน   

งานไฟฟาถนน( จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป )                                             เปนเงิน  580,000 บาท  
     - ถนน ตั้งไว  22,463,000  บาท 

+ คากอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ถนนเช่ือมระหวางถนนสืบศิร ิ-  
ถนนสืบศิริ ซอย 3 (ขางวัดปาสาละวัน) ตั้งไว 12,624,000  บาท 
สําหรับจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร กวางเฉล่ีย 8.00 เมตร  
ยาวประมาณ 672 เมตร  หรือพ้ืนท่ีกอสรางถนนไมนอยกวา 5,376 ตารางเมตร  
กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.80 เมตร ดานเดียว  
พรอมบอพักชนิดใตผิวจราจร ความยาวรวม 632 เมตร กอสรางเสาไฟฟา  
สองสวาง ความสูง 9.00 เมตร พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 20 ตน รื้อถอน  
บานพักพนักงานการรถไฟฯ และกอสรางอาคาร ค.ส.ล. 2 ช้ันทดแทน  
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานเคหะและชุมชน   

งานไฟฟาถนน( จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป )                                             เปนเงิน  12,624,000 บาท  
       + คากอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมรางระบายน้ํา ซอยแยกจากถนนสืบศิริ ซอย 3  
เช่ือมถนนกองชางกล ตั้งไว            1,019,000  บาท 
สําหรับจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวางเฉล่ีย 4.40 เมตร  
ยาวประมาณ 219 เมตร หรือพ้ืนท่ีกอสรางถนนไมนอยกวา 963 ตารางเมตร   
กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 0.40 x 0.60 เมตร ดานทิศใตดานเดียว  
ยาวประมาณ 219 เมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานเคหะและชุมชน   

งานไฟฟาถนน( จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป )                                             เปนเงิน  1,019,000 บาท  
       + คากอสรางถนน ค.ส.ล. ตอจากถนน ค.ส.ล. เดิม ชวงเลยสะพานสําโรงจันทร   
ตั้งไว               744,000  บาท 
สําหรับจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวางเฉล่ีย 2.50 เมตร  
ยาวประมาณ 500 เมตร หรือพ้ืนท่ีกอสรางถนนไมนอยกวา 1,250 ตารางเมตร  
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานเคหะและชุมชน   

งานไฟฟาถนน( จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป )                                             เปนเงิน  744,000 บาท  
       + คาขยายผิวจราจรซอยสําโรงจันทร ตั้งไว  192,000  บาท 
สําหรับจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวางเฉล่ีย 5.36 เมตร  
ยาวประมาณ 60 เมตร หรือพ้ืนท่ีกอสรางถนนไมนอยกวา 320 ตารางเมตร   
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(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานเคหะและชุมชน   

งานไฟฟาถนน( จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป )                                             เปนเงิน  192,000 บาท  
       + คากอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ถนนเลียบทางรถไฟ   
ขางบานเลขท่ี 67  ตั้งไว 449,000  บาท 
สําหรับจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวางเฉล่ีย 4.00 เมตร  
ยาวประมาณ 97 เมตร หรือพ้ืนท่ีกอสรางถนนไมนอยกวา 373 ตารางเมตร   
กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร พรอมบอพัก  
ชนิดใตผิวจราจร ความยาวรวม 97 เมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคนครราชสีมา)  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานเคหะและชุมชน   

งานไฟฟาถนน( จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป )                                             เปนเงิน  449,000 บาท  

       + คากอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ถนนเลียบทางรถไฟ ขางบานเลขท่ี  
147 (ซอยทองสุข) ตั้งไว               460,000  บาท 
สําหรับจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวางเฉล่ีย 3.00 เมตร  
ยาวประมาณ 116 เมตร หรือพ้ืนท่ีกอสรางถนนไมนอยกวา 329 ตารางเมตร   
กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร พรอมบอพัก  
ชนิดใตผิวจราจร ความยาวรวม 116 เมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานเคหะและชุมชน   

งานไฟฟาถนน( จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป )                                             เปนเงิน  460,000 บาท  

       + คากอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมรางระบายน้ํา ถนนมหาชัย ซอย 2 แยกขวามือท่ี 1  
ตั้งไว               151,000  บาท 
สําหรับจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวางเฉล่ีย 3.50 เมตร  
ยาวประมาณ 34 เมตร หรือพ้ืนท่ีกอสรางถนนไมนอยกวา 119 ตารางเมตร  
กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 0.40x0.40 เมตร ท้ังสองฝงยาวประมาณ 68 เมตร  
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานเคหะและชุมชน   

งานไฟฟาถนน( จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป )                                             เปนเงิน  151,000 บาท  

       + คากอสรางขยายผิวจราจร ถนนพายัพทิศ ซอย 9  แยกขวามือกอนขามสะพาน  
มหาชัย   ตั้งไว               487,000  บาท 
สําหรับจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวางดานละ 0.90 เมตร  
ยาวประมาณ 99 เมตร จํานวน 2 ดาน หรือพ้ืนท่ีกอสรางถนนไมนอยกวา 178   
ตารางเมตร  กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 0.40x0.40 เมตร ท้ังสองฝงยาว  
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ประมาณ 231 เมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานเคหะและชุมชน   

งานไฟฟาถนน( จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป )                                             เปนเงิน  487,000 บาท  

+ คากอสรางบันไดทาน้ํา ค.ส.ล. ชุมชนทุงสวางศาลาลอย ตั้งไว 454,000  บาท 
สําหรับจายเปนคากอสรางบันไดทาน้ํา ค.ส.ล. ความยาวประมาณ 12.00 เมตร 
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)  

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานเคหะและชุมชน   

งานไฟฟาถนน( จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป )                                             เปนเงิน  454,000 บาท  

       + คากอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมรางระบายน้ํา ถนนสืบศิริ ซอย 3/28 ตอจากถนน  
ค.ส.ล.เดิม ตั้งไว 181,000  บาท 
สําหรับจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวางเฉล่ีย 4.00   
เมตร ยาวประมาณ 29 เมตร หรือพ้ืนท่ีกอสรางถนนไมนอยกวา 116 ตารางเมตร   
กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 0.40x0.40 เมตร ท้ังสองดาน ยาวประมาณ 58 เมตร  
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานเคหะและชุมชน   

งานไฟฟาถนน( จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป )                                             เปนเงิน  181,000 บาท  

       + คากอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ถนนเดชอุดม ซอย 5/9 ตอจากถนน  
ค.ส.ล.เดิม ตั้งไว 140,000  บาท 
สําหรับจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวางเฉล่ีย 2.50 เมตร  
ยาวประมาณ 38 เมตร หรือพ้ืนท่ีกอสรางถนนไมนอยกวา 89 ตารางเมตร  
กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง  0.40 เมตร  พรอมบอพักชนิด  
ใตผิวจราจร ความยาวรวม 38 เมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานเคหะและชุมชน   

งานไฟฟาถนน( จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป )                                             เปนเงิน  140,000 บาท  

       + คากอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมรางระบายน้ํา ถนนเดชอุดม ซอย 24 ทายซอย   
ตั้งไว 56,000  บาท 
สําหรับจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวางเฉล่ีย 1.40   
เมตร ยาวประมาณ 23 เมตร หรือพ้ืนท่ีกอสรางถนนไมนอยกวา 32 ตารางเมตร  
กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 0.40x0.40 เมตร ดานเดียว ยาวประมาณ 23 เมตร  
 (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานเคหะและชุมชน   

งานไฟฟาถนน( จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป )                                             เปนเงิน  56,000 บาท  
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       + คากอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ถนนพิบูลละเอียด ซอย 12/8  
แยกซายมือท่ี 1ขางบานเลขท่ี 652 ตั้งไว 193,000  บาท 
สําหรับจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวางเฉล่ีย 3.50 เมตร  
ยาวประมาณ 44 เมตร หรือพ้ืนท่ีกอสรางถนนไมนอยกวา 146 ตารางเมตร  
กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง  0.40 เมตร พรอมบอพักชนิด 
ใตผิวจราจร ความยาวรวม 44 เมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)  

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานเคหะและชุมชน   

งานไฟฟาถนน( จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป )                                             เปนเงิน  193,000 บาท  

       + คากอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ถนนพิบูลละเอียด ซอย 12/8  
แยกซายมือท่ี 2 ขางบานเลขท่ี 652 ตั้งไว               156,000  บาท 
สําหรับจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวางเฉล่ีย 3.00 เมตร  
ยาวประมาณ 40 เมตร หรือพ้ืนท่ีกอสรางถนนไมนอยกวา 114 ตารางเมตร  
กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง  0.40 เมตร พรอมบอพัก  
ชนิดใตผิวจราจร ความยาวรวม 40 เมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานเคหะและชุมชน   

งานไฟฟาถนน( จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป )                                             เปนเงิน  156,000 บาท  

       + คาติดตั้งปายช่ือถนน / ช่ือซอย ตั้งไว 700,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาติดตั้งปายช่ือถนน / ช่ือซอย ขนาดไมนอยกวา 0.45 x 1.00  เมตร  
โดยยึดติดกับเสาไฟฟาเดิมหรือเสาไฟสัญญาณจราจรเดิมท่ีมีอยูในบริเวณ หรืออ่ืน ๆ  
ในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลไมนอยกวา 200 จุด (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานเคหะและชุมชน   

งานไฟฟาถนน( จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป )                                             เปนเงิน  700,000 บาท  

       + คากอสรางระบบระบายน้ําถนนสุรนารายณ ซอย 7  ตั้งไว 2,513,000  บาท 
สําหรับจายเปนคากอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร  
พรอมบอพักท้ังสองฝง ความยาวประมาณ 520 เมตร กอสรางผิวจราจร ค.ส.ล. หนา   
0.15  เมตร พ้ืนท่ีกอสรางประมาณ 1,038 ตารางเมตร   
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานเคหะและชุมชน   

งานบําบัดน้ําเสีย( จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป )                                          เปนเงิน  2,513,000 บาท  

       + คากอสรางระบบระบายน้ํา ถนนขางและหลังวัดหนองบัวรอง ตั้งไว 1,150,000  บาท 
สําหรับจายเปนคากอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร  
พรอมบอพัก ความยาวประมาณ 255 เมตร กอสรางและคืนผิวจราจร ค.ส.ล. หนา  
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0.15 เมตร พ้ืนท่ีประมาณ 499 ตารางเมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานเคหะและชุมชน   

งานบําบัดน้ําเสีย( จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป )                                          เปนเงิน  1,150,000 บาท  

       + คากอสรางระบบระบายน้ํา ถนนมิตรภาพ ซอย 4 แยกขวามือ (ขางบานเลขท่ี   
85/3)  ตั้งไว 794,000  บาท 
สําหรับจายเปนคากอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 0.40x0.60 เมตร ท้ังสองฝง  
ความยาวประมาณ 294 เมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)  
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานเคหะและชุมชน   

งานบําบัดน้ําเสีย( จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป )                                          เปนเงิน  794,000 บาท  

     - คาจางที่ปรึกษาซ่ึงเกี่ยวกับส่ิงกอสราง หรือเพ่ือใหไดมาซ่ึงส่ิงกอสราง ตั้งไว 1,204,600  บาท 
       + คาจางท่ีปรึกษาเพ่ือปรับขอกําหนดขอบเขตงาน และแบบกอสรางรวมการ  
ควบคุมงานกอสราง โครงการกอสรางระบบการกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนคร
นครราชสีมา ตั้งไว 

 
1,204,600  บาท 

สําหรับจายเปนคาจางท่ีปรึกษาเพ่ือปรับขอกําหนดขอบเขตงานและแบบกอสรางรวม  
การควบคุมงานกอสราง โครงการกอสรางระบบการกําจัดขยะมูลฝอย  
เทศบาลนครนครราชสีมา ผูกพันงบประมาณตั้งแตป 2551 - 2554  
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)   
ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานเคหะและชุมชน   

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล( จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป )             เปนเงิน                               1,204,600 บาท  
 



 

สวนที่ 4   
 

งบประมาณรายจายเฉพาะการ 
- การประปา 
- สถานธนานุบาล 1 
- สถานธนานุบาล 2 
- สถานธนานุบาล 3 
- สถานีขนสง แหงที่ 1 
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ของ 
 

เทศบาลนครนครราชสีมา 
 

                       - ประมาณการรายรับ 
                       - ประมาณการรายจาย 
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ประมาณการรายรับ

รายรับ

งบเฉพาะการ ค่าจำหน่ายน้ำจาก
มาตรวัดน้ำ

ค่าจำหน่ายน้ำจาก
ท่อธาร

ค่าบริการประจำเดือน ค่าจำหน่ายสิ่งของ
จากคลังพัสดุ

ผลประโยชน์อื่น ๆ เงินที่งบประมาณทั่วไป
ช่วยเหลือเฉพาะการ

รวมรับทั้งสิ้น

การประปา 145,200,000 1,200,000 6,180,000 1,000,000 3,560,000 57,738,000 214,878,000

รายรับ

งบเฉพาะการ ดอกเบี้ยรับจำนำ ดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคาร กำไรจากการจำหน่าย
ทรัพย์หลุด

รายได้เบ็ดเตล็ด กำไรสุทธิ รวมรับทั้งสิ้น

สถานธนานุบาล 1 25,500,000 3,000 3,200,000 500 24,500,000 53,203,500

สถานธนานุบาล 2 20,000,000 5,000 3,200,000 500 20,000,000 43,205,500

สถานธนานุบาล 3 14,000,000 1,000 2,200,000 0 13,000,000 29,201,000

รายรับ

งบเฉพาะการ ค่าบริการ 

สถานีขนส่ง

ค่าบริการห้องสุขา ค่าบริการสถานที่ 

จำหน่ายสินค้า

ค่าบริการติดตั้ง 

ป้ายโฆษณา

ค่าเช่าทรัพย์สินอื่นๆ ค่าบริการส่วนลด 

จากการใช้โทรศัพท์ 

สาธารณะ

ดอกเบี้ยเงิน 

ฝากธนาคาร

รายได้เบ็ดเตล็ด เงินที่งบประมาณ 

ทั่วไปช่วยเหลือ 

งบเฉพาะการ

รวมรับทั้งสิ้น

สถานีขนส่งแห่งที่ 1 1,898,000 180,000 144,000 48,000 2,000 22,800 10,000 170,000 320,000 2,794,800
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ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554
4-2

รายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย

งบเฉพาะการ
งบกลาง เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจำ
ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน

ใช้สอย และวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง
จ่ายจาก

กำไรสุทธิ

รวมจ่ายทั้งสิ้น

 การประปา 58,630,800 14,638,300 11,135,700 52,407,000 78,065,000 0 0 0 0 214,876,800

 สถานธนานุบาล 1 1,800,000 3,046,600 0 1,916,100 184,000 0 137,100 0 24,500,000 31,583,800

 สถานธนานุบาล 2 2,500,000 2,329,000 0 1,996,000 133,100 0 115,700 0 21,380,970 28,454,770

 สถานธนานุบาล 3 3,500,000 1,610,000 0 1,492,500 120,000 0 77,300 83,600 13,000,000 19,883,400

 สถานีขนส่งแห่งที่ 1 118,200 357,500 631,700 1,197,000 490,000 0 0 0 0 2,794,400

      รวม   66,549,000 21,981,400 11,767,400 59,008,600 78,992,100 0 330,100 83,600 58,880,970 297,593,170



 
 
 
 

สํานักการประปา 
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รายละเอียดประมาณการรายรับ 

งบประมาณรายจายเฉพาะการ การประปา เทศบาลนครนครราชสีมา 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554 

 
ประมาณการรายรับทั้งส้ิน  214,878,000 บาท แยกเปน   
1. หมวดรายได    ตั้งไว       214,878,000 บาท          แยกเปน    

1.1 คาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา ตั้งไว 145,200,000 บาท 
โดยประมาณวาจะจําหนายน้ําผานมาตรวัดน้ําใหกับผูใชน้ําในเขตรับผิดชอบ 
ประมาณ 51,500 ราย  

1.2 คาจําหนายน้ําจากทอธาร ตั้งไว 1,200,000 บาท 
โดยประมาณวาจะจําหนายน้ําจากทอธารตลอดป จํานวนประมาณ  
60,000 ลูกบาศกเมตร ราคาลูกบาศกเมตรละ 13 บาท  

1.3 คาบริการประจําเดือน ตั้งไว 6,180,000 บาท 
โดยคํานวณจากผูใชน้ําประมาณ 51,500 ราย อัตราคาบริการ  
เดือนละ 10 บาท จํานวน 12 เดือน  

1.4 คาจําหนายส่ิงของจากคลังพัสด ุ ตั้งไว 1,000,000 บาท 
โดยประมาณวาจะจําหนายมาตรวัดน้ําใหแกประชาชนท่ีมาขอใชน้ําประปาใหม
หรือซ้ือไปเปล่ียนแทนมาตรวัดน้ําท่ีชํารุด และเปนคาจําหนายทอ-อุปกรณให
ประชาชนและหนวยราชการท่ีประสงคใหการประปาเปล่ียนทอหรือติดตั้ง
ประปาใหม 

 

1.5 คาแรง ตั้งไว 1,000,000 บาท 
ตั้งรับเปนคาแรงตอทอ ประสานทอ ติดตั้งมาตรวัดน้ําสําหรับผูขอตอน้ําประปา
รายใหม  

1.6 คาตรวจ ตั้งไว 800,000 บาท 
ตั้งรับเปนคาตรวจทอ กอกน้ําในการขอตอน้ําประปาใหมหรือขยายทอน้ําประปา  

1.7 คาขายเศษของ ตั้งไว 10,000 บาท 
ตั้งรับเปนคาขายเศษของ วัสดุท่ีชํารุดใชการไมได เชน มาตรวัดน้ําท่ีชํารุด  
เครื่องสูบน้ํา ฯลฯ  

1.8 คาปรับ ตั้งไว 50,000 บาท 
ตั้งรับเปนคาปรับในกรณีผูใชน้ํากระทําผิดระเบียบของการประปา  

1.9 คาเบ็ดเตล็ด ตั้งไว 200,000 บาท 
ตั้งรับเปนคาขายคํารอง ขายแบบ และรายไดอ่ืนๆ ท่ีไมระบุประเภทรายไดไว  
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1.10 คาดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งไว 1,500,000 บาท 

ตั้งรับเปนคาดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร  
1.11 เงินที่งบประมาณทั่วไปชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการ ตั้งไว 57,738,000 บาท 

เนื่องจากไดรับเงินชวยเหลือจากงบประมาณท่ัวไป เพ่ือใชในกิจการประปา 
แกไขปญหาน้ําประปาไมเพียงพอแกประชาชน  
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2554

