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๑-๑

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา

               บัดนี้  ถึงเวลาที่จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลอีกวาระหนึ่ง
ฉะนั้น  ในโอกาสนี้จึงขอแถลงให้สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  ได้ทราบถึงสถานะการคลังของเทศบาล 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังต่อไปนี้

๑. สถานะการคลังเทศบาล
เงินสะสม

               ในปัจจุบันเทศบาลมีเงินสะสมจำนวน ๕๗๙,๘๗๑,๑๔๒.๗๘ บาท แต่ได้รับอนุมัติยืมไปใช้จ่าย 
ในกิจการของเทศบาลรวม ๓๓,๙๕๑,๗๖๔.๙๓ บาท จ่ายขาดเงินสะสม ๑๘๗,๕๔๖,๕๘๓.๒๖ บาท 
เป็นเงินสะสมอยู่ที่กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.) และอื่น ๆ ๑๑๒,๔๕๗,๑๙๗.๐๑ บาท 
เป็นค่าจำนำสิทธิเงินฝากเพื่อเงินเกินบัญชีของสถานธนานุบาลเทศบาล ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
จึงมีเงินสะสมอยู่ในมือ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ จำนวน ๑๖๕,๙๑๕,๕๙๗.๕๘ บาท 
               

เงินกู้
               ในปัจจุบันเทศบาลมีเงินกู้ที่ต้องส่งใช้ ดังนี้
               สำนักการประปา เป็นค่าชำระหนี้เงินกู้ จำนวน ๕ รายการ ประกอบด้วย
               ๑. ค่าชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้กระทรวงการคลัง (โครงการแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในเมืองนครราชสีมา) สัญญาเลขที่ ๒๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
ต้นเงินกู้จำนวน ๒๖๗,๒๘๔,๗๙๗.๔๘ บาท (ค่าจ้างวิศวกรที่ปรึกษาในการสำรวจและออกแบบ) อัตราดอกเบี้ย    
ร้อยละ ๓ ต่อปี จำนวน ๕๔,๑๓๙,๑๑๕.๕๙ บาท โดยส่งใช้ทั้งหมด ๒๖ งวด ปีละ ๒ งวด คือเดือนมีนาคม
และเดือนกันยายน ส่งใช้ไปแล้ว ๑๔ งวด คงเหลือ ๑๒ งวด เป็นเงินต้น ๑๒๓,๓๖๒,๒๒๑.๔๘ บาท และดอกเบี้ย
๑๒,๐๓๓,๗๓๒.๓๑ บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ส่งใช้งวดที่ ๑๕ และ ๑๖ เป็นเงินทั้งสิ้น  ๒๐,๕๖๐,๓๖๘
บาท  โดยตั้งจ่ายไว้ ๒๐,๕๖๐,๔๐๐ บาท

               ๒. ค่าชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (โครงการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค เทศบาลนครนครราชสีมา) เลขที่ ๔๑๓/๒๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ 
๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ ต้นเงินกู้ต้องเสียดอกเบี้ย จำนวน ๗๙,๔๘๓,๘๗๕.๙๓ บาท ต้นเงินกู้ที่ไม่ต้องเสีย
ดอกเบี้ย จำนวน ๑๒๐,๕๑๖,๑๒๔.๐๗ บาท รวมต้นเงินกู้ทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ ๓ ต่อปี จำนวน ๑๓,๖๙๕,๔๗๗.๑๗ บาท โดยส่งใช้ทั้งหมด ๑๐ งวด ปีละ ๑ งวด ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ส่งใช้งวดที่ ๑ สำหรับต้นเงินที่ต้องเสียดอกเบี้ย จำนวน ๖,๙๓๓,๔๑๙.๐๓ บาท ต้นเงินที่
ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย จำนวน ๑๒,๐๕๑,๖๑๒.๔๑ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๙๘๕,๐๓๑.๔๔ บาท โดย
ตั้้งจ่ายไว้ ๑๘,๙๘๕,๑๐๐ บาท
                               
                           



๑-๒

               ๓. ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้กระทรวงการคลัง (โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ
อุปโภคบริโภคในเมืองนครราชสีมา) สัญญาเลขที่ ๒๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ต้นเงินกู้ จำนวน
๒๖๗,๒๘๔,๗๙๗.๔๘ บาท (ค่าจ้างวิศวกรที่ปรึกษาในการสำรวจและออกแบบ) อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ ๓ ต่อปี
จำนวน ๕๔,๑๓๙,๑๑๕.๕๙ บาท โดยส่งใช้ทั้งหมด ๒๖ งวด ปีละ ๒ งวด คือ เดือนมีนาคม  และเดือนกันยายน
ส่งใช้ไปแล้ว ๑๔ งวด คงเหลือ ๑๒ งวด เป็นเงินต้น ๑๒๓,๓๖๒,๒๒๑.๔๘ บาท  และดอกเบี้ย ๑๒,๐๓๓,๗๓๒.๘๑
บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ส่งใช้ดอกเบี้ย งวดที่ ๑๕ และ ๑๖ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๕๕,๕๓๕.๘๑ บาท
โดยตั้งจ่ายไว้ ๓,๕๕๕,๖๐๐ บาท

               ๔. ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (โครงการแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคเทศบาลนครนครราชสีมา) สัญญาเลขที่ ๔๑๓/๒๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม  ๒๕๕๐
ต้นเงินกู้ต้องเสียดอกเบี้ย จำนวน ๗๙,๔๘๓,๘๗๕.๙๓ บาท ต้นเงินกู้ที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย จำนวน
๑๒๐,๕๑๖,๑๒๔.๐๗ บาท รวมต้นเงินกู้ทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓ ต่อปี จำนวน
๑๓,๖๙๕,๔๗๗.๑๗ บาท โดยส่งใช้ทั้งหมด ๑๐ งวด ปีละ ๑ งวด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ส่งใช้ดอกเบี้ย 
งวดที่ ๑ เป็นเงิน ๒,๓๘๔,๕๑๖.๒๘ บาท โดยตั้งจ่ายไว้ ๒,๓๘๔,๖๐๐ บาท

               ๕. ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค  
บริโภคเทศบาลนครนครราชสีมา) ต้องดำเนินการเบิกจ่ายเงินกู้ธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๒
ตามสัญญากู้เงิน Term Loan (ประจำ) ฉบับลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ
ที่โอนสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากประกันบวกร้อยละ ๑.๐๐ ต่อปี โดยผ่อนชำระ ๑๙ ปี จากวันที่เบิกเงินกู้       
งวดแรก ปีละ ๒ งวด ในเดือนมีนาคมและเดือนกันยายนของทุกปีโดยประเมินการเบิกจ่ายตามแบบ    
การเบิกจ่ายเงิน ตามแบบโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค เทศบาลนครนครราชสีมา
โดยตั้งจ่ายไว้ ๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท 

               สถานธนานุบาล ๑ เป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
โดยจะต้องเสียดอกเบี้ยตามจำนวนที่ระบุไว้ในสัญญา โดยตั้งจ่ายไว้ ๗๖,๒๐๐ บาท 

               สถานธนานุบาล ๓ เป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล จำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
โดยเสียดอกเบี้ยตามที่ระบุในสัญญา โดยตั้งจ่ายไว้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท



๑-๓๒. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
ในปีงบประมาณที่ผ่านมาเทศบาลสามารถดำเนินกิจกรรมตามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ครบถ้วน

๒.๑ รายรับปีงบประมาณ  ๒๕๕๕  ประมาณการไว้รวมทั้งสิ้น   ๗๕๐,๘๘๑,๐๐๐ บาท

รับจริง ปี ๒๕๕๓
ประมาณการ หมาย

เหตุรายรับ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕
รายได้ภาษีอากร ๕๓๓,๘๘๒,๑๙๒ ๔๑ ๓๙๘,๘๐๐,๐๐๐ ๔๘๕,๓๐๐,๐๐๐

๑. หมวดภาษีอากร ๑๑๐,๕๘๔,๒๖๗ ๙๓ ๙๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑๐๒,๖๐๐,๐๐๐

        + ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ๙๑,๑๑๙,๐๔๙ ๘๐ ๗๔,๐๐๐,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐,๐๐๐

        + ภาษีบำรุงท้องที่ ๒,๔๐๐,๕๘๗ ๔๓ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐

        + ภาษีป้าย ๑๗,๐๖๔,๖๓๐ ๗๐ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐

๒. หมวดภาษีจัดสรร ๔๒๓,๒๙๗,๙๒๔ ๔๘ ๓๐๗,๒๐๐,๐๐๐ ๓๘๒,๗๐๐,๐๐๐

     - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๒๙๔,๙๘๑,๘๙๓ ๓๐ ๒๐๕,๐๐๐,๐๐๐ ๒๕๕,๐๐๐,๐๐๐

     - ภาษีธุรกิจเฉพาะ ๗๓๘,๔๘๙ ๔๓ ๕๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐

     - ภาษีสุรา ๒๐,๗๒๗,๒๕๗ ๑๘ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐

     - ภาษีสรรพสามิต ๕๖,๑๓๖,๙๒๙ ๔๙ ๔๒,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐

     - ค่าภาคหลวงแร่ ๑,๒๐๘,๗๑๖ ๒๕ ๘๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐

     - ค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม ๑,๐๗๗,๑๐๘ ๘๓ ๙๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐

     - ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

ตามประมวลกฎหมายที่ดิน

๔๘,๔๒๗,๕๓๐ - ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐,๐๐๐

รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร ๕๙,๖๖๗,๑๕๖ ๗๐ ๕๖,๑๖๐,๘๐๐ ๗๗,๕๘๑,๐๐๐

๓. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ๑๔,๙๘๙,๔๐๖ ๙๕ ๑๔,๒๖๙,๑๐๐ ๑๔,๖๑๙,๒๐๐

     - ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา ๙๓,๕๕๖ ๕๐ ๕๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐

     - ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน ๕,๑๙๖ - ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐

     - ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

        + ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลน

ก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร

๕๔๙,๓๔๙ ๒๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐

        + ค่าธรรมเนียมใบรับรองอาคาร ๔,๘๘๐ - ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐

        + ค่าธรรมเนียมใบรับรองการตรวจสอบ

สภาพอาคาร

๕,๙๐๐ - ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐

        + ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต

หรือใบรับรอง

๐ - ๑๐๐ ๐

        + ค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต ๔๘๐ - ๕๐๐ ๕๐๐

        + ค่าธรรมเนียมใบแจ้งขุดดินถมดิน ๒,๕๐๐ - ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐

     - ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ๘,๒๔๒,๑๔๐ - ๗,๓๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐

     - ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล ๓๖๐,๐๐๐ - ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐

     - ค่าธรรมเนียมปิดโปรยติดตั้งแผ่นประกาศ

หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา

๖๘,๔๕๐ - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

     - ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร ๒๐๒,๗๒๐ - ๒๒๒,๒๐๐ ๒๐๒,๗๐๐

     - ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัว

ประชาชน

๒๔๘,๗๐๐ - ๓๔๘,๖๐๐ ๓๘๓,๕๐๐



๑-๔

รับจริง ปี ๒๕๕๓
ประมาณการ หมาย

เหตุรายรับ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕
     - ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ๑๖๐ - ๒๐๐ ๐

     - ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

๑๑,๘๒๒ - ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐

     - ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ ๐ - ๐ ๒๐,๐๐๐

     - ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก ๑,๐๐๖,๙๒๕ - ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐

     - ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและเทศบัญญัติ

        + ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษา

ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ของบ้านเมือง

๑,๒๔๓,๒๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐

        + ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียน

ราษฎร

๔,๘๗๐ - ๖,๕๐๐ ๔,๘๐๐

        + ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตร

ประจำตัวประชาชน

๖๔,๓๙๐ - ๙๓,๐๐๐ ๙๗,๗๐๐

        + ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข ๒๓,๔๒๐ - ๒๐,๐๐๐ ๔๑,๒๐๐

     - ค่าปรับการผิดสัญญา ๑,๑๖๘,๗๕๘ ๒๕ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐

     - ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับสาธารณสุข

        + ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล

หรือมูลฝอย

๑๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

        + ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน ๒๘,๐๐๐ - ๒๘,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐

        + ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่าย

อาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร

๔๘๘,๒๐๐ - ๕๒๗,๘๐๐ ๕๒๗,๘๐๐

        + ค่าใบอนุญาตให้ตั้งแผงลอย ๘๒,๘๐๐ - ๘๔,๒๐๐ ๘๕,๐๐๐

        + ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

๑,๐๐๐,๖๕๐ - ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐

     - ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ๑๔,๕๘๐ - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

     - ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้

เครื่องขยายเสียง

๕๒,๗๖๐ - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

๔. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ๑๙,๖๗๙,๕๒๗ ๑๔ ๑๖,๑๑๘,๓๐๐ ๑๖,๗๑๒,๐๐๐

     - ค่าเช่าที่ดิน ๓๙๑,๕๐๐ - ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐

     - ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่

        + ค่าเช่าศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง ๑๔๐,๐๐๐ - ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐

        + ค่าเช่าส้วมสาธารณะ ๓๔๔,๐๐๐ - ๓๔๘,๐๐๐ ๓๔๘,๐๐๐

        + ค่าเช่าสถานที่ตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร ๕๗,๖๐๐ - ๕๗,๖๐๐ ๐

        + ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ ๙๖๔,๘๐๐ - ๙๖๔,๘๐๐ ๑,๔๖๗,๐๐๐



๑-๕

รับจริง ปี ๒๕๕๓
ประมาณการ หมาย

เหตุรายรับ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕
        + ค่าเช่าแผงตลาดเทศบาล ๒,๘๐๗,๑๓๐ - ๒,๖๓๘,๖๐๐ ๒,๗๘๗,๗๐๐

        + ค่าเช่าร้านแผงลอย ๗๘๔,๘๐๐ - ๗๘๔,๘๐๐ ๗๘๔,๘๐๐

     - พันธบัตรหรือเงินกู้หรือเงินฝากธนาคาร

        + ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ๑๒,๓๗๐,๗๖๓ ๘๒ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐

        + ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท. ๑,๒๕๘,๒๙๓ ๓๒ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐

     - เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ

        + เงินปันผลจากโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน ๐ - ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐

     - รายได้จัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน

        + ค่าเช่ารถสุขาเคลื่อนที่ ๖๗,๐๐๐ - ๗๒,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐

        + ค่าเช่ารถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล ๒๕,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

     - รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือการจัดหา

ประโยชน์ในทรัพย์สิน

๔๖๘,๖๔๐ - ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐

๕. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค

และการพาณิชย์

๑๓,๗๔๐,๓๓๙ ๙๓ ๑๗,๒๕๐,๐๐๐ ๒๐,๕๕๐,๐๐๐

     - เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ

        + เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากสถานธนานุบาล ๑๓,๗๒๖,๕๘๙ ๙๓ ๑๗,๒๕๐,๐๐๐ ๒๐,๕๕๐,๐๐๐

        + เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ ๑๓,๗๕๐ - ๐ ๐

๖. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ๑๑,๒๕๗,๘๘๒ ๖๘ ๘,๕๒๓,๔๐๐ ๒๕,๖๙๙,๘๐๐

     - เงินที่มีผู้อุทิศให้ ๔,๗๓๕,๗๕๓ ๔๓ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐

     - ค่าขายแบบแปลน ๑,๗๓๓,๕๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐

     - ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง ๑๒,๓๐๘ - ๑๓,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐

     - ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด ๖,๘๐๐ - ๘,๐๐๐ ๐

     - รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

        + ค่าซ่อมผิวถนน ๔๐,๑๓๔ - ๓๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

        + ค่ารักษาความสะอาดตลาดสาธารณะ ๓,๘๒๐,๖๐๐ - ๓,๖๙๒,๔๐๐ ๓,๘๐๘,๘๐๐

        + เงินชดเชยค่าเสียหาย ๑๓,๕๐๐ - ๓๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

        + ค่าจำหน่ายเศษของ ๖๙๙,๖๓๕ - ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐

        + ค่าทดสอบวัสดุ ๕๒,๙๖๐ - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

        + ค่าจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ๐ - ๐ ๑๔,๐๗๙,๐๐๐

        + ค่าจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ ๐ - ๐ ๒,๑๙๐,๐๐๐

        + รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ๑๔๒,๖๙๒ ๒๕ ๓๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

เงินช่วยเหลือ ๑๕๕,๔๖๓,๘๘๕ - ๑๔๖,๐๐๐,๐๐๐ ๑๘๘,๐๐๐,๐๐๐

๗. หมวดเงินอุดหนุน ๑๕๕,๔๖๓,๘๘๕ - ๑๔๖,๐๐๐,๐๐๐ ๑๘๘,๐๐๐,๐๐๐

     - เงินอุดหนุนทั่วไปของเทศบาล ๑๕๕,๔๖๓,๘๘๕ - ๑๔๖,๐๐๐,๐๐๐ ๑๘๘,๐๐๐,๐๐๐



๑-๖

รับจริง ปี ๒๕๕๓
ประมาณการ หมาย

เหตุรายรับ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕
                 รวมรายรับทั้งสิ้น ๗๔๙,๐๑๓,๒๓๔ ๑๑ ๖๐๐,๙๖๐,๘๐๐ ๗๕๐,๘๘๑,๐๐๐



๑-๗

๒.๒  รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

      จ่ายจริง   
   ปี ๒๕๕๓ด้าน / แผนงาน

   งบประมาณ  
ปี ๒๕๕๔

   งบประมาณ  
ปี ๒๕๕๕

หมาย
เหตุ

๑. ด้านบริหารทั่วไป ๑๓๗,๗๘๑,๐๘๙ ๑๓ ๙๔,๔๐๙,๓๐๐ ๑๓๕,๓๖๖,๑๐๐

    ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑๑๗,๒๗๒,๘๔๓ ๒๘ ๗๕,๐๓๕,๒๐๐ ๑๐๗,๖๒๐,๕๐๐

    ๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๒๐,๕๐๘,๒๔๕ ๘๕ ๑๙,๓๗๔,๑๐๐ ๒๗,๗๔๕,๖๐๐

๒. ด้านบริการชุมชนและสังคม ๔๒๗,๑๙๙,๗๖๑ ๙๗ ๓๖๐,๕๖๖,๓๐๐ ๔๕๑,๓๑๕,๓๐๐

    ๒.๑ แผนงานการศึกษา ๑๗๕,๙๐๖,๒๐๖ ๕๗ ๑๖๒,๒๑๒,๔๐๐ ๑๘๕,๕๗๘,๙๐๐

    ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข ๔๓,๙๐๖,๓๓๑ ๒๓ ๒๘,๓๙๓,๔๐๐ ๓๓,๔๓๖,๘๐๐

    ๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๒,๙๕๔,๖๖๖ ๖๗ ๓,๗๔๐,๘๐๐ ๔,๙๓๗,๘๐๐

    ๒.๔ แผนงานเคหะและชุมชน ๑๖๖,๗๐๓,๓๐๕ ๙๗ ๑๓๘,๒๖๕,๘๐๐ ๑๘๙,๑๑๔,๘๐๐

    ๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑๓,๓๓๘,๙๕๔ ๘๒ ๑๙,๐๕๘,๕๐๐ ๒๗,๖๙๘,๖๐๐

    ๒.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๒๔,๓๙๐,๒๙๖ ๗๑ ๘,๘๙๕,๔๐๐ ๑๐,๕๔๘,๔๐๐

๓. ด้านการเศรษฐกิจ ๓๗,๔๓๘,๑๔๒ ๔๔ ๒๘,๒๘๒,๓๐๐ ๓๐,๙๒๓,๗๐๐

    ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๓๕,๖๓๕,๕๐๙ ๐๒ ๒๖,๖๔๙,๓๐๐ ๒๙,๐๐๗,๙๐๐

    ๓.๒ แผนงานการพาณิชย์ ๑,๘๐๒,๖๓๓ ๔๒ ๑,๖๓๓,๐๐๐ ๑,๙๑๕,๘๐๐

๔. ด้านการดำเนินงานอื่น ๖๘,๐๕๑,๒๓๑ ๙๐ ๑๑๗,๗๐๒,๕๐๐ ๑๓๓,๒๗๕,๙๐๐

    ๔.๑ แผนงานงบกลาง ๖๘,๐๕๑,๒๓๑ ๙๐ ๑๑๗,๗๐๒,๕๐๐ ๑๓๓,๒๗๕,๙๐๐

                           รวม ๖๗๐,๔๗๐,๒๒๕ ๔๔ ๖๐๐,๙๖๐,๔๐๐ ๗๕๐,๘๘๑,๐๐๐

๒.๓  รายจ่ายจำแนกตามหมวดรายจ่าย

      จ่ายจริง       
ปี ๒๕๕๓หมวด

   งบประมาณ  
ปี ๒๕๕๔

   งบประมาณ  
ปี ๒๕๕๕

หมาย
เหตุ

๑. รายจ่ายงบกลาง ๖๘,๐๕๑,๒๓๑ ๙๐ ๑๑๗,๗๐๒,๕๐๐ ๑๓๓,๒๗๕,๙๐๐

๒. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ๙๙,๑๔๙,๔๘๖ ๐๔ ๑๐๗,๔๕๓,๘๐๐ ๑๑๓,๑๖๓,๒๐๐

๓. หมวดค่าจ้างชั่วคราว ๗๑,๓๔๒,๓๐๔ ๔๑ ๗๔,๙๐๐,๐๐๐ ๗๗,๒๘๓,๓๐๐

๔. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ๒๗๙,๙๗๘,๘๒๒ ๗๘ ๑๙๗,๐๔๑,๖๐๐ ๒๕๙,๘๐๔,๖๐๐

๕. หมวดค่าสาธารณูปโภค ๑๙,๑๓๔,๗๖๕ ๓๑ ๑๖,๗๐๙,๖๐๐ ๒๓,๓๑๒,๖๐๐

๖. หมวดเงินอุดหนุน ๕๓,๓๓๖,๓๕๙ - ๕๓,๖๔๑,๘๐๐ ๕๔,๗๓๘,๐๐๐

๗. หมวดรายจ่ายอื่น ๑๔,๘๐๐,๓๑๖ - ๑,๑๘๐,๐๐๐ ๑๔,๑๘๑,๐๐๐

๘. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๖๔,๖๗๖,๙๔๐ - ๓๒,๓๓๑,๑๐๐ ๗๕,๑๒๒,๔๐๐

                           รวม ๖๗๐,๔๗๐,๒๒๕ ๔๔ ๖๐๐,๙๖๐,๔๐๐ ๗๕๐,๘๘๑,๐๐๐



๑-๘

๒.๔  รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม (รายจ่ายที่ไม่นำไปตั้งงบประมาณ)

จ่ายจาก รายการ ปีงบประมาณ 
๒๕๕๓

ปีงบประมาณ 
๒๕๕๔

๑ . เงินอุดหนุนทั่วไป  - แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๐.๐๐ ๐.๐๐

 - แผนงานการศึกษา ๒,๔๘๘,๐๐๐.๐๐ ๓๐๕,๐๐๐.๐๐

 - แผนงานสาธารณสุข ๐.๐๐ ๐.๐๐

 - แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๐.๐๐ ๐.๐๐

 - แผนงานเคหะและชุมชน ๑๗,๓๙๔,๐๐๐.๐๐ ๒๙,๑๒๖,๐๐๐.๐๐

๒ . เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  - แผนงานการศึกษา ๑๖๔,๓๒๖,๖๗๒.๖๗ ๑๑๙,๘๔๗,๖๑๘.๕๒