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. การบริหารงานทั่วไป

2. การบริหารงานบุคคล

3. การจัดทำงานการเงินและบัญชีของสำนักการประปา

4. การจัดเก็บเงินค่าน้ำประปาและผลประโยชน์

5. การเบิกจ่ายเงินทุกประเภทของสำนักการประปา

6. การบริการการสูบและกรองน้ำ

7. การจัดหาวัสดุในการผลิตน้ำประปา

8. การจัดหาแหล่งน้ำเพื่อนำมาผลิตน้ำประปา

9. การวางท่อเมนต่าง ๆ ตลอดจนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเส้นท่อประปา

10. การอ่านมาตรวัดน้ำที่ประชาชนใช้ไป

11. การซ่อมท่อประปาและมาตรวัดน้ำประปาที่ชำรุด

12. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ของสำนักการประปา

13. ควบคุมและจัดเก็บรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักการประปา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักการประปา งบประมาณรวม 156,246,000      บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2554

เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์
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งาน
เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจำ
ค่าจ้างชั่วคราว

ค่าตอบแทนใช้สอย

และวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง
รวม

หน่วยงานเจ้าของ

งบประมาณ

รหัส

บัญชี

- งานกิจการประปา 14,638,300 11,135,700 52,407,000 78,065,000 0 0 0 156,246,000 การประปา 332

          รวมจ่ายทั้งสิ้น 14,638,300 11,135,700 52,407,000 78,065,000 0 0 0 156,246,000
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2554

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 58,630,800      บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2554

เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายงบกลาง

ด้านการดำเนินงานอื่น 

แผนงานงบกลาง
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งาน
เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจำ
ค่าจ้างชั่วคราว

ค่าตอบแทนใช้สอย

และวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง
รวม

หน่วยงานเจ้าของ

งบประมาณ

รหัส

บัญชี

- งานงบกลาง 0 0 0 0 0 0 0 58,630,800 การประปา 411

          รวมจ่ายทั้งสิ้น 0 0 0 0 0 0 0 58,630,800
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รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
เทศบาลนครนครราชสีมา 

 
รายจายงบกลาง  ตั้งไว   58,630,800  บาท แยกเปน 

1. รายจายตามขอผูกพัน ตั้งไว   8,403,600  บาท 
1.1 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ตั้งไว 3,142,800  บาท 

สําหรับจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน โดยคํานวณ
ตั้งจายไวในอัตรารอยละ 2 ของงบประมาณรายไดประจําป ไมรวมรายไดจากพันธบัตร 
เงินกู เงินท่ีมีผูอุทิศให หรือเงินอุดหนุนตามหนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 
0313.4/ว 1710 ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม 2544 ซ่ึงคํานวณจากรายไดประจําปตาม
งบประมาณเฉพาะการ การประปา จํานวน 214,878,000 บาท หักเงินท่ีงบประมาณ 
ท่ัวไปชวยเหลืองบเฉพาะการ 57,738,000 บาท เปนเงิน 157,140,000 บาท คํานวณ 
รอยละ 2 เปนเงิน 3,142,800 บาท 

 

ปรากฎในดานการดําเนินงานอ่ืน     
แผนงานงบกลาง    

งานงบกลาง( จายจากรายได )                                                                   เปนเงิน 3,142,800 บาท  
   

1.2 เงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญของขาราชการสวนทองถิ่นที่ไมใช 
ตําแหนงครู ตั้งไว 

 
163,300  บาท 

สําหรับจายเปนเงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาครองชีพผูรับบํานาญของขาราชการสวน 
ทองถ่ิน พ.ศ. 2522 และฉบับเพ่ิมเติม  

 

ปรากฎในดานการดําเนินงานอ่ืน     
แผนงานงบกลาง    

งานงบกลาง( จายจากรายได )                                                               เปนเงิน 163,300 บาท  
   

1.3 คาน้ําชลประทาน ตั้งไว  5,097,500  บาท 
สําหรับจายเปนคาน้ําชลประทานใหกรมชลประทาน ตามบันทึกขอตกลง ลงวันท่ี 19 
กุมภาพันธ 2550 เปนคาน้ําชลประทาน ชวงท่ี 1 ตั้งแตวันท่ี 26 ธันวาคม 2540 ถึงวันท่ี 
31 ธันวาคม 2545 เปนเงิน 76,462,150.84 บาท โดยผอนชําระ 15 ป ปละ 5,097,476.72 
บาท ผอนชําระแลว 4 ป เปนเงิน 20,389,906.88 บาท คงเหลือ 11 ป เปนเงิน 
56,072,243.96 บาท จึงตั้งจายไว 5,097,500 บาท 

 

ปรากฎในดานการดําเนินงานอ่ืน    
แผนงานงบกลาง   

งานงบกลาง( จายจากรายได )                                                                   เปนเงิน 5,097,500 บาท  
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2. เงินสํารองจาย ตั้งไว  10,000  บาท 

สําหรับจายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ไมมีงบอันใดจะเบิกจายได   
ปรากฎในดานการดําเนินงานอ่ืน    

แผนงานงบกลาง   
งานงบกลาง( จายจากรายได )                                                               เปนเงิน 10,000 บาท  

   

3. คาชําระหนี้เงินตนและดอกเบี้ย ตั้งไว  50,212,200  บาท 
3.1 คาชําระหนี้เงินตนและดอกเบี้ยเงินกูกระทรวงการคลัง  (โครงการแกไข 

ปญหาขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคในเมืองนครราชสีมา) ตั้งไว 
 

24,722,600  บาท 
สําหรับจายเปนคาชําระหนี้เงินตนและดอกเบ้ียเงินกูกระทรวงการคลัง (โครงการแกไข
ปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคในเมืองนครราชสีมา) สัญญาเลขท่ี 28/2548 ลง
วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2548 ตนเงินกูจํานวน 267,284,797.48 บาท (คาจางวิศวกรท่ีปรึกษา 
ในการสํารวจและออกแบบ) อัตราดอกเบ้ียรอยละ 3 ตอป จํานวน 54,139,115.59 บาท 
โดยสงใชท้ังหมด 26 งวด ปละ 2 งวด คือ เดือนมีนาคมและเดือนกันยายน สงใชไปแลว 
12 งวด คงเหลือ 14 งวด เปนเงินตน 143,922,589.48 บาท และดอกเบ้ีย 16,195,939.81 
บาท ในปงบประมาณ พ.ศ.2554 สงใชงวดท่ี 13 และ 14 เงินตน 20,560,368 บาท 
ดอกเบ้ีย เปนเงิน 4,162,207.50 บาท รวมเปนเงินท้ังส้ิน 24,722,575.50 บาท  
จึงตั้งจายไว 24,722,600 บาท 

 

ปรากฎในดานการดําเนินงานอ่ืน    
แผนงานงบกลาง   

งานงบกลาง( จายจากรายได )                                                               เปนเงิน 24,722,600 บาท  
   

3.2 คาชําระหนี้เงินตนและดอกเบี้ยเงินกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ตั้งไว 21,369,600  บาท 
สําหรับจายเปนคาชําระหนี้เงินตนและดอกเบ้ียเงินกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล
(โครงการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค เทศบาลนครนครราชสีมา) 
สัญญาเลขท่ี 413/21/2551 ลงวันท่ี 16 ตุลาคม 2550 ตนเงินกูตองเสียดอกเบ้ีย จํานวน 
79,483,875.93 บาท ตนเงินกูท่ีไมตองเสียดอกเบ้ีย จํานวน 120,516,124.07 บาท รวม
ตนเงินกูท้ังส้ิน 200,000,000 บาท อัตราดอกเบ้ียรอยละ 3 ตอป จํานวน 13,695,477.17 
บาท โดยสงใชท้ังหมด 10 งวด ปละ 1 งวด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 สงใชงวดท่ี 1 
สําหรับตนเงินท่ีตองเสียดอกเบ้ีย จํานวน 6,933,419.03 บาท ตนเงินท่ีไมตองเสีย
ดอกเบ้ีย จํานวน12,051,612.41 บาท ตองเสียดอกเบ้ียเปนเงิน 2,384,516.28 บาท 
รวมเปนเงินท้ังส้ิน 21,369,547.72 บาท จึงตัง้จายไว 21,369,600 บาท 

 

ปรากฎในดานการดําเนินงานอ่ืน    
แผนงานงบกลาง   

งานงบกลาง( จายจากรายได )                                                               เปนเงิน 21,369,600 บาท  
   

3.3 คาชําระดอกเบี้ยเงินกู บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตั้งไว  4,120,000  บาท 
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สําหรับจายเปนคาชําระดอกเบ้ียเงินกู บมจ.ธนาคารกรุงไทย (โครงการแกไขปญหาการ
ขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค เทศบาลนครนครราชสีมา) ตองดําเนินการเบิกจายเงินกู
ธนาคารกรุงไทย ตั้งแตเดือนกันยายน 2552 ตามสัญญากูเงิน Term Loan (ประจํา) ฉบับ
ลงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2550 ในอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจําท่ีโอนสิทธิเรียกรองใน
บัญชีเงินฝากประกันบวกรอยละ 1.00 ตอป โดยผอนชําระ 19 ป จากวันท่ีเบิกเงินกูงวด
แรก ปละ 2 งวด ในเดือนมีนาคมและเดือนกันยายนของทุกป โดยประเมินการเบิกจาย
ตามแบบการเบิกจายเงินตามแบบโครงการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภค
บริโภคเทศบาลนครนครราชสีมา 

 

ปรากฎในดานการดําเนินงานอ่ืน    
แผนงานงบกลาง   

งานงบกลาง( จายจากรายได )                                                               เปนเงิน  4,120,000 บาท  
   

4. เงินชวยคาทําศพ ตั้งไว  5,000  บาท 
สําหรับกรณีพนักงานเทศบาลและพนักงานจางถึงแกกรรม  
ปรากฎในดานการดําเนินงานอ่ืน    
แผนงานงบกลาง   

งานงบกลาง( จายจากรายได )                                                               เปนเงิน 5,000 บาท  
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รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
เทศบาลนครนครราชสีมา 

รายจายจําแนกตามหนวยงาน 
สํานักการประปา 

 
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งส้ิน                   156,246,000 บาท  แยกเปน 

- รายจายประจํา     ตั้งไว  156,246,000  บาท 
      - รายจายเพ่ือการลงทุน      ตั้งไว                      0   บาท 

 

รายจายประจํา  ตั้งไว  156,246,000  บาท แยกเปน  
หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว   14,638,300  บาท 

เงินเดือน ตั้งไว    12,400,400  บาท 
- เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว   11,984,600  บาท 

สําหรับจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป  
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ    
แผนงานการพาณิชย    

งานกิจการประปา( จายจากรายได )                                                          เปนเงิน  11,984,600 บาท  
   

- เงินเพ่ิมตางๆ ตั้งไว  295,800  บาท 
สําหรับจายเปนคาใชจาย ดังนี ้
+ คาตอบแทนรายเดือนของผูอํานวยการสํานักการประปา  
+ คาตอบแทนรายเดือนของผูอํานวยการสวนผลิต  
+ คาตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล ผูไดรับเงินเดือนขั้นสูงของอันดับตําแหนง  
+ คาครองชีพช่ัวคราวของพนักงานเทศบาล 

 

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ    
แผนงานการพาณิชย    

งานกิจการประปา( จายจากรายได )                                                          เปนเงิน  295,800 บาท  
   

- เงินประจําตําแหนงของผูบริหาร ตั้งไว  120,000  บาท 
สําหรับจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการสํานักการประปา ระดับ 9  
เปนเงินเดือนละ 10,000 บาท  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการประปา( จายจากรายได )                                                          เปนเงิน 120,000 บาท  
   

คาจางประจํา ตั้งไว   2,237,900  บาท 
- คาจางลูกจางประจํา ตั้งไว  2,170,600  บาท 
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สําหรับจายเปนเงินคาจางลูกจางประจําและเงินปรับปรุงคาจางประจําป  
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการประปา( จายจากรายได )                                                          เปนเงิน  2,170,600 บาท  
   

- เงินเพ่ิมตาง ๆ ตั้งไว   67,300  บาท 
สําหรับจายเปนคาตอบแทนพิเศษของลูกจางประจําผูไดรับคาจางถึงขั้นสูงของอันดับ
หรือตําแหนง  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ  
แผนงานการพาณิชย   

  งานกิจการประปา( จายจากรายได )                                                          เปนเงิน 67,300 บาท  
   

หมวดคาจางชั่วคราว ตั้งไว  11,135,700  บาท 
คาจางชั่วคราว ตั้งไว  11,135,700  บาท 

- เงินเดือนหรือเงินที่จายเพ่ิมใหแกพนักงานจาง ตั้งไว  11,135,700  บาท 
สําหรับจายเปนเงินเดือนหรือเงินท่ีจายเพ่ิมใหแกพนักงานจางและเงินเพ่ิมการครองชีพ
ช่ัวคราว  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการประปา( จายจากรายได )                                                          เปนเงิน 11,135,700 บาท  
   

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสด ุตัง้ไว  52,407,000  บาท 
คาตอบแทน  ตั้งไว  2,800,000  บาท 

- คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ตั้งไว  2,050,000  บาท 

+ คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้ือหรือจัดจาง ตั้งไว  50,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้ือหรือจัดจาง คณะกรรมการตรวจ 
การจางและผูควบคุมงานของสํานักการประปา 

 

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการประปา( จายจากรายได )                                                          เปนเงิน  50,000 บาท  
\   

+ เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ ตั้งไว  2,000,000  บาท 
สําหรับจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) 
ของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 

 

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ  
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการประปา( จายจากรายได )                                                          เปนเงิน  2,000,000 บาท  
   

- คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว  600,000  บาท 
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สําหรับจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแกพนักงานและลูกจาง 
ท่ีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และคาใชจาย 
ตามโครงการปรับปรุงขอมูลผูใชน้ํา 

 

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการประปา( จายจากรายได )                                                          เปนเงิน 600,000 บาท  
   

- เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว  50,000  บาท 
สําหรับจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามสิทธิท่ีไดรับตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ  
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการประปา( จายจากรายได )                                                          เปนเงิน  50,000 บาท  
   

- เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว  100,000  บาท 
สําหรับจายเปนคารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา รวมท้ังครอบครัว 
ตามสิทธิท่ีไดรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ  
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการประปา( จายจากรายได )                                                          เปนเงิน  100,000 บาท  
\   

คาใชสอย ตั้งไว  4,460,000  บาท 
- รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ ตั้งไว  1,500,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาใชจาย ดังนี้  
+ คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือตาง ๆ และคาจางพิมพแบบพิมพตาง ๆ ของ 

สํานักการประปา 
+ คาธรรมเนียมตาง ๆ เชน คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมธนาคารตาง ๆ เปนตน 
+ คาเบ้ียประกัน เชน คาเบ้ียประกันภัยภาคบังคับรถราชการ ตามพระราชบัญญัต ิ

คุมครองผูประสบภัยจากรถยนตและรถจักรยานยนต พ.ศ. 2535 
+ คาจางเหมาบรกิาร เชน จางแกไขเครื่องไฟฟาขัดของ สงตัวอยางน้ําไปวิเคราะห  

คาจางซอมผิวถนน, ทางเทา ฯลฯ 
+ คาเชาทรัพยสินจากหนวยราชการและเอกชนเพ่ือใชในกิจการประปา เชน  

เชาหมอแปลงไฟฟา คาเชาท่ีดินวางทอเมนประปา ฯลฯ 

 

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการประปา( จายจากรายได )                                                          เปนเงิน 1,500,000 บาท  
   

- รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว  2,600,000  บาท 
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สําหรับจายเปนคาใชจาย ดังนี ้
 + คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครภุัณฑตาง ๆ ท่ีชํารุด เชน มอเตอรไฟฟา 
เครื่องสูบน้ํา ปมน้ํา เครื่องพิมพดีด เครื่องถายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร  
เครื่องปรับอากาศ รถยนต รถจักรยานยนต และครุภัณฑอ่ืน ๆ ของสํานักการประปา 
 + คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมส่ิงกอสรางตาง ๆ ท่ีชํารุดทรุดโทรม เชน ประตู 
หนาตาง ขัดพ้ืนหิน ขัดสํานักงาน บานพัก โรงสูบน้ํา ฯลฯ 

 

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ  
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการประปา( จายจากรายได )                                                          เปนเงิน  2,600,000 บาท  
\   

- รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว  210,000  บาท 
+ คารับรอง ตั้งไว  10,000  บาท 

สําหรับจายเปนคารับรองผูมาเยี่ยมหรือมาตรวจงานประปา เปนผูปฏิบัติงานเทศบาล 
และชมกิจการของการประปาเปนครั้งคราว เปนเงิน 10,000 บาท 

 

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการประปา( จายจากรายได )                                                          เปนเงิน  10,000 บาท  
   

+ คาใชจายในโครงการอบรมและศึกษาดูงานของสํานักการประปา ตั้งไว  200,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการอบรมและศึกษาดูงานของพนักงาน ลูกจางประจํา 
และพนักงานจาง จํานวนประมาณ 45 คน โดยจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงาน เปนคาอาหาร คาอาหารวาง คาท่ีพัก คาพาหนะ คาตอบแทนวิทยากร 
คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนในโครงการฯ โดยถัวจายภายในวงเงิน 200,000 บาท  
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 

 

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ  
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการประปา( จายจากรายได )                                                          เปนเงิน  200,000 บาท  
\   

- รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ ตั้งไว  150,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาใชจาย ดังนี้  

+ คาเบ้ียเล้ียง คาเชาท่ีพัก และคาพาหนะเดินทางไปราชการรวมท้ังคาพาหนะในการ 
ขนยายในกรณียายไปประจําสํานักงานอ่ืนดวย และคาใชจายในการอบรมตาง ๆ ตามท่ี
จําเปนและสวนกลางจัดขึ้นหรือเทศบาลเห็นสมควรใหเจาหนาท่ีไดเขารับอบรม ฯลฯ 

+ คาซ้ือพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลาสําหรับงาน พิธีตาง ๆ  
+ คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน 

 

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการประปา( จายจากรายได )                                                          เปนเงิน  150,000 บาท  
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คาวัสด ุ ตั้งไว  45,147,000  บาท 
- วัสดุสํานักงาน ตั้งไว  200,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาวัสดุท่ีใชในสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ปากกา คารบอน และแบบ
พิมพตาง ๆ ฯลฯ 

 

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการประปา( จายจากรายได )                                                          เปนเงิน  200,000 บาท  
\   

- วัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว  70,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟ ฟวส สวิตชไฟฟา และอุปกรณ
ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับไฟฟา ฯลฯ  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการประปา( จายจากรายได )                                                          เปนเงิน  70,000 บาท  
   

- วัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว  15,112,000  บาท 
+ วัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว  25,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด สบู ผงซักฟอก มุง แกว 
ถวยชาม ฯลฯ 

 

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการประปา( จายจากรายได )                                                          เปนเงิน  25,000 บาท  
\   

+ คาน้ําดิบท่ีซ้ือจากกรมชลประทาน ตั้งไว  15,087,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาน้ําดิบท่ีซ้ือจากกรมชลประทาน  
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการประปา( จายจากรายได )                                                          เปนเงิน 15,087,000 บาท  
   

- วัสดุกอสราง ตั้งไว  5,860,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาตะปู ปูน ทราย ทอน้ําประปา อุปกรณการประปา อุปกรณเครื่องสูบ
น้ํา เชน หนาจาน ทอเหล็ก อะไหลเครื่องสูบ อะไหลเครื่องยนต ใบพัดเครื่องสูบน้ํา 
และมาตรวัดน้ําขนาดตาง ๆ ตลอดจนอุปกรณอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวกับการประปา ฯลฯ 

 

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการประปา( จายจากรายได )                                                          เปนเงิน 5,860,000 บาท  
\   

- วัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว  300,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน คาแบตเตอรี ่ยางนอก ยางใน   



4-1-15 

หัวเทียน น้ํามันเบรคฯลฯ 
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการประปา( จายจากรายได )                                                          เปนเงิน  300,000 บาท  
   

- วัสดุเชือ้เพลิงและหลอลื่น ตั้งไว  2,200,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาน้ํามันเบนซิน โซลา น้ํามันเครื่อง จารบี ฯลฯ  
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการประปา( จายจากรายได )                                                          เปนเงิน  2,200,000 บาท  
\   

- วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ตั้งไว  21,000,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน คลอรีน สารสม โพลีอลูมิเนียม
คลอไรด แกสอะซิทิลีน ฯลฯ  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการประปา( จายจากรายได )                                                          เปนเงิน  21,000,000 บาท  
   

- วัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว  400,000  บาท 
สําหรับจายเปนคากระดาษตอเนื่อง ตลับผาหมึก แผนกรองแสง โปรแกรมคอมพิวเตอร 
ใบเสร็จคาน้ําประปา ฯลฯ  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการประปา( จายจากรายได )                                                          เปนเงิน  400,000 บาท  
\   

- วัสดุอื่นๆ ตั้งไว  5,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาวัสดุอ่ืน เชน คาสายสงน้ําและขอตอสงน้ําดับเพลิง ฯลฯ  
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการประปา( จายจากรายได )                                                          เปนเงิน  5,000 บาท  
   

หมวดคาสาธารณูปโภค ตั้งไว  78,065,000  บาท 
คาสาธารณูปโภค ตั้งไว  78,065,000  บาท 

- คาไฟฟา ตั้งไว  78,000,000  บาท 

สําหรับจายเปนคากระแสไฟฟาของโรงสูบน้ําดิบลําตะคอง,โรงกรองน้ําบานมะขาม
เฒา, โรงกรองน้ําอัษฎางค สํานักงานสํานักการประปา และตามจุดยอยในการแกไข
ปญหาน้ําประปาไมไหล เชน ท่ีสํานักชลประทานท่ี 8 บานพักทหารหนองไผลอม 
บานพักทหารถนนพิบูลละเอียด บริเวณวัดศาลาเย็น บริเวณวัดทุงสวาง บริเวณตลาด 
หนองไผลอม บริเวณโรงเรียนหัวทะเล บริเวณชุมชนการเคหะ ฯลฯ 

 

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   



4-1-16 

แผนงานการพาณิชย   
งานกิจการประปา( จายจากรายได )                                                          เปนเงิน 78,000,000 บาท  

\   

- คาโทรศัพท ตั้งไว  40,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาโทรศัพทของสํานักงานการประปา โรงสูบน้ําดิบลําตะคอง, 
โรงกรองน้ํามะขามเฒา, ท่ีทําการประปาอัษฎางค และโรงสูบน้ําอัษฎางคท่ี 7-8  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการประปา( จายจากรายได )                                                          เปนเงิน  40,000 บาท  
   

- คาไปรษณีย โทรเลข ตั้งไว  10,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาไปรษณียากรและโทรเลข  
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการประปา( จายจากรายได )                                                          เปนเงิน 10,000 บาท  
\   

- คาบริการทางดานโทรคมนาคม ตั้งไว  15,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาใชจายในการเปนสมาชิกอินเตอรเน็ต เชน คาสมาชิก คาบริการราย
เดือน และคาใชจายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ ฯลฯ  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการประปา( จายจากรายได )                                                          เปนเงิน  15,000 บาท  
   

  
  

  
 

 

 



 
 

 
 
สถานธนานุบาล 1 

 
 
 
 
 



4-2-1

ปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2554

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 1 30,179,400   บาท 31,583,800   บาท

1 . แผนงานการพาณิชย์ 28,579,400  บาท 29,783,800  บาท

2 . แผนงานบริหาร 1,600,000  บาท 1,800,000  บาท



ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 1   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ  2554

เทศบาลนครนครราชสีมา

4-2-2

งบประมาณรับจริง
ปี  2552 ปี  2553 ปี  2554+

-
หมวด / ประเภท / รายละเอียด

เพิ่ม - ลด
รหัส

บัญชี

1 . รายได้ ยอดรวม   27,023,780 61 25,570,500 + 3,133,000 28,703,500

         ดอกเบี้ยรับจำนำ   23,331,732 25 22,800,000 + 2,700,000 25,500,000

         ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร    3,143 36 10,000 - 7,000 3,000

         กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด   3,688,905 - 2,760,000 + 440,000 3,200,000

         รายได้เบ็ดเตล็ด 0 - 500 0 500

2 . เงินได้อื่น ยอดรวม   17,792,753 27 23,500,000 + 1,000,000 24,500,000

         กำไรสุทธิปี 2553 ยอดรวม   17,792,753 27 23,500,000 + 1,000,000 24,500,000

         เงินรางวัลประจำปี 15% 2,668,912 99 3,525,000 + 150,000 3,675,000

         เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30% 5,337,825 98 7,050,000 + 300,000 7,350,000

         เงินทุนดำเนินการ 55% 9,786,014 30 12,925,000 + 550,000 13,475,000

รวมรายรับทั้งสิ้น 44,816,533 88 49,070,500 + 4,133,000 53,203,500



4-2-3 
ประมาณการรายรับ 

งบประมาณรายรับเฉพาะการสถานธนานุบาล 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1 
 

ประมาณการรายรับทั้งส้ิน  53,203,500 บาท แยกเปน   
1. หมวดรายได เปนเงิน      28,703,500 บาท          แยกเปน    

1.1 ดอกเบี้ยรับจํานํา เปนเงนิ 25,500,000 บาท 
โดยคํานวณจากดอกเบ้ียรับจํานําของเดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนกันยายน 2553 
เปนเกณฑ  

1.2 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เปนเงิน 3,000 บาท 
โดยคํานวณจากดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร ตั้งแตเดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือน 
กันยายน 2553 เปนเกณฑ  

1.3 กําไรจากการจําหนายทรัพยหลุด เปนเงิน 3,200,000 บาท 
โดยคํานวณจากการจําหนายทรัพยหลุดในปท่ีผานมาเปนเกณฑ  

1.4 รายไดเบ็ดเตล็ด เปนเงิน 500 บาท 
เปนรายไดเบ็ดเตล็ดตาง ๆ ท่ีไมเขาลักษณะรายรับหมวดอ่ืน  ๆ  
2. หมวดเงินไดอื่น เปนเงิน 24,500,000 บาท          แยกเปน    
          กําไรสุทธ ิ ป 2553 เปนเงิน 24,500,000 บาท 
        - เงินรางวัลประจําป 15% ของกําไรสุทธิ เปนเงิน 3,675,000 บาท 
        - เงินทํานุบํารุงทองถิ่น 30% ของกําไรสุทธิ เปนเงิน 7,350,000 บาท 
        - เงินทุนดําเนินการ 55% ของกําไรสุทธิ เปนเงิน 13,475,000 บาท 

  
  
  

 
    
 
 



4-2-4

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2554

เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยากจนขัดสนเงินทองเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า

ไม่ต้องไปกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้อื่นที่ต้องเสียดอกเบี้ยสูงกว่า

2. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการตรวจสอบทรัพย์สิน ที่ได้มาโดยการกระทำความผิด

และสามารถติดตามผู้กระทำความผิดได้

3. เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการรับซื้อของโจร

4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลและการบริหารกิจการสถานธนานุบาลให้มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น

งานที่ทำ

1. ให้บริการประชาชนโดยการรับจำนำสิ่งของทรัพย์สิน

2. ให้บริการจำหน่ายทรัพย์หลุด

3. กำกับดูแลการรับเงิน  เบิกจ่ายเงิน  เก็บรักษาเงิน รักษาทรัพย์รับจำนำ

4. จัดทำบัญชี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1 งบประมาณรวม 29,783,800      บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2554

เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานการพาณิชย์

จ่ายจากรายได้

4-2-5

งาน
เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจำ
ค่าจ้างชั่วคราว

ค่าตอบแทนใช้สอย

และวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง
รวม

หน่วยงานเจ้าของ

งบประมาณ

รหัส

บัญชี

- งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาล 

นครนครราชสีมา 1

3,046,600 0 1,916,100 184,000 0 137,100 0 5,283,800 สถานธนานุบาล 1 331

          รวมจ่ายทั้งสิ้น 3,046,600 0 1,916,100 184,000 0 137,100 0 5,283,800



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2554

เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานการพาณิชย์

จ่ายจากกำไรสุทธิ

4-2-6

งาน
เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจำ
ค่าจ้างชั่วคราว

ค่าตอบแทนใช้สอย

และวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง
รวม

หน่วยงานเจ้าของ

งบประมาณ

รหัส

บัญชี

- งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาล 

นครนครราชสีมา 1

0 0 0 0 0 24,500,000 0 24,500,000 สถานธนานุบาล 1 331

          รวมจ่ายทั้งสิ้น 0 0 0 0 0 24,500,000 0 24,500,000



4-2-7

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2554

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 1,800,000      บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2554

เทศบาลนครนคราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานบริหาร

จ่ายจากรายได้

4-2-8

งาน ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้
ค่าธรรมเนียม 

ดอกเบี้ยธนาคาร
รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสำรองจ่าย

งบเฉพาะการช่วย 

เหลืองบทั่วไป
รวม หมายเหตุ

- งานงบกลาง 200,000 1,600,000 0 0 0 1,800,000

          รวมจ่ายทั้งสิ้น 200,000 1,600,000 0 0 0 1,800,000



บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 1   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ  2554
แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณรายจ่ายประจำ

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1

4-2-9

งบประมาณจ่ายจริง
ปี  2552 ปี  2553 ปี  2554+

-
หมวด / ประเภท

เพิ่ม - ลด

รหัส

บัญชี

จ่ายจากรายได้

รายจ่ายประจำ

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (รวม)   2,579,472 - 2,846,600 + 200,000 3,046,600

ค่าจ้างประจำ (รวม)   2,579,472 - 2,846,600 + 200,000 3,046,600

     -ค่าจ้างประจำ 2,432,940 - 2,700,000 + 200,000 2,900,000

     -เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง 32,532 - 32,600 0 32,600

     -เงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง 114,000 - 114,000 0 114,000

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (รวม)   1,071,889 72 1,926,100 - 10,000 1,916,100

ค่าตอบแทน (รวม)   875,945 50 1,156,600 + 40,000 1,196,600

     -เงินตอบแทนพิเศษของพนักงาน 

สถานธนานุบาลผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูง 

ของตำแหน่ง

25,776 - 55,000 0 55,000

     -เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานฯ 24,000 - 20,000 0 20,000

     -ค่าเช่าบ้าน 59,400 - 64,800 + 10,000 74,800

     -เงินค่าช่วยเหลือบุตร 750 - 5,000 0 5,000

     -เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 25,093 - 50,000 + 10,000 60,000

     -เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 88,066 50 200,000 0 200,000

     -ค่าอาหาร 233,200 - 268,000 0 268,000

     -ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์หลุด 24,700 - 28,800 0 28,800

     -เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ 67,000 - 110,000 0 110,000

     -ค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรี 84,000 - 84,000 0 84,000

     -เงินค่าสมนาคุณ 0 - 1,000 0 1,000

     -เงินสมทบเงินสะสม 243,960 - 270,000 + 20,000 290,000

ค่าใช้สอย (รวม)   131,516 15 604,500 - 50,000 554,500

-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รวม)   100,121 15 464,500 - 100,000 364,500

      -ค่ารับวารสาร 3,650 - 4,000 0 4,000

      -ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน 12,500 - 12,500 0 12,500

      -ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 0 - 175,000 0 175,000

      -ค่าสอบบัญชี 30,000 - 30,000 0 30,000

      -ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 1,000 - 1,000 0 1,000

      -ค่าเบี้ยประกัน 52,371 15 122,000 0 122,000

      -ค่าจ้างเหมาบริการ 600 - 10,000 0 10,000



4-2-10

งบประมาณจ่ายจริง
ปี  2552 ปี  2553 ปี  2554+

-
หมวด / ประเภท

เพิ่ม - ลด

รหัส

บัญชี

      -ค่าเช่าอาคาร 0 - 100,000 - 100,000 0

      -ค่าอากรแสตมป์ 0 - 10,000 0 10,000

-รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม   

ทรัพย์สิน (รวม)   0 - 80,000 0 80,000

      -ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ 0 - 20,000 0 20,000

      -ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ 0 - 30,000 0 30,000

      -ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 0 - 30,000 0 30,000

-รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รวม)   2,451 - 10,000 0 10,000

      -ค่ารับรอง 2,451 - 10,000 0 10,000

-รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน

สถานธนานุบาลที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย  

หมวดอื่นๆ (รวม)   28,944 - 50,000 + 50,000 100,000

      -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 28,944 - 50,000 + 50,000 100,000

ค่าวัสดุ (รวม)   64,428 07 165,000 0 165,000

     -วัสดุสำนักงาน 7,716 - 30,000 0 30,000

     -วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,194 57 10,000 0 10,000

     -วัสดุงานบ้านงานครัว 1,285 - 15,000 0 15,000

     -วัสดุก่อสร้าง 160 50 10,000 0 10,000

     -วัสดุคอมพิวเตอร์ 53,072 - 100,000 0 100,000

หมวดค่าสาธารณูปโภค (รวม)   97,693 66 184,000 0 184,000

     -ค่าไฟฟ้า 95,401 72 150,000 0 150,000

     -ค่าน้ำประปา 2,291 94 5,000 0 5,000

     -ค่าโทรศัพท์ 0 - 18,000 0 18,000

     -ค่าไปรษณีย์ โทรเลข 0 - 4,000 0 4,000

     -ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม 0 - 7,000 0 7,000

หมวดรายจ่ายอื่น (รวม)   116,800 - 122,700 + 14,400 137,100

     -ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ 116,800 - 122,700 + 14,400 137,100

รวมรายจ่ายประจำ 3,865,855 38 5,079,400 + 204,400 5,283,800



บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 1   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ  2554
แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1

4-2-11

งบประมาณจ่ายจริง
ปี  2552 ปี  2553 ปี  2554+

-
หมวด / ประเภท

เพิ่ม - ลด

รหัส

บัญชี

จ่ายจากรายได้

รายจ่ายเพื่อการลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รวม)   34,900 - 0 0 0

ค่าครุภัณฑ์ (รวม)   34,900 - 0 0 0

     -ครุภัณฑ์สำนักงาน 34,900 - 0 0 0

รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน 34,900 - 0 0 0



บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 1   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ  2554
แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณรายจ่ายประจำ

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1

4-2-12

งบประมาณจ่ายจริง
ปี  2552 ปี  2553 ปี  2554+

-
หมวด / ประเภท

เพิ่ม - ลด

รหัส

บัญชี

จ่ายจากกำไรสุทธิ

หมวดรายจ่ายอื่น (รวม)   17,792,753 27 23,500,000 + 1,000,000 24,500,000

   เงินกำไรสุทธิ ปี 2553

     -เงินรางวัลประจำปี 15% 2,668,912 99 3,525,000 + 150,000 3,675,000

     -เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น  30% 5,337,825 98 7,050,000 + 300,000 7,350,000

     -เงินทุนดำเนินการ  55% 9,786,014 30 12,925,000 + 550,000 13,475,000

รวมรายจ่ายประจำ 17,792,753 27 23,500,000 + 1,000,000 24,500,000



งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2554

เทศบาลนครนคราชสีมา

4-2-13

แผนงาน/งาน/โครงการ
เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจำ

ค่าตอบแทน 

ใช้สอยและวัสดุ

ค่าสาธารณูป 

โภค
รายจ่ายอื่น

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง
รวม

แผนงานการพาณิชย์

     งานกิจการประปา

      - จ่ายจากรายได้ 14,638,300 52,407,000 78,065,000 0 0 145,110,300

      รวมทั้งสิ้น 14,638,300 52,407,000 78,065,000 0 0 145,110,300

แผนงานงบกลาง

     งานงบกลาง 58,630,800   บาท

            รายจ่ายตามข้อผูกพัน 8,403,600   บาท

            เงินสำรองจ่าย 10,000   บาท

            ค่าชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 50,212,200   บาท

            เงินช่วยค่าทำศพ 5,000   บาท



รายการย่องบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 1   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ  2554
เทศบาลนครนครราชสีมา

4-2-14

งบประมาณจ่ายจริง
ปี  2552 ปี  2553 ปี  2554+

-
รายการ

เพิ่ม - ลด

รหัส

บัญชี

1.รายจ่ายงบกลาง

ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร 1,113,585 92 1,400,000 + 200,000 1,600,000

ค่าชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 120,000 - 200,000 0 200,000

        รวมรายจ่ายงบกลาง 1,233,585 92 1,600,000 + 200,000 1,800,000

2.รายจ่ายของหน่วยงาน

รายจ่ายประจำ

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 2,579,472 - 2,846,600 + 200,000 3,046,600

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,071,889 72 1,926,100 - 10,000 1,916,100

หมวดค่าสาธารณูปโภค 97,693 66 184,000 0 184,000

หมวดรายจ่ายอื่น 116,800 - 122,700 + 14,400 137,100

        รวมรายจ่ายประจำ 3,865,855 38 5,079,400 + 204,400 5,283,800

3.รายจ่ายเพื่อการลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 34,900 - 0 0 0

        รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน 34,900 - 0 0 0

4.รายจ่ายจากกำไรสุทธิ

รายจ่ายประจำ

หมวดรายจ่ายอื่น 17,792,753 27 23,500,000 + 1,000,000 24,500,000

        รวมรายจ่ายจากกำไรสุทธิ 17,792,753 27 23,500,000 + 1,000,000 24,500,000

        รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 22,927,094 57 30,179,400 + 1,404,400 31,583,800