 - แผนงานเคหะและชุมชน ๑๓๘,๓๗๑,๔๘๗.๐๐ ๐.๐๐

 - แผนงานการพาณิชย์ ๐.๐๐ ๐.๐๐

 - แผนงานงบกลาง ๖๖,๐๐๘,๐๐๐.๐๐ ๕๕,๑๘๕,๔๒๙.๐๐

๓ . เงินอุดหนุนโครงการ

ถ่ายโอนงาน/กิจกรรม

บริการสาธารณะ

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป ๓๐๗,๑๗๔.๐๐ ๒๘๕,๖๒๑.๗๐

 - แผนงานการศึกษา ๓๕๖,๓๖๔.๖๔ ๐.๐๐

 - แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๐.๐๐ ๐.๐๐

 - แผนงานเคหะและชุมชน ๐.๐๐ ๐.๐๐

 - แผนงานการพาณิชย์ ๐.๐๐ ๐.๐๐

 - แผนงานงบกลาง ๔๓๘,๐๗๕.๑๒ ๒๙๒,๐๕๐.๐๘

๔ . เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม  - แผนงานบริหารงานทั่วไป ๓,๗๐๓,๐๓๕.๘๑ ๑๙,๒๖๒,๓๑๒.๗๙

 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๐.๐๐ ๖๕๐,๕๙๑.๑๕

 - แผนงานการศึกษา ๑๐๙,๑๓๕.๐๐ ๒,๘๖๓,๐๙๙.๐๐

 - แผนงานสาธารณสุข ๓,๒๔๙,๓๐๔.๕๒ ๐.๐๐

 - แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๐.๐๐ ๙๕๒,๐๐๐.๐๐

 - แผนงานเคหะและชุมชน ๒๖,๕๓๖,๐๒๓.๑๘ ๑๖,๑๕๕,๐๓๙.๔๓

 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๓๒๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑,๑๓๐,๒๒๒.๕๘ ๑๔,๕๑๖,๕๕๑.๓๙

 - แผนงานการพาณิชย์ ๐.๐๐ ๐.๐๐

 - แผนงานงบกลาง ๐.๐๐ ๕๒๔,๐๐๐.๐๐

                รวม ๔๒๔,๗๔๒,๔๙๔.๕๒ ๒๕๙,๙๖๕,๓๑๓.๐๖



๑-๙

๒.๕  รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

               รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา

    รับจริง  
 ปี ๒๕๕๓ด้าน / แผนงาน

  งบประมาณ   
ปี ๒๕๕๔

  งบประมาณ  
ปี ๒๕๕๕

หมาย
เหตุ

รายได้ ๑๙๓,๔๙๕,๒๕๗ ๙๒ ๒๑๔,๘๗๘,๐๐๐ ๒๒๕,๔๓๕,๐๐๐

  - ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ ๑๔๘,๑๘๑,๙๒๙ ๑๙ ๑๔๕,๒๐๐,๐๐๐ ๑๔๗,๖๐๐,๐๐๐

  - ค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธาร ๒,๔๕๘,๖๙๓ - ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐

  - ค่าบริการประจำเดือน ๕,๓๘๕,๖๔๐ - ๖,๑๘๐,๐๐๐ ๖,๒๔๐,๐๐๐

  - ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ ๑,๓๘๕,๔๙๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐

  - ค่าแรง ๙๕๑,๐๔๕ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐

  - ค่าตรวจ ๖๘๙,๔๓๕ - ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐

  - ค่าขายเศษของ ๐ - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

  - ค่าปรับ ๑๘,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

  - ค่าเบ็ดเตล็ด ๔๓๕,๔๕๕ ๐๗ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐

  - ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ๑,๙๘๙,๕๗๐ ๖๖ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐

  - เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ - ๕๗,๗๓๘,๐๐๐ ๖๕,๘๓๕,๐๐๐

                                       รวม ๑๙๓,๔๙๕,๒๕๗ ๙๒ ๒๑๔,๘๗๘,๐๐๐ ๒๒๕,๔๓๕,๐๐๐

              รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา

    จ่ายจริง 
  ปี ๒๕๕๓หมวด

  งบประมาณ  
ปี ๒๕๕๔

  งบประมาณ  
ปี ๒๕๕๕

หมาย
เหตุ

๑. รายจ่ายงบกลาง ๒๑,๐๓๔,๔๐๕ ๗๖ ๕๘,๖๓๐,๘๐๐ ๕๘,๕๐๙,๙๐๐

๒. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ๑๔,๐๗๖,๖๙๐ - ๑๔,๖๓๘,๓๐๐ ๑๕,๗๙๗,๖๐๐

๓. หมวดค่าจ้างชั่วคราว ๑๐,๕๒๑,๓๓๐ ๕๕ ๑๑,๑๓๕,๗๐๐ ๑๒,๘๓๖,๔๐๐

๔. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ๕๔,๐๗๔,๐๗๑ ๗๕ ๕๒,๔๐๗,๐๐๐ ๕๘,๗๕๔,๕๐๐

๕. หมวดค่าสาธารณูปโภค ๗๓,๖๓๙,๔๖๘ ๔๐ ๗๘,๐๖๕,๐๐๐ ๗๘,๑๘๕,๒๐๐

๖. หมวดรายจ่ายอื่น ๐ - ๐ ๐

๗. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๐ - ๐ ๑,๓๕๐,๐๐๐

                                       รวม ๑๗๓,๓๔๕,๙๖๖ ๔๖ ๒๑๔,๘๗๖,๘๐๐ ๒๒๕,๔๓๓,๖๐๐



๑-๑๐

๒.๕  รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

               รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๑

    รับจริง  
 ปี ๒๕๕๓ด้าน / แผนงาน

  งบประมาณ   
ปี ๒๕๕๔

  งบประมาณ  
ปี ๒๕๕๕

หมาย
เหตุ

รายได้ ๒๙,๘๘๙,๗๕๐ ๕๖ ๒๘,๗๐๓,๕๐๐ ๓๗,๐๐๓,๕๐๐

  - ดอกเบี้ยรับจำนำ   ๒๖,๒๕๗,๙๔๓ ๕๐ ๒๕,๕๐๐,๐๐๐ ๓๓,๐๐๐,๐๐๐

  - ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร    ๔๒๒ ๐๖ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐

  - กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด   ๓,๖๒๘,๘๘๕ - ๓,๒๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐

  - รายได้เบ็ดเตล็ด ๒,๕๐๐ - ๕๐๐ ๕๐๐

เงินได้อื่น ๒๐,๖๖๘,๕๙๙ ๘๖ ๒๔,๕๐๐,๐๐๐ ๒๘,๕๐๐,๐๐๐

  - เงินรางวัลประจำปี ๑๕% ๓,๑๐๐,๒๘๙ ๙๘ ๓,๖๗๕,๐๐๐ ๔,๒๗๕,๐๐๐

  - เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ๓๐% ๖,๒๐๐,๕๗๙ ๙๖ ๗,๓๕๐,๐๐๐ ๘,๕๕๐,๐๐๐

  - เงินทุนดำเนินการ ๕๕% ๑๑,๓๖๗,๗๒๙ ๙๒ ๑๓,๔๗๕,๐๐๐ ๑๕,๖๗๕,๐๐๐

                                       รวม ๕๐,๕๕๘,๓๕๐ ๔๒ ๕๓,๒๐๓,๕๐๐ ๖๕,๕๐๓,๕๐๐

              รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๑

    จ่ายจริง 
  ปี ๒๕๕๓หมวด

  งบประมาณ  
ปี ๒๕๕๔

  งบประมาณ  
ปี ๒๕๕๕

หมาย
เหตุ

๑. รายจ่ายงบกลาง ๑,๑๑๙,๙๔๙ ๒๕ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๓,๐๗๖,๒๐๐

๒. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ๒,๖๑๑,๒๒๘ ๒๕ ๓,๐๔๖,๖๐๐ ๓,๑๒๗,๑๐๐

๓. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ๑,๕๙๔,๕๙๔ - ๑,๙๑๖,๑๐๐ ๒,๐๙๑,๙๐๐

๔. หมวดค่าสาธารณูปโภค ๑๑๓,๐๔๔ ๙๔ ๑๘๔,๐๐๐ ๑๘๕,๐๐๐

๕. หมวดรายจ่ายอื่น ๑๒๒,๗๐๐ - ๑๓๗,๑๐๐ ๑๕๙,๒๐๐

๖. รายจ่ายจากกำไรสุทธิ ๒๐,๖๖๘,๕๙๙ ๘๖ ๒๔,๕๐๐,๐๐๐ ๒๙,๐๙๖,๐๐๐

๗. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๐ - ๐ ๑๒๗,๖๐๐

                                       รวม ๒๖,๒๓๐,๑๑๖ ๓๐ ๓๑,๕๘๓,๘๐๐ ๓๗,๘๖๓,๐๐๐



๑-๑๑

๒.๕  รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

               รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๒

    รับจริง  
 ปี ๒๕๕๓ด้าน / แผนงาน

  งบประมาณ   
ปี ๒๕๕๔

  งบประมาณ  
ปี ๒๕๕๕

หมาย
เหตุ

รายได้ ๒๒,๖๒๐,๑๙๙ ๘๓ ๒๓,๒๐๕,๕๐๐ ๓๑,๒๐๕,๕๐๐

  - ดอกเบี้ยรับจำนำ   ๒๐,๒๒๓,๘๒๗ ๗๕ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐,๐๐๐

  - ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร    ๕๔๒ ๐๘ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐

  - กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด   ๒,๓๙๓,๓๓๐ - ๓,๒๐๐,๐๐๐ ๓,๒๐๐,๐๐๐

  - รายได้เบ็ดเตล็ด ๒,๕๐๐ - ๕๐๐ ๕๐๐

เงินได้อื่น ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐,๐๐๐

  - เงินรางวัลประจำปี ๑๕% ๒,๒๕๐,๐๐๐ - ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๔๕๐,๐๐๐

  - เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ๓๐% ๔,๕๐๐,๐๐๐ - ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๙๐๐,๐๐๐

  - เงินทุนดำเนินการ ๕๕% ๘,๒๕๐,๐๐๐ - ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๖๕๐,๐๐๐

                                       รวม ๓๗,๖๒๐,๑๙๙ ๘๓ ๔๓,๒๐๕,๕๐๐ ๕๔,๒๐๕,๕๐๐

              รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๒

    จ่ายจริง 
  ปี ๒๕๕๓หมวด

  งบประมาณ  
ปี ๒๕๕๔

  งบประมาณ  
ปี ๒๕๕๕

หมาย
เหตุ

๑. รายจ่ายงบกลาง ๑,๔๑๖,๕๓๔ ๖๘ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๘๐๐,๐๐๐

๒. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ๒,๑๗๘,๗๘๓ - ๒,๓๒๙,๐๐๐ ๒,๔๒๗,๐๐๐

๓. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ๑,๓๕๗,๔๓๕ ๐๗ ๑,๙๙๖,๐๐๐ ๒,๐๗๕,๘๐๐

๔. หมวดค่าสาธารณูปโภค ๑๐๐,๖๓๖ ๗๘ ๑๓๓,๑๐๐ ๑๓๗,๔๐๐

๕. หมวดรายจ่ายอื่น ๕,๐๙๙,๗๐๐ - ๑๑๕,๗๐๐ ๑๒๕,๒๐๐

๖. รายจ่ายจากกำไรสุทธิ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ - ๒๑,๓๘๐,๙๗๐ ๒๓,๐๐๐,๐๐๐

๗. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๐ - ๐ ๙๐,๖๐๐

                                       รวม ๒๕,๑๕๓,๐๘๙ ๕๓ ๒๘,๔๕๔,๗๗๐ ๓๒,๖๕๖,๐๐๐



๑-๑๒

๒.๕  รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

               รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๓

    รับจริง  
 ปี ๒๕๕๓ด้าน / แผนงาน

  งบประมาณ   
ปี ๒๕๕๔

  งบประมาณ  
ปี ๒๕๕๕

หมาย
เหตุ

รายได้ ๑๖,๖๗๓,๗๖๑ ๒๗ ๑๖,๒๐๑,๐๐๐ ๑๙,๕๐๑,๐๐๐

  - ดอกเบี้ยรับจำนำ   ๑๔,๕๘๔,๒๔๘ ๗๕ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐

  - ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร    ๑๗ ๕๒ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐

  - กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด   ๒,๐๘๙,๔๙๕ - ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐

เงินได้อื่น ๘,๗๐๕,๗๓๑ ๓๗ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐

  - เงินรางวัลประจำปี ๑๕% ๑,๓๐๕,๘๕๙ ๗๑ ๑,๙๕๐,๐๐๐ ๒,๕๕๐,๐๐๐

  - เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ๓๐% ๒,๖๑๑,๗๑๙ ๔๑ ๓,๙๐๐,๐๐๐ ๕,๑๐๐,๐๐๐

  - เงินทุนดำเนินการ ๕๕% ๔,๗๘๘,๑๕๒ ๒๕ ๗,๑๕๐,๐๐๐ ๙,๓๕๐,๐๐๐

                                       รวม ๒๕,๓๗๙,๔๙๒ ๖๔ ๒๙,๒๐๑,๐๐๐ ๓๖,๕๐๑,๐๐๐

              รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๓

    จ่ายจริง 
  ปี ๒๕๕๓หมวด

  งบประมาณ  
ปี ๒๕๕๔

  งบประมาณ  
ปี ๒๕๕๕

หมาย
เหตุ

๑. รายจ่ายงบกลาง ๓,๐๓๓,๙๑๓ ๖๔ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๖,๔๐๐,๐๐๐

๒. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ๑,๑๖๑,๖๖๐ - ๑,๖๑๐,๐๐๐ ๑,๘๑๐,๐๐๐

๓. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ๘๔๓,๑๘๖ ๙๙ ๑,๔๙๒,๕๐๐ ๑,๖๖๘,๕๐๐

๔. หมวดค่าสาธารณูปโภค ๗๕,๖๕๒ ๙๗ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐

๕. หมวดรายจ่ายอื่น ๕๖๓,๓๐๐ - ๗๗,๓๐๐ ๙๓,๘๐๐

๖. รายจ่ายจากกำไรสุทธิ ๘,๗๐๕,๗๓๑ ๓๗ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐

๗. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๐ - ๘๓,๖๐๐ ๔๕,๐๕๐

                                       รวม ๑๔,๓๘๓,๔๔๔ ๙๗ ๑๙,๘๘๓,๔๐๐ ๒๗,๑๔๗,๓๕๐



๑-๑๓

๒.๕  รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

               รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งแห่งที่ ๑

    รับจริง  
 ปี ๒๕๕๓ด้าน / แผนงาน

  งบประมาณ   
ปี ๒๕๕๔

  งบประมาณ  
ปี ๒๕๕๕

หมาย
เหตุ

รายได้ ๒,๘๑๑,๙๐๙ ๙๔ ๒,๗๙๔,๘๐๐ ๒,๙๗๘,๘๐๐

  - ค่าบริการสถานีขนส่ง ๑,๙๐๘,๓๖๖ - ๑,๘๙๘,๐๐๐ ๑,๙๕๐,๐๐๐

  - ค่าบริการห้องสุขา ๑๘๐,๐๐๐ - ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐

  - ค่าบริการสถานที่จำหน่ายสินค้า ๑๔๔,๐๐๐ - ๑๔๔,๐๐๐ ๑๔๔,๐๐๐

  - ค่าบริการติดตั้งป้ายโฆษณา ๔๓,๒๐๐ - ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐

  - ค่าเช่าทรัพย์สินอื่นๆ ๐ - ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐

  - ค่าบริการส่วนลดจากการใช้โทรศัพท์สาธารณะ ๒๒,๙๐๐ - ๒๒,๘๐๐ ๒๒,๘๐๐

  - ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ๗,๙๘๘ ๗๔ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

  - รายได้เบ็ดเตล็ด ๑๐๐,๔๕๕ ๒๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐

  - เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ ๔๐๕,๐๐๐ - ๓๒๐,๐๐๐ ๔๕๒,๐๐๐

                                       รวม ๒,๘๑๑,๙๐๙ ๙๔ ๒,๗๙๔,๘๐๐ ๒,๙๗๘,๘๐๐

              รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งแห่งที่ ๑

    จ่ายจริง 
  ปี ๒๕๕๓หมวด

  งบประมาณ  
ปี ๒๕๕๔

  งบประมาณ  
ปี ๒๕๕๕

หมาย
เหตุ

๑. รายจ่ายงบกลาง ๖๘,๙๕๘ - ๑๑๘,๒๐๐ ๑๑๘,๒๐๐

๒. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ๓๒๐,๔๘๓ ๒๓ ๓๕๗,๕๐๐ ๔๐๙,๓๐๐

๓. หมวดค่าจ้างชั่วคราว ๕๖๖,๓๐๔ ๕๑ ๖๓๑,๗๐๐ ๖๓๑,๗๐๐

๔. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ๑,๐๕๘,๖๐๓ ๘๘ ๑,๑๙๗,๐๐๐ ๑,๒๗๙,๐๐๐

๕. หมวดค่าสาธารณูปโภค ๔๔๙,๘๓๒ ๘๖ ๔๙๐,๐๐๐ ๔๙๐,๐๐๐

๖. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๙๒,๓๘๐ - ๐ ๕๐,๐๐๐

                                       รวม ๒,๕๕๖,๕๖๒ ๔๘ ๒,๗๙๔,๔๐๐ ๒,๙๗๘,๒๐๐



๑-๑๔

๒.๖ รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการของเทศบาลนคร
นครราชสีมา ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

ก. ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคคลากรของงบประมาณรายจ่าย

            ๑. เงินเดือน ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๐๒,๖๖๐,๒๐๐   บาท
            ๒. ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น ๒๕,๘๑๔,๗๐๐   บาท
            ๓. เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้กับพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น ๙๐,๗๕๑,๔๐๐   บาท
            ๔. ค่ารักษาพยาบาล ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น ๘,๘๓๙,๐๐๐   บาท
            ๕. ค่าเช่าบ้าน ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น ๒,๓๔๗,๒๐๐   บาท
            ๖. ค่าช่วยเหลือบุตร ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น ๙,๑๐๐   บาท
            ๗. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น ๒,๓๐๓,๘๐๐   บาท
            ๘. ค่าป่วยการ ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น ๔,๘๓๒,๒๐๐   บาท
            ๙. เงินประจำตำแหน่งต่างๆ ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น ๑,๗๓๖,๔๐๐   บาท
            ๑๐. เงินเพิ่มต่างๆ ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น ๖,๔๖๔,๘๐๐   บาท
            ๑๑. เงินช่วยค่าทำศพ ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๑๐,๐๐๐   บาท
            ๑๒. เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๕๙,๕๐๐   บาท
            ๑๓. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น ๓,๘๘๙,๗๐๐   บาท
            ๑๔. เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๑,๑๐๓,๒๐๐   บาท
            ๑๕. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๔,๓๖๙,๗๐๐   บาท
            ๑๖. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น ๓,๑๐๐,๐๐๐   บาท

          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๘,๔๙๐,๙๐๐   บาท

หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ  ๒๕.๘๖  ของประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕



ก. รายจ่ายที่ใช้จ่ายในการพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
๑-๑๕

ลำดับ ชื่อโครงการ จำนวนเงิน ปรากฏในแผนงาน หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

๑ ค่าปรับปรุงสำนักงานกองวิชาการและแผนงาน 

ฝั่งทิศตะวันตก  

๑๓๐,๐๐๐ บริหารงานทั่วไป กองวิชาการและ 

แผนงาน

๒ ก่อสร้างสะพานเชื่อมอาคารเรียน ๓๑๐,๐๐๐ การศึกษา สำนักการศึกษา

๓ ปรับปรุงห้องประชุม ๕๖๐,๐๐๐ การศึกษา สำนักการศึกษา

๔ ค่าปรับปรุงห้องน้ำบริเวณ ชั้น ๑, ชั้น ๓

อาคารฝ่ายบริหารงานทั่วไป

๒๑๐,๐๐๐ สาธารณสุข สำนักการสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

๕ ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณประตูพลล้านและพื้น

ที่ด้านหลัง      ประตูด้านทิศใต้

๔,๘๐๐,๐๐๐ เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

๖ ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ

ซอยราชประสงค์ ๑ ท้ายซอย

๗๕,๐๐๐ เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

๗ ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ

ถนนยมราช ข้างบ้านเลขที่ ๒๑๖

๓๐๐,๐๐๐ เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

๘ ค่าก่อสร้างทางเท้าถนนพลแสน

ตั้งแต่ถนนชุมพล-ถนนจักรี (ด้านทิศใต้)

๖๓๕,๐๐๐ เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

๙ ค่าปรับปรุงถนน ค.ส.ล.