        ยอดประมาณการรายรับ 44,816,533 88 49,070,500 + 4,133,000 53,203,500

        รายได้สูงกว่ารายจ่าย 21,889,439 31 18,891,100 + 2,728,600 21,619,700



บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 1   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ  2554
แผนงานบริหาร

งานงบกลาง

4-2-15

งบประมาณจ่ายจริง
ปี  2552 ปี  2553 ปี  2554+

-
หมวด / ประเภท

เพิ่ม - ลด

รหัส

บัญชี

     1. ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ 120,000 - 200,000 0 200,000

     2. ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร 1,113,585 92 1,400,000 + 200,000 1,600,000

รวมจ่ายทั้งสิ้น 1,233,585 92 1,600,000 + 200,000 1,800,000



4-2-16 
รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
เทศบาลนครนครราชสีมา 

 

รายจายงบกลาง  ตั้งไว   1,800,000 บาท แยกเปน 
 1. คาชําระดอกเบี้ยเงินกู ตั้งไว  200,000 บาท 

สําหรับจายเปนคาดอกเบ้ียเงินกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เนื่องจากสถาน 
ธนานุบาล 1 ไดดําเนินการกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
จํานวน 2,000,000 บาท โดยจะตองเสียดอกเบ้ียตามนวนท่ีระบุไวในสัญญา  

 

ปรากฎในดานการดําเนินงานอ่ืน     
แผนงานบริหาร    

งานงบกลาง( จายจากรายได )                                                             เปนเงิน 200,000 บาท  
   

2. คาธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร ตั้งไว 1,600,000 บาท 
สําหรับจายเปนคาธรรมเนียมดอกเบ้ียธนาคาร ในกรณีสถานธนานุบาล 1 ทําการ 
เบิกเงินเกินบัญชีธนาคารออมสิน สาขาสุรนารี วงเงินอนุมัติ 60,000,000 บาท โดยคิด
อัตราดอกเบ้ียตามธนาคารกําหนด 

 

ปรากฎในดานการดําเนินงานอ่ืน     
แผนงานบริหาร    

งานงบกลาง( จายจากรายได )                                                             เปนเงิน 1,600,000 บาท  
   

 

 
 
 



4-2-17 
รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เทศบาลนครนครราชสีมา 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

สถานธนานุบาล 1 
 

ตั้งงบประมาณรายจายทั้งส้ิน       29,783,800  บาท  แยกเปน 
- รายจายประจํา     ตั้งไว    5,283,800  บาท 
- รายจายเพ่ือการลงทุน      ตั้งไว                     0  บาท 
- รายจายจากกําไรสุทธิ   ตั้งไว  24,500,000  บาท 

รายจายประจํา  ตั้งไว  5,283,800  บาท แยกเปน  
หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว   3,046,600  บาท 

คาจางประจํา ตั้งไว    3,046,600  บาท 
- คาจางประจํา ตั้งไว   2,900,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาจางพนักงานสถานธนานุบาล 1 จํานวน 10 คน คือ ผูจัดการฯ  
ผูชวยผูจัดการ พนักงานบัญชี พนักงานรักษาของ ผูชวยพนักงานรักษาของ พนักงาน
ทะเบียน ผูชวยพนักงานทะเบียน พนักงานเขียนตั๋ว ผูชวยพนักงานเขียนตั๋ว พนักงาน
รักษาสถานท่ีและความสะอาด รวมท้ังเงินปรับปรุงคาจางประจําป 

 

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ    
แผนงานการพาณิชย    

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1 ( จายจากรายได )                              เปนเงิน  2,900,000 บาท  
   

- เงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินคาจาง ตั้งไว  32,600  บาท 
สําหรับจายเปนคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินคาจางใหกับพนักงานสถานธนานุบาล 1 
ตามระเบียบ 

 

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ    
แผนงานการพาณิชย    

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1( จายจากรายได )           เปนเงิน 32,600 บาท  
   

- เงินเพ่ิมเงินประจําตําแหนง ตั้งไว  114,000  บาท 
สําหรับจายใหผูจัดการสถานธนานุบาล ผูดํารงตําแหนงผูจัดการและปฏิบัติหนาท่ี
ผูตรวจการสถานธนานุบาลประจําภาค ใหไดรับเงินประจําตําแหนงเดือนละ 7,000 
บาท และผูชวยผูจัดการสถานธนานุบาลใหไดรับเงินประจําตําแหนง เดือนละ 2,500 
บาท ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท.กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินท่ี มท 0801.5/
ว 1046 ลงวันท่ี 14 สิงหาคม 2551 

 

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   



4-2-18 
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1( จายจากรายได )           เปนเงิน 114,000 บาท  

   

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสด ุตั้งไว  1,916,100  บาท 
คาตอบแทน  ตั้งไว  1,196,600  บาท 
- เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาลผูไดรับคาจางถึงขั้นสูงของ

ตําแหนง ตั้งไว 55,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาล 1 ท่ีไดรับคาจางถึงขัน้
สูงของตําแหนง  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1( จายจากรายได )           เปนเงิน  55,000 บาท  
   

- เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานฯ ตั้งไว  20,000  บาท 
สําหรับจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวใหพนักงานสถานธนานุบาล  
ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ท่ี มท 0801.5/ว 1171 ลงวันท่ี 5 กันยายน 2551  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1( จายจากรายได )           เปนเงิน 20,000 บาท  
   

- คาเชาบาน ตั้งไว  74,800  บาท 
สําหรับจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานสถานธนานุบาล 1 ท่ีมีสิทธิเบิกคาเชาบาน  
ไดตามระเบียบฯ  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1( จายจากรายได )           เปนเงิน 74,800 บาท  
   

- เงินคาชวยเหลือบุตร ตั้งไว  5,000  บาท 
สําหรับจายเปนเงินคาชวยเหลือบุตรใหกับพนักงานสถานธนานุบาล 1 ซ่ึงมีสิทธิ 
เบิกเงินคาชวยเหลือบุตร เปนเงิน 50 บาท ตอ 1 คน  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1( จายจากรายได )           เปนเงิน  5,000 บาท  
   

- เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว  60,000  บาท 
สําหรับจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสถานธนานุบาล 1  
ท่ีมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ไดตามระเบียบฯ  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1( จายจากรายได )           เปนเงิน  60,000 บาท  
   

- เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว  200,000  บาท 
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สําหรับจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหกับพนักงานสถานธนานุบาล 1  
และครอบครัวผูมีสิทธิเบิกได  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1( จายจากรายได )           เปนเงิน  200,000 บาท  
   

- คาอาหาร ตั้งไว  268,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาอาหารประจําวันทําการใหแกพนักงานสถานธนานุบาล 1  
ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1( จายจากรายได )           เปนเงิน 268,000 บาท  
   

- คาเบี้ยเลี้ยงจําหนายทรัพยหลุด ตั้งไว  28,800  บาท 
สําหรับจายเปนคาเบ้ียเล้ียงจําหนายทรัพยหลุดใหกับเจาหนาท่ีผูดําเนินการ 
จําหนายทรัพยหลุด คนละ 200 บาท ตามระเบียบฯ  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1( จายจากรายได )           เปนเงิน  28,800 บาท  
   

- เงินรางวัลเจาหนาที่ ตั้งไว  110,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาตอบแทนใหกับผูปฏิบัติหนาท่ีผูตรวจการสถานธนานุบาล 1 เดือนละ 
4,000 บาท ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท.ท่ี มท 0801.5/ว.18 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2550 
และคารักษาการแทนผูตรวจการสถานธนานุบาล 1 วันละ 100 บาท ตามหนังสือ
สํานักงาน จ.ส.ท.ท่ี มท 0801.5/ว 897 ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2549 รวมท้ังคาตรวจ
ทรัพยรับจํานําประจําปของพนักงานเทศบาลสถานธนานุบาล 1 

 

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1( จายจากรายได )           เปนเงิน  110,000 บาท  
   

- คาพาหนะเหมาจายนายกเทศมนตรี ตั้งไว  84,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาตอบแทนนายกเทศมนตรีฯ เดือนละ 7,000 บาท ตาม 
หนังสือสํานักงาน จ.ส.ท.ท่ี มท 0801.5/ว 18 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2550  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1( จายจากรายได )           เปนเงิน  84,000 บาท  
   

- เงินคาสมนาคุณ ตั้งไว 1,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาสมนาคุณใหคณะกรรมการซ่ึงพิจารณา หรือสอบสวนความ 
ผิดทางวินัยอยางรายแรงของพนักงานสถานธนานุบาล 1  
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ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1( จายจากรายได )           เปนเงิน  1,000 บาท  
   

- เงินสมทบเงินสะสม ตั้งไว  290,000  บาท 
สําหรับจายเปนเงินสมทบใหกับพนักงานสถานธนานุบาล 1 จํานวน 10%  
ของคาจางประจํา เพ่ือนําฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด ตามระเบียบ  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1( จายจากรายได )           เปนเงิน 290,000 บาท  
   

คาใชสอย ตั้งไว  554,500  บาท 
- รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ ตั้งไว  364,500 บาท 

+ คาเชาเครื่องคอมพิวเตอร ตั้งไว  175,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาเชาเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณครบชุดและระบบโปรแกรมการ
ปฎิบัติงานของสถานธนานุบาล 1  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1( จายจากรายได )           เปนเงิน  175,000 บาท  
   

+ คาอากรแสตมป ตั้งไว  10,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาอากรแสตมป เพ่ือใชในการติดอากรแสตมปสัญญาเงินกู 
กับสถาบันการเงิน  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1( จายจากรายได )           เปนเงิน 10,000 บาท  
   

+ คารับวารสาร ตั้งไว  4,000  บาท 
สําหรับจายเปนคารับวารสาร ของสถานธนานุบาล 1  
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1( จายจากรายได )           เปนเงิน  4,000 บาท  
   

+ คาสอบบัญชี ตั้งไว  30,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถานธนานุบาล 1  
ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ตามนัยหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท.  
ท่ี มท 0801.5/ว 840 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2551 

 

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1( จายจากรายได )           เปนเงิน  30,000 บาท  
   

+ คาภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ตั้งไว  12,500  บาท 
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สําหรับจายเปนคาภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ของสถานธนานุบาล 1 ประจําป 2554  
ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 2475  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1( จายจากรายได )           เปนเงิน  12,500 บาท  
   

+ คาจางเหมาบริการ ตั้งไว  10,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาจางเหมาบริการ แรงงานบุคคลภายนอกท่ีมาดําเนินการ 
รักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตาง ๆ รวมถึงคาจางเหมาแบกหามสัมภาระ  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1( จายจากรายได )           เปนเงิน  10,000 บาท  
   

+ คาเบ้ียประกัน ตั้งไว  122,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาเบ้ียประกันอัคคีภัยพรอมทรัพยสินของสถานธนานุบาล 1  
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1( จายจากรายได )           เปนเงิน  122,000 บาท  
   

+ คาธรรมเนียมตาง ๆ ตั้งไว  1,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งสถานธนานุบาล 1  
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1( จายจากรายได )           เปนเงิน  1,000 บาท  
   

- รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว  80,000  บาท 
+ คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ ตั้งไว  30,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑสํานักงานท่ีชํารุด 
เสียหาย ไดแก เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพดีด โตะ เกาอ้ี ฯลฯ  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1( จายจากรายได )           เปนเงิน  30,000 บาท  
   

+ คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอ่ืน ๆ ตั้งไว  20,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอ่ืน ๆ ไดแก โทรทัศน วีดีโอเทป  
วิทยุเทป และทรัพยสินอ่ืน ๆ ท่ีชํารุดเสียหาย ซ่ึงเปนสิทธ์ิกอนทําการจําหนาย  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1( จายจากรายได )           เปนเงิน  20,000 บาท  
   

+ คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมส่ิงกอสราง ตั้งไว  30,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาบํารุงรักษาหรือหรือซอมแซมส่ิงกอสราง ไดแก ตัวอาคาร  
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สถานธนานุบาล 1 
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   

แผนงานการพาณิชย   
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1( จายจากรายได )           เปนเงิน 30,000 บาท  

   

- รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว  10,000  บาท 
สําหรับจายเปนคารับรอง โดยจายเปนคาอาหารและเครื่องดื่ม รับรองผูมาตรวจการ
สถานธนานุบาล 1  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1( จายจากรายได )           เปนเงิน 10,000 บาท  
   

- รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ ตั้งไว 100,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศและตางประเทศ  
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1( จายจากรายได )           เปนเงิน  100,000 บาท  
   

คาวัสด ุ ตั้งไว  165,000  บาท 
- วัสดุสํานักงาน ตั้งไว  30,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาเครื่องเขียนแบบพิมพตาง ๆ และคาใชจายในการเก็บรักษา 
ทรัพยสินรับจํานําสถานธนานุบาล 1  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1( จายจากรายได )           เปนเงิน  30,000 บาท  
   

- วัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว  10,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาวัสดุและอุปกรณไฟฟาเกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล 1  
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1( จายจากรายได )           เปนเงิน  10,000 บาท  
   

- วัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว  15,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาของใชเกี่ยวกับการทําความสะอาดตาง ๆ ของสถานธนานุบาล 1  
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1( จายจากรายได )           เปนเงิน 15,000 บาท  
   

- วัสดุกอสราง ตั้งไว  10,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาวัสดุในการกอสราง เชน ทินเนอร สี ปูน ตะปู ไม ฯลฯ  
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   



4-2-23 
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1( จายจากรายได )           เปนเงิน  10,000 บาท  
   

- วัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว  100,000  บาท 
สําหรับจายเปนคากระดาษตอเนื่อง ตลับผาหมึก หมึกพิมพ แผนกรองแสง ฯลฯ  
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1( จายจากรายได )           เปนเงิน  100,000 บาท  
   

หมวดคาสาธารณูปโภค ตั้งไว  184,000  บาท 
คาสาธารณูปโภค ตั้งไว  184,000  บาท 

- คาไฟฟา ตั้งไว  150,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาไฟฟาของสถานธนานุบาล 1  
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1( จายจากรายได )           เปนเงิน  150,000บาท  
   

- คาน้ําประปา ตั้งไว  5,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาน้ําประปาของสถานธนานุบาล   
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1( จายจากรายได )           เปนเงิน  5,000 บาท  
   

- คาโทรศัพท ตั้งไว  18,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาโทรศัพท ของสถานธนานุบาล 1  
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1( จายจากรายได )           เปนเงิน 18,000 บาท  
   

- คาไปรษณีย โทรเลข ตั้งไว  4,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาจัดสงเอกสาร หนังสือตาง ๆ ของสถานธนานุบาล 1  
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1( จายจากรายได )           เปนเงิน  4,000 บาท  
   

- คาบริการทางดานโทรคมนาคม ตั้งไว  7,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาใชจายระบบอินเตอรเน็ต และการส่ือสารอ่ืน ๆ  
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1( จายจากรายได )           เปนเงิน  7,000 บาท  
   

หมวดรายจายอื่น ตั้งไว  137,100  บาท 
- คาใชจายฝายอํานวยการ ตั้งไว  137,100  บาท 



4-2-24 
สําหรับจายเปนคาใชจายฝายอํานวยการใหกับสํานักงาน จ.ส.ท.  
กรมการปกครอง ตามระเบียบฯ  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1( จายจากรายได )           เปนเงิน 137,100 บาท  
   

รายจายจากกําไรสุทธ ิตั้งไว 24,500,000  บาท แยกเปน  
หมวดรายจายอื่น เงินกําไรสุทธิ ป 2553 ตั้งไว  24,500,000  บาท 

- เงินรางวัลประจําป 15% ตั้งไว  3,675,000  บาท 
สําหรับจายเปนเงินรางวัลประจําป 15% ของกําไรสุทธิ  
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1( จายจากกําไรสุทธิ )      เปนเงิน  3,675,000 บาท  
   

- เงินทํานุบํารุงทองถิ่น 30% ตั้งไว  7,350,000  บาท 
สําหรับจายปนเงินทํานุบํารุงทองถ่ิน 30% ของกําไรสุทธิ  
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1( จายจากกําไรสุทธิ )      เปนเงิน  7,350,000 บาท  
   

- เงินทุนดําเนินการ 55% ตั้งไว  13,475,000  บาท 
สําหรับจายเปนเงินทุนดําเนินการ 55% ของกําไรสุทธิ  
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1( จายจากกําไรสุทธิ )      เปนเงิน  13,475,000 บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

สถานธนานุบาล 2 
 
 
 
 



4-3-1

ปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2554

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 2 26,675,600   บาท 28,454,770   บาท

1 . แผนงานการพาณิชย์ 24,435,600  บาท 25,954,770  บาท

2 . แผนงานบริหาร 2,240,000  บาท 2,500,000  บาท



ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 2   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ  2554

เทศบาลนครนครราชสีมา

4-3-2

งบประมาณรับจริง
ปี  2552 ปี  2553 ปี  2554+

-
หมวด / ประเภท / รายละเอียด

เพิ่ม - ลด
รหัส

บัญชี

1 . รายได้ ยอดรวม   20,407,941 70 21,005,500 + 2,200,000 23,205,500

         ดอกเบี้ยรับจำนำ   17,520,938 25 18,000,000 + 2,000,000 20,000,000

         ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร    951 45 5,000 0 5,000

         กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด   2,883,972 - 3,000,000 + 200,000 3,200,000

         รายได้เบ็ดเตล็ด 2,080 - 500 0 500

2 . เงินได้อื่น ยอดรวม   13,198,942 54 15,000,000 + 5,000,000 20,000,000

         กำไรสุทธิปี 2553 ยอดรวม   13,198,942 54 15,000,000 + 5,000,000 20,000,000

         เงินรางวัลประจำปี 15% 1,979,841 38 2,250,000 + 750,000 3,000,000

         เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30% 3,959,682 76 4,500,000 + 1,500,000 6,000,000

         เงินทุนดำเนินการ 55% 7,259,418 40 8,250,000 + 2,750,000 11,000,000

รวมรายรับทั้งสิ้น 33,606,884 24 36,005,500 + 7,200,000 43,205,500



4-3-3 
ประมาณการรายรับ 

งบประมาณรายรับเฉพาะการสถานธนานุบาล 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2 
 

ประมาณการรายรับทั้งส้ิน 43,205,500 บาท แยกเปน  
1. หมวดรายได เปนเงิน 23,205,500 บาท แยกเปน 

1.1 ดอกเบี้ยรับจํานํา เปนเงิน 20,000,000 บาท 
โดยคํานวณจากดอกเบ้ียรับจํานําของเดือน ตุลาคม 2552 ถึงเดือนกันยายน 2553 
เปนเกณฑ  

1.2 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เปนเงิน 5,000 บาท 
โดยคํานวณจากดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร ตั้งแตเดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือน  
กันยายน 2553 เปนเกณฑ  

1.3 กําไรจากการจําหนายทรัพยหลุด เปนเงิน 3,200,000 บาท 
โดยคํานวณจากการจําหนายทรัพยหลุดในปท่ีผานมาเปนเกณฑ  

1.4 รายไดเบ็ดเตล็ด เปนเงิน 500 บาท 
เปนรายไดเบ็ดเตล็ดตาง ๆ ท่ีไมเขาลักษณะรายรับหมวดอ่ืน  ๆ   
2. หมวดเงินไดอื่น เปนเงิน 20,000,000 บาท แยกเปน 
           กําไรสุทธ ิ ป 2553 เปนเงิน 20,000,000 บาท 
        - เงินรางวัลประจําป 15% ของกําไรสุทธิ เปนเงิน 3,000,000 บาท 
        - เงินทํานุบํารุงทองถิ่น 30% ของกําไรสุทธิ เปนเงิน 6,000,000 บาท 
        - เงินทุนดําเนินการ 55% ของกําไรสุทธิ เปนเงิน 11,000,000 บาท 

  
  
  

 
    
 
 
 



4-3-4

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2554

เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยากจนขัดสนเงินทอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า

ไม่ต้องไปกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้อื่นที่ต้องเสียดอกเบี้ยสูงกว่า

2. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการตรวจสอบทรัพย์สิน ที่ได้มาโดยการกระทำความผิด

และสามารถติดตามผู้กระทำความผิดได้

3. เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการรับซื้อของโจร

4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล และการบริหารกิจการสถานธนานุบาลให้มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น

งานที่ทำ

1. ให้บริการประชาชนโดยการรับจำนำสิ่งของทรัพย์สิน

2. ให้บริการจำหน่ายทรัพย์หลุด

3. กำกับดูแลการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน รักษาทรัพย์สินรับจำนำ

4. จัดทำบัญชี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2 งบประมาณรวม 25,954,770      บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล 2  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2554

เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานการพาณิชย์

จ่ายจากรายได้

4-3-5

งาน
เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจำ
ค่าจ้างชั่วคราว

ค่าตอบแทนใช้สอย

และวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง
รวม

หน่วยงานเจ้าของ

งบประมาณ

รหัส

บัญชี

- งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาล 

นครนครราชสีมา 2

2,329,000 0 1,996,000 133,100 0 115,700 0 4,573,800 สถานธนานุบาล 2 336

          รวมจ่ายทั้งสิ้น 2,329,000 0 1,996,000 133,100 0 115,700 0 4,573,800



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล 2  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2554

เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานการพาณิชย์

จ่ายจากกำไรสุทธิ

4-3-6

งาน
เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจำ
ค่าจ้างชั่วคราว

ค่าตอบแทนใช้สอย

และวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง
รวม

หน่วยงานเจ้าของ

งบประมาณ

รหัส

บัญชี

- งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาล 

นครนครราชสีมา 2

0 0 0 0 0 21,380,970 0 21,380,970 สถานธนานุบาล 2 336

          รวมจ่ายทั้งสิ้น 0 0 0 0 0 21,380,970 0 21,380,970



4-3-7

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2554

เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านการดำเนินงานอื่น 
แผนงานบริหาร

วัตถุประสงค์

1. เพิ่มประสิทธิผลการบริหาร การชำระหนี้เงินกู้กองทุนต่างๆ และเงินสำรองจ่าย

2. เพิ่มประสิทธิภาพการชำระดอกเบี้ยเงินยืม (เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ)

และค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร

งานที่ทำ

1. กำกับดูแลการชำระหนี้เงินกู้ ดอกเบี้ย ให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้

2. บริหารการใช้เงินสำรองจ่าย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2 งบประมาณรวม 2,500,000      บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล 2

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2554

เทศบาลนครนคราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานบริหาร

จ่ายจากรายได้

4-3-8

งาน ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้
ค่าธรรมเนียม 

ดอกเบี้ยธนาคาร
รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสำรองจ่าย

เงินช่วยเหลือพัฒนา 

ท้องถิ่นกรณีพิเศษ
รวม หมายเหตุ

- งานงบกลาง 0 2,500,000 0 0 0 2,500,000

          รวมจ่ายทั้งสิ้น 0 2,500,000 0 0 0 2,500,000



บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 2   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ  2554
แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณรายจ่ายประจำ

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2

4-3-9

งบประมาณจ่ายจริง
ปี  2552 ปี  2553 ปี  2554+

-
หมวด / ประเภท

เพิ่ม - ลด

รหัส

บัญชี

จ่ายจากรายได้

รายจ่ายประจำ

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (รวม)   2,117,796 - 2,329,000 0 2,329,000

ค่าจ้างประจำ (รวม)   2,117,796 - 2,329,000 0 2,329,000

     -ค่าจ้างประจำ 2,006,040 - 2,202,000 0 2,202,000

     -เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง 9,756 - 25,000 0 25,000

     -เงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง 102,000 - 102,000 0 102,000

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (รวม)   1,048,436 23 1,873,800 + 122,200 1,996,000

ค่าตอบแทน (รวม)   852,126 - 1,272,300 + 72,000 1,344,300

     -เงินตอบแทนพิเศษของพนักงาน 

สถานธนานุบาลผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูง 

ของตำแหน่ง

9,258 - 40,500 + 2,000 42,500

     -เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานฯ 47,580 - 55,000 + 37,000 92,000

     -ค่าเช่าบ้าน 60,985 - 110,000 0 110,000

     -เงินค่าช่วยเหลือบุตร 300 - 3,600 0 3,600

     -เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,521 - 27,000 + 33,000 60,000

     -เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 123,862 - 300,000 0 300,000

     -ค่าอาหาร 208,800 - 260,000 0 260,000

     -ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์หลุด 21,900 - 30,000 0 30,000

     -เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ 87,200 - 140,000 0 140,000

     -ค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรี 84,000 - 84,000 0 84,000

     -เงินค่าสมนาคุณ 0 - 2,000 0 2,000

     -เงินสมทบเงินสะสม 197,720 - 220,200 0 220,200

ค่าใช้สอย (รวม)   103,181 55 423,500 + 50,200 473,700

-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รวม)   81,067 55 282,000 + 200 282,200

      -ค่ารับวารสาร 3,320 - 3,500 + 200 3,700

      -ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน 22,175 - 22,500 0 22,500

      -ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 0 - 140,000 0 140,000

      -ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 1,000 - 1,000 0 1,000

      -ค่าสอบบัญชี 30,000 - 30,000 0 30,000

      -ค่าเบี้ยประกัน 24,572 55 70,000 0 70,000

      -ค่าจ้างเหมาบริการ 0 - 5,000 0 5,000



4-3-10

งบประมาณจ่ายจริง
ปี  2552 ปี  2553 ปี  2554+

-
หมวด / ประเภท

เพิ่ม - ลด

รหัส

บัญชี

      -ค่าอากรแสตมป์ 0 - 10,000 0 10,000

-รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม   

ทรัพย์สิน (รวม)   5,000 - 81,500 0 81,500

      -ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ 0 - 11,500 0 11,500

      -ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ 5,000 - 50,000 0 50,000

      -ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 0 - 20,000 0 20,000

-รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รวม)   0 - 10,000 0 10,000

      -ค่ารับรอง 0 - 10,000 0 10,000

-รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน

สถานธนานุบาลที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย  

หมวดอื่นๆ (รวม)   17,114 - 50,000 + 50,000 100,000

      -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 17,114 - 50,000 + 50,000 100,000

ค่าวัสดุ (รวม)   93,128 68 178,000 0 178,000

     -วัสดุสำนักงาน 17,406 68 30,000 0 30,000

     -วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 - 15,000 0 15,000

     -วัสดุงานบ้านงานครัว 0 - 5,000 0 5,000

     -วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 - 5,000 0 5,000

     -วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 - 3,000 0 3,000

     -วัสดุคอมพิวเตอร์ 75,722 - 120,000 0 120,000

หมวดค่าสาธารณูปโภค (รวม)   85,840 21 133,100 0 133,100

     -ค่าไฟฟ้า 69,025 - 100,000 0 100,000

     -ค่าน้ำประปา 1,557 - 3,000 0 3,000

     -ค่าโทรศัพท์ 5,392 21 20,000 0 20,000

     -ค่าไปรษณีย์ โทรเลข 3,446 - 3,500 0 3,500

     -ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม 6,420 - 6,600 0 6,600

หมวดรายจ่ายอื่น (รวม)   5,093,100 - 5,099,700 - 4,984,000 115,700

     -ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ 93,100 - 99,700 + 16,000 115,700

     -ค่าส่งใช้เงินยืมเงินสะสมเทศบาล 5,000,000 - 5,000,000 - 5,000,000 0

รวมรายจ่ายประจำ 8,345,172 44 9,435,600 - 4,861,800 4,573,800



บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 2   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ  2554
แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2

4-3-11

งบประมาณจ่ายจริง
ปี  2552 ปี  2553 ปี  2554+

-
หมวด / ประเภท

เพิ่ม - ลด

รหัส

บัญชี

จ่ายจากรายได้

รายจ่ายเพื่อการลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รวม)   157,000 - 0 0 0

ค่าครุภัณฑ์ (รวม)   157,000 - 0 0 0

     -ครุภัณฑ์สำนักงาน 157,000 - 0 0 0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รวม)   0 - 0 0 0

     -ค่าปรับปรุงสำนักงานสถานธนานุบาล 2 0 - 0 0 0

รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน 157,000 - 0 0 0



บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 2   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ  2554
แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณรายจ่ายประจำ

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2

4-3-12

งบประมาณจ่ายจริง
ปี  2552 ปี  2553 ปี  2554+

-
หมวด / ประเภท

เพิ่ม - ลด

รหัส

บัญชี

จ่ายจากกำไรสุทธิ

หมวดรายจ่ายอื่น (รวม)   13,198,942 54 15,000,000 + 6,380,970 21,380,970

   เงินกำไรสุทธิ ปี 2553

     -เงินรางวัลประจำปี 15% 1,979,841 38 2,250,000 + 750,000 3,000,000

     -เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น  30% 3,959,682 76 4,500,000 + 1,500,000 6,000,000

     -เงินทุนดำเนินการ  55% 7,259,418 40 8,250,000 + 2,750,000 11,000,000

     -ส่งใช้เงินยืมเงินทุนดำเนินการ 0 - 0 + 1,380,970 1,380,970

รวมรายจ่ายประจำ 13,198,942 54 15,000,000 + 6,380,970 21,380,970



งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 2  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2554

เทศบาลนครนคราชสีมา

4-3-13

แผนงาน/งาน/โครงการ
เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจำ

ค่าตอบแทน 

ใช้สอยและวัสดุ

ค่าสาธารณูป 

โภค
รายจ่ายอื่น

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง
รวม

แผนงานการพาณิชย์

     งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาล  

นครนครราชสีมา 2 

      - จ่ายจากรายได้ 2,329,000 1,996,000 133,100 115,700 0 4,573,800

      - จ่ายจากกำไรสุทธิ 0 0 0 21,380,970 0 21,380,970

      รวมทั้งสิ้น 2,329,000 1,996,000 133,100 21,496,670 0 25,954,770

แผนงานบริหาร

     งานงบกลาง 2,500,000   บาท

            ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร 2,500,000   บาท



รายการย่องบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 2   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ  2554
เทศบาลนครนครราชสีมา

4-3-14

งบประมาณจ่ายจริง
ปี  2552 ปี  2553 ปี  2554+

-
รายการ

เพิ่ม - ลด

รหัส

บัญชี

1.รายจ่ายงบกลาง

ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร 869,799 76 2,200,000 + 300,000 2,500,000

เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ 37,500 - 40,000 - 40,000 0

ค่าชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 0 - 0 0 0

        รวมรายจ่ายงบกลาง 907,299 76 2,240,000 + 260,000 2,500,000

2.รายจ่ายของหน่วยงาน

รายจ่ายประจำ

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 2,117,796 - 2,329,000 0 2,329,000

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,048,436 23 1,873,800 + 122,200 1,996,000

หมวดค่าสาธารณูปโภค 85,840 21 133,100 0 133,100

หมวดรายจ่ายอื่น 5,093,100 - 5,099,700 - 4,984,000 115,700

        รวมรายจ่ายประจำ 8,345,172 44 9,435,600 - 4,861,800 4,573,800

3.รายจ่ายเพื่อการลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 157,000 - 0 0 0

        รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน 157,000 - 0 0 0

4.รายจ่ายจากกำไรสุทธิ

รายจ่ายประจำ

หมวดรายจ่ายอื่น 13,198,942 54 15,000,000 + 6,380,970 21,380,970

        รวมรายจ่ายจากกำไรสุทธิ 13,198,942 54 15,000,000 + 6,380,970 21,380,970

        รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 22,608,414 74 26,675,600 + 1,779,170 28,454,770

        ยอดประมาณการรายรับ 33,606,884 24 36,005,500 + 7,200,000 43,205,500

        รายได้สูงกว่ารายจ่าย 10,998,469 50 9,329,900 + 5,420,830 14,750,730



บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 2   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ  2554
แผนงานบริหาร

งานงบกลาง

4-3-15

งบประมาณจ่ายจริง
ปี  2552 ปี  2553 ปี  2554+

-
หมวด / ประเภท

เพิ่ม - ลด

รหัส

บัญชี

     1. ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ 0 - 0 0 0

     2. ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร 869,799 76 2,200,000 + 300,000 2,500,000

     3. เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ 37,500 - 40,000 - 40,000 0

รวมจ่ายทั้งสิ้น 907,299 76 2,240,000 + 260,000 2,500,000



4-3-16 
รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
เทศบาลนครนครราชสีมา 

 

รายจายงบกลาง  ตั้งไว   2,500,000 บาท แยกเปน 
 1. คาธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร ตั้งไว  2,500,000 บาท 

สําหรับจายเปนคาธรรมเนียมดอกเบ้ียธนาคาร ในกรณีสถานธนานุบาล 2  
ทําการเบิกเงินเกินบัญชี โดยคิดอัตราดอกเบ้ียตามธนาคารกําหนด 

 

ปรากฎในดานการดําเนินงานอ่ืน     

แผนงานบริหาร    

งานงบกลาง( จายจากรายได )                                                             เปนเงิน 2,500,000 บาท  
   

  
 

 
 
 



4-3-17 
รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เทศบาลนครนครราชสีมา 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

สถานธนานุบาล 2 
 

ตั้งงบประมาณรายจายทั้งส้ิน       25,954,770  บาท  แยกเปน 
- รายจายประจํา     ตั้งไว    4,573,800  บาท 
- รายจายเพ่ือการลงทุน      ตั้งไว                     0  บาท 
- รายจายจากกําไรสุทธิ   ตั้งไว  21,380,970  บาท 

รายจายประจํา  ตั้งไว  4,573,800  บาท แยกเปน  
หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว   2,329,000  บาท 

คาจางประจํา ตั้งไว    2,329,000  บาท 
- คาจางประจํา ตั้งไว   2,202,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาจางพนักงานสถานธนานุบาล 2 จํานวน 10 คน คือ ผูจัดการฯ, ผูชวย
ผูจัดการ, พนักงานรักษาของ, พนักงานบัญชี, พนักงานทะเบียน, พนักงานเขียนตั๋ว, 
ผูชวยพนักงานรักษาของ, ผูชวยพนักงานเขียนตั๋ว, ผูชวยพนักงานทะเบียน, พนักงาน
รักษาสถานท่ีและความสะอาด รวมท้ังเงินปรับปรุง คาจางประจําป 2554 และพนักงาน
ท่ีโอน (ยาย) มาปฏิบัติหนาท่ีในอัตราคาจางท่ีสูง 

 

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ    
แผนงานการพาณิชย    

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2( จายจากรายได )    เปนเงิน 2,202,000 บาท  
   

- เงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินคาจาง ตั้งไว  25,000  บาท 
สําหรับจายเปนเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินคาจางใหกับ  
พนักงานสถานธนานุบาล 2 ตามระเบียบฯ (2% - 8%) 

 

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ    
แผนงานการพาณิชย    

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2( จายจากรายได )           เปนเงิน 25,000 บาท  
   

- เงินเพ่ิมเงินประจําตําแหนง ตั้งไว  102,000  บาท 
สําหรับจายเปนเงินประจําตําแหนงผูจัดการและผูตรวจการประจําเขตและผูชวย
ผูจัดการ  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2( จายจากรายได )           เปนเงิน  102,000 บาท  
   

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสด ุตั้งไว  1,996,000  บาท 
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คาตอบแทน  ตั้งไว  1,344,300  บาท 

- เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาลผูไดรับคาจางถึงขั้นสูงของตําแหนง
ตั้งไว 

 
42,500  บาท 

สําหรับจายเปนเงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาล 2 
ท่ีไดรับคาจางถึงขั้นสูงของตําแหนง  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2( จายจากรายได )           เปนเงิน  42,500 บาท  
   

- เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานฯ ตั้งไว  92,000  บาท 
สําหรับจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวใหกับพนักงานสถานธนานุบาล 2 
ตามระเบียบ ฯ  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2( จายจากรายได )           เปนเงิน 92,000 บาท  
   

- คาเชาบาน ตั้งไว  110,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานสถานธนานุบาล 2 ท่ีมีสิทธิเบิก 
คาเชาบานไดตามระเบียบท่ีกําหนด  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2( จายจากรายได )           เปนเงิน  110,000 บาท  
   

- เงินคาชวยเหลือบุตร ตั้งไว  3,600  บาท 
สําหรับจายเปนเงินคาชวยเหลือบุตรใหกับพนักงานสถานธนานุบาล 2  
ซ่ึงมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือบุตรเปนเงิน 50 บาท ตอ 1 คน  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกจิการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2( จายจากรายได )           เปนเงิน 3,600 บาท  
   

- เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว  60,000  บาท 
สําหรับจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสถานธนานุบาล 2 ท่ีมี 
สิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ไดตามระเบียบ ฯ  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2( จายจากรายได )           เปนเงิน 60,000 บาท  
   

- เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว  300,000  บาท 
สําหรับจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหกับพนกังานสถานธนานุบาล 2 
และครอบครัวผูมีสิทธิเบิกได  
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ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2( จายจากรายได )           เปนเงิน  300,000 บาท  
   

- คาอาหาร ตั้งไว  260,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาอาหารประจําวนัทําการใหแกพนักงานสถานธนานุบาล 2  
เพ่ิมขึ้นตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2( จายจากรายได )           เปนเงิน  260,000 บาท  
   