ถนนจอมพลเชื่อมกับถนนท้าวสุระ

๒๙๖,๐๐๐ เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

๑๐ ค่าปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนจันทร์ ๙๕,๐๐๐ เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

๑๑ ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณถนนระหว่าง   

สถานีนครราชสีมา - สถานีชุมทางถนนจิระ

(ต่อจากโครงการเดิม)

๑๔๕,๐๐๐ เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

๑๒ ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ

ถนนท้าวสุระ ซอย ๓/๑๕ ข้างบ้านเลขที่

๕๕๖/๑     

๒๕๒,๐๐๐ เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

๑๓ ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ

ถนนพายัพทิศ ซอย ๙ แยกขวามือ

ข้างบ้านเลขที่ ๕๐๙/๒    

๑๒๓,๐๐๐ เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

๑๔ ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ

ถนนพายัพทิศ ซอย ๙/๙   

๕๕๐,๐๐๐ เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

๑๕ ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ

ถนนกีฬากลาง ซอย ๕ ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิม

๖๒๐,๐๐๐ เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

๑๖ ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ

ถนนช้างเผือก ซอย ๓ แยกขวามือที่ ๑

ตรงข้ามบ้านเลขที่ ๗๒๙

๒๕๐,๐๐๐ เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

๑๗ ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ

ถนนช้างเผือก ซอย ๑๒ ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิม

๑,๐๑๒,๐๐๐ เคหะและชุมชน สำนักการช่าง



ก. รายจ่ายที่ใช้จ่ายในการพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
๑-๑๖

ลำดับ ชื่อโครงการ จำนวนเงิน ปรากฏในแผนงาน หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

๑๘ ค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ภายในหมู่บ้าน วีไอพี ซอย ๘     

๕๕๑,๐๐๐ เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

๑๙ ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ

ถนนเดชอุดม ซอย ๑๔/๒๑ แยกซ้ายมือ

ข้างบ้านเลขที่ ๔๔๕

๒๕๗,๐๐๐ เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

๒๐ ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ

ถนนพิบูลละเอียด ซอย ๑๒ แยกซ้ายมือ

(ด้านข้างรีสอร์ทขวัญเรือน)

๘๑๐,๐๐๐ เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

๒๑ ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ

ถนนเดชอุดม ซอย ๑๔/๑/๑

๑๒๐,๐๐๐ เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

๒๒ ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ

ถนนสืบศิริ ซอย ๒๖ (ท้ายซอย) แยกซ้ายมือ

๖๐๔,๐๐๐ เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

๒๓ ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ

ถนนสืบศิริ ซอย ๓๕ แยกซ้ายมือต่อจากถนน

ค.ส.ล. เดิม ข้างบ้านเลขที่ ๒๗๕/๓

๑๗๖,๐๐๐ เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

๒๔ ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ  

ถนนสืบศิริ ซอย ๓๕ แยกซ้ายมือ ข้างบ้านเลขที่

๑๘๑๗/๓

๓๕๐,๐๐๐ เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

๒๕ ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ

ถนนสืบศิริ ซอย ๔๙/๘ (ท้ายซอย)

๒๑๙,๐๐๐ เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

๒๖ ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ

แยกจากถนนร่วมเริงไชย ข้างบ้านเลขที่ ๑๔๓/๑

๒๖๙,๐๐๐ เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

๒๗ ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ

ถนนปักธงชัย ซอย ๔ แยกซ้ายมือ

ตรงข้ามบ้านเลขที่ ๒๑๒/๒๑     

๖๙๔,๐๐๐ เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

๒๘ ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ

ถนนมิตรภาพ ซอยข้างบริษัทเชิดชัยวู้ดมาสเตอร์

๕๐๐,๐๐๐ เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

๒๙ ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ ซอย ๔

ข้างบ้านเลขที่ ๕      

๓๗๐,๐๐๐ เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

๓๐ ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ ซอย ๔  

ข้างบ้านเลขที่ ๘๙/๑      

๒๗๕,๐๐๐ เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

๓๑ ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ

ถนนมิตรภาพ ซอย ๑๓ ข้างบ้านเลขที่ ๑๖๔๓

๑,๕๕๐,๐๐๐ เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

๓๒ ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ

ถนนมิตรภาพ ซอย ๒๑ ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิม

๗๙๕,๐๐๐ เคหะและชุมชน สำนักการช่าง



ก. รายจ่ายที่ใช้จ่ายในการพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
๑-๑๗

ลำดับ ชื่อโครงการ จำนวนเงิน ปรากฏในแผนงาน หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

๓๓ ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนกำแหงสงคราม

(จากแยกตลาดประตูผี ถึงถนนสรรพสิทธิ์)

๓,๓๗๘,๐๐๐ เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

๓๔ ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำตรอกตีเหล็ก ๑,๗๙๔,๐๐๐ เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

๓๕ ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ

ถนนภายในชุมชนจันทรา-พายัพ

๒,๔๗๕,๐๐๐ เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

๓๖ ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำชุมชน     

จันทราพายัพ ๒

๕๐๘,๐๐๐ เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

๓๗ ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสุรนารายณ์

ซอย ๙ 

๑,๒๖๙,๐๐๐ เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

๓๘ ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสุรนารายณ์

ซอย ๑๑  

๕,๐๔๖,๐๐๐ เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

๓๙ ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำตรอกสวายเรียง

(แยกขวามือ)

๗๔๖,๐๐๐ เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

๔๐ ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสืบศิริ ซอย

๓/๓๐ 

๑,๔๐๒,๐๐๐ เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

๔๑ ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนปักธงชัย ซอย

๔             (แยกขวามือที่ ๑)     

๕๙๓,๐๐๐ เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

๔๒ ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ ซอย

๔ แยกขวามือ (ข้างบ้านเลขที่ ๖๙)    

๔,๑๐๘,๐๐๐ เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

๔๓ ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ ซอย

๔ แยกขวามือ (ข้างบ้านเลขที่ ๘๕/๗๙)    

๓,๓๙๖,๐๐๐ เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

๔๔ ค่าก่อสร้างเขื่อนเรียงหินยาแนว

บริเวณสระน้ำวัดพระนารายณ์

๒,๙๖๐,๐๐๐ เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

๔๕ ค่าก่อสร้างบันไดท่าน้ำ ค.ส.ล. ริมลำตะคอง

หลังวัดสามัคคี     

๔๙๕,๐๐๐ เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

๔๖ งานปรับปรุงระบบล้างถังกรองน้ำ โรงกรองน้ำที่

๗

๗๕๐,๐๐๐ การพาณิชย์ การประปา

๔๗ งานปรับปรุงระบบล้างถังกรองน้ำ โรงกรองน้ำที่

๘ 

๓๐๐,๐๐๐ การพาณิชย์ การประปา

                                       รวมเป็นเงิน ๔๗,๑๒๓,๐๐๐



ก. รายจ่ายที่ใช้จ่ายในการพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
๑-๑๘

                      การตั้งงบประมาณรายจ่ายทั่วไปและงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ได้ตั้งรายจ่ายไว้ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย

ไว้ตามความจำเป็นโดยพิจารณากลั่นกรอง ความเหมาะสมแห่งสถานะการคลังของท้องถิ่นปัจจุบันเป็นแนวดำเนินการ

เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าและสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี

                       ในโอกาสนี้  จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

เพื่อสภาเทศบาลนครนครราชสีมาได้โปรดพิจารณาต่อไป

นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา



 

 

(สําเนา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   

 

ส่วนที่ ๒ 

เทศบัญญัติ 
เรื่อง 

งบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ของ 
เทศบาลนครนครราชสีมา 

  



๒-๑

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

ของเทศบาลนครนครราชสีมา

หลักการ

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ยอดรวม ๑,๐๗๖,๙๕๙,๑๕๐   บาท

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ยอดรวม ๗๕๐,๘๘๑,๐๐๐   บาท
ด้านบริหารทั่วไป ยอดรวม ๑๓๕,๓๖๖,๑๐๐   บาท
          - แผนงานบริหารงานทั่วไป ยอดรวม ๑๐๗,๖๒๐,๕๐๐   บาท
          - แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม ๒๗,๗๔๕,๖๐๐   บาท
ด้านบริการชุมชนและสังคม ยอดรวม ๔๕๑,๓๑๕,๓๐๐   บาท
          - แผนงานการศึกษา ยอดรวม ๑๘๕,๕๗๘,๙๐๐   บาท
          - แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม ๓๓,๔๓๖,๘๐๐   บาท
          - แผนงานสังคมสงเคราะห์ ยอดรวม ๔,๙๓๗,๘๐๐   บาท
          - แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม ๑๘๙,๑๑๔,๘๐๐   บาท
          - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม ๒๗,๖๙๘,๖๐๐   บาท
          - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม ๑๐,๕๔๘,๔๐๐   บาท
ด้านการเศรษฐกิจ ยอดรวม ๓๐,๙๒๓,๗๐๐   บาท
          - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม ๒๙,๐๐๗,๙๐๐   บาท
          - แผนงานการพาณิชย์ ยอดรวม ๑,๙๑๕,๘๐๐   บาท
ด้านการดำเนินงานอื่น ยอดรวม ๑๓๓,๒๗๕,๙๐๐   บาท
          - แผนงานงบกลาง ยอดรวม ๑๓๓,๒๗๕,๙๐๐   บาท

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ยอดรวม ๓๒๖,๐๗๘,๑๕๐   บาท
ด้านการเศรษฐกิจ ยอดรวม ๒๕๓,๑๗๓,๘๕๐   บาท
          - แผนงานการพาณิชย์ ยอดรวม ๒๕๓,๑๗๓,๘๕๐   บาท
ด้านการดำเนินงานอื่น ยอดรวม ๗๒,๙๐๔,๓๐๐   บาท
          - แผนงานงบกลาง ยอดรวม ๕๘,๖๒๘,๑๐๐   บาท
          - แผนงานบริหาร ยอดรวม ๑๔,๒๗๖,๒๐๐   บาท

เหตุผล

                 เพื่อให้หน่วยงานต่างๆได้มีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
สำหรับใช้เป็นหลักในการใช้จ่ายเงิน  ของเทศบาล  จึงขอเสนอเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย                       
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  เพื่อสภาเทศบาลพิจารณาเห็นชอบต่อไป



๒-๒

 (สำเนา) 
เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
ของเทศบาลนครนครราชสีมา

             โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ อาศัยอำนาจ 
ตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖  มาตรา ๖๕ เทศบาลนครนครราชสีมา  จึงตรา
เทศบัญญัตินี้ขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครนครราชสีมา และโดยความเห็นชอบของ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า "เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕"

ข้อ ๒. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔  เป็นต้นไป

ข้อ ๓. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น           
         ๑,๐๗๖,๙๕๙,๑๕๐  บาท   โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน

ข้อ ๔. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป   ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น  ๗๕๐,๘๘๑,๐๐๐  บาท  

ด้านบริหารทั่วไป ยอดรวม ๑๓๕,๓๖๖,๑๐๐   บาท
          - แผนงานบริหารงานทั่วไป ยอดรวม ๑๐๗,๖๒๐,๕๐๐   บาท
          - แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม ๒๗,๗๔๕,๖๐๐   บาท
ด้านบริการชุมชนและสังคม ยอดรวม ๔๕๑,๓๑๕,๓๐๐   บาท
          - แผนงานการศึกษา ยอดรวม ๑๘๕,๕๗๘,๙๐๐   บาท
          - แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม ๓๓,๔๓๖,๘๐๐   บาท
          - แผนงานสังคมสงเคราะห์ ยอดรวม ๔,๙๓๗,๘๐๐   บาท
          - แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม ๑๘๙,๑๑๔,๘๐๐   บาท
          - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม ๒๗,๖๙๘,๖๐๐   บาท
          - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม ๑๐,๕๔๘,๔๐๐   บาท
ด้านการเศรษฐกิจ ยอดรวม ๓๐,๙๒๓,๗๐๐   บาท
          - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม ๒๙,๐๐๗,๙๐๐   บาท
          - แผนงานการพาณิชย์ ยอดรวม ๑,๙๑๕,๘๐๐   บาท
ด้านการดำเนินงานอื่น ยอดรวม ๑๓๓,๒๗๕,๙๐๐   บาท
          - แผนงานงบกลาง ยอดรวม ๑๓๓,๒๗๕,๙๐๐   บาท

 -  ทั้งนี้ตามรายละเอียดที่ปรากฏในส่วนที่ ๓ 



๒-๓

ข้อ ๕. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ   ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น ๓๒๖,๐๗๘,๑๕๐ บาท

ด้านการเศรษฐกิจ ยอดรวม ๒๕๓,๑๗๓,๘๕๐   บาท
        - แผนงานการพาณิชย์ ยอดรวม ๒๕๓,๑๗๓,๘๕๐   บาท
ด้านการดำเนินงานอื่น ยอดรวม ๗๒,๙๐๔,๓๐๐   บาท
        - แผนงานงบกลาง ยอดรวม ๕๘,๖๒๘,๑๐๐   บาท
        - แผนงานบริหาร ยอดรวม ๑๔,๒๗๖,๒๐๐   บาท

 -  ทั้งนี้ตามรายละเอียดที่ปรากฏในส่วนที่ ๔ 

ข้อ ๖. ให้นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบ    
         ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล 

ข้อ ๗. ให้นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา  มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

(ลงนาม) สุรวุฒิ  เชิดชัย
(นายสุรวุฒิ เชิดชัย)

นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา   

เห็นชอบ

(ลงนาม) สมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์
(นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา



 

ส่วนท่ี ๓ 
 

 

 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 
 
 

ของ 
 
 

เทศบาลนครนครราชสีมา 
 

   -  ประมาณการรายรับ 
     -  รายจ่ายตามแผนงาน 
     -  รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน 
 
 
 



 

 

 

 

ประมาณการรายรับ 

 

 

 

 

 



๓-๑

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕

เทศบาลนครนครราชสีมา
อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา

          รายรับปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ประมาณการไว้ รวมทั้งสิ้น ๗๕๐,๘๘๑,๐๐๐ บาท  แยกเป็น
  

รายได้ภาษีอากร  รวม ๔๘๕,๓๐๐,๐๐๐  บาท

๑. หมวดภาษีอากร รวม ๑๐๒,๖๐๐,๐๐๐  บาท  แยกเป็น

       ๑.๑ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   จำนวน ๘๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จำนวน 

๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยตั้งตามบัญชีคุมผู้ชำระภาษี

โรงเรือนและที่ดิน และใกล้เคียงกับรายรับจริง

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓

       ๑.๒ ภาษีบำรุงท้องที่   จำนวน ๑,๖๐๐,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โดยตั้งตาม

บัญชีคุมผู้ชำระภาษีบำรุงท้องที่ และใกล้เคียงกับรายรับจริง

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓

       ๑.๓ ภาษีป้าย   จำนวน ๑๖,๐๐๐,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โดยตั้งตาม

บัญชีคุมผู้ชำระภาษีป้าย และใกล้เคียงกับรายรับจริง

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓

๒. หมวดภาษีจัดสรร รวม ๓๘๒,๗๐๐,๐๐๐  บาท  แยกเป็น

       ๒.๑ ภาษีมูลค่าเพิ่ม   จำนวน ๒๕๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จำนวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่รัฐจัดสรรให้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 

ตั้งตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ ๑ ใน ๙ จำนวน ๔๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ จำนวน ๒๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

       ๒.๒ ภาษีธุรกิจเฉพาะ   จำนวน ๗๐๐,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  

โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่รัฐจัดสรรให้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓

       ๒.๓ ภาษีสุรา   จำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่รัฐจัดสรรให้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓

       ๒.๔ ภาษีสรรพสามิต   จำนวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท



๓-๒

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จำนวน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่รัฐจัดสรรให้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓

       ๒.๕ ค่าภาคหลวงแร่   จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่รัฐจัดสรรให้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔   

       ๒.๖ ค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม   จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่รัฐจัดสรรให้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓

       ๒.๗ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย   

ที่ดิน   จำนวน ๕๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่รัฐจัดสรรให้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔  

  

รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร  รวม ๗๗,๕๘๑,๐๐๐  บาท

๓. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม ๑๔,๖๑๙,๒๐๐  บาท  แยกเป็น

       ๓.๑ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา   จำนวน ๙๐,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท

โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณ ๒๕๕๔  

เนื่องจากเป็นรายได้ที่ไม่แน่นอนรัฐจัดเก็บแล้วส่งให้

       ๓.๒ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน   จำนวน ๓,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๕๔  โดยตั้งใกล้เคียงกับ

รายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ เนื่องจากเป็นรายได้ที่

ไม่แน่นอนอำเภอเป็นผู้จัดเก็บแล้วส่งให้

       ๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร  

จำนวน ๔๕๐,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 

       ๓.๔ ค่าธรรมเนียมใบรับรองอาคาร   จำนวน ๓,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เนื่องจากเป็น

รายได้ที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผู้มาขออนุญาต 

       ๓.๕ ค่าธรรมเนียมใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร   จำนวน ๔,๕๐๐  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โดยตั้งตามรายรับจริง

ที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔

       ๓.๖ ค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต   จำนวน ๕๐๐  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เนื่องจากเป็น

รายได้ที่จัดเก็บได้ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผู้มาขออนุญาต



๓-๓

       ๓.๗ ค่าธรรมเนียมใบแจ้งขุดดินถมดิน   จำนวน ๒,๕๐๐  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โดยตั้งใกล้เคียง

กับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปี ๒๕๕๓  และเป็นการปฏิบัติตาม 

พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๖

       ๓.๘ ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย   จำนวน ๘,๐๐๐,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท 

โดยตั้งให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓  

       ๓.๙ ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล   จำนวน ๓๖๐,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โดยตั้งตามสัญญา

ที่ให้เอกชนรับดำเนินการดูดสิ่งปฏิกูล ในอัตราค่าธรรมเนียม

เดือนละ ๓๐,๐๐๐  บาท

       ๓.๑๐ ค่าธรรมเนียมปิดโปรยติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว

เพื่อการโฆษณา   จำนวน ๓๐,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เนื่องจากเป็นรายได้ที่ไม่แน่นอน

ขึ้นอยู่กับผู้มาขออนุญาต

       ๓.๑๑ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร   จำนวน ๒๐๒,๗๐๐  บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จำนวน ๑๙,๕๐๐ บาท 

เนื่องจากปัจจุบันการรับรองเอกสารเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร 

ประชาชนสามารถคัดรับรองได้ ณ สำนักทะเบียนฯ ทั่วประเทศ

       ๓.๑๒ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน ๓๘๓,๕๐๐  บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จำนวน ๓๔,๙๐๐ บาท 

เนื่องจากพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๔ 

เพิ่มค่าธรรมเนียมบัตรหาย บัตรชำรุด เปลี่ยนบัตร จากราคา ๒๐ บาท 

เป็นราคา ๑๐๐ บาท

       ๓.๑๓ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   จำนวน ๑๕,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เนื่องจากสถานประกอบการ

มีจำนวนเท่าเดิม

       ๓.๑๔ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์   จำนวน ๒๐,๐๐๐  บาท

ตั้งประมาณการไว้เป็นปีแรก เนื่องจากได้รับถ่ายโอนภารกิจ

งานจดทะเบียนพาณิชย์ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์

พ.ศ. ๒๔๙๙ ตามแผนกระจายอำนาจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

จาก อบจ. โอนให้เทศบาลเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔

       ๓.๑๕ ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก   จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท 

โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓



๓-๔

       ๓.๑๖ ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของบ้านเมือง   จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โดยตั้งใกล้เคียงกับยอด

ค่าปรับกึ่งหนึ่งของปีงบประมาณ ๒๕๕๓ เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท. ๐๓๑๓/ว ๑๕๒๑ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๕  

และเป็นรายได้ที่ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการจับกุมและจำนวนผู้ฝ่าฝืน

ตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดฯ

       ๓.๑๗ ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร   จำนวน ๔,๘๐๐  บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จำนวน ๑,๗๐๐ บาท 

เนื่องจากในปัจจุบันประชาชนสามารถคัดรับรองเอกสารได้ 

ณ สำนักงานทะเบียนฯ ทั่วประเทศและการทำผิดตาม พ.ร.บ. 

งานทะเบียนราษฎรฯ ประชาชนมีความเข้าใจในการปฎิบัติตาม

กฏหมายระเบียบได้ถูกต้องมากขึ้น

       ๓.๑๘ ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน ๙๗,๗๐๐  บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จำนวน ๔,๗๐๐ บาท เนื่องจาก

ประชาชนสามารถทำบัตรได้ทุกสำนักทะเบียนทั่วประเทศ โดยไม่ต้อง

ย้ายที่อยู่ ทำให้จำนวนผู้ขอมีบัตรเพิ่มขึ้นและมีผู้ขอมีบัตร เกินกำหนด

ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดมากขึ้น

       ๓.๑๙ ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข   จำนวน ๔๑,๒๐๐  บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จำนวน ๒๑,๒๐๐ บาท 

โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔

       ๓.๒๐ ค่าปรับการผิดสัญญา   จำนวน ๑,๑๐๐,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓

เนื่องจากเป็นรายได้ที่จัดเก็บได้ไม่แน่นอน

       ๓.๒๑ ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย   จำนวน ๑๐,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โดยตั้งจากจำนวน

ผู้ที่ขออนุญาต จำนวน ๒ ราย ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท

       ๓.๒๒ ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน   จำนวน ๒๘,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โดยตั้งตามจำนวน

ผู้ขออนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชนในเขตเทศบาล จำนวน 

๑๔ ราย ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท

       ๓.๒๓ ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  

จำนวน ๕๒๗,๘๐๐  บาท



๓-๕

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เนื่องจากค่าธรรมเนียม

มีหลายอัตรา มีสถานที่จำหน่ายอาหารแยกเป็น พื้นที่ ๒๐๐ ตร.ม. 

จำนวน ๑,๓๓๐ ราย เป็นเงิน ๓๕๓,๐๐๐ บาท พื้นที่มากกว่า ๒๐๐ ตร.ม. 

จำนวน ๙๐ ราย เป็นเงิน  ๑๗๔,๘๐๐  บาท

       ๓.๒๔ ค่าใบอนุญาตให้ตั้งแผงลอย   จำนวน ๘๕,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จำนวน ๘๐๐ บาท

จากผู้ประกอบการค้าแผงลอย จำนวน ๘๕๐ ราย ๆ ละ ๑๐๐ บาท

       ๓.๒๕ ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย   

ต่อสุขภาพ   จำนวน ๑,๑๐๐,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จากผู้ประกอบการค้า 

จำนวน ๑,๓๑๕ ราย และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมยังคงอัตราเดิม 

       ๓.๒๖ ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร   จำนวน ๑๐,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เนื่องจากเป็นรายได้

ที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผู้มาขออนุญาต

       ๓.๒๗ ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง   จำนวน ๕๐,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โดยตั้งใกล้เคียงกับ

รายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ เนื่องจากเป็นรายได้

ที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผู้มาขออนุญาต

๔. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม ๑๖,๗๑๒,๐๐๐  บาท  แยกเป็น

       ๔.๑ ค่าเช่าที่ดิน   จำนวน ๓๖๐,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โดยตั้งตามสัญญาเช่า

ที่ตั้งโรงเพลงโคราช จำนวน ๓ ราย เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ต่อเดือน

       ๔.๒ ค่าเช่าศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง   จำนวน ๑๔๐,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โดยตั้งตามสัญญาเช่า

และรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔

       ๔.๓ ค่าเช่าส้วมสาธารณะ   จำนวน ๓๔๘,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โดยตั้งตามสัญญาเช่าส้วม

สาธารณะ ๒ แห่ง คือ ส้วมสาธารณะตลาดเทศบาล ๕ อัตราค่าเช่า

เดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท และส้วมสาธารณะสวนรัก อัตราค่าเช่าเดือนละ

๑๗,๐๐๐ บาท รวมค่าเช่าทั้งสิ้น ๒๙,๐๐๐ บาท ต่อเดือน

       ๔.๔ ค่าเช่าอาคารพาณิชย์   จำนวน ๑,๔๖๗,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จำนวน ๕๐๒,๒๐๐ บาท

โดยตั้งตามสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์ จำนวน ๑๒ ราย อัตราค่าเช่า

๑๒๒,๒๕๐ บาท ต่อเดือน  

       ๔.๕ ค่าเช่าแผงตลาดเทศบาล   จำนวน ๒,๗๘๗,๗๐๐  บาท



๓-๖

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จำนวน ๑๔๙,๑๐๐ บาท 

โดยตั้งตามสัญญาเช่าแผงตลาดเทศบาล ๒ และตลาดเทศบาล ๕

       ๔.๖ ค่าเช่าร้านแผงลอย   จำนวน ๗๘๔,๘๐๐  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๕๔  โดยตั้งตามสัญญาเช่า

แผงขายดอกไม้ธูปเทียนและเครื่องสักการะบูชาท้าวสุรนารีในอัตรา

เดือนละ ๖๕,๔๐๐ บาท

       ๔.๗ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร   จำนวน ๙,๐๐๐,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โดยตั้งจากการคำนวณ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่มีการผันผวนขึ้นลงไม่แน่นอน

       ๔.๘ ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.   จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โดยตั้งใกล้เคียงกับ

รายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณ ๒๕๕๓

       ๔.๙ เงินปันผลจากโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน   จำนวน ๒,๕๐๐  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โดยตั้งตามรายรับที่โรงพิมพ์ฯ

เคยจัดส่งให้

       ๔.๑๐ ค่าเช่ารถสุขาเคลื่อนที่   จำนวน ๗๒,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โดยตั้งใกล้เคียงกับ

รายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓

       ๔.๑๑ ค่าเช่ารถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล   จำนวน ๕๐,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เนื่องจากคาดว่ามี

สถานประกอบการที่มาขอใช้บริการเท่าเดิม

       ๔.๑๒ รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน  

จำนวน ๗๐๐,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เนื่องจากมีการจัดเก็บ

ค่าอนุญาตต่อสัญญา และค่าธรรมเนียมโอนสิทธิการเช่า โดยตั้ง

ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔

๕. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์ รวม ๒๐,๕๕๐,๐๐๐  บาท  แยกเป็น