- คาเบี้ยเลี้ยงจําหนายทรัพยหลุด ตั้งไว  30,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาเบ้ียเล้ียงจําหนายทรัพยหลุดใหกับเจาหนาท่ีผูดําเนินการ  
จําหนายทรัพยหลุด ซ่ึงทําการจําหนายทรัพยหลุดในวันเสารท่ีสองของเดือน  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2( จายจากรายได )           เปนเงิน  30,000 บาท  
   

- เงินรางวัลเจาหนาที่ ตั้งไว  140,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาตอบแทนใหกับผูปฏิบัติหนาท่ีผูตรวจการสถานธนานุบาล 2 
และคาตรวจสอบทรัพยรับจํานําประจําปของพนักงานสถานธนานุบาล 2 

 

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2( จายจากรายได )           เปนเงิน  140,000 บาท  
   

- คาพาหนะเหมาจายนายกเทศมนตรี ตั้งไว  84,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาตอบแทนนายกเทศมนตร ี  
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2( จายจากรายได )           เปนเงิน  84,000 บาท  
   

- เงินคาสมนาคุณ ตั้งไว  2,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาสมนาคุณใหคณะกรรมการซ่ึงพิจารณา หรือสอบสวน 
ความผิดทางวินัยอยางรายแรงของพนักงานสถานธนานุบาล 2  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2( จายจากรายได )           เปนเงิน  2,000 บาท  
   

- เงินสมทบเงินสะสม ตั้งไว  220,200  บาท 
สําหรับจายเปนเงินสมทบใหกับพนักงานสถานธนานุบาล 2 จํานวน 10%  
ของคาจางประจํา สําหรบัฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
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แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2( จายจากรายได )           เปนเงิน  220,200 บาท  
   

คาใชสอย ตั้งไว  473,700  บาท 
- รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ ตั้งไว  282,200  บาท 

+ คาเชาเครื่องคอมพิวเตอร ตั้งไว  140,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาเชาเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณครบชุดและระบบ 
โปรแกรมการปฏิบัติงานของสถานธนานุบาล 2  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2( จายจากรายได )           เปนเงิน  140,000 บาท  
   

+ คาภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ตั้งไว  22,500  บาท 
สําหรับจายเปนคาภาษีโรงเรือนและท่ีดินของสถานธนานุบาล 2 ประจําป 2554  
ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 2475  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2( จายจากรายได )           เปนเงิน 22,500บาท  
   

+ คาจางเหมาบริการ ตั้งไว  5,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาจางเหมาบริการ แรงงานบุคคลภายนอกท่ีมาดําเนินการ 
รักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตาง ๆ  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2( จายจากรายได )           เปนเงิน 5,000 บาท  
   

+ คาเบ้ียประกัน ตั้งไว  70,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาเบ้ียประกันอัคคีภัยพรอมทรัพยสินของสถานธนานุบาล 2  
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2( จายจากรายได )           เปนเงิน 70,000 บาท  
   

+ คาธรรมเนียมตาง ๆ ตั้งไว  1,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งสถานธนานุบาล 2  
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2( จายจากรายได )           เปนเงิน 1,000 บาท  
   

+ คารับวารสาร ตั้งไว  3,700  บาท 
สําหรับจายเปนคาจัดซ้ือหนังสือพิมพ เพ่ือทราบขาวตาง ๆ และราคาทองคํา 
ใชในการรับจํานํา  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
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แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2( จายจากรายได )           เปนเงิน  3,700 บาท  
   

+ คาอากรแสตมป ตั้งไว  10,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาอากรแสตมปเพ่ือใชในการติดอากรแสตมปสัญญาเงินกู 
กับสถาบันการเงิน  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2( จายจากรายได )           เปนเงิน  10,000 บาท  
   

+ คาสอบบัญชี ตั้งไว  30,000  บาท 
เพ่ือจายใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินในการตรวจสอบบัญชีและรับรอง 
งบการเงินของสถานธนานุบาล ตามนัยหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ท่ี มท 0310.4/ว627  
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2546 และตามหนังสือ สํานักงาน จ.ส.ท. ท่ี มท 0801.5/ว 840 
ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2551 

 

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2( จายจากรายได )           เปนเงิน  30,000 บาท  
   

- รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว  81,500  บาท 
+ คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ ตั้งไว  50,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑสํานักงานท่ีชํารุด 
เสียหาย ไดแก เครื่องพิมพดีด เครื่องปรับอากาศ โตะ เกาอ้ี ลิฟต ฯลฯ  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2( จายจากรายได )           เปนเงิน 50,000 บาท  
   

+ คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอ่ืน ๆ ตั้งไว  11,500  บาท 
สําหรับจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอ่ืน ๆ ไดแก โทรทัศน วีดีโอเทป 
วิทยุเทป และทรัพยสินอ่ืน ๆ ท่ีชํารุดเสียหาย ซ่ึงเปนสิทธ์ิกอนทําการจําหนาย  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2( จายจากรายได )           เปนเงิน 11,500 บาท  
   

+ คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมส่ิงกอสราง ตั้งไว  20,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมส่ิงกอสราง ไดแก ตัวอาคาร  
สถานธนานุบาล 2  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกจิการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2( จายจากรายได )           เปนเงิน  20,000 บาท  
   

- รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว  10,000  บาท 
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สําหรับจายเปนคารับรอง โดยจายเปนคาอาหารและเครื่องดื่ม รับรองผูมา 
ตรวจการสถานธนานุบาล 2  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2( จายจากรายได )           เปนเงิน  10,000 บาท  
   

- รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ ตั้งไว 100,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2( จายจากรายได )           เปนเงิน  100,000 บาท  
   

คาวัสด ุ ตั้งไว  178,000  บาท 
- วัสดุสํานักงาน ตั้งไว  30,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาเครื่องเขียนแบบพิมพตาง ๆ และคาใชจายในการเก็บรักษา 
ทรัพยสินรับจํานําสถานธนานุบาล 2  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2( จายจากรายได )           เปนเงิน  30,000 บาท  
   

- วัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว  15,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาวัสดุและอุปกรณไฟฟาเกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล 2  
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2( จายจากรายได )           เปนเงิน 15,000 บาท  
   

- วัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว  5,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาของใชเกี่ยวกับการทําความสะอาดตาง ๆ ของสถานธนานุบาล 2  
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2( จายจากรายได )           เปนเงิน 5,000 บาท  
   

- วัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว  5,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาวัสดุและอุปกรณยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก ยางใน  
หัวเทียน น้ํามันเบรค ฯลฯ รถจักรยานยนตสถานธนานุบาล 2  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2( จายจากรายได )           เปนเงิน  5,000 บาท  
   

- วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว  3,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาน้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ รถจักรยานยนตสถานธนานุบาล 2  
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ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2( จายจากรายได )           เปนเงิน 3,000 บาท  
   

- วัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว  120,000  บาท 
สําหรับจายเปนคากระดาษตอเนื่อง ตลับผาหมึก หมึกพิมพ แผนกรองแสง ฯลฯ  
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ  
แผนงานการพาณิชย  

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2( จายจากรายได )           เปนเงิน  120,000 บาท  
   

หมวดคาสาธารณูปโภค ตั้งไว  133,100  บาท 
คาสาธารณูปโภค ตั้งไว  133,100  บาท 

- คาไฟฟา ตั้งไว  100,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาไฟฟาของสถานธนานุบาล 2  
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ  
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2( จายจากรายได )           เปนเงิน 100,000 บาท  
   

- คาน้ําประปา ตั้งไว  3,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาน้ําประปาของสถานธนานุบาล 2  
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2( จายจากรายได )           เปนเงิน  3,000 บาท  
   

- คาโทรศัพท ตั้งไว  20,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาโทรศัพท ของสถานธนานุบาล 2  
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2( จายจากรายได )           เปนเงิน  20,000 บาท  
   

- คาไปรษณีย โทรเลข ตั้งไว  3,500  บาท 
สําหรับจายเปนคาจัดสงเอกสาร หนังสือราชการตาง ๆ และคาธนาณัติของ 
สถานธนานุบาล 2  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2( จายจากรายได )           เปนเงิน  3,500 บาท  
   

- คาบริการทางดานโทรคมนาคม ตั้งไว  6,600  บาท 
สําหรับจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับระบบอินเตอรเน็ต และคาส่ือสารอ่ืน ๆ ฯลฯ  
ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ  
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2( จายจากรายได )           เปนเงิน 6,600 บาท  
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หมวดรายจายอื่น ตั้งไว  115,700  บาท 

- คาใชจายฝายอํานวยการ ตั้งไว  115,700  บาท 
สําหรับจายเปนคาใชจายฝายอํานวยการใหกับสํานักงาน จ.ส.ท. กรมสงเสริม 
การปกครองทองถ่ิน  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2( จายจากรายได )           เปนเงิน 115,700 บาท  
   

รายจายจากกําไรสุทธ ิตั้งไว 21,380,970  บาท แยกเปน  
หมวดรายจายอื่น เงินกําไรสุทธิ ป 2553 ตั้งไว  21,380,970  บาท 

- เงินรางวัลประจําป 15% ตั้งไว  3,000,000  บาท 
สําหรับจายเปนเงินรางวัลประจําป 15% ของกําไรสุทธิ  
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ    
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2( จายจากกําไรสุทธิ )      เปนเงิน 3,000,000 บาท  
   

- เงินทํานุบํารุงทองถิ่น 30% ตั้งไว  6,000,000  บาท 
สําหรับจายเปนเงินทํานุบํารุงทองถ่ิน 30% ของกําไรสุทธิ  
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2( จายจากกําไรสุทธิ )      เปนเงิน 6,000,000 บาท  
   

- เงินทุนดําเนินการ 55% ตั้งไว  11,000,000  บาท 
สําหรับจายเปนเงินทุนดําเนินการ 55% ของกําไรสุทธิ  
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2( จายจากกําไรสุทธิ )      เปนเงิน 11,000,000 บาท  
   

- สงใชเงินยืมเงินทุนดําเนินการ ตั้งไว  1,380,970  บาท 
เพ่ือสงใชเงินยืมเงินทุนดําเนินการ ท่ีไดยืมเม่ือปงบประมาณ 2553 เพ่ือจัดสรร 
เงินกําไรสุทธิป 2552 ตามระเบียบฯ  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2( จายจากกําไรสุทธิ )      เปนเงิน  1,380,970 บาท  
 
 
 
 
 



 
 
 
 

สถานธนานุบาล 3 
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ปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2554

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 3 15,791,500   บาท 19,883,400   บาท

1 . แผนงานการพาณิชย์ 12,581,500  บาท 16,383,400  บาท

2 . แผนงานบริหาร 3,210,000  บาท 3,500,000  บาท



ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 3   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ  2554

เทศบาลนครนครราชสีมา

4-4-2

งบประมาณรับจริง
ปี  2552 ปี  2553 ปี  2554+

-
หมวด / ประเภท / รายละเอียด

เพิ่ม - ลด
รหัส

บัญชี

1 . รายได้ ยอดรวม   13,139,058 74 14,001,000 + 2,200,000 16,201,000

         ดอกเบี้ยรับจำนำ   11,490,037 25 12,000,000 + 2,000,000 14,000,000

         ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร    31 49 1,000 0 1,000

         กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด   1,648,990 - 2,000,000 + 200,000 2,200,000

2 . เงินได้อื่น ยอดรวม   5,905,132 61 9,000,000 + 4,000,000 13,000,000

         กำไรสุทธิปี 2553 ยอดรวม   5,905,132 61 9,000,000 + 4,000,000 13,000,000

         เงินรางวัลประจำปี 15% 885,769 89 1,350,000 + 600,000 1,950,000

         เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30% 1,771,539 78 2,700,000 + 1,200,000 3,900,000

         เงินทุนดำเนินการ 55% 3,247,822 94 4,950,000 + 2,200,000 7,150,000

รวมรายรับทั้งสิ้น 19,044,191 35 23,001,000 + 6,200,000 29,201,000
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ประมาณการรายรับ 

งบประมาณรายรับเฉพาะการสถานธนานุบาล 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3 
 

ประมาณการรายรับทั้งส้ิน 29,201,000 บาท แยกเปน 
1. หมวดรายได เปนเงิน 16,201,000 บาท แยกเปน 

1.1 ดอกเบี้ยรับจํานํา เปนเงิน 14,000,000 บาท 
โดยคํานวณจากดอกเบ้ียรับจํานําของเดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนกันยายน 2553 
เปนเกณฑ  

1.2 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เปนเงิน 1,000 บาท 
โดยคํานวณจากดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร ตั้งแตเดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือน
กันยายน 2553 เปนเกณฑ  

1.3 กําไรจากการจําหนายทรัพยหลุด เปนเงิน 2,200,000 บาท 
โดยคํานวณจากการจําหนายทรัพยหลุดในปท่ีผานมาเปนเกณฑ  
2. หมวดเงินไดอื่น เปนเงิน 13,000,000 บาท แยกเปน 
          กําไรสุทธ ิ ป 2553 เปนเงิน 13,000,000 บาท 
        - เงินรางวัลประจําป 15% ของกําไรสุทธิ เปนเงิน 1,950,000 บาท 
        - เงินทํานุบํารุงทองถิ่น 30% ของกําไรสุทธิ เปนเงิน 3,900,000 บาท 
        - เงินทุนดําเนินการ 55% ของกําไรสุทธิ เปนเงิน 7,150,000 บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 3
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2554

เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยากจนขัดสนเงินทอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า

ไม่ต้องไปกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้อื่นที่ต้องเสียดอกเบี้ยสูงกว่า

2. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการตรวจสอบทรัพย์สิน ที่ได้มาโดยการกระทำความผิด

และสามารถติดตามผู้กระทำความผิดได้

3. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการรับซื้อของโจร

4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลและการบริหารกิจการสถานธนานุบาลให้มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น

งานที่ทำ

1. ให้บริการประชาชนโดยการรับจำนำสิ่งของทรัพย์สิน

2. ให้บริการการจำหน่ายทรัพย์หลุด

3. กำกับดูแลการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน รักษาทรัพย์รับจำนำ

4. จัดทำบัญชี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3 งบประมาณรวม 16,383,400      บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล 3  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2554

เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานการพาณิชย์

จ่ายจากรายได้

4-4-5

งาน
เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจำ
ค่าจ้างชั่วคราว

ค่าตอบแทนใช้สอย

และวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง
รวม

หน่วยงานเจ้าของ

งบประมาณ

รหัส

บัญชี

- งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาล 

นครนครราชสีมา 3

1,610,000 0 1,492,500 120,000 0 77,300 83,600 3,383,400 สถานธนานุบาล 3 337

          รวมจ่ายทั้งสิ้น 1,610,000 0 1,492,500 120,000 0 77,300 83,600 3,383,400



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล 3  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2554

เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานการพาณิชย์

จ่ายจากกำไรสุทธิ

4-4-6

งาน
เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจำ
ค่าจ้างชั่วคราว

ค่าตอบแทนใช้สอย

และวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง
รวม

หน่วยงานเจ้าของ

งบประมาณ

รหัส

บัญชี

- งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาล 

นครนครราชสีมา 3

0 0 0 0 0 13,000,000 0 13,000,000 สถานธนานุบาล 3 337

          รวมจ่ายทั้งสิ้น 0 0 0 0 0 13,000,000 0 13,000,000
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 3
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2554

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 3,500,000      บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล 3

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2554

เทศบาลนครนคราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานบริหาร

จ่ายจากรายได้

4-4-8

งาน ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้
ค่าธรรมเนียม 

ดอกเบี้ยธนาคาร
รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสำรองจ่าย

เงินช่วยเหลือพัฒนา 

ท้องถิ่นกรณีพิเศษ
รวม หมายเหตุ

- งานงบกลาง 500,000 3,000,000 0 0 0 3,500,000

          รวมจ่ายทั้งสิ้น 500,000 3,000,000 0 0 0 3,500,000



บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 3   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ  2554
แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณรายจ่ายประจำ

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3

4-4-9

งบประมาณจ่ายจริง
ปี  2552 ปี  2553 ปี  2554+

-
หมวด / ประเภท

เพิ่ม - ลด

รหัส

บัญชี

จ่ายจากรายได้

รายจ่ายประจำ

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (รวม)   1,113,600 - 1,510,000 + 100,000 1,610,000

ค่าจ้างประจำ (รวม)   1,113,600 - 1,510,000 + 100,000 1,610,000

     -ค่าจ้างประจำ 1,053,600 - 1,400,000 + 100,000 1,500,000

     -เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง 0 - 20,000 0 20,000

     -เงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง 60,000 - 90,000 0 90,000

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (รวม)   733,388 45 1,397,500 + 95,000 1,492,500

ค่าตอบแทน (รวม)   534,304 - 954,000 + 24,000 978,000

     -เงินตอบแทนพิเศษของพนักงาน 

สถานธนานุบาลผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูง 

ของตำแหน่ง

9,258 - 20,000 0 20,000

     -เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานฯ 24,000 - 60,000 - 10,000 50,000

     -ค่าเช่าบ้าน 54,000 - 80,000 + 10,000 90,000

     -เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 38,252 - 60,000 0 60,000

     -เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 36,164 - 200,000 0 200,000

     -ค่าอาหาร 118,900 - 200,000 0 200,000

     -ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์หลุด 15,400 - 24,000 0 24,000

     -เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ 66,700 - 100,000 0 100,000

     -ค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรี 66,000 - 70,000 + 14,000 84,000

     -เงินสมทบเงินสะสม 105,630 - 140,000 + 10,000 150,000

ค่าใช้สอย (รวม)   83,985 04 236,500 + 71,000 307,500

-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รวม)   67,273 04 102,500 + 21,000 123,500

      -ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน 8,500 - 8,500 0 8,500

      -ค่ารับวารสาร 3,650 - 4,000 0 4,000

      -ค่าสอบบัญชี 35,000 - 20,000 + 10,000 30,000

      -ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 1,000 - 1,000 0 1,000

      -ค่าเบี้ยประกัน 19,123 04 30,000 + 10,000 40,000

      -ค่าจ้างเหมาบริการ 0 - 9,000 + 1,000 10,000

      -ค่าอากรแสตมป์ 0 - 30,000 0 30,000

-รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม   

ทรัพย์สิน (รวม)   5,650 - 100,000 + 40,000 140,000



4-4-10

งบประมาณจ่ายจริง
ปี  2552 ปี  2553 ปี  2554+

-
หมวด / ประเภท

เพิ่ม - ลด

รหัส

บัญชี

      -ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ 0 - 40,000 + 20,000 60,000

      -ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 0 - 40,000 + 20,000 60,000

      -ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น 5,650 - 20,000 0 20,000

-รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รวม)   0 - 4,000 0 4,000

      -ค่ารับรอง 0 - 4,000 0 4,000

-รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน

สถานธนานุบาลที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย  

หมวดอื่นๆ (รวม)   11,062 - 30,000 + 10,000 40,000

      -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 11,062 - 30,000 + 10,000 40,000

ค่าวัสดุ (รวม)   115,099 41 207,000 0 207,000

     -วัสดุสำนักงาน 9,223 - 30,000 0 30,000

     -วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,079 91 20,000 0 20,000

     -วัสดุงานบ้านงานครัว 737 - 5,000 0 5,000

     -วัสดุก่อสร้าง 8,500 - 20,000 0 20,000

     -วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 - 5,000 0 5,000

     -วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,870 - 7,000 0 7,000

     -วัสดุคอมพิวเตอร์ 87,689 50 120,000 0 120,000

หมวดค่าสาธารณูปโภค (รวม)   61,652 61 110,000 + 10,000 120,000

     -ค่าไฟฟ้า 50,238 79 80,000 + 10,000 90,000

     -ค่าน้ำประปา 1,365 32 8,000 0 8,000

     -ค่าโทรศัพท์ 4,229 65 10,000 0 10,000

     -ค่าไปรษณีย์ โทรเลข 2,231 - 4,000 0 4,000

     -ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม 3,587 85 8,000 0 8,000

หมวดรายจ่ายอื่น (รวม)   551,400 - 564,000 - 486,700 77,300

     -ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ 51,400 - 64,000 + 13,300 77,300

     -ค่าส่งใช้เงินยืมเงินสะสมเทศบาล 500,000 - 500,000 - 500,000 0

รวมรายจ่ายประจำ 2,460,041 06 3,581,500 - 281,700 3,299,800



บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 3   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ  2554
แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3

4-4-11

งบประมาณจ่ายจริง
ปี  2552 ปี  2553 ปี  2554+

-
หมวด / ประเภท

เพิ่ม - ลด

รหัส

บัญชี

จ่ายจากรายได้

รายจ่ายเพื่อการลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รวม)   34,900 - 0 + 83,600 83,600

ค่าครุภัณฑ์ (รวม)   34,900 - 0 + 43,600 43,600

     -ครุภัณฑ์สำนักงาน 34,900 - 0 + 43,600 43,600

     -ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 0 - 0 0 0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รวม)   0 - 0 + 40,000 40,000

     ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานธนานุบาล 3 0 - 0 + 40,000 40,000

รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน 34,900 - 0 + 83,600 83,600



บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 3   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ  2554
แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณรายจ่ายประจำ

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3

4-4-12

งบประมาณจ่ายจริง
ปี  2552 ปี  2553 ปี  2554+

-
หมวด / ประเภท

เพิ่ม - ลด

รหัส

บัญชี

จ่ายจากกำไรสุทธิ

หมวดรายจ่ายอื่น (รวม)   5,905,132 61 9,000,000 + 4,000,000 13,000,000

   เงินกำไรสุทธิ ปี 2553

     -เงินรางวัลประจำปี 15% 885,769 89 1,350,000 + 600,000 1,950,000

     -เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น  30% 1,771,539 78 2,700,000 + 1,200,000 3,900,000

     -เงินทุนดำเนินการ  55% 3,247,822 94 4,950,000 + 2,200,000 7,150,000

รวมรายจ่ายประจำ 5,905,132 61 9,000,000 + 4,000,000 13,000,000



งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 3  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2554

เทศบาลนครนคราชสีมา

4-4-13

แผนงาน/งาน/โครงการ
เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจำ

ค่าตอบแทน 

ใช้สอยและวัสดุ

ค่าสาธารณูป 

โภค
รายจ่ายอื่น

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง
รวม

แผนงานการพาณิชย์

     งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาล  

นครนครราชสีมา 3 

      - จ่ายจากรายได้ 1,610,000 1,492,500 120,000 77,300 83,600 3,383,400

      - จ่ายจากกำไรสุทธิ 0 0 0 13,000,000 0 13,000,000

      รวมทั้งสิ้น 1,610,000 1,492,500 120,000 13,077,300 83,600 16,383,400

แผนงานบริหาร

     งานงบกลาง 3,500,000   บาท

            ค่าชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 500,000   บาท

            ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร 3,000,000   บาท



รายการย่องบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 3   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ  2554
เทศบาลนครนครราชสีมา

4-4-14

งบประมาณจ่ายจริง
ปี  2552 ปี  2553 ปี  2554+

-
รายการ

เพิ่ม - ลด

รหัส

บัญชี

1.รายจ่ายงบกลาง

ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร 2,141,485 11 2,500,000 + 500,000 3,000,000

เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ 2,500 - 10,000 - 10,000 0

ค่าชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 634,849 66 700,000 - 200,000 500,000

        รวมรายจ่ายงบกลาง 2,778,834 77 3,210,000 + 290,000 3,500,000

2.รายจ่ายของหน่วยงาน

รายจ่ายประจำ

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 1,113,600 - 1,510,000 + 100,000 1,610,000

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 733,388 45 1,397,500 + 95,000 1,492,500

หมวดค่าสาธารณูปโภค 61,652 61 110,000 + 10,000 120,000

หมวดรายจ่ายอื่น 551,400 - 564,000 - 486,700 77,300

        รวมรายจ่ายประจำ 2,460,041 06 3,581,500 - 281,700 3,299,800

3.รายจ่ายเพื่อการลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 34,900 - 0 + 83,600 83,600

        รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน 34,900 - 0 + 83,600 83,600

4.รายจ่ายจากกำไรสุทธิ

รายจ่ายประจำ

หมวดรายจ่ายอื่น 5,905,132 61 9,000,000 + 4,000,000 13,000,000

        รวมรายจ่ายจากกำไรสุทธิ 5,905,132 61 9,000,000 + 4,000,000 13,000,000

        รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 11,178,908 44 15,791,500 + 4,091,900 19,883,400

        ยอดประมาณการรายรับ 19,044,191 35 23,001,000 + 6,200,000 29,201,000

        รายได้สูงกว่ารายจ่าย 7,865,282 91 7,209,500 + 2,108,100 9,317,600



บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 3   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ  2554
แผนงานบริหาร

งานงบกลาง

4-4-15

งบประมาณจ่ายจริง
ปี  2552 ปี  2553 ปี  2554+

-
หมวด / ประเภท

เพิ่ม - ลด

รหัส

บัญชี

     1. ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ 634,849 66 700,000 - 200,000 500,000

     2. ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร 2,141,485 11 2,500,000 + 500,000 3,000,000

     3. เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ 2,500 - 10,000 - 10,000 0

รวมจ่ายทั้งสิ้น 2,778,834 77 3,210,000 + 290,000 3,500,000



4-4-16 
รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
เทศบาลนครนครราชสีมา 

 

รายจายงบกลาง  ตั้งไว   3,500,000 บาท แยกเปน 
 1. คาชําระดอกเบี้ยเงินกู ตั้งไว  500,000 บาท 

สําหรับจายเปนคาดอกเบ้ียเงินกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เนื่องจาก 
สถานธนานบุาล 3 ไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2549 ใหกูเงินจากเงินทุนสงเสริมกิจการ 
เทศบาล (ก.ส.ท.) จํานวน 20,000,000 บาท โดยเสียดอกเบ้ียตามท่ีระบุใน 
สัญญา จึงตั้งไว 500,000 บาท 

 

ปรากฎในดานการดําเนินงานอ่ืน     
แผนงานบริหาร    

งานงบกลาง( จายจากรายได )                                                             เปนเงิน 500,000 บาท  
   

2. คาธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร ตั้งไว 3,000,000 บาท 
สําหรับจายเปนคาดอกเบ้ียเงินกูเบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร เนื่องจาก 
สถานธนานุบาล 3 ไดทําการเบิกเงินเกินบัญชีธนาคารกรุงไทย จํานวน  
30,000,000 บาท และธนาคารออมสิน สาขาสุรนารี จํานวน 80,000,000 บาท 
โดยคิดอัตราดอกเบ้ียตามธนาคารกําหนดจึงตั้งไว 3,000,000 บาท 

 

ปรากฎในดานการดําเนินงานอ่ืน     
แผนงานบริหาร    

งานงบกลาง( จายจากรายได )                                                             เปนเงิน 3,000,000 บาท  
   

 

 
 
 



4-4-17 
รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เทศบาลนครนครราชสีมา 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

สถานธนานุบาล 3 
 

ตั้งงบประมาณรายจายทั้งส้ิน       16,383,400  บาท  แยกเปน 
- รายจายประจํา     ตั้งไว    3,299,800  บาท 
- รายจายเพ่ือการลงทุน      ตั้งไว           83,600   บาท 
- รายจายจากกําไรสุทธิ   ตั้งไว  13,000,000  บาท 

รายจายประจํา  ตั้งไว  3,299,800  บาท แยกเปน  
หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว   1,610,000  บาท 

คาจางประจํา ตั้งไว    1,610,000  บาท 
- คาจางประจํา ตั้งไว   1,500,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาจางพนักงานสถานธนานุบาล 3 จํานวน 6 คน คือ ผูจัดการฯ  
ผูชวยผูจัดการฯ พนักงานรักษาของ พนักงานบัญชี พนักงานเขียนตั๋ว พนักงาน 
รักษาสถานท่ีและความสะอาด รวมท้ังเงินปรับปรุงคาจางประจําป 2554 และ 
พนักงานท่ีโอน(ยาย) มาปฏิบัติหนาท่ีในอัตราท่ีสูงขึ้น 

 

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ    
แผนงานการพาณิชย    

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3( จายจากรายได )    เปนเงิน 1,500,000 บาท  
   

- เงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินคาจาง ตั้งไว  20,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินคาจางใหกับพนักงานสถานธนานุบาล 3 
ตามระเบียบฯ 

 

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ    
แผนงานการพาณิชย    

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3( จายจากรายได )           เปนเงิน 20,000 บาท  
   

- เงินเพ่ิมเงินประจําตําแหนง ตั้งไว  90,000  บาท 
สําหรับจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสถานธนานุบาลผูดํารงตําแหนง 
และปฏิบัติหนาท่ีผูจัดการสถานธนานุบาล ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.วาดวย 
การกําหนดอัตราเงินประจําตําแหนงพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2550 

 

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3( จายจากรายได )           เปนเงิน 90,000 บาท  
   

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสด ุตั้งไว  1,492,500  บาท 
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คาตอบแทน  ตั้งไว  978,000  บาท 
- เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาลผูไดรับคาจางถึงขั้นสูงของ

ตําแหนง  ตั้งไว 20,000  บาท 

สําหรับจายเปนเงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาล 3 ท่ีไดรับคาจาง 
ถึงขั้นสูงของตําแหนง  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3( จายจากรายได )           เปนเงิน 20,000 บาท  
   

- เงินเพ่ิมการครองชีพชัว่คราวของพนักงานฯ ตั้งไว  50,000  บาท 
สําหรับจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานสถานธนานุบาล 3  
ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.วาดวยการเบิกจายเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว 
ของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2548 

 

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3( จายจากรายได )           เปนเงิน 50,000 บาท  
   

- คาเชาบาน ตั้งไว  90,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานสถานธนานุบาล 3 ท่ีมีสิทธิเบิกได 
ตามท่ีระเบียบกําหนด  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3( จายจากรายได )           เปนเงิน 90,000 บาท  
   

- เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว  60,000  บาท 
สําหรับจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสถานธนานุบาล 3  
ผูมีสิทธิเบิกไดตามท่ีระเบียบกําหนด  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3( จายจากรายได )           เปนเงิน 60,000 บาท  
   

- เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว  200,000  บาท 
สําหรับจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหกับพนักงานสถานธนานุบาล 
และครอบครัวท่ีมีสิทธิเบิกได  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3( จายจากรายได )           เปนเงิน 200,000 บาท  
   

- คาอาหาร ตั้งไว  200,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาอาหารประจําวนัใหแกพนักงานสถานธนานุบาล 3 ตามระเบียบ  
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สํานักงาน จ.ส.ท.กําหนด 
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3( จายจากรายได )           เปนเงิน 200,000 บาท  
   

- คาเบี้ยเลี้ยงจําหนายทรัพยหลุด ตั้งไว  24,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาเบ้ียเล้ียงจําหนายทรัพยหลุดจํานําใหกับเจาหนาท่ีท่ีมารวมทําการ 
จําหนายทรัพยหลุดจํานํา ซ่ึงทําการจําหนายในวันเสารแรกของเดือน  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3( จายจากรายได )           เปนเงิน 24,000 บาท  
   

- เงินรางวัลเจาหนาที่ ตั้งไว  100,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาตอบแทนใหกับผูปฏิบัติหนาท่ีผูตรวจการสถานธนานุบาล 3  
และคาตรวจสอบทรัพยรับจํานํา ตามท่ีสํานักงาน จ.ส.ท.กําหนด  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3( จายจากรายได )           เปนเงิน 100,000 บาท  
   

- คาพาหนะเหมาจายนายกเทศมนตรี ตั้งไว  84,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาตอบแทนใหกับนายกเทศมนตร ี  
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3( จายจากรายได )           เปนเงิน 84,000 บาท  
   

- เงินสมทบเงินสะสม ตั้งไว  150,000  บาท 
สําหรับจายเปนเงินสมทบใหกับพนักงานสถานธนานุบาล 3 จํานวน 10%  
ของคาจางประจํา เพ่ือนําฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด ตามระเบียบฯ  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3( จายจากรายได )           เปนเงิน 150,000 บาท  
   

คาใชสอย ตั้งไว  307,500  บาท 
- รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ ตั้งไว  123,500  บาท 

+ คาอากรแสตมป ตั้งไว  30,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาอากรแสตมปเพ่ือใชในการติดอากรแสตมปสัญญาเงินกู 
กับสถาบันการเงิน  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3( จายจากรายได )           เปนเงิน 30,000 บาท  
   

+ คารับวารสาร ตั้งไว  4,000  บาท 
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สําหรับจายเปนคาหนังสือพิมพรายวันของสถานธนานุบาล 3  
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3( จายจากรายได )           เปนเงิน 4,000 บาท  
   

+ คาสอบบัญชี ตั้งไว  30,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาสอบบัญชีเพ่ือจายใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินในการ 
ตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถานธนานุบาล ตามนัยหนังสือสํานักงาน 
จ.ส.ท. ท่ี มท 0801.5/ว 374 ลงวันท่ี 2 มีนาคม 2553 สถานธนานุบาล 3 
เปนสถานธนานุบาลขนาดใหญ คิดคาสอบบัญชีแหงละ 30,000 บาท 

 

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3( จายจากรายได )           เปนเงิน 30,000 บาท  
   

+ คาภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ตั้งไว  8,500  บาท 
สําหรับจายเปนคาภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ของสถานธนานุบาล 3 ประจําป 2554  
ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 2475  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3( จายจากรายได )           เปนเงิน 8,500 บาท  
   

+ คาจางเหมาบริการ ตั้งไว  10,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาจางเหมาบรกิารของสถานธนานุบาล 3  
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3( จายจากรายได )           เปนเงิน 10,000 บาท  
   

+ คาเบ้ียประกัน ตั้งไว  40,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาเบ้ียประกันภัยพรอมทรัพยสินของสถานธนานุบาล 3  
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3( จายจากรายได )           เปนเงิน 40,000 บาท  
   

+ คาธรรมเนียมตาง ๆ ตั้งไว  1,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งสถานธนานุบาล 3  
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3( จายจากรายได )           เปนเงิน 1,000 บาท  
   

- รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว  140,000  บาท 
+ คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมส่ิงกอสราง ตั้งไว  60,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมส่ิงกอสรางของสถานธนานุบาล 3  
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ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3( จายจากรายได )           เปนเงิน 60,000 บาท  
   

+ คาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินอ่ืน ตั้งไว  20,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอ่ืน ของสถานธนานุบาล 3  
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3( จายจากรายได )           เปนเงิน 20,000 บาท  
   

+ คาบํารุงรักษาหรอืซอมแซมครุภัณฑ ตั้งไว  60,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑท่ีใชในกิจการสถานธนานุบาล 3  
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3( จายจากรายได )           เปนเงิน 60,000 บาท  
   

- รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว  4,000  บาท 
สําหรับจายเปนคารับรองโดยถัวจายเปนคาอาหาร และคาเครื่องดื่มเพ่ือรับรอง 
ผูมาตรวจงานสถานธนานุบาลและผูมาใชบริการของสถานธนานุบาล 3  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3( จายจากรายได )           เปนเงิน 4,000 บาท  
   

- รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลที่ไมเขาลักษณะรายจาย 
หมวดอื่นๆ ตั้งไว 40,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พาหนะ ท่ีพักและเบ้ียเล้ียง 
ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการของสถานธนานุบาล 3  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3( จายจากรายได )           เปนเงิน  40,000 บาท  
   

คาวัสด ุ ตั้งไว  207,000  บาท 
- วัสดุสํานักงาน ตั้งไว  30,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาเครื่องเขียนแบบพิมพตาง ๆ และคาใชจายในการเก็บรักษา 
ของทรัพยสินรับจํานําของสถานธนานุบาล 3  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3( จายจากรายได )           เปนเงิน 30,000 บาท  
   

- วัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว  20,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาวัสดุและอุปกรณไฟฟาเกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล 3  
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
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แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3( จายจากรายได )           เปนเงิน 20,000 บาท  
   

- วัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว  5,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวเกี่ยวกับการทําความสะอาดตางๆ  
ของสถานธนานุบาล 3  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3( จายจากรายได )           เปนเงิน 5,000 บาท  
   

- วัสดุกอสราง ตั้งไว  20,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ทินเนอร สี ตะปู ฯลฯ ในกิจการสถานธนานุบาล 3  
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ  
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3( จายจากรายได )             เปนเงิน 20,000 บาท  
   

- วัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว  5,000 บาท 
สําหรับจายเปนคาวัสดุและอุปกรณยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก  
ยางใน หัวเทียน น้ํามันเบรค ฯลฯ รถจักรยานยนตของสถานธนานุบาล 3  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3( จายจากรายได )           เปนเงิน 5,000 บาท  
   

- วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว  7,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาน้ํามัน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ รถจักรยานยนตสถานธนานุบาล 3  
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3( จายจากรายได )           เปนเงิน 7,000 บาท  
   

- วัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว  120,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาโปรแกรมคอมพิวเตอร กระดาษตอเนื่อง ตลับผาหมึก หมึกพิมพ  
แผนกรองแสง ฯลฯ  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3( จายจากรายได )           เปนเงิน 120,000 บาท  
   

หมวดคาสาธารณูปโภค ตั้งไว  120,000  บาท 
คาสาธารณูปโภค ตั้งไว  120,000  บาท 
- คาไฟฟา ตั้งไว  90,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาไฟฟาใชในกิจการสถานธนานุบาล 3  
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   
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งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3( จายจากรายได )           เปนเงิน 90,000 บาท  