       ๕.๑ เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากสถานธนานุบาล   จำนวน ๒๐,๕๕๐,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จำนวน ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท

โดยตั้งในอัตราร้อยละ ๓๐ ของกำไรสุทธิ ปี ๒๕๕๔ จากสถานธนานุบาล

แห่งที่ ๑ จำนวน ๘,๕๕๐,๐๐๐ บาท จากสถานธนานุบาล แห่งที่ ๒ 

ในอัตราร้อยละ ๓๐ ของกำไรสุทธิ ปี ๒๕๕๔  จำนวน ๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท

จากสถานธนานุบาล แห่งที่ ๓ ในอัตราร้อยละ ๓๐ ของกำไรสุทธิ ปี ๒๕๕๔

จำนวน ๕,๑๐๐,๐๐๐ บาท

๖. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม ๒๕,๖๙๙,๘๐๐  บาท  แยกเป็น



๓-๗

       ๖.๑ เงินที่มีผู้อุทิศให้   จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓

       ๖.๒ ค่าขายแบบแปลน   จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โดยตั้งใกล้เคียงกับ

รายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ เนื่องจากเป็นรายได้

ที่จัดเก็บได้ไม่แน่นอน

       ๖.๓ ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง   จำนวน ๑๒,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท

โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓

       ๖.๔ ค่าซ่อมผิวถนน   จำนวน ๕๐,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔

เนื่องจากเป็นรายได้ที่จัดเก็บได้ไม่แน่นอน

       ๖.๕ ค่ารักษาความสะอาดตลาดสาธารณะ   จำนวน ๓,๘๐๘,๘๐๐  บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จำนวน ๑๑๖,๔๐๐ บาท

โดยตั้งตามสัญญาอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าบริเวณจุดผ่อนผันต่าง ๆ

ที่เทศบาลกำหนดขึ้น ๗ จุด ได้แก่ จุดผ่อนผันไนท์บาซาร์  ถนนมนัส

ถนนจอมพล  ถนนสุรนารายณ์ ถนนช้างเผือก ถนนสุรนารี ถนนกุดั่น

ซอยสุขมาศ และจุดผ่อนผันถนนมุขมนตรี

       ๖.๖ เงินชดเชยค่าเสียหาย   จำนวน ๑๐,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท 

โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 

เนื่องจากเป็นรายได้ที่จัดเก็บได้ไม่แน่นอน

       ๖.๗ ค่าจำหน่ายเศษของ   จำนวน ๔๐๐,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โดยตั้งใกล้เคียงกับ

รายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ เนื่องจากเป็นรายได้

ที่จัดเก็บได้ไม่แน่นอน

       ๖.๘ ค่าทดสอบวัสดุ   จำนวน ๕๐,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โดยตั้งตามรายรับจริงที่จัดเก็บ

ได้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔

       ๖.๙ ค่าจำหน่ายกระแสไฟฟ้า   จำนวน ๑๔,๐๗๙,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้เป็นปีแรก เป็นรายได้จากการเดินระบบผลิต

ปุ๋ยอินทรีย์และกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จากศูนย์กำจัด

ขยะชุมชนเทศบาลนครนครราชสีมา

       ๖.๑๐ ค่าจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์   จำนวน ๒,๑๙๐,๐๐๐  บาท



๓-๘

ประมาณการไว้เป็นปีแรก เป็นรายได้จากการเดินระบบผลิต

ปุ๋ยอินทรีย์และกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จากศูนย์กำจัด

ขยะชุมชนเทศบาลนครนครราชสีมา

       ๖.๑๑ รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ   จำนวน ๑๐๐,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓

เนื่องจากเป็นรายได้ที่จัดเก็บได้ไม่แน่นอน

  

เงินช่วยเหลือ  รวม ๑๘๘,๐๐๐,๐๐๐  บาท

๗. หมวดเงินอุดหนุน รวม ๑๘๘,๐๐๐,๐๐๐  บาท  แยกเป็น

       ๗.๑ เงินอุดหนุนทั่วไปของเทศบาล   จำนวน ๑๘๘,๐๐๐,๐๐๐  บาท

ประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จำนวน ๔๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับอุดหนุนจากรัฐบาลใน

ปีงบประมาณ ๒๕๕๔



 

 

 

 

รายจ่ายตามแผนงาน 



๓-๙

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๕

เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  และการบริหารงานทั่วไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์             

การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๓. เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และให้การปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที่ มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย มีความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งมีอัตรา กำลังเพียงพอในการปฏิบัติงาน

๔. เพื่อให้การขยายงานด้านทะเบียนราษฎร  และด้านงานบัตรประจำตัวประชาชน   
เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับอัตราการเพิ่มของประชากรในปัจจุบัน
และอนาคต

๕. เพื่อให้การวางระบบฐานข้อมูลของเทศบาล ตลอดจนการวางแผนพัฒนา
เทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๖. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านกฎหมายและการจัดทำนิติกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง

๗. เพื่อให้บริการด้านข้อมูลสถิติและงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
๘. เพื่อให้การบริการด้านประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางเทศบาล และของทางราชการ
๙. เพื่อให้การวิจัยติดตามและประเมินผลงานของเทศบาลเป็นไปตามแผนและวัตถุประสงค์

๑๐. เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และการจัดหารายได้อื่น ๆ
ของเทศบาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๑๑. เพื่อให้การบริหารงานด้านการเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
๑๒. เพื่อให้การจัดเก็บสถิติและการคลัง  ดำเนินไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

งานที่ทำ
๑. การบริหารงานทั่วไป
๒. การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
๓. งานตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ 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



๓-๑๐

๔. งานตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ เช่น รับแจ้งการขอ
มีบัตรประจำตัวประชาชน มีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนภายใน
กำหนดเวลา หรือเกินกำหนดเวลา จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานส่งกองบัตร
ประจำตัวประชาชน กรมการปกครอง

๕. งานจัดตั้งเทศพาณิชย์  งานตรวจสอบ  รายงาน  ควบคุม  และดูแลกิจการพาณิชย์
๖. งานเก็บรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลในการวางแผนพัฒนา  การวิเคราะห์และคาดคะเน                

 รายได้รายจ่ายในอนาคต
๗. งานติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาของเทศบาล  ความก้าวหน้าและอุปสรรค
๘. งานจัดเก็บสถิติข้อมูลและวิเคราะห์งบประมาณ  งานเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับ               

การจัดทำงบประมาณ
๙. การปฏิบัติงานทางกฎหมาย การจัดทำนิติกรรม การสอบสวน การร้องทุกข์ดำเนิน

คดีตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล ควบคุมและตรวจสอบ
ดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๑๐. งานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล จัดทำประกาศ คำสั่งต่าง ๆ 
ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวของท้องถิ่น การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นอัน
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล การจัดรายการกระจายเสียงภายในเขตเทศบาลและวิทยุ
กระจายเสียง

๑๑. งานจัดเก็บและรับชำระเงินรายได้จากภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม  และรายได้อื่น
๑๒. งานวางแผนการจัดเก็บรายได้  และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้
๑๓. งานตรวจสอบ  การเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
๑๔. งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนามให้เป็นปัจจุบัน  เพื่อใช้ปรับข้อมูลแผนที่ภาษี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักปลัดเทศบาล งบประมาณรวม ๖๘,๓๑๔,๙๐๐      บาท
กองวิชาการและแผนงาน งบประมาณรวม ๑๗,๗๐๖,๕๐๐      บาท
สำนักการคลัง งบประมาณรวม ๒๑,๕๙๙,๑๐๐      บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๕

เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

๓-๑๑

งาน เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ

ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รวม หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

รหัส
บัญชี

-งานบริหารทั่วไป ๒๐,๒๖๑,๘๐๐ ๒,๕๓๑,๔๐๐ ๔๐,๐๑๗,๑๐๐ ๔,๒๔๐,๐๐๐ ๐ ๕๐,๐๐๐ ๑,๒๑๔,๖๐๐ ๖๘,๓๑๔,๙๐๐ สำนักปลัดเทศบาล ๑๑๑

-งานวางแผนสถิติและวิชาการ ๔,๘๐๔,๗๐๐ ๙๘๐,๘๐๐ ๑๐,๕๘๑,๕๐๐ ๗๒,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๖๗,๕๐๐ ๑๗,๗๐๖,๕๐๐ กองวิชาการและ 

แผนงาน

๑๑๒

-งานบริหารงานคลัง ๑๕,๑๗๒,๖๐๐ ๒,๙๐๖,๐๐๐ ๓,๐๒๘,๗๐๐ ๐ ๐ ๐ ๔๙๑,๘๐๐ ๒๑,๕๙๙,๑๐๐ สำนักการคลัง ๑๑๓

          รวมจ่ายทั้งสิ้น ๔๐,๒๓๙,๑๐๐ ๖,๔๑๘,๒๐๐ ๕๓,๖๒๗,๓๐๐ ๔,๓๑๒,๐๐๐ ๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๒,๘๗๓,๙๐๐ ๑๐๗,๖๒๐,๕๐๐



๓-๑๒

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๕

เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการรักษาความสงบสุขเรียบร้อยและความมั่นคงดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาล
๓. เพื่อให้การบริหารและวางแผนงานเทศกิจเป็นระบบและต่อเนื่อง
๔. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   และลดความเสียหายอัน                    

เนื่องจากสาธารณภัย  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๕. เพื่อให้การดำเนินงานมีการเตรียมความพร้อมในทุก ๆ  ด้านสามารถรองรับสถานการณ์ของภัย             

ทุกประเภทที่เกิดขึ้น  ทั้งก่อนเกิดภัย  และหลังเกิดภัย
๖. เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการวางแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  แผนป้องกันภัยและระงับอัคคีภัย             

ให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย
๗. เพื่อให้การดำเนินงานด้านศูนย์วิทยุสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่ทำ
๑. งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการที่น่ารังเกียจและอาจ

เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
๒. งานควบคุมตรวจสอบดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๓. งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าว เพื่อเสนอแนะวางแผนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ
๔. งานประสานงานกับจังหวัดและอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
๕. งานด้านธุรการทั่วไป  ด้านวิทยุสื่อสาร  และด้านที่เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๖. การจัดทำแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  และแผนป้องกันภัยและระงับอัคคีภัย
๗. การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อ

มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักปลัดเทศบาล งบประมาณรวม ๒๗,๗๔๕,๖๐๐      บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๕

เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๓-๑๓

งาน เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ

ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รวม หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

รหัส
บัญชี

-งานเทศกิจ ๑,๕๗๗,๘๐๐ ๑,๔๑๕,๖๐๐ ๑,๓๙๙,๑๐๐ ๑๑,๖๐๐ ๐ ๐ ๐ ๔,๔๐๔,๑๐๐ สำนักปลัดเทศบาล ๑๒๒

-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย

๖,๕๐๕,๕๐๐ ๕,๔๘๕,๖๐๐ ๔,๓๙๑,๗๐๐ ๕๒๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๖,๔๓๓,๗๐๐ ๒๓,๓๔๑,๕๐๐ สำนักปลัดเทศบาล ๑๒๓

          รวมจ่ายทั้งสิ้น ๘,๐๘๓,๓๐๐ ๖,๙๐๑,๒๐๐ ๕,๗๙๐,๘๐๐ ๕๓๖,๖๐๐ ๐ ๐ ๖,๔๓๓,๗๐๐ ๒๗,๗๔๕,๖๐๐



๓-๑๔

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๕

เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การดำเนินงานจัดการศึกษาของเทศบาลนครนครราชสีมา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

มีความคล่องตัวในการบริหารงาน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น
๒. เพื่อปรับปรุงระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา 

ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น โดยเน้นให้นักเรียนมีคุณภาพที่ดี
ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๔

๓. เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
นครราชสีมามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่ง ๆ ขึ้น

งานที่ทำ
๑. งานสารบรรณ  งานบริหารงานบุคคล  งานจัดซื้อ - จัดจ้าง การเบิกจ่ายเงินพัสดุ 

การจัดทำฎีกา เงินอุดหนุนจากรัฐบาลและงบประมาณของเทศบาล
๒. งานควบคุมดูแลกิจการโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
๓. งานตรวจสอบหลักฐาน เอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน
๔. งานดูแลจัดเตรียมและให้บริการวัสดุอุปกรณ์ คู่มือครู สื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียน
๕. งานจัดตั้งและส่งเสริมสมาคมครู นักเรียนและมูลนิธิต่าง ๆ ตลอดจนตั้งกรรมการศึกษา

ของโรงเรียนและส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
๖. งานเผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่าง ๆ กฎระเบียบ และนโยบายของทางราชการอันเกี่ยวกับการ

ดำเนินงานของโรงเรียน
๗. งานสำรวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา
๘. งานจัดเก็บวิเคราะห์และวิจัยข้อมูลสถิติทางการศึกษา
๙. งานให้บริการทางการศึกษาทั่วไปด้วยการนิเทศ ให้คำปรึกษาและแนะนำปัญหาทางวิชาการ

๑๐. งานประชุม อบรม สัมมนา ประสานงาน และให้บริการทางด้านวิชาการ
๑๑. งานส่งเสริมคุณภาพและควบคุมมาตรฐานทางการศึกษา
๑๒. งานตรวจตราสอดส่องดูแลความประพฤติของนักเรียน
๑๓. งานสำรวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเพื่อให้เข้าเรียน  ตามพระราชบัญญัติ ประถมศึกษา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักการศึกษา งบประมาณรวม ๑๘๕,๕๗๘,๙๐๐      บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๕

เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานการศึกษา

๓-๑๕

งาน เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ

ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รวม หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

รหัส
บัญชี

-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ๕,๙๒๒,๘๐๐ ๕๗๒,๒๐๐ ๑,๘๘๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๒๑,๕๐๐ ๘,๔๒๖,๕๐๐ สำนักการศึกษา ๒๑๑

-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม

ศึกษา

๓,๐๐๒,๕๐๐ ๕,๔๕๗,๐๐๐ ๗๔,๓๗๕,๖๐๐ ๑,๙๓๐,๐๐๐ ๔๗,๖๖๘,๐๐๐ ๐ ๕,๒๙๕,๑๐๐ ๑๓๗,๗๒๘,๒๐๐ สำนักการศึกษา ๒๑๒

-งานระดับมัธยมศึกษา ๐ ๒,๖๔๓,๘๐๐ ๒๑,๒๖๖,๐๐๐ ๑,๓๔๗,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๒,๒๖๘,๗๐๐ ๒๗,๘๒๕,๕๐๐ สำนักการศึกษา ๒๑๓

-งานศึกษาไม่กำหนดระดับ ๒,๑๓๗,๘๐๐ ๑,๕๔๙,๕๐๐ ๕,๙๖๑,๗๐๐ ๑,๖๘๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๒๖๔,๗๐๐ ๑๑,๕๙๘,๗๐๐ สำนักการศึกษา ๒๑๔

          รวมจ่ายทั้งสิ้น ๑๑,๐๖๓,๑๐๐ ๑๐,๒๒๒,๕๐๐ ๑๐๓,๔๘๓,๓๐๐ ๔,๙๙๒,๐๐๐ ๔๗,๙๖๘,๐๐๐ ๐ ๗,๘๕๐,๐๐๐ ๑๘๕,๕๗๘,๙๐๐



๓-๑๖

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๕

เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป  การบริหารงานบุคคล  พัสดุ การเงิน

และงบประมาณ  การประสานงานการปฏิบัติงาน  กับหน่วยงานอื่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
และมีประสิทธิภาพ

๒. เพื่อให้การวางแผนและจัดทำแผนงาน  โครงการ  สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุข   โดยมีการ
จัดทำและรวบรวมข้อมูลข่าวสาร  แผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ

๓. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  ทางด้านสาธารณสุข   ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร   
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง และครอบครัวให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกาย   
และจิตใจ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข

๕. เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วย และอัตราการตายของทารก เด็กแรกเกิด เด็กก่อนวัยเรียน  เด็กวัยเรียน
หญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ประชาชนผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป

๖. เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่าง ๆ ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดไปยังบุคคลและสิ่งแวดล้อม
๗. เพื่อควบคุมการประกอบกิจการประเภทต่าง ๆ  ให้ถูกสุขลักษณะไม่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญ   

และไม่เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
๘. เพื่อให้ประชาชน ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองให้ปลอดภัย และได้รับความเป็นธรรมจากการใช้บริการ

จากการประกอบกิจการค้าประเภทต่าง ๆ
๙. เพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนทั่วไป  นักเรียน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  

โดยจัดบริการทางด้านทันตสาธารณสุข   การชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ ให้บริการรังสีวินิจฉัยจัดหายา    
และเวชภัณฑ์เพื่อการบำบัดรักษาโรคการจัดบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานแก่ผู้มีรายได้น้อยและบุคคล
ผู้ควรได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลในสังคม

งานที่ทำ
๑. งานบริหารการเงินและงบประมาณ   ตรวจสอบจัดทำบัญชีเก็บรักษาและควบคุมเอกสารการเงิน
๒. งานบริหารงานพัสดุ  จัดทำบัญชีและควบคุมดูแลการเบิกจ่ายพัสดุ  และครุภัณฑ์
๓. งานวางแผน  ประสานงานการจัดทำแผนงาน  โครงการและแผนปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงาน

และจัดทำรายงานประจำปี
๔. งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางวิชาการ  ฝึกอบรม   ศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข
๕. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก   สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคขั้นพื้นฐาน   เฝ้าระวังภาวะโภชนาการในเด็ก

ให้บริการวางแผนครอบครัวและคุมกำเนิด
๖. จัดบริการอนามัยโรงเรียนแก่โรงเรียนประถมศึกษา  ให้สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพจิต 

ตรวจสุขภาพนักเรียน  สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  รักษาอาการเจ็บป่วยและความผิดปกติของร่างกาย
๗. ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญ  เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา  ควบคุมแมลงและพาหะนำโรค  

ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะนำโรคติดต่อ



๓-๑๗

๘. งานสาธารณสุข  ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  (ศสมช.)  กลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.)  พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

๙. พัฒนาความรู้ด้านสุขภาพ  แก่ประชาชนให้สามารถพึ่งตนเองได้
๑๐. พัฒนาชุมชนด้านการสาธารณสุขไปสู่การมีสุขภาพดีถ้วนหน้า  ตามโครงการเมืองคุณย่าน่าอยู่
๑๑. จัดให้มีการศึกษาดูงาน  แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างชุมชน
๑๒. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยง   ควบคุมและกำจัดสุนัขไม่มีเจ้าของ
๑๓. งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
๑๔. งานควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

เช่น  โรงแรม  โรงฆ่าสัตว์  สระว่ายน้ำ  สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง  สถานที่แต่งผม ฯลฯ
๑๕. งานควบคุมป้องกัน  แก้ไขเหตุรำคาญ  และมลภาวะ
๑๖. งานควบคุมและดูแลการสุขาภิบาลตลาดสด
๑๗. งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร
๑๘. งานปฐมพยาบาล  ฉีดยา  ทำแผล  ผ่าตัดเล็ก  ตรวจรักษาผู้ป่วยภายใต้การควบคุมของแพทย์
๑๙. ให้บริการทันตกรรมภายในสำนักงานและบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ในโอกาสต่าง ๆ
๒๐. เผยแพร่ทันตสุขศึกษาและดูแลทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา
๒๑. ให้บริการชันสูตรทางโลหิตวิทยา  จุลชีววิทยา  พยาธิวิทยา  ตรวจชิ้นเนื้อและชันสูตรวัตถุพยาน
๒๒. ให้บริการรังสีวินิจฉัยและตรวจพิเศษ  เช่น  ตรวจคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้า

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบประมาณรวม ๓๓,๔๓๖,๘๐๐      บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๕

เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานสาธารณสุข

๓-๑๘

งาน เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ

ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รวม หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

รหัส
บัญชี

-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข

๕,๔๘๘,๕๐๐ ๑,๓๔๒,๙๐๐ ๒,๒๘๕,๐๐๐ ๗๗๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๕๒๑,๘๐๐ ๑๐,๔๑๓,๒๐๐ สำนักการสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

๒๒๑

-งานบริการสาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอื่น

๔,๗๖๑,๗๐๐ ๑,๒๘๒,๙๐๐ ๓,๗๗๘,๑๐๐ ๐ ๙๖๐,๐๐๐ ๐ ๗๕,๘๐๐ ๑๐,๘๕๘,๕๐๐ สำนักการสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

๒๒๓

-งานศูนย์บริการสาธารณสุข ๙,๗๗๑,๗๐๐ ๗๖๙,๑๐๐ ๑,๓๑๑,๓๐๐ ๓๑๓,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๑๒,๑๖๕,๑๐๐ สำนักการสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

๒๒๔

          รวมจ่ายทั้งสิ้น ๒๐,๐๒๑,๙๐๐ ๓,๓๙๔,๙๐๐ ๗,๓๗๔,๔๐๐ ๑,๐๘๘,๐๐๐ ๙๖๐,๐๐๐ ๐ ๕๙๗,๖๐๐ ๓๓,๔๓๖,๘๐๐



๓-๑๙

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๕

เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห์

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานสังคมสงเคราะห์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่ทำ
๑. งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้ขาดแคลนไร้ที่พึ่ง
๒. งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
๓. งานสงเคราะห์เด็ก  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
๔. งานสงเคราะห์ครอบครัว  และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว
๕. งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่าง ๆ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองสวัสดิการสังคม งบประมาณรวม ๔,๙๓๗,๘๐๐      บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๕

เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานสังคมสงเคราะห์

๓-๒๐

งาน เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ

ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รวม หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

รหัส
บัญชี

-งานสวัสดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์

๙๕๑,๘๐๐ ๐ ๓,๙๘๖,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๔,๙๓๗,๘๐๐ กองสวัสดิการสังคม ๒๓๒

          รวมจ่ายทั้งสิ้น ๙๕๑,๘๐๐ ๐ ๓,๙๘๖,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๔,๙๓๗,๘๐๐



๓-๒๑

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๕

เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การวางแผนด้านการบริการสาธารณะในเขตเทศบาล  เป็นไปอย่างเหมาะสมและ                     

สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
๒. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับงานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อบริหารจัดการด้านสวนสาธารณะ  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  งานขยายพันธุ์ไม้  งานตกแต่ง

บริเวณสถานที่ราชการ  การดูแลรักษาพันธุ์ไม้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์

๔. เพื่อให้บริการสาธารณะแก่ชุมชน
๕. เพื่อให้การดำเนินงานด้านการสำรวจออกแบบด้านวิศวกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๖. เพื่อดำเนินการด้านการบำบัดน้ำเสียและกำจัดขยะมูลฝอย ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์
๗. เพื่อให้การรักษาความสะอาดถนน   ทางเท้า  ที่สาธารณะตลอดจนการเก็บรวบรวมขนถ่ายมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดความสะอาดสวยงามแก่บ้านเมือง

งานที่ทำ
๑. จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างถนนหนทาง  คูคลอง
๒. งานติดตั้งซ่อมบำรุงรักษา  และแก้ไขปัญหาไฟฟ้าสาธารณะ
๓. งานจัดสถานที่ในงานพิธี  และงานประเพณีต่าง ๆ
๔. ตรวจสอบและบำรุงรักษาซ่อมแซมถนน  ทางเท้า  ตรอก ซอย  สะพาน  และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดเสียหาย
๕. การสำรวจ  ออกแบบ  คำนวณด้านวิศวกรรมถนน  สะพานและสิ่งก่อสร้างอื่น
๖. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  รวมถึงวางโครงการและก่อสร้างด้านวิศวกรรมงานอาคาร  และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
๗. การจัดให้มีสวนสาธารณะ  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  สนามเด็กเล่น
๘. งานดูแล  บำรุงรักษาต้นไม้  และการขยายพันธุ์ไม้ต่าง ๆ
๙. งานประดับตกแต่งสถานที่ที่เกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่าง ๆ

๑๐. ให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม  งานอาคาร  และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
๑๑. ดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
๑๒. งานตรวจสอบการรับน้ำเสีย  จากอาคารสถานประกอบการต่าง ๆ  ในเขตควบคุมการบำบัด                  

น้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย
๑๓. ตรวจสอบควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารสถานประกอบการให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล

และมิให้ปล่อยน้ำเสียทำลายสภาพแวดล้อมของธรรมชาติ
๑๔. งานตรวจสอบ  วิเคราะห์คุณภาพน้ำจากโรงบำบัดน้ำเสีย  แหล่งธรรมชาติและน้ำเสียน้ำทิ้ง
๑๕. งานรับเรื่องราวคำร้องขออนุญาตต่อท่อเชื่อมท่อน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง  รวมทั้งการสำรวจทำผังแนวท่อ

และประมาณการจำนวนผู้ขออนุญาต
๑๖. งานประมาณราคาและจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียม  และค่าใบอนุญาตขอต่อท่อน้ำเสียน้ำทิ้ง

รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ขออนุญาตต่อท่อเชื่อม



๓-๒๒

๑๗. งานรักษาความสะอาด  ถนน  ทางเท้า  และที่สาธารณะ  รวมทั้งการเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๑๘. งานออกแบบระบบการระบายน้ำทั่วไป  และระบบบำบัดน้ำเสีย
๑๙. งานควบคุม  ดูแล  ระบบระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบประมาณรวม ๕๗,๑๓๖,๒๐๐      บาท
สำนักการช่าง งบประมาณรวม ๑๓๑,๙๗๘,๖๐๐      บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๕

เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานเคหะและชุมชน

๓-๒๓

งาน เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ

ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รวม หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

รหัส
บัญชี

-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน

๕,๑๗๔,๕๐๐ ๑๐๘,๙๐๐ ๑,๔๘๐,๐๐๐ ๔๒๖,๐๐๐ ๐ ๐ ๑,๒๗๔,๕๐๐ ๘,๔๖๓,๙๐๐ สำนักการช่าง ๒๔๑

-งานไฟฟ้าถนน ๒,๕๓๗,๘๐๐ ๒,๒๙๐,๑๐๐ ๑,๙๔๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๒๐,๒๐๓,๓๐๐ ๒๖,๙๗๑,๒๐๐ สำนักการช่าง ๒๔๒

-งานสวนสาธารณะ ๑,๓๕๙,๐๐๐ ๔,๐๒๗,๐๐๐ ๑๔,๙๑๙,๐๐๐ ๙๕๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๒๑,๒๖๐,๐๐๐ สำนักการช่าง ๒๔๓

-งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ๒,๐๓๒,๑๐๐ ๑,๓๕๑,๒๐๐ ๘,๒๘๗,๐๐๐ ๕,๕๘๐,๐๐๐ ๐ ๑๔,๐๓๑,๐๐๐ ๐ ๓๑,๒๘๑,๓๐๐ สำนักการช่าง ๒๔๔

-งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ๕,๘๒๖,๖๐๐ ๒๗,๗๙๐,๘๐๐ ๑๘,๑๙๓,๒๐๐ ๓,๐๐๐ ๐ ๐ ๕,๓๒๒,๖๐๐ ๕๗,๑๓๖,๒๐๐ สำนักการสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

๒๔๔

-งานบำบัดน้ำเสีย ๒,๕๒๖,๖๐๐ ๔,๘๐๔,๖๐๐ ๖,๒๙๖,๐๐๐ ๕,๐๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๒๕,๓๕๕,๐๐๐ ๔๔,๐๐๒,๒๐๐ สำนักการช่าง ๒๔๕

          รวมจ่ายทั้งสิ้น ๑๙,๔๕๖,๖๐๐ ๔๐,๓๗๒,๖๐๐ ๕๑,๑๑๕,๒๐๐ ๑๑,๙๘๔,๐๐๐ ๐ ๑๔,๐๓๑,๐๐๐ ๕๒,๑๕๕,๔๐๐ ๑๘๙,๑๑๔,๘๐๐



๓-๒๔

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๕

เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารสวัสดิการสังคม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ

มีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานพัฒนาชุมชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่ทำ
๑. งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชน
๒. งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
๓. งานจัดระเบียบชุมชน
๔. งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนในชุมชน
๕. งานจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนในชุมชน
๖. งานดำเนินการพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรม การศึกษา และสุขาภิบาล  สิ่งแวดล้อม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองสวัสดิการสังคม งบประมาณรวม ๒๗,๖๙๘,๖๐๐      บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๕

เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๓-๒๕

งาน เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ

ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รวม หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

รหัส
บัญชี

-งานบริหารทั่วไป ๙๕๐,๔๐๐ ๑,๖๙๖,๒๐๐ ๒,๔๔๘,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๒,๘๔๗,๓๐๐ ๘,๑๙๑,๙๐๐ กองสวัสดิการสังคม ๒๕๑

-งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน

๒,๘๕๕,๙๐๐ ๐ ๙,๒๔๗,๘๐๐ ๐ ๕,๘๑๐,๐๐๐ ๐ ๑,๕๙๓,๐๐๐ ๑๙,๕๐๖,๗๐๐ กองสวัสดิการสังคม ๒๕๒

          รวมจ่ายทั้งสิ้น ๓,๘๐๖,๓๐๐ ๑,๖๙๖,๒๐๐ ๑๑,๖๙๕,๘๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๕,๘๑๐,๐๐๐ ๐ ๔,๔๔๐,๓๐๐ ๒๗,๖๙๘,๖๐๐



๓-๒๖

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๕

เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในเขตเทศบาล
๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีต่าง ๆ
๓. เพื่อให้การบริการด้านประชาสัมพันธ์  ข้อมูล  ข่าวสาร  เกี่ยวกับกิจกรรมด้านการศาสนา  

และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

งานที่ทำ
๑. การจัดกิจกรรมทางศาสนาในวันสำคัญต่าง ๆ    ได้แก่  วันสงกรานต์  วันลอยกระทง  

วันเข้าพรรษา ฯลฯ
๒. จัดทำแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมศาสนา ศีลธรรม จริยธรรมและ

งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
๓. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับงานประเพณีต่าง ๆ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักการศึกษา งบประมาณรวม ๑๐,๕๔๘,๔๐๐      บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๕

เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

๓-๒๗

งาน เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ

ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รวม หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

รหัส
บัญชี

-งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ๗๘๑,๑๐๐ ๐ ๙,๐๘๖,๘๐๐ ๐ ๐ ๐ ๖๘๐,๕๐๐ ๑๐,๕๔๘,๔๐๐ สำนักการศึกษา ๒๖๓

          รวมจ่ายทั้งสิ้น ๗๘๑,๑๐๐ ๐ ๙,๐๘๖,๘๐๐ ๐ ๐ ๐ ๖๘๐,๕๐๐ ๑๐,๕๔๘,๔๐๐



๓-๒๘

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๕

เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การบริหารกิจการทั่วไปของสำนักการช่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๒. เพื่อวางแผนด้านการบริการสาธารณะในเขตเทศบาล
๓. เพื่อให้การดำเนินงานด้านสถาปัตยกรรม  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์
๔. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับงานควบคุมอาคารและผังเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๕. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับงานสาธารณูปโภคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์
๖. เพื่อให้การดำเนินงานด้านซ่อมเครื่องจักรกลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่ทำ
๑. เกี่ยวกับการบริหารงานในหน้าที่ของสำนักการช่างทั่วไป
๒. เกี่ยวกับงานด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์
๓. เกี่ยวกับการออกแบบ เขียนแบบ วางโครงการจัดทำผังให้คำปรึกษาทางด้านสถาปัตยกรรม

และมัณฑนศิลป์อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
๔. งานควบคุมการก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรมของอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
๕. ตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ  ตามกฎหมาย
๖. บริการแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชน
๗. เกี่ยวกับงานควบคุมอาคารและผังเมือง
๘. ควบคุมตรวจสอบ   ออกแบบ  เขียนแบบ  สำรวจ  ตรวจสอบข้อมูลสถิติและรายละเอียดต่าง ๆ

เกี่ยวกับผังเมือง
๙. ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ

เกี่ยวกับความต้องการของอาคารและสิ่งก่อสร้างที่ออกแบบรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑๐. เกี่ยวกับงานซ่อมเครื่องจักรกล   ควบคุมการใช้  การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลต่าง ๆ จัดทำทะเบียนควบคุม

การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล  ให้คำแนะนำการใช้เครื่องจักรกลให้ถูกต้อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักการช่าง งบประมาณรวม ๒๙,๐๐๗,๙๐๐      บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๕

เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๓-๒๙

งาน เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ

ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รวม หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

รหัส
บัญชี

-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ๘,๔๑๕,๘๐๐ ๗,๓๓๐,๑๐๐ ๑๓,๒๑๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๔๗,๐๐๐ ๒๙,๐๐๗,๙๐๐ สำนักการช่าง ๓๑๒

          รวมจ่ายทั้งสิ้น ๘,๔๑๕,๘๐๐ ๗,๓๓๐,๑๐๐ ๑๓,๒๑๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๔๗,๐๐๐ ๒๙,๐๐๗,๙๐๐



๓-๓๐

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๕

เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย์

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองให้ปลอดภัยและได้รับความเป็นธรรมจากการใช้

บริการตลาดสด
๒. เพื่อควบคุมการประกอบการตลาดให้ถูกสุขลักษณะ  ไม่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญและไม่เกิดมลพิษ

 ต่อสิ่งแวดล้อม
๓. เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการเนื้อสัตว์ที่สะอาด  ปลอดภัย  ปราศจากโรคติดต่อจากสัตว์

งานที่ทำ
๑. งานควบคุมและดูแลสุขาภิบาลตลาดสด
๒. งานควบคุมดูแลผู้ประกอบการในตลาดสด  ให้มีสุขภาพอนามัยดี
๓. ควบคุมการฆ่าสัตว์   ตรวจโรคสัตว์   ดูแลรักษาความสะอาดโรงฆ่าสัตว์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบประมาณรวม ๑,๙๑๕,๘๐๐      บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๕

เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานการพาณิชย์

๓-๓๑

งาน เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ

ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รวม หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

รหัส
บัญชี

-งานตลาดสด ๓๔๔,๒๐๐ ๙๔๗,๖๐๐ ๓๘๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๔๔,๐๐๐ ๑,๘๖๕,๘๐๐ สำนักการสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

๓๓๓

-งานโรงฆ่าสัตว์ ๐ ๐ ๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๕๐,๐๐๐ สำนักการสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

๓๓๔

          รวมจ่ายทั้งสิ้น ๓๔๔,๒๐๐ ๙๔๗,๖๐๐ ๔๓๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๔๔,๐๐๐ ๑,๙๑๕,๘๐๐



๓-๓๒

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๕

เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านการดำเนินงานอื่น 
แผนงานงบกลาง

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การบริหารงานที่ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดโดยเฉพาะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. เพื่อให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ  เอกชนและองค์กรอื่นใดเป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้
๓. เพื่อให้การบริหารงานตามข้อผูกพันกับหน่วยงานอื่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๔. เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

งานที่ทำ
๑. บริหารงานเกี่ยวกับการชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย
๒. บริหารงานตามข้อผูกพันที่มีตามกฎหมายหรือผูกพันไว้กับบุคคลภายนอก
๓. ตั้งเงินสำรองจ่ายเพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินและจำเป็น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักปลัดเทศบาล งบประมาณรวม ๑๓๓,๒๗๕,๙๐๐      บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๕

เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานงบกลาง

๓-๓๓

งาน เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ

ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รวม หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

รหัส
บัญชี

-งานงบกลาง ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๓๓,๒๗๕,๙๐๐ สำนักปลัดเทศบาล ๔๑๑

          รวมจ่ายทั้งสิ้น ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๓๓,๒๗๕,๙๐๐



 

 

 

 

รายจ่ายงบกลาง 

 

 

 

 

 



๓-๓๔

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายงบกลาง

รายจ่ายงบกลาง    ตั้งไว้ ๑๓๓,๒๗๕,๙๐๐  บาท               แยกเป็น   

             ๑. รายจ่ายตามข้อผูกพัน   ตั้งไว้ ๓๓,๓๔๒,๙๐๐  บาท

          ๑.๑ เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ที่ไม่ใช่ตำแหน่งครู        ตั้งไว้

๓,๕๗๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินค่าครองชีพผู้รับ

บำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๒ และฉบับเพิ่มเติม
ปรากฎในด้านการดำเนินงานอื่น 

แผนงานงบกลาง

       งานงบกลาง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน          ๓,๕๗๐,๐๐๐  บาท

          ๑.๒ เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม   ตั้งไว้ ๑๑,๐๔๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมโดยให้หักในอัตราร้อยละ ๑๐

ของค่าจ้างที่จ่ายให้แก่พนักงานจ้าง โดยคำนวณตามอัตราพนักงานจ้าง

ของเทศบาลนครนครราชสีมา จำนวน ๑,๒๓๕ คน

     + จ่ายจากเงินรายได้ จำนวน ๑,๑๘๔ คน เป็นเงิน ๑๐,๓๙๐,๐๐๐ บาท

     + จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๕๑ คน เป็นเงิน ๖๕๐,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๑๑,๐๔๐,๐๐๐ บาท
ปรากฎในด้านการดำเนินงานอื่น 

แผนงานงบกลาง

       งานงบกลาง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน          ๑๐,๓๙๐,๐๐๐  บาท

       งานงบกลาง (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน          ๖๕๐,๐๐๐  บาท

          ๑.๓ ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร   ตั้งไว้ ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเครื่องหมายจราจร การปรับปรุง

แก้ไขสิ่งจำเป็นในด้านการจราจร เพื่อให้เกิดความสะดวก  ปลอดภัย 

แก่ประชาชนทั่วไปและเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขต

เทศบาลนครนครราชสีมา ซึ่งเทศบาลพิจารณาตั้งจ่ายจากรายได้ประเภท

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าปรับที่ได้จากผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติ

จราจรทางบก ฯลฯ จึงได้จัดทำโครงการใช้จ่ายด้านการจราจร เป็นเงิน 

๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านการดำเนินงานอื่น 

แผนงานงบกลาง



๓-๓๕

       งานงบกลาง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน          ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท

          ๑.๔ เงินทุนสำหรับการศึกษา   ตั้งไว้ ๑,๓๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินทุนการศึกษาของสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล

ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
ปรากฎในด้านการดำเนินงานอื่น 

แผนงานงบกลาง

       งานงบกลาง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน          ๑,๓๐๐,๐๐๐  บาท

          ๑.๕ เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ   ตั้งไว้ ๓,๒๕๕,๒๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพ

จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  โดยการ

สนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมการ

ดำเนินงานและต้องออกสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของค่าบริการ

ที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ปรากฎในด้านการดำเนินงานอื่น 

แผนงานงบกลาง

       งานงบกลาง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน          ๓,๒๕๕,๒๐๐  บาท

          ๑.๖ เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น   ตั้งไว้ ๑๑,๑๗๗,๗๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ในอัตราร้อยละ ๒ ของรายได้

ประจำปีตามงบประมาณทั่วไป ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร  เงินกู้

เงินที่มีผู้อุทิศให้หรือเงินอุดหนุน ตามนัยหนังสือจังหวัด ด่วนมาก 

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๗๙๘ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ ซึ่งได้คำนวณ

จากรายได้ประจำปีตามงบประมาณทั่วไป จำนวน ๗๕๐,๘๘๑,๐๐๐ บาท

หักด้วยเงินที่มีผู้อุทิศให้ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท เงินอุดหนุน ๑๘๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

คงเหลือยอดที่นำมาคำนวณ ๕๕๘,๘๘๑,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๒ เป็นเงิน

๑๑,๑๗๗,๖๒๐ บาท จึงตั้งจ่ายไว้ ๑๑,๑๗๗,๗๐๐ บาท
ปรากฎในด้านการดำเนินงานอื่น 

แผนงานงบกลาง

       งานงบกลาง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน          ๑๑,๑๗๗,๗๐๐  บาท

       ๒. เงินสำรองจ่าย   ตั้งไว้ ๒๐,๖๔๖,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑

ข้อ ๑๙
ปรากฎในด้านการดำเนินงานอื่น 

แผนงานงบกลาง

       งานงบกลาง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน          ๒๐,๐๓๖,๐๐๐  บาท



๓-๓๖

       งานงบกลาง (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน          ๖๑๐,๐๐๐  บาท

       ๓. เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ   ตั้งไว้ ๖๖,๒๘๗,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการการประปา  เป็นเงิน

๖๕,๘๓๕,๐๐๐  บาท  เพื่อใช้ในกิจการประปา และสถานีขนส่ง

แห่งที่ ๑  เป็นเงิน  ๔๕๒,๐๐๐  บาท เพื่อใช้ในการบริหารงาน

ของสถานีขนส่งแห่งที่ ๑
ปรากฎในด้านการดำเนินงานอื่น 

แผนงานงบกลาง

       งานงบกลาง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน          ๖๖,๒๘๗,๐๐๐  บาท

       ๔. เงินช่วยค่าทำศพ   ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าทำศพกรณีพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลนคร

นครราชสีมาตายระหว่างรับราชการ
ปรากฎในด้านการดำเนินงานอื่น 

แผนงานงบกลาง

       งานงบกลาง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน          ๑๐๐,๐๐๐  บาท

       ๕. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   ตั้งไว้ ๖,๐๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา

จำนวน ๑,๐๐๐  คน ๆ ละ ๕๐๐ บาท ต่อเดือน
ปรากฎในด้านการดำเนินงานอื่น 

แผนงานงบกลาง

       งานงบกลาง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน          ๖,๐๐๐,๐๐๐  บาท

       ๖. เบี้ยยังชีพคนพิการ   ตั้งไว้ ๖,๐๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการในเขตเทศบาลนคร

นครราชสีมา จำนวน ๑,๐๐๐ คน ๆ ละ ๕๐๐ บาท ต่อเดือน
ปรากฎในด้านการดำเนินงานอื่น 

แผนงานงบกลาง

       งานงบกลาง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน          ๖,๐๐๐,๐๐๐  บาท

       ๗. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   ตั้งไว้ ๙๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา

จำนวน ๑๕๐ คน ๆ ละ ๕๐๐ บาท ต่อเดือน
ปรากฎในด้านการดำเนินงานอื่น 

แผนงานงบกลาง

       งานงบกลาง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน          ๓๒๔,๐๐๐  บาท

       งานงบกลาง (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน          ๕๗๖,๐๐๐  บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  ๙๖,๐๖๐,๕๐๐   บาท แยกเป็น

- รายจ่ายประจำ  ตั้งไว้ ๘๘,๔๑๒,๒๐๐   บาท

    จ่ายจากรายได้  ตั้งไว้ ๘๘,๔๑๒,๒๐๐   บาท

    จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ตั้งไว้ ๐   บาท

- รายจ่ายเพื่อการลงทุน  ตั้งไว้ ๗,๖๔๘,๓๐๐   บาท

รายจ่ายประจำ   ตั้งไว้ ๘๘,๔๑๒,๒๐๐  บาท             แยกเป็น       

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ    ตั้งไว้ ๒๘,๓๔๕,๑๐๐  บาท

เงินเดือน    ตั้งไว้ ๒๖,๐๒๗,๒๐๐  บาท 

       - เงินเดือน / ค่าตอบแทนผู้บริหารเทศบาล   ตั้งไว้ ๒,๗๓๗,๐๐๐  บาท

            + เงินเดือนนายกเทศมนตรี / รองนายกเทศมนตรี   ตั้งไว้ ๑,๗๗๗,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ ๔๖,๒๘๐ บาท

รองนายกเทศมนตรี  จำนวน  ๔  อัตรา ๆ เดือนละ ๒๕,๔๕๐ บาท
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๗๗๗,๐๐๐ บาท

            + ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี / รองนายกเทศมนตรี  

ตั้งไว้ ๔๘๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ

๑๐,๐๐๐ บาท รองนายกเทศมนตรี จำนวน ๔ อัตรา ๆ เดือนละ ๗,๕๐๐ บาท
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี / รองนายกเทศมนตรี   ตั้งไว้ ๔๘๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ

๑๐,๐๐๐ บาท รองนายกเทศมนตรี จำนวน ๔ อัตรา ๆ เดือนละ ๗,๕๐๐ บาท
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท

       - เงินเดือนพนักงานเทศบาล   ตั้งไว้ ๒๑,๓๙๙,๑๐๐  บาท



๓-๑-๒

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  และเงินปรับปรุงเงินเดือน

ประจำปี
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๔,๘๗๙,๗๐๐ บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานเทศกิจ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๗๔,๗๐๐ บาท

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖,๐๔๔,๗๐๐ บาท

       - เงินเพิ่มต่างๆ   ตั้งไว้ ๗๑๔,๑๐๐  บาท

            + เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล

ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง   ตั้งไว้ ๑๘๙,๔๐๐  บาท
สำหรับจ่ายให้พนักงานเทศบาล เป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล  

ผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๖๗,๐๐๐ บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๒,๔๐๐ บาท

            + เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล   ตั้งไว้ ๙๗,๕๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๗,๐๐๐ บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗๐,๕๐๐ บาท

            + ค่าตอบแทนรายเดือน   ตั้งไว้ ๔๒๗,๒๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาล  ระดับ  ๙  เดือนละ

๑๐,๐๐๐  บาท  รองปลัดเทศบาล  ระดับ  ๙  จำนวน  ๒  อัตรา เดือนละ ๑๐,๐๐๐

บาท และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ระดับ ๘ เดือนละ ๕,๖๐๐ บาท
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๒๗,๒๐๐ บาท

       - เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร   ตั้งไว้ ๔๒๗,๒๐๐  บาท

            + เงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล  ระดับ ๙   ตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล ระดับ ๙ ในอัตราเดือนละ

๑๐,๐๐๐ บาท



๓-๑-๓

ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท

            + เงินประจำตำแหน่งรองปลัดเทศบาล  ระดับ ๙   ตั้งไว้ ๒๔๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรองปลัดเทศบาล ระดับ ๙ จำนวน 

๒ อัตรา ในอัตราเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท

            + เงินประจำตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  ระดับ ๘   ตั้งไว้ ๖๗,๒๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ระดับ ๘  

ในอัตราเดือนละ ๕,๖๐๐ บาท
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖๗,๒๐๐ บาท

       - เงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษาของผู้บริหาร   ตั้งไว้ ๗๔๙,๘๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือน / ค่าตอบแทนเลขานุการ และที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรี เป็นเงินเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี  จำนวน 