   

- คาน้ําประปา ตั้งไว  8,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาน้ําประปาใชในกิจการสถานธนานุบาล 3  
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3( จายจากรายได )           เปนเงิน 8,000 บาท  
   

- คาโทรศัพท ตั้งไว  10,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาโทรศัพท ใชในกิจการสถานธนานุบาล 3  
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3( จายจากรายได )           เปนเงิน 10,000 บาท  
   

- คาไปรษณีย โทรเลข ตั้งไว  4,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาจัดสงเอกสาร หนังสือราชการตาง ๆ และคาธนาณัติของ 
สถานธนานุบาล 3  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3( จายจากรายได )           เปนเงิน 4,000 บาท  
   

- คาบริการทางดานโทรคมนาคม ตั้งไว  8,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับระบบอินเตอรเน็ต และการส่ือสารอ่ืน  ๆ  
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3( จายจากรายได )           เปนเงิน 8,000 บาท  
   

หมวดรายจายอื่น ตั้งไว  77,300  บาท 
- คาใชจายฝายอํานวยการ ตั้งไว  77,300  บาท 

สําหรับจายเปนคาใชจายฝายอํานวยการใหกับสํานักงาน จ.ส.ท. กําหนดไวแตละป  
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3( จายจากรายได )           เปนเงิน 77,300 บาท  
   

รายจายเพ่ือการลงทุน ตั้งไว 83,600  บาท แยกเปน  
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง ตั้งไว  83,600  บาท 

คาครุภัณฑ  ตั้งไว  43,600  บาท 
- ครุภัณฑสํานักงาน ตั้งไว  43,600  บาท 

+ ตูเก็บแบบฟอรม ชนิด 15 ล้ินชัก ตั้งไว  28,800 บาท 
สําหรับจายเปนคาตูเก็บแบบฟอรม ชนิด 15 ล้ินชัก จํานวน 4 ตู ๆ ละ 7,200 บาท  
ตั้งตามราคาทองถ่ินเพ่ือใหเหมาะสมกับการใชงาน  
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(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3( จายจากรายได )           เปนเงิน 28,800 บาท  
   

+ โตะเอนกประสงค ตั้งไว  2,800  บาท 
สําหรับจายเปนคาโตะเอนกประสงคหนาโฟเมกา ชนิดขาเหล็กชุบโครเม่ียม 
ขนาด 0.75 x 1.80 x 0.75 เมตร จํานวน 1 ตัว ตั้งตามราคาทองถ่ินเพ่ือใหเหมาะสมกับ
การใชงาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 

 

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3( จายจากรายได )           เปนเงิน 2,800 บาท  
   

+ ถังน้ํา ตั้งไว  12,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาถังน้ําโพลิเมอรเอลิเซอร ขนาดไมนอยกวา 2,000 ลิตร จํานวน 1 ถัง 
ตั้งตามราคาทองถ่ินเพ่ือใหเหมาะสมกับการใชงาน  
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 

 

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3( จายจากรายได )           เปนเงิน 12,000 บาท  
   

คาที่ดินและส่ิงกอสราง ตั้งไว  40,000  บาท 
- คาที่ดินและส่ิงกอสราง ตั้งไว  40,000  บาท 

+ คาติดตั้งตาขายโครงเหล็กสถานธนานุบาลเทศบาลนคร นครราชสีมา 3 ตั้งไว  40,000  บาท 
สําหรับติดตั้งตาขายโครงเหล็กบริเวณดานหนาและดานขางอาคารทิศตะวันตก 
จํานวน 32 ชุด พรอมทําการยายเหล็กดัดหนาตางบริเวณดานหนาอาคาร  
จํานวน 8 ชุด ประกอบดวย 
1. ยายเหล็กดัดหนาตางของเดิม จํานวน 8 ชุด 
2. ติดตั้งตาขายโครงเหล็ก ขนาดประมาณ 0.80 x 1.80 ม. จํานวน 4 ชุด 
3. ติดตั้งตาขายโครงเหล็ก ขนาดประมาณ 0.80 x 1.70 ม. จํานวน 4 ชอง 
4. ติดตั้งตาขายโครงเหล็ก ขนาดประมาณ 0.80 x 1.73 ม. จํานวน 8 ชอง 
5. ติดตั้งตาขายโครงเหล็ก ขนาดประมาณ 0.78 x 0.78 ม. จํานวน 16 ชอง 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 

 

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3( จายจากรายได )           เปนเงิน 40,000 บาท  
   

รายจายจากกําไรสุทธ ิตั้งไว  13,000,000  บาท แยกเปน  
หมวดรายจายอืน่ เงินกําไรสุทธิ ป 2553 ตั้งไว  13,000,000  บาท 
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- เงินรางวัลประจําป 15% ตั้งไว  1,950,000  บาท 
สําหรับจายเปนเงินรางวัลประจําป 15% ของกําไรสุทธิ  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3( จายจากกําไรสุทธ ิ)      เปนเงิน 1,950,000 บาท  
   

- เงินทํานุบํารุงทองถิ่น 30% ตั้งไว  3,900,000  บาท 
สําหรับจายเปนเงินทํานุบํารุงทองถ่ินเทศบาล 30% ของกําไรสุทธิ  
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3( จายจากกําไรสุทธ ิ)      เปนเงิน 3,900,000 บาท  
   

- เงินทุนดําเนินการ 55% ตั้งไว  7,150,000  บาท 
สําหรับจายเปนทุนดําเนินการ 55% ของกําไรสุทธิ  
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3( จายจากกําไรสุทธิ )      เปนเงิน 7,150,000 บาท  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

สถานีขนสง แหงท่ี 1 
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รายละเอียดประมาณการรายรับ 

งบประมาณรายจายเฉพาะการ สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดนครราชสีมาแหงที่ 1 
เทศบาลนครนครราชสีมา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 

ประมาณการรายรับทั้งส้ิน  2,794,800 บาท แยกเปน 
1. หมวดรายได ตั้งไว  2,794,800 บาท แยกเปน 

1.1 คาบริการสถานีขนสง ตั้งไว  1,898,000 บาท 
โดยประมาณการจากรายไดจัดเก็บจากรถท่ีเขาหยุดและจอดเพ่ือ 
รับ - สงผูโดยสาร ณ สถานีขนสงผูโดยสาร ในปท่ีผานมาเปนเกณฑ  

1.2 คาบริการหองสุขา ตั้งไว  180,000 บาท 
โดยประมาณการจากสัญญาการจัดใหมีการบริการหองสุขาในอาคารสถานีขนสง
ผูโดยสารเปนเงิน 15,000 บาท ตอเดือน  

1.3 คาบริการสถานที่จําหนายสินคา ตั้งไว  144,000 บาท 
โดยประมาณการจากสัญญาการจัดใหมีสถานท่ีบริการจําหนายสินคาในอาคาร
สถานีขนสงผูโดยสารเปนเงิน 12,000 บาท ตอเดือน  

1.4 คาบริการติดตั้งปายโฆษณา ตั้งไว  48,000 บาท 
โดยประมาณการจากสัญญาติดตั้งปายโฆษณาในอาคารสถานีขนสงผูโดยสาร  
เปนเงิน 4,000 บาท ตอเดือน  

1.5 คาเชาทรัพยสินอื่นๆ ตั้งไว  2,000 บาท 
โดยประมาณการจากทรัพยสินของสถานีขนสงผูโดยสารท่ีสามารถจัดหา
ประโยชนได  

1.6 คาบริการสวนลดจากการใชโทรศัพทสาธารณะ ตั้งไว  22,800 บาท 
โดยประมาณการจากขอตกลงจายคาบริการสวนลดจากการใชโทรศัพทสาธารณะ   

1.7 คาดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งไว  10,000 บาท 
ตั้งรับเปนคาดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร  

1.8 รายไดเบ็ดเตล็ด ตั้งไว  170,000 บาท 
เปนรายไดเบ็ดเตล็ดตาง ๆ ท่ีไมเขาลักษณะรายรับหมวดอ่ืน ๆ   

 1.9 เงินที่งบประมาณทั่วไปชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการ ตั้งไว  320,000 บาท 
เนื่องจากไดรับเงินชวยเหลือจากงบประมาณท่ัวไปเพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล คารักษาพยาบาล คาเลาเรียนบุตร คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ  
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2554

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. การบริการงานทั่วไป

2. การบริหารงานบุคคล

3. การบริหารพื้นที่ลานจอดรถ

4. การจัดที่จำหน่ายตั๋วโดยสาร

5. การจัดระบบการจราจรภายในสถานี

6. การรักษาความสะอาดในบริเวณสถานี

7. การรักษาความปลอดภัย

8. การประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูลการเดินทาง

9. การควบคุมดูแลการติดตั้งป้ายโฆษณาในบริเวณสถานี

10. การจัดให้มีบริการห้องสุขา

11. การเก็บเงินค่าบริการสถานีขนส่ง

12. การจัดหาดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ 1 งบประมาณรวม 2,676,200      บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2554

เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์
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งาน
เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจำ
ค่าจ้างชั่วคราว

ค่าตอบแทนใช้สอย

และวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง
รวม

หน่วยงานเจ้าของ

งบประมาณ

รหัส

บัญชี

- งานกิจการขนส่ง 357,500 631,700 1,197,000 490,000 0 0 0 2,676,200 สถานีขนส่งแห่งที่ 1 335

          รวมจ่ายทั้งสิ้น 357,500 631,700 1,197,000 490,000 0 0 0 2,676,200



4-5-4

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2554

เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายงบกลาง

ด้านการดำเนินงานอื่น 
แผนงานงบกลาง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น

งานที่ทำ

1. จัดสรรเงินสำรองจ่าย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ 1 งบประมาณรวม 118,200      บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2554

เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายงบกลาง

ด้านการดำเนินงานอื่น 

แผนงานงบกลาง
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งาน
เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจำ
ค่าจ้างชั่วคราว

ค่าตอบแทนใช้สอย

และวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง
รวม

หน่วยงานเจ้าของ

งบประมาณ

รหัส

บัญชี

- งานงบกลาง 0 0 0 0 0 0 0 118,200 สถานีขนส่งแห่งที่ 1 411

          รวมจ่ายทั้งสิ้น 0 0 0 0 0 0 0 118,200
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รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการ 

สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดนครราชสีมาแหงที่ 1 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เทศบาลนครนครราชสีมา 

 

รายจายงบกลาง  ตั้งไว   118,200 บาท แยกเปน 
1. รายจายตามขอผูกพัน ตั้งไว  63,200 บาท 
    1.1 เงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม ตั้งไว  63,200 บาท 

สําหรับจายสมทบกองทุนประกันสังคม โดยใหหักในอัตรารอยละ 10 ของคาจางท่ีจาย
ใหแกลูกจาง คํานวณตามอัตราพนักงานจาง จํานวน 8 อัตรา ๆ ละ 6,580 บาท  
เปนเงิน 63,168 บาท จึงตั้งจายไว 63,200 บาท 

 

ปรากฎในดานการดําเนินงานอ่ืน     
แผนงานบริหาร    

งานงบกลาง( จายจากรายได )                                                             เปนเงิน 63,200 บาท  
   

2. เงินสํารองจาย ตั้งไว  50,000 บาท 
สําหรับจายเปนเงินสํารองจายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน  
ปรากฎในดานการดําเนินงานอ่ืน     
แผนงานบริหาร    

งานงบกลาง( จายจากรายได )                                                             เปนเงิน 50,000 บาท  
   

3. เงินชวยคาทําศพ ตั้งไว 5,000 บาท 
สําหรับจายกรณีพนักงานเทศบาลและพนักงานจางถึงแกกรรม  
ปรากฎในดานการดําเนินงานอ่ืน     
แผนงานบริหาร    

งานงบกลาง( จายจากรายได )                                                             เปนเงิน 5,000 บาท  
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รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เทศบาลนครนครราชสีมา 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดนครราชสีมาแหงที่ 1 
 

ตั้งงบประมาณรายจายทั้งส้ิน        2,676,200   บาท  แยกเปน 
- รายจายประจํา     ตั้งไว   2,676,200   บาท 

      - รายจายเพ่ือการลงทุน      ตั้งไว                    0   บาท 
 

รายจายประจํา  ตั้งไว  2,676,200  บาท แยกเปน  
หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว   357,500  บาท 

เงินเดือน ตั้งไว    357,500  บาท 
- เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว   357,500  บาท 

สําหรับจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป  
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ    
แผนงานการพาณิชย    

งานกิจการขนสง( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน 357,500 บาท  
   

หมวดคาจางชั่วคราว ตัง้ไว  631,700  บาท 
คาจางชั่วคราว ตั้งไว  631,700  บาท 

- เงินเดือนหรือเงินที่จายเพ่ิมใหแกพนักงานจาง ตั้งไว  631,700  บาท 
สําหรับจายเปนเงินเดือนหรือเงินท่ีจายเพ่ิมใหแกพนักงานจางและเงินเพ่ิมการครองชีพ
ช่ัวคราว 

 

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ    
แผนงานการพาณิชย    

งานกิจการขนสง( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  631,700 บาท  
   

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสด ุตั้งไว  1,197,000  บาท 
คาตอบแทน  ตั้งไว  730,000  บาท 

- คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ตั้งไว  160,000  บาท 

+ เงินรางวัลการปฏิบัติงานเจาหนาท่ีตํารวจ ตั้งไว  60,000  บาท 
สําหรับจายเปนเงินรางวัลการปฏิบัติงานเจาหนาท่ีตํารวจ ขาราชการลูกจางประจํา และ
เจาหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีมาชวยปฏิบัติราชการ 

 

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการขนสง( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  60,000 บาท  
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+ เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ ตั้งไว  100,000  บาท 

สําหรับจายเปนเงินรางวัลประจําป ของพนักงานเทศบาลและลูกจาง  
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการขนสง( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  100,000 บาท  
   

- คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว  545,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงาน 
เทศบาลและพนักงานจาง  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการขนสง( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  545,000 บาท  
   

- เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว  5,000  บาท 
สําหรับจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตามสิทธิท่ีไดรับตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการขนสง( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  5,000 บาท  
   

- เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว  20,000  บาท 
สําหรับจายเปนคารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล รวมท้ังครอบครัว ตามสิทธิท่ีไดรับ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   
งานกิจการขนสง( จายจากรายได )                                                                  เปนเงิน 20,000 บาท  
   

คาใชสอย ตั้งไว  330,000  บาท 
- รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ ตั้งไว  280,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาจางเหมาบริการตาง ๆ เชน คาจางเหมาทําความสะอาด คาจางตีเสน
เครื่องหมายจราจร คาประกันภัยรถยนตและรถจักรยานยนต ภาคบังคับ ตาม
พระราชบัญญัติผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ฯลฯ 

 

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการขนสง( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  280,000 บาท  
   

- รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว  35,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาใชจายดังนี้  

+ คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑตาง ๆ ท่ีชํารุด เชน เครื่องคอมพิวเตอร 
เครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต และครุภัณฑอ่ืนๆ  
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+ คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมส่ิงกอสรางตางๆ ท่ีชํารุดทรุดโทรม เชน ประต ู

หนาตาง อาคาร ฯลฯ 
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   
งานกิจการขนสง( จายจากรายได )                                                                  เปนเงิน 35,000 บาท  
   

- รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ ตั้งไว  15,000  บาท 
สําหรับจายเปนรายจายตาง ๆ ดังนี ้

+ คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เปนคาเบ้ียเล้ียงเดินทาง คา 
พาหนะเดินทาง และคาเชาท่ีพักในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง  

+ คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลาสําหรับงานพิธีตาง ๆ 

 

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการขนสง( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน 15,000 บาท  
   

คาวัสด ุ ตั้งไว  137,000  บาท 
- วัสดุสํานักงาน ตั้งไว  20,000  บาท 

สําหรับจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ปากกา ใบเสร็จรับเงิน และแบบ
พิมพตาง ๆ ฯลฯ  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการขนสง( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  20,000 บาท  
   

- วัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว  50,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟ ฟวส สวิตซไฟฟา และอุปกรณ
ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับไฟฟา ฯลฯ  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการขนสง( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  50,000 บาท  
   

- วัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว  3,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด แกวน้ํา จาน ถวย ชุดกาแฟ 
สบู ผงซักฟอก ฯลฯ  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการขนสง( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  3,000 บาท  
   

- วัสดุกอสราง ตั้งไว  3,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาวัสดุกอสรางตาง ๆ เชน ตะปู หิน ปูน ทราย ฯลฯ  
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ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการขนสง( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  3,000 บาท  
   

- วัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว  2,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี ่ยางนอก ยางใน หัวเทียน 
น้ํามันเบรค ฯลฯ  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการขนสง( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  2,000 บาท  
   

- วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว  3,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน เชน น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง  
จารบี ฯลฯ  

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการขนสง( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน 3,000 บาท  
   

- วัสดุการเกษตร ตั้งไว  3,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน ดิน ตนไม กระถางตนไม ฯลฯ  
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

  งานกิจการขนสง( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน 3,000 บาท  
   

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว  3,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรเชนโปสเตอร สติ๊กเกอร ฯลฯ  
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการขนสง( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  3,000 บาท  
   

- วัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว  50,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึก เทปบันทึกขอมูล ฯลฯ  
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการขนสง( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  50,000 บาท  
   

หมวดคาสาธารณูปโภค ตั้งไว  490,000  บาท 
คาสาธารณูปโภค ตั้งไว  490,000  บาท 

- คาไฟฟา ตั้งไว  450,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาไฟฟาของสถานีขนสง  
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   



4-5-11 
งานกิจการขนสง( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  450,000 บาท  

   

- คาน้ําประปา ตั้งไว  20,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาน้ําประปาของสถานีขนสง  
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

  งานกิจการขนสง( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน 20,000 บาท  
   

- คาโทรศัพท ตั้งไว  10,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาโทรศัพทของสถานีขนสง  
ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการขนสง( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  10,000 บาท  
   

- คาบริการทางดานโทรคมนาคม ตั้งไว  10,000  บาท 
สําหรับจายเปนคาใชจายในการติดตั้งและเปนสมาชิกอินเตอรเน็ต เชน คาสมาชิก คาใช
บริการโทรศัพท คาดูแลรักษาเว็บไซด คาเชาเครื่องแมขาย คาจางทําโปรแกรม และ
คาใชจายท่ีเกี่ยวของ ฯลฯ 

 

ปรากฎในดานการเศรษฐกิจ   
แผนงานการพาณิชย   

งานกิจการขนสง( จายจากรายได )                                                           เปนเงิน  10,000 บาท  
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