๑ อัตรา ในอัตราเดือนละ ๑๖,๒๐๐  บาท และเงินเดือนที่ปรึกษาของ

นายกเทศมนตรี จำนวน  ๔  อัตรา ๆ เดือนละ  ๑๑,๕๗๐ บาท
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗๔๙,๘๐๐ บาท

ค่าจ้างประจำ    ตั้งไว้ ๒,๓๑๗,๙๐๐  บาท 

       - ค่าจ้างลูกจ้างประจำ   ตั้งไว้ ๒,๒๔๑,๗๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุง

ค่าจ้างประจำปี
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๘๑๔,๑๐๐ บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานเทศกิจ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๐๗๓,๘๐๐ บาท

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๕๓,๘๐๐ บาท

       - เงินเพิ่มต่าง ๆ   ตั้งไว้ ๗๖,๒๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือน

หรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง
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ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๒,๘๐๐ บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานเทศกิจ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๙,๓๐๐ บาท

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๔,๑๐๐ บาท

หมวดค่าจ้างชั่วคราว    ตั้งไว้ ๙,๔๓๒,๖๐๐  บาท

ค่าจ้างชั่วคราว    ตั้งไว้ ๙,๔๓๒,๖๐๐  บาท 

       - เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง   ตั้งไว้ ๙,๔๓๒,๖๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง  

และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒,๕๓๑,๔๐๐ บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานเทศกิจ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๔๑๕,๖๐๐ บาท

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕,๔๘๕,๖๐๐ บาท

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    ตั้งไว้ ๔๕,๘๐๗,๙๐๐  บาท

ค่าตอบแทน    ตั้งไว้ ๑๑,๒๗๙,๕๐๐  บาท 

       - ค่าตอบแทน ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา

และเลขานุการสภา   ตั้งไว้ ๔,๘๓๒,๒๐๐  บาท
            + ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล   ตั้งไว้ ๓๐๕,๔๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล  ในอัตราเดือนละ ๒๕,๔๕๐  บาท
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐๕,๔๐๐ บาท

            + ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล   ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล  ในอัตราเดือนละ 

๒๐,๘๓๐  บาท
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล   ตั้งไว้ ๔,๒๗๖,๘๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล  จำนวน  ๒๒  อัตรา ๆ เดือนละ

๑๖,๒๐๐  บาท
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔,๒๗๖,๘๐๐ บาท

       - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ตั้งไว้ ๑,๑๖๙,๐๐๐  บาท
            + ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง

คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน   ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะกรรมการ

ตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าตรวจผลงานและค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผล   ตั้งไว้ ๑๒,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตรวจผลงานและค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผล

ของพนักงานเทศบาลผู้ขอรับการประเมินบุคคลและผลงาน
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท

            + ค่ารางวัลกรรมการสอบ   ตั้งไว้ ๑๖,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ารางวัลกรรมการที่มีหน้าที่ดำเนินการสอบแข่งขัน

สอบคัดเลือก  หรือคัดเลือกข้าราชการ  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบ  พ.ศ. ๒๕๓๔
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท

            + เงินเพิ่มสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)   ตั้งไว้ ๔๑,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ของหน่วยการบริหารราชการ

ส่วนท้องถิ่น
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๑,๐๐๐ บาท

            + เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ   ตั้งไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงาน

ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลนครนครราชสีมา
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
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       - ค่าเบี้ยประชุม   ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล  เมื่อมีการประชุมเพื่อ

กิจการเทศบาล เช่น การตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล การตรวจ

ร่างเทศบัญญัติ และการประชุมอื่น ๆ
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท

       - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   ตั้งไว้ ๒,๑๗๗,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้าง และอาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ตามระเบียบฯ
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานเทศกิจ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗๓๗,๐๐๐ บาท

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๔๐,๐๐๐ บาท

       - ค่าเช่าบ้าน   ตั้งไว้ ๒๘๘,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตาม

ระเบียบฯ
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๕๒,๐๐๐ บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท

       - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว้ ๔๙๖,๔๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล และ

ลูกจ้างประจำของสำนักปลัดเทศบาล  ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายเงิน

ช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๙๒,๙๐๐ บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานเทศกิจ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๓,๕๐๐ บาท

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๗๐,๐๐๐ บาท

       - เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   ตั้งไว้ ๒,๒๗๖,๙๐๐  บาท
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สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล  

ลูกจ้างประจำ และครอบครัว ตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบฯ
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานเทศกิจ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๒๖,๙๐๐ บาท

ค่าใช้สอย    ตั้งไว้ ๒๙,๗๙๓,๐๐๐  บาท 

       - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   ตั้งไว้ ๙๑๔,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้

     + ค่าจ้างเหมาบริการเท่าที่จำเป็น เช่น ค่าย้ายเครื่องปรับอากาศ

ค่าปรับปรุงกระแสไฟฟ้าขัดข้อง และค่าจ้างเหมาอื่น ๆ เท่าที่จำเป็น

     + ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าลงทะเบียนสันนิบาตเทศบาล

แห่งประเทศไทย ฯลฯ

     + ค่ารับวารสาร และหนังสือพิมพ์รายวันของสำนักปลัดเทศบาล

     + ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือต่าง ๆ และค่าจ้างพิมพ์ของ

สำนักปลัดเทศบาล  

     + ค่าเบี้ยประกันภัยภาคบังคับรถยนต์และรถจักรยานยนต์

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕

     + ค่าระวางบรรทุกสิ่งของของเทศบาล
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๘๕๐,๐๐๐ บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานเทศกิจ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท

       - รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน   ตั้งไว้ ๑,๑๓๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายต่าง ๆ ดังนี้

     + ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ซ่อมแซมรถยนต์

รถยนต์ดับเพลิง รถจักรยานยนต์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องพิมพ์ดีด 

เครื่องอัดสำเนา เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะประชุมสภาเทศบาล 

เครื่องปรับอากาศ และครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของ

สำนักปลัดเทศบาล ที่ชำรุด

     + ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เช่น ซ่อมแซม

สำนักงานเทศบาล  บ้านพักพนักงานเทศบาล บ้านพักปลัดเทศบาล  

บ้านพักรองปลัดเทศบาล และซ่อมแซมอื่น ๆ เท่าที่จำเป็น
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ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานเทศกิจ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๕๐,๐๐๐ บาท

       - รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   ตั้งไว้ ๖,๖๗๐,๐๐๐  บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล   ตั้งไว้ ๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล โดยจัด

ให้มีการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศให้แก่

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง

จากทุกหน่วยงาน จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ ค่าอาหาร

ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๕ ธันวามหาราช  

ตั้งไว้ ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในวัน

เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๕ ธันวามหาราช

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 

๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดพระเกียรติและถวายพระพร 

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา       

๑๒ สิงหามหาราชินี   ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดพระเกียรติและถวายพระพรสมเด็จ

พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหา

มหาราชินี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน

๔๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป
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       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่ารับรองผู้ที่มาเยี่ยมหรือมาตรวจงานเทศบาล   ตั้งไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ารับรองผู้ที่มาเยี่ยมหรือมาตรวจงานเทศบาล  และ

ผู้ปฏิบัติงานเทศบาล และชมกิจการของเทศบาลเป็นครั้งคราว โดยตั้ง

ตามเกณฑ์ในอัตราไม่เกินปีละ ๑% ของรายได้จริงในปีงบประมาณ

ที่ล่วงมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม  

และเงินที่มีผู้อุทิศให้ ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 

๐๘๐๘.๔/ว ๒๓๘๑ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เทศบาลมีรายได้จริง

ในปีงบประมาณที่ล่วงมาเป็นเงิน ๗๔๙,๐๑๓,๒๓๔.๑๑ บาท หักเงินอุดหนุน

๑๕๕,๔๖๓,๘๘๕ บาท เงินที่มีผู้อุทิศให้ ๔,๗๓๕,๗๕๓.๔๓ บาท คงเหลือยอด

ที่นำมาคำนวณ ๕๘๘,๘๑๓,๕๙๕.๖๘ บาท ร้อยละ ๑ 

เป็นเงิน ๕,๘๘๘,๑๓๕.๙๖ บาท  จึงตั้งจ่ายไว้ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลหรือคณะกรรมการ   ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลหรือคณะกรรมการ

หรืออนุคณะกรรมการ โดยตั้งงบประมาณตามหนังสือสั่งการกระทรวง

มหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ ว ๒๓๘๑ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของพนักงานดับเพลิง  

ตั้งไว้ ๔๕๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ

พนักงานดับเพลิง จำนวนประมาณ ๙๐ คน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ค่าที่พัก ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์

ค่าวัสดุในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ โดย

ถัวจ่ายภายในวงเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร

นครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  

ตั้งไว้ ๒๑๐,๐๐๐  บาท
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สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน จำนวนประมาณ ๘๐ คน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าตอบแทน

วิทยากร ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ค่าชุดฝึก

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

ในโครงการ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๒๑๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนา

เทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๑๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและอพยพประชาชน  

ในชุมชน   ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและอพยพ

ประชาชนในชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครื่อง

เขียนแบบพิมพ์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่าย

อื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์พัฒนาวันอาสาสมัครป้องกันภัย   

ฝ่ายพลเรือน   ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์พัฒนาวันอาสาสมัครป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน ผู้เข้าร่วมพัฒนา จำนวนประมาณ ๒๐๐ คน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร  

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

       - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   ตั้งไว้ ๒๑,๐๗๙,๐๐๐  บาท
            + ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร   ตั้งไว้ ๔๗๔,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักในการ

เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ของนายกเทศมนตรี รองนายก

เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา

เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
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ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานเทศกิจ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ   ตั้งไว้ ๒๔๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง

เดินทาง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่ารับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

เนื่องในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี

สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล   ตั้งไว้ ๑๖,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล เพื่อจ่ายเป็นค่า

ของขวัญหรือเงินรางวัลในการตอบแทนแก่บุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ  

ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับเทศบาล เช่น ใบประกาศเกียรติคุณ โล่ หรือ

ในการจัดอบรมสัมมนา และพิธีการต่าง ๆ ฯลฯ
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท

            + ค่าซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา   ตั้งไว้ ๑๖,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา

ในงานฉลองชัยชนะของท้าวสุรนารี งานถวายบังคมพระบรมรูปทรงม้า และ

งานอื่นเท่าที่จำเป็น
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท

            + ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนสำหรับผู้ประสบภัย  

ตั้งไว้ ๒๔๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนสำหรับ

ผู้ประสบภัยจากรถของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และอื่น ๆ
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท
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            + ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหาร 

เทศบาลนครนครราชสีมา   ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหาร

เทศบาลนครนครราชสีมา โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ประธาน กกต.ท้องถิ่น,

กกต.ท้องถิ่น, ผอ.กต.ท้องถิ่น, นายอำเภอ, นายทะเบียนอำเภอ/นายทะเบียน

ท้องถิ่น, อนุกรรมการ, ผอ.ประจำหน่วยเลือกตั้ง, กรรมการประจำหน่วย

เลือกตั้ง, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง, ค่าตอบแทน

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สำหรับพนักงานและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับการเลือกตั้ง, ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การ

เลือกตั้ง, ค่าใช้สอยต่าง ๆ , ค่าวัสดุในการเลือกตั้ง ค่าสาธารณูปโภค และ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร

นครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็น    

ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง   ตั้งไว้ ๓,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดย

ถัวจ่ายภายในวงเงิน ๓,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานเทศกิจ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์การลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล   ตั้งไว้ ๙๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์การลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล

โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าผ้าเย็น ลูกอม และ

วัสดุอื่น ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น วันหยุดปีใหม่ สงกรานต์ ฯลฯ โดย

ถัวจ่ายภายในวงเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท

ค่าวัสดุ    ตั้งไว้ ๔,๗๓๕,๔๐๐  บาท 

       - วัสดุสำนักงาน   ตั้งไว้ ๖๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์  เครื่องเขียน  แบบพิมพ์   ใช้ในสำนักงาน

เช่น  กระดาษ  หมึก  ปากกา  ดินสอ  กรรไกร  ยางลบ ฯลฯ  ค่าใช้จ่าย

ในการจัดทำคู่มือ  หนังสือ ระเบียบ กฎหมาย  เอกสารของเทศบาล  และ

แบบพิมพ์เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร (ทร.ต่าง ๆ)  และงานบัตรประจำตัว
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ประชาชน
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๕๐,๐๐๐ บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานเทศกิจ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   ตั้งไว้ ๑๔๖,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้าในสำนักงาน

ฟิวส์ อุปกรณ์เครื่องขยายเสียง เครื่องอัดเทปอื่น ๆ และอุปกรณ์เครื่องรับ-ส่ง

วิทยุสื่อสาร เช่น แบตเตอรี่ (ถ่าน) วิทยุมือถือ
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๑,๐๐๐ บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานเทศกิจ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๑๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุงานบ้านงานครัว   ตั้งไว้ ๑๗๓,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าไม้กวาด  ผงซักฟอก  แปรง  น้ำยาดับกลิ่น มุ้ง แก้วน้ำ

ชุดกาแฟ  จาน  และอุปกรณ์ต่าง ๆ
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานเทศกิจ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

       - วัสดุก่อสร้าง   ตั้งไว้ ๑๕๒,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อซ่อมแซมทรัพย์สินในกรณี

เทศบาลจัดทำงาน เช่น ซ่อมสำนักงานเทศบาล  บ้านพักพนักงาน  และ

จัดซื้อเครื่องมือ  เครื่องใช้ต่าง ๆ  เช่น  ฆ้อน  เสียม  ฯลฯ  เท่าที่จำเป็น
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานเทศกิจ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
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       - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   ตั้งไว้ ๓๐๗,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ายางนอก  ยางใน  น้ำมันเบรค  หัวเทียน  แบตเตอรี่  กุญแจ

ต่าง ๆ  อะไหล่รถยนต์  เครื่องสูบน้ำดับเพลิง  ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้

ในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุต่าง ๆ  และอื่น ๆ  ทดแทนที่ชำรุด
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖๗,๐๐๐ บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานเทศกิจ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๓๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   ตั้งไว้ ๒,๒๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน  น้ำมันดีเซล  น้ำมันก๊าด และน้ำมันหล่อลื่น 

อื่น ๆ  เพื่อใช้กับรถยนต์  รถจักรยานยนต์ของสำนักปลัดเทศบาล
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๓๒๐,๐๐๐ บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานเทศกิจ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗๕๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุการเกษตร   ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้ดอก  ไม้ประดับ  ฯลฯ  เท่าที่จำเป็น

เพื่อประดับภายในบริเวณสวนหย่อมโดยรอบสำนักงานเทศบาลนคร

นครราชสีมา
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   ตั้งไว้ ๗๘,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำป้าย  และอุปกรณ์เกี่ยวกับ

การเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมการปฏิบัติงาน  ตามระเบียบฯ
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานเทศกิจ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖๗,๐๐๐ บาท

       - วัสดุเครื่องแต่งกาย   ตั้งไว้ ๑๐๒,๐๐๐  บาท
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สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบและชุดป้องกันอันตรายขณะปฏิบัติงานของ

พนักงานดับเพลิงและพนักงานเทศกิจ  เช่น ชุดปฏิบัติการ  รองเท้าดับเพลิง  

หมวกดับเพลิง เสื้อคลุมดับเพลิง เสื้อกั๊กสะท้อนแสง เสื้อกันฝน หมวกนิรภัย  

ฯลฯ ตามระเบียบฯ
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานเทศกิจ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุกีฬา   ตั้งไว้ ๖๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ด้านรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง  เช่น  นกหวีด  ฯลฯ 

เท่าที่จำเป็น
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานเทศกิจ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖๐๐ บาท

       - วัสดุคอมพิวเตอร์   ตั้งไว้ ๔๘๙,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  เช่น  กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง

หัวพิมพ์  หรือแถบพิมพ์  สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  

ผงหมึก   และอื่น ๆ
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานเทศกิจ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๗,๐๐๐ บาท

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท

       - วัสดุอื่นๆ   ตั้งไว้ ๓๓๗,๘๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทอื่น ๆ 

เท่าที่จำเป็น  เช่น  สายส่งน้ำ  ไม้ชักขอ  ข้อแยกทางส่งน้ำ  หัวฉีดน้ำดับเพลิง

ชนิดฟอกซ์ไฟร์เตอร์  ฯลฯ
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๓๖,๘๐๐ บาท

หมวดค่าสาธารณูปโภค    ตั้งไว้ ๔,๗๗๖,๖๐๐  บาท

ค่าสาธารณูปโภค    ตั้งไว้ ๔,๗๗๖,๖๐๐  บาท 
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       - ค่าไฟฟ้า   ตั้งไว้ ๒,๘๘๑,๖๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำนักการช่าง  งานทะเบียนราษฎร   

สถานีดับเพลิงถนนจอมสุรางค์ยาตร์  และสาขาสุรนารายณ์  สถานี

ย่อยแห่งที่ ๒ (การเคหะ) ตึกสำนักงานเทศบาล   อาคารฉลอง

สิริราชสมบัติครบ  ๕๐ ปี  ห้องเก็บพัสดุของงานเทศกิจบริเวณ

สำนักงานเทศบาล และไฟส่องสว่างบริเวณถนน  ไฟใต้อาคารแฟลต

หมื่นไวย  ของสำนักงานเทศบาล ฯลฯ
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานเทศกิจ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๖๐๐ บาท

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท

       - ค่าน้ำประปา   ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาประจำตึกสำนักการช่าง  สถานีดับเพลิง

ถนนจอมสุรางค์ยาตร์   สาขาสุรนารายณ์  ตึกสำนักงานเทศบาล  

อาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ  ๕๐ ปี  ฯลฯ
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

       - ค่าโทรศัพท์   ตั้งไว้ ๕๙๕,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงานเทศบาล  ค่าโทรศัพท์มือถือ

ประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล   งานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย  สถานีย่อยแห่งที่ ๑ (สุรนารายณ์) และแห่งที่ ๒

(การเคหะ) ฯลฯ
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๖๐,๐๐๐ บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานเทศกิจ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท

       - ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร

ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์   ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข  ค่าธนาณัติ  และดวงตรา

ไปรษณียากร และค่าโทรเลข ในการติดต่อราชการของเทศบาลนคร
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นครราชสีมา
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

       - ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม   ตั้งไว้ ๙๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ต  เช่น  ค่าสมาชิก

ค่าใช้บริการโทรศัพท์  ค่าดูแลรักษาเว็บไซต์  ค่าเช่าเครื่องแม่ข่าย  

ค่าจ้างทำโปรแกรม  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท

หมวดรายจ่ายอื่น    ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐  บาท 

       - ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง   ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของ

เทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

รายจ่ายเพื่อการลงทุน   ตั้งไว้ ๗,๖๔๘,๓๐๐  บาท             แยกเป็น       

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    ตั้งไว้ ๗,๖๔๘,๓๐๐  บาท

ค่าครุภัณฑ์    ตั้งไว้ ๗,๖๔๘,๓๐๐  บาท 

       - ครุภัณฑ์สำนักงาน   ตั้งไว้ ๑๓๓,๖๐๐  บาท

            + ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด ๔ ลิ้นชัก   ตั้งไว้ ๕,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด ๔ ลิ้นชัก จำนวน ๑ ตู้

เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการ

ใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

            + พัดลมตั้งพื้น   ตั้งไว้ ๑,๕๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าพัดลมตั้งพื้น ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว สามารถ

ปรับขึ้น-ลงได้ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่น

เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท
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            + เก้าอี้ทำงาน   ตั้งไว้ ๖,๖๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ทำงาน พนักพิงสวิงหลัง มีล้อเลื่อนหมุนได้

เบาะที่นั่งปรับระดับสูง-ต่ำได้ มีที่พักแขน ๒ ข้าง จำนวน ๒ ตัว ๆ ละ

๓,๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๖,๖๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสม

กับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖,๖๐๐ บาท

            + ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก ชนิด ๖ ประตู พร้อมกุญแจล็อก   ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตู้ล็อกเกอร์เหล็ก ชนิด ๖ ประตู พร้อมกุญแจล็อก

ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๑๔x๔๕๗x๑๘๒๙ ม.ม. จำนวน ๔ ตู้ ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท

เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท

            + เตียงเหล็ก   ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเตียงเหล็ก ๒ ชั้น ขนาด ๕ ฟุต พร้อมเบาะรองนอน

จำนวน ๕ ชุด ๆ ละ ๑๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคา

ท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร

นครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท

            + เก้าอี้ทำงาน   ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ทำงาน ชนิดมีล้อ และมีที่พักแขน ๒ ข้าง สามารถ

ปรับเอนได้ จำนวน ๒ ตัว ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ตั้งตาม

ราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

            + โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้   ตั้งไว้ ๑๐,๕๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๓ ชุด ๆ ละ

๓,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๕๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสม

กับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
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ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐,๕๐๐ บาท

       - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   ตั้งไว้ ๒,๗๖๐,๐๐๐  บาท

            + รถยนต์ดับเพลิงขนาดเล็กเคลื่อนที่เร็ว   ตั้งไว้ ๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ารถยนต์ดับเพลิงขนาดเล็กเคลื่อนที่เร็ว เอนกประสงค์

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลิตร เป็นรถยนต์ ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล

ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ถังบรรจุน้ำทำจากเหล็กปลอดสนิมหนาไม่น้อยกว่า

๓ ม.ม. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๕ แรงม้า

และอุปกรณ์ประกอบครบชุด จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนา

เทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

            + เครื่องยนต์เรือ ๒ จังหวะ ๒ สูบ   ตั้งไว้ ๓๖๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องยนต์เรือ ๒ จังหวะ ๒ สูบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๙๐ ซีซี

แรงม้าไม่น้อยกว่า ๓๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด จำนวน

๒ เครื่อง ๆ ละ ๑๘๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่น

เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท

            + เรือยางกู้ภัย   ตั้งไว้ ๙๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเรือยางกู้ภัย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕ คน รับน้ำหนัก

ได้ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ กิโลกรัม พร้อมเครื่องยนต์เรือ ขนาดไม่น้อยกว่า

๓๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด จำนวน ๒ ลำ ๆ ละ ๔๕๐,๐๐๐ บาท

เป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท

       - ครุภัณฑ์การเกษตร   ตั้งไว้ ๓๕๐,๐๐๐  บาท

            + เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม   ตั้งไว้ ๓๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม เครื่องยนต์เบนซิน

๒ สูบ ๒ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า

๔๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน
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๓๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท

       - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   ตั้งไว้ ๑๔๕,๐๐๐  บาท

            + เครื่องบันทึกเสียง   ตั้งไว้ ๕,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องบันทึกเสียง หน่วยความจำภายใน ๔ GB 

จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อ

ให้เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

            + เครื่องวิทยุสื่อสาร รับ-ส่ง ชนิดมือถือ   ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องวิทยุสื่อสาร รับ-ส่ง ชนิดมือถือ ขนาดกำลังส่ง

ไม่น้อยกว่า ๕ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด จำนวน ๕ เครื่อง ๆ ละ

๑๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสม

กับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท

            + แผงรับ-ส่งสัญญาณ   ตั้งไว้ ๗๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าแผงรับ-ส่งสัญญาณ จำนวน ๑ ชุด พร้อมสายนำสัญญาณ

อุปกรณ์กรองสัญญาณ และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ตั้งตามราคาท้องถิ่น

เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท

            + เครื่องสำรองไฟฟ้า   ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑ KVA

INPUT ๒๐๐ v. ค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน ๒๐% ขึ้นไป จำนวน ๑ เครื่อง

เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

       - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   ตั้งไว้ ๖๗๐,๐๐๐  บาท
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            + เครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศ (SCBA)   ตั้งไว้ ๕๗๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศ (SCBA) ชนิดสะพายหลัง

ประกอบด้วยหน้ากากเต็มหน้า ชุดสะพายหลัง และถังอากาศจุประมาณ

๖.๘ ลิตร หน้ากากเป็นหน้ากากครอบปิดเต็มหน้า ขอบยางป้องกันอากาศ

รั่วซึม เป็นยางสังเคราะห์ ทนความร้อนและสารเคมี มองได้รอบตัว ชุด

สายสะพายโครงแคร่สำหรับสะพาย น้ำหนักเบาทนต่อแรงกระแทกและ

ความร้อน ถังอากาศจุประมาณ ๖.๘ ลิตร ผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมหุ้มด้วย

เส้นใยคาร์บอน เวลาใช้งานประมาณ ๕๐ นาที จะมีสัญญาณเตือนเมื่อ

อากาศในถังใกล้หมด ใช้คู่กับชุดผจญเพลิง จำนวน ๖ ชุด ๆ ละ ๙๕,๐๐๐ บาท

เป็นเงิน ๕๗๐,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๕๗๐,๐๐๐ บาท

            + เครื่องตรวจวัดการรั่วไหลของก๊าซแบบหลายพารามิเตอร์  

(แบบพกพา)   ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องตรวจวัดการรั่วไหลของก๊าซแบบหลายพารามิเตอร์

(แบบพกพา) พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน

๑๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

       - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐  บาท

            + ถังต้มน้ำร้อน   ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าถังต้มน้ำร้อน บรรจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑๗ ลิตร 

โครงเครื่องทั้งภายนอกและภายในทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม

ต้มน้ำเดือดได้ มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน

๑๕,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

            + ถังต้มน้ำร้อน   ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าถังต้มน้ำร้อน บรรจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑๗ ลิตร 

โครงเครื่องทั้งภายนอกและภายในทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม

ต้มน้ำเดือดได้ มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน
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๑๕,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

       - ครุภัณฑ์โรงงาน   ตั้งไว้ ๑๖๐,๐๐๐  บาท

            + เลื่อยยนต์   ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเลื่อยยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 

๑.๘ แรงม้า ความยาวบาเลื่อย ไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว น้ำหนักไม่เกิน

๕ กิโลกรัม พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ

๓๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้

เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท

            + พัดลมระบายควัน   ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าพัดลมระบายควัน เครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า

๕ แรงม้า ใบพัดผลิตจากวัสดุปลอดสนิม ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว อัตรา

การไหลของอากาศไม่น้อยกว่า ๒๐ ลบ.ม./ชม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ครบชุด จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่น

เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

       - ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง   ตั้งไว้ ๒,๐๔๕,๐๐๐  บาท

            + ชุดผจญเพลิง   ตั้งไว้ ๕๗๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าชุดผจญเพลิง ประกอบด้วย เสื้อ กางเกง หมวก ถุงมือ

และรองเท้า เสื้อพร้อมที่คลุมศีรษะเป็นผ้าชิ้นเดียวกับเสื้อใช้คลุมหมวก

มีกระเป๋าเสื้อ ๒ ข้าง พร้อมกระเป๋าใส่วิทยุและ D-Ring กางเกง มีสายสะพาย

มีแถบสะท้อนแสงที่เสื้อและกางเกง ที่ปิดตัวเสื้อด้านในเป็นซิป ด้านนอก

เป็น Velcro ชนิดของผ้าหนา ๓ ชั้น ชั้นนอกเป็น Nomex III@ มีชั้นป้องกัน

น้ำและชั้นซับป้องกันความร้อน หมวกโครงสร้างทำด้วยพลาสติกทนความ

ร้อน ชั้นในมีแผ่นโฟมรองรับกันกระแทก มีสายรัดคาง สามารถปรับระดับ

ได้ หน้าหมวกมีกระบังป้องกันความร้อนและแรงกระแทก โครงสร้างหมวก

สามารถถอดประกอบได้ทุกชิ้น ถุงมือเป็นถุงมือผ้า Nomex ทั้งคู่ เสริม

เส้นใย Kevlar รองเท้า เป็นรองเท้าทรงสูงผิวนอกเป็นหนังกันสารเคมี

ความร้อน น้ำมัน พื้นเสริมเหล็กทั้งแผ่น ขึ้นสันกันลื่นมีหูจับ ใช้คู่กับเครื่อง



๓-๑-๒๓

ช่วยหายใจแบบอัดอากาศ (SCBA) พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด จำนวน

๖ ชุด ๆ ละ ๙๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๗๐,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อ

ให้เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๕๗๐,๐๐๐ บาท

            + ชุดป้องกันสารเคมีและวัตถุอันตราย   ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าชุดป้องกันสารเคมีและวัตถุอันตราย ชนิดคลุมทั้งตัว

ระดับ A ชุดคลุมทั้งตัวมีซิปอยู่ในตำแหน่งเหนือศีรษะด้านหลัง ชุดหนา

ไม่น้อยกว่า ๓ ชั้น ประกอบด้วย ชั้นนอก Elastomer Coated Film 

Laminate., ชั้นกลาง Carrier Polyamide Fabric, ชั้นใน Butyl

Coatwd Fabric. น้ำหนักรวมไม่เกิน ๑๐ กิโลกรัม มีระบบระบายอากาศ

จากภายในชุดออกสู่ภายนอกเลนซ์หน้ากากกว้างมุมมองไม่น้อยกว่า

๑๘๐ องศา ชุดผลิตจากวัสดุยางสังเคราะห์ สามารถป้องกันสารเคมี

กรด ด่าง แก๊ส และป้องกันเปลวความร้อนได้ดีในระดับมาตรฐาน

ผู้ผลิต ชุดได้มาตรฐาน EN ๙๔๓-๑/๒, PPE Directive ๘๙/๖๘๖, VFDB

๐๘๐๑/๐๘๐๒ พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด จำนวน ๒ ชุด ๆ ละ

๒๕๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้

เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

            + ถังดับเพลิงเคมีเบื้องต้น   ตั้งไว้ ๙๕,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าถังดับเพลิงเคมีเบื้องต้น ขนาด ๑๕ ปอนด์ พร้อมตู้เก็บ

ขนาด ๔๐x๗๐x๒๐ ซม. ทำจากเหล็กพ่นสีแดงป้องกันสนิม บานประตู

พร้อมกระจก มีระบบล็อก จำนวน ๒๕ ถัง ๆ ละ ๓,๘๐๐ บาท เป็นเงิน

๙๕,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๙๕,๐๐๐ บาท

            + ชุดอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากที่สูงและพื้นที่คับแคบ   ตั้งไว้ ๖๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าชุดอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากที่สูงและพื้นที่

คับแคบ ประกอบด้วย

๑.เชือกนิรภัย ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ มม. ยาว ๑๐๐ เมตร จำนวน ๑ เส้น

๒.Full Body Harness+D-Ring จำนวน ๑ ชุด

๓.Haft Harness+Figure ๘ จำนวน ๒ ชุด
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๔.Carabiner จำนวน ๑๐ ตัว

๕.Handled Ascender จำนวน ๒ ชุด

๖.Pulley / Double Pulley จำนวน ๔ ตัว

๗.Tripod จำนวน ๑ ชุด

๘.หมวก/ถุงมือ/สนับศอก+เข่า จำนวน ๒ ชุด

พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด จำนวน ๒ ชุด ๆ ละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

เป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการ

ใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท

            + เปลอ่อน SKED สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยในที่สูงและคับแคบ  

ตั้งไว้ ๑๓๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเปลอ่อน SKED สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยในที่สูง

และคับแคบ ผลิตจากวัสดุพลาสติกพิเศษ Low-Density E-Z Glide 

Polyethylene Plastic. ขนาด ๓x๘ Feet. สามารถม้วนเป็นตะกร้าสำหรับ

ใช้เคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยได้ พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด จำนวน

๒ ชุด ๆ ละ ๖๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่น

เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท

            + หมวกดับเพลิงแบบเต็มใบ   ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าหมวกดับเพลิงแบบเต็มใบ ผลิตจากพลาสติกทนความร้อน

Themo Plastic สีเหลือง สามารถป้องกันแรงกระแทกและความร้อนได้ดี

น้ำหนักไม่เกิน ๑.๕ กิโลกรัม มีกระบังหน้า หมวกแบบปิดได้เต็มใบหน้าชนิด

ใสเคลือบสะท้อนความร้อน ได้มาตรฐาน EN ๔๓๓ จำนวน ๖ ใบ ๆ ละ

๒๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสม

กับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

       - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   ตั้งไว้ ๑,๓๕๔,๗๐๐  บาท

            + ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการบริการด้านงานทะเบียน 

บัตรประจำตัวประชาชน   ตั้งไว้ ๑,๑๖๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการบริการด้านงาน

ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ประกอบด้วย 
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     - ระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ HARDWARE จำนวน ๑ ระบบ

     - ระบบคำสั่งควบคุมการทำงาน SOFTWARE จำนวน ๑ ระบบ

     - ค่าติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ HARDWARE / คำสั่งควบคุมการทำงาน

SOFTWARE ระบบบัตรประจำตัวประชาชน

จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑,๑๖๐,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้

เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๑๖๐,๐๐๐ บาท

            + เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค   ตั้งไว้ ๒๑,๕๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค มีหน่วยประมวลผลกลาง

(CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

ไม่น้อยกว่า ๒.๒ GHz จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๑,๕๐๐ บาท

(รายละเอียดตามราคามาตรฐานของกระทรวงICT) (จากแผนพัฒนา

เทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๑,๕๐๐ บาท

            + เครื่องคอมพิวเตอร์   ตั้งไว้ ๑๑๒,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)

ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

ไม่น้อยกว่า ๒.๕ GHz จำนวน ๔ เครื่อง ๆ ละ ๒๘,๐๐๐ บาท เป็นเงิน

๑๑๒,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามราคามาตรฐานของกระทรวง ICT)

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๑๒,๐๐๐ บาท

            + เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์   ตั้งไว้ ๔๘,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ มีความละเอียดในการพิมพ์

ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๖๐๐ dpi ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน้าต่อนาที

จำนวน ๔ เครื่อง ๆ ละ ๑๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท (รายละเอียด

ตามราคามาตรฐานของกระทรวง ICT) (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร

นครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท
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            + เครื่องสำรองไฟฟ้า   ตั้งไว้ ๑๓,๒๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๗๕๐ VA/๔๕๐W สามารถ

สำรองกระแสไฟได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที จำนวน ๔ เครื่อง ๆ ละ

๓,๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๓,๒๐๐ บาท (รายละเอียดตามราคามาตรฐาน

ของกระทรวง ICT) (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๓,๒๐๐ บาท



 

 

 

 

 

กองวิชาการและแผนงาน 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
กองวิชาการและแผนงาน

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  ๑๗,๗๐๖,๕๐๐   บาท แยกเป็น

- รายจ่ายประจำ  ตั้งไว้ ๑๖,๕๓๙,๐๐๐   บาท

    จ่ายจากรายได้  ตั้งไว้ ๑๖,๕๓๙,๐๐๐   บาท

    จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ตั้งไว้ ๐   บาท

- รายจ่ายเพื่อการลงทุน  ตั้งไว้ ๑,๑๖๗,๕๐๐   บาท

รายจ่ายประจำ   ตั้งไว้ ๑๖,๕๓๙,๐๐๐  บาท             แยกเป็น       

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ    ตั้งไว้ ๔,๘๐๔,๗๐๐  บาท

เงินเดือน    ตั้งไว้ ๔,๘๐๔,๗๐๐  บาท 

       - เงินเดือนพนักงานเทศบาล   ตั้งไว้ ๔,๖๐๒,๕๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล   

และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔,๖๐๒,๕๐๐ บาท

       - เงินเพิ่มต่างๆ   ตั้งไว้ ๑๓๕,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อำนวยการกองวิชาการ

และแผนงาน ระดับ ๘  เดือนละ ๕,๖๐๐  บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพ

ชั่วคราวของพนักงานเทศบาล
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๓๕,๐๐๐ บาท

       - เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร   ตั้งไว้ ๖๗,๒๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

ระดับ ๘ เดือนละ ๕,๖๐๐ บาท
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖๗,๒๐๐ บาท

หมวดค่าจ้างชั่วคราว    ตั้งไว้ ๙๘๐,๘๐๐  บาท

ค่าจ้างชั่วคราว    ตั้งไว้ ๙๘๐,๘๐๐  บาท 
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       - เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง   ตั้งไว้ ๙๘๐,๘๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง  

และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๙๘๐,๘๐๐ บาท

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    ตั้งไว้ ๑๐,๕๘๑,๕๐๐  บาท

ค่าตอบแทน    ตั้งไว้ ๗๖๑,๕๐๐  บาท 

       - ค่าเบี้ยประชุม   ตั้งไว้ ๑,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและ

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลสำหรับข้าราชการ

อื่นหรือบุคคลภายนอกที่ให้การช่วยเหลือทางเทศบาลในการจัดทำแผนพัฒนา

เทศบาลประจำปีที่มิใช่กระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท

       - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน

เทศบาลและลูกจ้างที่ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

       - ค่าเช่าบ้าน   ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่ได้รับตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

       - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล

ตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท

       - เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐  บาท
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สำหรับจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล สำหรับพนักงานเทศบาลและครอบครัว

ตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

       - เงินค่าช่วยเหลือบุตร   ตั้งไว้ ๕๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือบุตรของพนักงานเทศบาล

ตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐๐ บาท

ค่าใช้สอย    ตั้งไว้ ๕,๔๖๐,๐๐๐  บาท 

       - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   ตั้งไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี้

       +  ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างดำเนินคดี ฯลฯ

       +  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ กรณีที่เทศบาลมีการดำเนินการฟ้องคดี

เช่น  คดีภาษีโรงเรือน  ภาษีค่าเช่า และคดีอื่น ๆ เท่าที่จำเป็น

       +  ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ เช่น  แผนพัฒนาเทศบาล เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ฯลฯ

       +  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น  ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ซักผ้าม่าน

ตัดต่อภาพยนตร์ วี.ดี.โอ.เทป  หรือจ้างถ่ายทำวีดีทัศน์  จ้างทำอักษรพยัญชนะ 

ตัวเลขพลาสติก  เพื่อเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆของเทศบาลหรือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา

โฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์ โรงภาพยนตร์ 

หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ

       +  ค่ารับวารสารข่าวนิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์รายวัน จากส่วนกลางและ

ท้องถิ่นเพื่อติดตามข่าวความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์บ้านเมืองและเพื่อประโยชน์

ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

       +  ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

       - รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน   ตั้งไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

     +  ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่  เครื่อง

พิมพ์ดีด, เครื่องโรเนียว, รถจักรยานยนต์, รถยนต์, คอมพิวเตอร์, เครื่อง

ปรับอากาศ , เครื่องคำนวณเลข , ไมโครโฟน, วิทยุ, กล้องถ่ายภาพ ฯลฯ



๓-๒-๔

     +  ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ของกองวิชาการ

และแผนงาน เช่น ประตู-หน้าต่าง, ห้องน้ำ, ป้ายประกาศ ฯลฯ
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

       - รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   ตั้งไว้ ๓,๓๖๐,๐๐๐  บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร

ด้านการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลนครนครราชสีมา   ตั้งไว้ ๗๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์

ของเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 

ค่าที่พัก ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ  ค่าวัสดุ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  โดยถัวจ่ายภายใน

วงเงิน ๗๐๐,๐๐๐  บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา    

ตั้งไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ค่าใช้จ่ายในการ

จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา และค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม

ประชาคมเมือง  โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าที่พัก ค่าวิทยากร  

ค่าพาหนะ  ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภาย

ในวงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท   (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการเมืองสีเขียว(รักษ์โลก รักต้นไม้)   ตั้งไว้ ๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเมืองสีเขียว (รักษ์โลก รักต้นไม้)

โดยจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมการแสดงการประกวดกล้วยไม้และการให้ความรู้

เกี่ยวกับพืชพันธุ์ไม้ พันธุ์กล้วยไม้เศรษฐกิจของจังหวัด การออกร้านสินค้าต่างๆ

การแสดงอื่นๆ จ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าจัดสถานที่เวที ค่าเครื่องเสียง

ค่าไฟประดับ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ 

เงินรางวัลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
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            + ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  

(Road Show) ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา   ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

(Road Show) โดยจ่ายเป็นค่าเช่าบูธ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสาร  

ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน

๑๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ทางระเบียบกฎหมายแก่ 

บุคลากร   ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง จำนวน

ประมาณ ๑๕๐ คน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ 

ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท

       - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายต่าง ๆ ดังนี้

          +ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เป็น

ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะเดินทางและค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทาง

ไปราชการภายในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

หรือเป็นค่าขนย้ายสิ่งของในกรณีที่มีการโอน(ย้าย)ไปรับราชการที่

เทศบาลอื่น

          +ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัลในการตอบแทนแก่บุคคล

หรือหน่วยงานต่างๆที่ทำคุณประโยชน์ให้กับเทศบาล เช่น ใบประกาศ

เกียรติคุณ โล่ ฯลฯ
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ค่าวัสดุ    ตั้งไว้ ๔,๓๖๐,๐๐๐  บาท 

       - วัสดุสำนักงาน   ตั้งไว้ ๑,๖๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์  และอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน

ตามความจำเป็น เช่น กระดาษ หมึก ปากกา  ดินสอ  ฯลฯ  และค่าจัดทำ
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เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานและกิจการของเทศบาล  เช่น

หนังสือข่าวเทศบาล  หนังสือรายงานผลการดำเนินงานและกิจกรรมของ

เทศบาล เอกสารแนะนำเทศบาลและสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา

เอกสารคู่มือ  แผ่นพับ เพื่อการประชาสัมพันธ์  งานเทศบาล  แผ่นปลิว

สติ๊กเกอร์ คำขวัญ คำเชิญชวนต่าง ๆ  เป็นต้น
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า  สายไฟ

อะไหล่ทรานซิสเตอร์ สายลำโพง น้ำยาล้างหัวเทป ตะกั่ว ฟิวส์ น๊อต

สปอตไลท์  ถ่านไฟฉาย ฯลฯ
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุงานบ้านงานครัว   ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด  ผงซักฟอก ฯลฯ
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุก่อสร้าง   ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุ ประเภทไม้ต่าง ๆ แปรงทาสี ทินเนอร์ สังกะสี

ตะปู ฯลฯ  ที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ายางนอก  ยางใน  น้ำมันเบรค  หัวเทียน  แบตเตอรี่

และอื่น ๆ สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ของกองวิชาการและแผนงาน
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถจักรยานยนต์และ

รถยนต์เพื่อใช้ติดต่อราชการตามความจำเป็นของกองวิชาการและแผนงาน
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   ตั้งไว้ ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประเภทต่าง ๆ เช่น ฟิล์มถ่ายรูป

รูปภาพกิจกรรม  เทป สไลด์ ทำป้ายประกาศแผ่นพลาสติก ป้ายประชาสัมพันธ์

กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล กระดาษสีชนิดต่างๆ  ฯลฯ
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุคอมพิวเตอร์   ตั้งไว้ ๔๗๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษต่อเนื่อง

หัวพิมพ์ หมึกพิมพ์  โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอื่น ๆ
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๗๐,๐๐๐ บาท

หมวดค่าสาธารณูปโภค    ตั้งไว้ ๗๒,๐๐๐  บาท

ค่าสาธารณูปโภค    ตั้งไว้ ๗๒,๐๐๐  บาท 

       - ค่าไฟฟ้า   ตั้งไว้ ๗๒,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า  จอ LED ของสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท

หมวดรายจ่ายอื่น    ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

       - ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง   ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาผลการใช้สื่อต่างๆในการประชาสัมพันธ์การ

ดำเนินงานของเทศบาลและสำรวจการรับรู้ข่าวสารของประชาชนและนำผลการศึกษา

มากำหนดแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้สื่อประชาสัมพันธ์

โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

รายจ่ายเพื่อการลงทุน   ตั้งไว้ ๑,๑๖๗,๕๐๐  บาท             แยกเป็น       

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    ตั้งไว้ ๑,๑๖๗,๕๐๐  บาท

ค่าครุภัณฑ์    ตั้งไว้ ๑,๐๓๗,๕๐๐  บาท 

       - ครุภัณฑ์สำนักงาน   ตั้งไว้ ๔๒,๖๐๐  บาท

            + โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต    ตั้งไว้ ๕,๔๐๐  บาท
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สำหรับจ่ายเป็นค่าโต๊ะทำงานเหล็กขนาด ๔ ฟุต พร้อมเก้าอี้ล้อเลื่อน

หมุนได้ บุนวมมีที่พักแขน ๒ ข้าง จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๕,๔๐๐ บาท

ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนา

เทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕,๔๐๐ บาท

            + ตู้เก็บเอกสาร  ชนิด ๓ ลิ้นชัก    ตั้งไว้ ๗,๒๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด ๓ ลิ้นชัก จำนวน ๒ ตู้ ๆ ละ

๓,๖๐๐  บาท  เป็นเงิน ๗,๒๐๐  บาท  ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสม

กับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗,๒๐๐ บาท

            + ตู้เก็บเอกสาร  ชนิด ๒ บาน     ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด ๒ บาน จำนวน ๓ ตู้ๆละ ๕,๐๐๐  บาท

เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท  ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

            + ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนแบบกระจก       ตั้งไว้ ๘,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนแบบกระจก จำนวน ๒ ตู้ๆละ 

๔,๐๐๐  บาท  เป็นเงิน  ๘,๐๐๐  บาท  ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสม

กับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท

            + ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนแบบทึบ       ตั้งไว้ ๗,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนแบบทึบ จำนวน ๒ ตู้ๆละ 

๓,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสม

กับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท

       - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   ตั้งไว้ ๓๙,๐๐๐  บาท
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            + รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี   ตั้งไว้ ๓๙,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ารถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี  จำนวน ๑ คัน 

เป็นเงิน  ๓๙,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๙,๐๐๐ บาท

       - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   ตั้งไว้ ๙๓,๓๐๐  บาท

            + ทีวี LCD ขนาด ๓๒ นิ้ว     ตั้งไว้ ๑๔,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าทีวี LCD ขนาด ๓๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท

            + กล้องดิจิตอล    ตั้งไว้ ๓๕,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ากล้องดิจิตอล D-SLR  ความละเอียด ๑๒.๓ ล้านพิกเซล

แบบ CMOS หน้าจอ LCD ๓ นิ้ว สามารถตกแต่งภาพในกล้องได้ทันทีสามารถ

ถ่ายภาพที่มีขนาดตั้งแต่ ๒๑๔๔x๑๔๒๔ พิกเซลไปจนถึง ๔๒๘๘x๒๘๔๘ พิกเซล

มาพร้อมกับเลนส์กล้อง  สามารถซูมเลนส์ระยะไกลได้สูงสุดถึง -๑ เท่า

ความไวแสง (ISO Rating) Auto, ๒๐๐ – ๓๒๐๐ มีโหมดการวัดแสงต่างๆ เช่น

๓D Matrix metering II , Center weighted, Spot เป็นต้น และยังปรับสมดุล

แสงสีขาวได้หลายรูปแบบ เช่น Auto, Cloudy, Daylight, Flash, Fluorescent.

Incandescent, Manual, Shade, Sunny,Tungsten ความละเอียดจอแอลซีดี

๙๒๐,๐๐๐ Pixels สามารถถ่ายทำสื่อด้านการท่องเที่ยว จำนวน ๑ เครื่อง 

เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท

            + กล้องดิจิตอล    ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ากล้องดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านพิกเซล 

หน้าจอLCD ขนาด ๓.๐ นิ้ว ดิจิตอล ซูมไม่ต่ำกว่า ๒ เท่า ออฟติคอลซูมไม่

ต่ำกว่า ๓๐ เท่า มีความละเอียดจอไม่ต่ำกว่า ๒๓,๐๐๐ พิกเซล  มีหน่วยความ

จำภายในไม่ต่ำกว่า ๔๕ MB สามารถเชื่อมต่อสัญญาณ AV USB รองรับเมนู

ภาษาไทยพร้อมขาตั้งกล้อง จำนวน ๑ เครื่อง   เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐  บาท 

ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนา

เทศบาลนครนครราชสีมา)
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ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

            + อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของราชการ     ตั้งไว้ ๒๔,๓๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย  ประกอบด้วย

            - กล้องอินฟราเรดหรือกล้องมาตรฐาน หรือดีกว่าสามารถแสดง

ภาพเคลื่อนไหวได้เหมือนจริงไม่น้อยกว่า ๒๕ เฟรม/กล้อง โดยที่ระบบไม่

หยุดบันทึกภาพปัจจุบันแม้ขณะดูภาพย้อนหลัง มีเมนูการใช้เป็นภาษาไทย

รองรับการติดต่อผ่านแลนอินเตอร์เน็ต สามารถดูภาพทาง VGA หรือ

โทรทัศน์ได้ สามารถบันทึกเสียงได้ ๔ ช่องเสียง รวมอุปกรณ์ครบชุด

พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

            -  จอภาพแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง

เป็นเงิน ๔,๓๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๔,๓๐๐ บาท

       - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   ตั้งไว้ ๓,๒๐๐  บาท

            + เครื่องทำน้ำเย็น      ตั้งไว้ ๓,๒๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องทำน้ำเย็นแบบใช้ขวด  จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน

๓,๒๐๐ บาท   ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓,๒๐๐ บาท

       - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   ตั้งไว้ ๘๕๙,๔๐๐  บาท

            + เครื่องคอมพิวเตอร์   ตั้งไว้ ๖๒,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 

ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

ไม่น้อยกว่า ๒.๖ GHz  จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๓๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน 

๖๒,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามราคามาตรฐานของกระทรวง ICT) 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖๒,๐๐๐ บาท

            + เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์     ตั้งไว้ ๑๒,๐๐๐  บาท



๓-๒-๑๑

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์  จำนวน ๑  เครื่อง  เป็นเงิน 

๑๒,๐๐๐ บาท(รายละเอียดตามราคามาตรฐานของกระทรวง ICT)

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท

            + เครื่องพิมพ์ Multifunction     ตั้งไว้ ๖,๕๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction  จำนวน ๑ เครื่อง  

เป็นเงิน  ๖,๕๐๐  บาท(รายละเอียดตามราคามาตรฐานของกระทรวง ICT)

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖,๕๐๐ บาท

            + เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๗๕๐ VA     ตั้งไว้ ๖,๖๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๗๕๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ

๓,๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๖,๖๐๐ บาท (รายละเอียดตามราคามาตรฐานของ

กระทรวง ICT) (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖,๖๐๐ บาท

            + เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๒ K VA     ตั้งไว้ ๔๒,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๒ K VA  จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ

๒๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามราคามาตรฐานของ

กระทรวง ICT) (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท

            + จอภาพ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว     ตั้งไว้ ๔,๓๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจอภาพ LCD ขนาดไม่น้อย ๑๘ นิ้ว  จำนวน ๑ เครื่อง

เป็นเงิน ๔,๓๐๐ บาท (รายละเอียดตามราคามาตรฐานของกระทรวง ICT)

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔,๓๐๐ บาท

            + ค่าติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(GIS)

สำหรับประยุกต์ใช้งานของหน่วยงานเทศบาลนครนครราชสีมา     ตั้งไว้ ๔๒๖,๐๐๐  บาท
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สำหรับจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (GIS) 

สำหรับประยุกต์ใช้งานของหน่วยงานเทศบาลนครนครราชสีมา ดังนี้

๑.โปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) 

๒. จัดหาข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูงครอบคลุมพื้นที่ของ

เทศบาลนครนครราชสีมา เนื้อที่ประมาณ ๔๐ ตร.ม. 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๒๖,๐๐๐ บาท

            + ค่าติดตั้งระบบป้องกันเครือข่ายคอมพิวเตอร์  (Firewall)     ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์

และระบบเครือข่าย  ประกอบด้วย

- อุปกรณ์ firewall ชนิด stateful Inspection  แบบ Appliance มี Throughput 

ของ Firewall  Inspection จำนวนไม่น้อยกว่า  ๒๕๐ Mbps

- ระบบตรวจสอบและป้องกันการบุกรุกรูปแบบต่างๆ

- ทำการกำหนด IP Address และ Service Port  แบบ Network Address 

Translation ( NAT ) ได้

- บริหารจัดการผ่านอุปกรณ์มาตรฐาน HTTP,HTTPS ได้

- เก็บรายละเอียดและตรวจสอบการใช้งาน ( Logging/ Monitoring) โดย

เก็บเป็น  Syslog ได้

- รองรับมาตรฐาน IPv๖

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    ตั้งไว้ ๑๓๐,๐๐๐  บาท 

       - ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร   ตั้งไว้ ๑๓๐,๐๐๐  บาท

            + ค่าปรับปรุงสำนักงานกองวิชาการและแผนงาน  ฝั่งทิศตะวันตก    

ตั้งไว้ ๑๓๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าติดตั้งผนังกั้นห้องพร้อมทาสีและติดตั้งฉากกั้นห้อง

สำเร็จรูป จำนวน ๔ ชุด (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท



 

 

 
 

 

 

 

 

สํานักการคลัง 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
สำนักการคลัง

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  ๒๑,๕๙๙,๑๐๐   บาท แยกเป็น

- รายจ่ายประจำ  ตั้งไว้ ๒๑,๑๐๗,๓๐๐   บาท

    จ่ายจากรายได้  ตั้งไว้ ๒๑,๑๐๗,๓๐๐   บาท

    จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ตั้งไว้ ๐   บาท

- รายจ่ายเพื่อการลงทุน  ตั้งไว้ ๔๙๑,๘๐๐   บาท

รายจ่ายประจำ   ตั้งไว้ ๒๑,๑๐๗,๓๐๐  บาท             แยกเป็น       

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ    ตั้งไว้ ๑๕,๑๗๒,๖๐๐  บาท

เงินเดือน    ตั้งไว้ ๑๓,๗๔๐,๑๐๐  บาท 

       - เงินเดือนพนักงานเทศบาล   ตั้งไว้ ๑๓,๐๘๐,๓๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารงานคลัง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๓,๐๘๐,๓๐๐ บาท

       - เงินเพิ่มต่างๆ   ตั้งไว้ ๕๓๙,๘๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษพนักงานเทศบาลผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง

ถึงขั้นสูง ของอันดับหรือตำแหน่ง และค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารระดับ ๙

เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ระดับ ๘ จำนวน ๒ อัตรา เป็นเงิน เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท  

เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล และเงินค่าตอบแทนพิเศษ
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารงานคลัง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๓๙,๘๐๐ บาท

       - เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร   ตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการสำนักการคลัง

ระดับ  ๙  จำนวน ๑ อัตรา   เป็นเงินเดือนละ  ๑๐,๐๐๐  บาท
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารงานคลัง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท

ค่าจ้างประจำ    ตั้งไว้ ๑,๔๓๒,๕๐๐  บาท 

       - ค่าจ้างลูกจ้างประจำ   ตั้งไว้ ๑,๓๗๗,๔๐๐  บาท
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สำหรับจ่ายเป็นงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารงานคลัง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๓๗๗,๔๐๐ บาท

       - เงินเพิ่มต่าง ๆ   ตั้งไว้ ๕๕,๑๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือนหรือ

ค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารงานคลัง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๕,๑๐๐ บาท

หมวดค่าจ้างชั่วคราว    ตั้งไว้ ๒,๙๐๖,๐๐๐  บาท

ค่าจ้างชั่วคราว    ตั้งไว้ ๒,๙๐๖,๐๐๐  บาท 

       - เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง   ตั้งไว้ ๒,๙๐๖,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างและ

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารงานคลัง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒,๙๐๖,๐๐๐ บาท

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    ตั้งไว้ ๓,๐๒๘,๗๐๐  บาท

ค่าตอบแทน    ตั้งไว้ ๒,๒๒๓,๗๐๐  บาท 

       - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน

เทศบาลและลูกจ้าง  ในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารงานคลัง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

       - ค่าเช่าบ้าน   ตั้งไว้ ๒๒๘,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารงานคลัง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๒๘,๐๐๐ บาท

       - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว้ ๒๖๓,๖๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ 

และข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารงานคลัง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๖๓,๖๐๐ บาท

       - เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   ตั้งไว้ ๑,๕๓๒,๑๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล 

ลูกจ้างประจำ ข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่นและครอบครัวที่มีสิทธิ

ได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารงานคลัง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๕๓๒,๑๐๐ บาท

ค่าใช้สอย    ตั้งไว้ ๓๒๒,๙๐๐  บาท 

       - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   ตั้งไว้ ๖๒,๙๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    ดังนี้

    + ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าซักผ้าม่าน ทำความสะอาด

 สำนักงาน ค่าจ้างตีเส้นทำช่องทางจอดยานยนต์และอื่น ๆ

    + ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนยานพาหนะของเทศบาลและ

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการติดต่อราชการกับสำนักงานที่ดินจังหวัดและอื่น ๆ

     + ค่ารับวารสารรายวัน ให้เจ้าหน้าที่อ่านศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

     + ค่าเช่าทรัพย์สิน เป็นค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ ซึ่งเป็นที่ตั้งตลาดเทศบาล ๕

 (ประตูผี)    

     + ค่าประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์  ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารงานคลัง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖๒,๙๐๐ บาท

       - รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน   ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน    ดังนี้

   + ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น  รถยนต์

เครื่องปรับอากาศ เครื่องคำนวณเลข  ฯลฯ 

    + ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เช่น ประตู หน้าต่าง

ซ่อมแซมห้องน้ำ  ห้องส้วม  ฯลฯ
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารงานคลัง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

       - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   ตั้งไว้ ๒๓๐,๐๐๐  บาท
            + ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร   ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐  บาท
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สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 

เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ระหว่างเดินทางและค่าพาหนะเดินทาง

ไปราชการ เข้ารับการอบรมต่าง ๆ ตามที่จำเป็นและส่วนกลางจัดขึ้น

หรือเทศบาลเห็นสมควรให้เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารงานคลัง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการสำรวจพัฒนาฐานข้อมูล

แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสำรวจพัฒนาฐานข้อมูล แผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพย์สิน ในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อปรับ

ปรุงข้อมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดิน

และอาคารที่มีลักษณะพิเศษ เพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดเก็บและประเมินภาษีด้วย

ระบบคอมพิวเตอร์  จ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่าย

อื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารงานคลัง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

ค่าวัสดุ    ตั้งไว้ ๔๘๒,๑๐๐  บาท 

       - วัสดุสำนักงาน   ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สมุดทะเบียน

ใบเสร็จรับเงิน  เครื่องคำนวณเลข ฯลฯ
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารงานคลัง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   ตั้งไว้ ๕๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ปลั๊ก สายไฟ ฟิวส์ ฯลฯ
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารงานคลัง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐๐ บาท

       - วัสดุงานบ้านงานครัว   ตั้งไว้ ๔,๓๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น ผงซักฟอก  ยาขัดพื้น

สบู่  ฯลฯ
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป
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       งานบริหารงานคลัง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔,๓๐๐ บาท

       - วัสดุก่อสร้าง   ตั้งไว้ ๔,๓๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น สี ทินเนอร์  แปรงทาสี ฯลฯ

เพื่อใช้ในการทาสีถนนทำช่องจอดยานยนต์ และอื่น ๆ
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารงานคลัง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔,๓๐๐ บาท

       - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่

ยางนอก ยางในรถยนต์ ฯลฯ
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารงานคลัง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ใช้กับรถยนต์และ 

รถจักรยานยนต์
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารงานคลัง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   ตั้งไว้ ๓,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น จัดทำแผ่นพับ

แผ่นปลิว  หรือโปสเตอร์  เพื่อแนะนำถึงหน้าที่  วิธีการชำระภาษี 

และค่าธรรมเนียมประเภทต่าง ๆ ให้ประชาชนถือปฏิบัติ และอื่น ๆ
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารงานคลัง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท

       - วัสดุคอมพิวเตอร์   ตั้งไว้ ๑๑๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เทปบันทึกข้อมูล  แผ่นกรองแสง

กระดาษต่อเนื่อง  ฯลฯ
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารงานคลัง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๑๐,๐๐๐ บาท

รายจ่ายเพื่อการลงทุน   ตั้งไว้ ๔๙๑,๘๐๐  บาท             แยกเป็น       

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    ตั้งไว้ ๔๙๑,๘๐๐  บาท

ค่าครุภัณฑ์    ตั้งไว้ ๔๙๑,๘๐๐  บาท 

       - ครุภัณฑ์สำนักงาน   ตั้งไว้ ๘๙,๒๐๐  บาท
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            + เครื่องปรับอากาศ   ตั้งไว้ ๓๗,๕๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวนขนาด 

๓๐,๐๐๐ บีทียู พร้อมค่าติดตั้งมีฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ จำนวน ๑ เครื่อง

เป็นเงิน ๓๗,๕๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารงานคลัง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๗,๕๐๐ บาท

            + เก้าอี้ทำงาน   ตั้งไว้ ๑๙,๕๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเก้าอี้สำนักงานหุ้มหนังเทียมมีพนักวางแขน  มีไฮโดรลิก

ปรับสูงต่ำ จำนวน ๓ ตัวๆละ ๖,๕๐๐  บาท  เป็นเงิน  ๑๙,๕๐๐ บาท  

ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารงานคลัง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๙,๕๐๐ บาท

            + เก้าอี้ผู้มาติดต่อ   ตั้งไว้ ๓๒,๒๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ผู้มาติดต่อหุ้มหนังเทียมไม่มีพนักวางแขน มีไฮโดรลิก

ปรับสูงต่ำ จำนวน ๗ ตัวๆละ ๔,๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๒,๒๐๐ บาท ตั้งตามราคา

ท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารงานคลัง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๒,๒๐๐ บาท

       - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   ตั้งไว้ ๔,๐๐๐  บาท

            + เครื่องบันทึกเสียง   ตั้งไว้ ๔,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องบันทึกเสียง  จำนวน ๑ เครื่อง  เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท 

ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารงานคลัง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท

       - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   ตั้งไว้ ๗,๐๐๐  บาท

            + กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล   ตั้งไว้ ๗,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ากล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 

๑๒ ล้านพิกเซล เลนส์กล้องขนาด ๓๐ - ๑๒๐ มม. ออพติคอลซูม ๔ เท่า LCD 

ขนาด ๒.๗ นิ้ว  จำนวน ๑ เครื่อง  เป็นเงิน  ๗,๐๐๐  บาท 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)



๓-๓-๗

ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารงานคลัง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท

       - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   ตั้งไว้ ๓๙๑,๖๐๐  บาท

            + เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค   ตั้งไว้ ๒๑,๕๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)

ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 

๒.๒ GHz จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๑,๕๐๐ บาท 

(รายละเอียดตามราคามาตรฐานของกระทรวง ICT) 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารงานคลัง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๑,๕๐๐ บาท

            + เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฎิบัติการ   ตั้งไว้ ๑๕๙,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)

ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

ไม่น้อยกว่า ๒.๕ GHz จำนวน ๕ เครื่อง ๆ ละ ๒๘,๐๐๐ บาท เป็นเงิน  

๑๔๐,๐๐๐ บาท พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง

ไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง จำนวน ๕ ชุด ๆ ละ 

๓,๘๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๙,๐๐๐ บาท รวมป็นเงิน ๑๕๙,๐๐๐ บาท 

(รายละเอียดตามราคามาตรฐานของกระทรวง ICT)  

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารงานคลัง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๕๙,๐๐๐ บาท

            + เครื่องพิมพ์ LASER/ ชนิด LED สี   ตั้งไว้ ๒๒,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน ๑ เครื่อง 

เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐  บาท (รายละเอียดตามราคามาตรฐานของกระทรวงICT)

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารงานคลัง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท

            + เครื่องพิมพ์ LASER/ชนิด LED ขาวดำ   ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (พิมพ์กลับหน้าอัตโนมัติ)

จำนวน ๕ เครื่องๆละ ๑๒,๐๐๐  บาท  เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐  บาท

(รายละเอียดตามราคามาตรฐานของกระทรวงICT)

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)



๓-๓-๘

ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารงานคลัง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท

            + เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer   ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จำนวน 

๒ เครื่องๆละ ๒๐,๐๐๐  บาท  เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐  บาท

(รายละเอียดตามราคามาตรฐานของกระทรวง ICT)

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารงานคลัง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท

            + เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix ๒๔ หัวเข็ม  Printer   ตั้งไว้ ๓๕,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix ๒๔ หัวเข็ม Printer เพื่อรองรับ

การจัดพิมพ์เช็ดระบบ e-laas จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๓๕,๐๐๐  บาท 

ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารงานคลัง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท

            + จอภาพ   ตั้งไว้ ๔,๖๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจอภาพแบบ LCD  ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ นิ้ว จำนวน ๑ จอ

เป็นเงิน ๔,๖๐๐  บาท (รายละเอียดตามราคามาตรฐานของกระทรวง ICT)

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารงานคลัง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔,๖๐๐ บาท

            + เครื่องสำรองไฟ   ตั้งไว้ ๔๙,๕๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๕๐ VA จำนวน ๑๕

เครื่องๆละ ๓,๓๐๐  บาท  เป็นเงิน ๔๙,๕๐๐  บาท

(รายละเอียดตามราคามาตรฐานของกระทรวงICT)

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารงานคลัง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๙,๕๐๐ บาท



 

 

 

 
 

 

สํานักการศึกษา 

 

 

 

 

 



๓-๔-๑

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
สำนักการศึกษา

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  ๑๙๖,๑๒๗,๓๐๐   บาท แยกเป็น

- รายจ่ายประจำ  ตั้งไว้ ๑๘๗,๕๙๖,๘๐๐   บาท

    จ่ายจากรายได้  ตั้งไว้ ๖๙,๒๐๘,๕๐๐   บาท

    จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ตั้งไว้ ๑๑๘,๓๘๘,๓๐๐   บาท

- รายจ่ายเพื่อการลงทุน  ตั้งไว้ ๘,๕๓๐,๕๐๐   บาท

รายจ่ายประจำ   ตั้งไว้ ๑๘๗,๕๙๖,๘๐๐  บาท             แยกเป็น       

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ    ตั้งไว้ ๑๑,๘๔๔,๒๐๐  บาท

เงินเดือน    ตั้งไว้ ๑๑,๒๒๓,๙๐๐  บาท 

       - เงินเดือนพนักงานเทศบาล   ตั้งไว้ ๑๐,๑๖๖,๑๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕,๒๑๖,๑๐๐ บาท

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒,๒๘๙,๔๐๐ บาท

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๘๙๗,๕๐๐ บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗๖๓,๑๐๐ บาท

       - เงินเพิ่มต่างๆ   ตั้งไว้ ๖๖๙,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทนรายเดือนของผู้อำนวยการสำนัก รองผู้อำนวยการสำนัก 

ศึกษานิเทศก์  เงินวิทยฐานะ ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานเทศบาล

และเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๖๑,๒๐๐ บาท

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๔๓,๖๐๐ บาท

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๖,๒๐๐ บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท

       - เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร   ตั้งไว้ ๓๘๘,๘๐๐  บาท



๓-๔-๒

สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง  ของผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 

รองผู้อำนวยการ ศึกษานิเทศก์
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๘๗,๒๐๐ บาท

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐๑,๖๐๐ บาท

ค่าจ้างประจำ    ตั้งไว้ ๖๒๐,๓๐๐  บาท 

       - ค่าจ้างลูกจ้างประจำ   ตั้งไว้ ๖๐๐,๓๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๔๙,๓๐๐ บาท

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๖๗,๙๐๐ บาท

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๘๓,๑๐๐ บาท

       - เงินเพิ่มต่าง ๆ   ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่

ลูกจ้างประจำ
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๑,๐๐๐ บาท

หมวดค่าจ้างชั่วคราว    ตั้งไว้ ๑๐,๒๒๒,๕๐๐  บาท

ค่าจ้างชั่วคราว    ตั้งไว้ ๑๐,๒๒๒,๕๐๐  บาท 

       - เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง   ตั้งไว้ ๑๐,๒๒๒,๕๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง และเงินเพิ่ม

การครองชีพชั่วคราว
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๗๒,๒๐๐ บาท

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖๕๐,๐๐๐ บาท

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๔,๘๐๗,๐๐๐ บาท

  งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒,๖๔๓,๘๐๐ บาท

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๕๔๙,๕๐๐ บาท

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    ตั้งไว้ ๑๑๒,๕๗๐,๑๐๐  บาท

ค่าตอบแทน    ตั้งไว้ ๒,๑๔๕,๐๐๐  บาท 

       - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ตั้งไว้ ๑๑๐,๐๐๐  บาท
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            + ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล

การปฏิบัติงานและความชำนาญหรือความเชี่ยวชาญหรือความเชี่ยวชาญพิเศษ

กับผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นผู้ตรวจและประเมินความชำนาญการหรือความ

เชี่ยวชาญหรือความเชี่ยวชาญพิเศษ และผลงานทางวิชาการของพนักงานครู

เทศบาลผู้ขอรับการประเมินฯ และค่าบริหารจัดการผู้ตรวจการประเมินผลงาน
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าตอบแทนครูสอนรายชั่วโมง   ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนครูสอนรายชั่วโมงของโรงเรียนสังกัด

เทศบาลนครนครราชสีมา
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

       - ค่าเบี้ยประชุม   ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและ

ความชำนาญหรือความเชี่ยวชาญพิเศษ กับผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็น

ผู้ตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของพนักงานครูเทศบาล และ

ผู้บริหารผู้ขอรับการประเมินฯ
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

       - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   ตั้งไว้ ๔๓๕,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน

และลูกจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

  งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

       - ค่าเช่าบ้าน   ตั้งไว้ ๗๑๐,๐๐๐  บาท
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สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท

       - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว้ ๒๑๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ

ลูกจ้างประจำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

       - เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   ตั้งไว้ ๖๖๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล

และลูกจ้างประจำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท

ค่าใช้สอย    ตั้งไว้ ๕๓,๑๘๔,๕๐๐  บาท 

       - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   ตั้งไว้ ๑,๓๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้

          + ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน 

ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด  ค่าจ้างยาม  ค่าจ้างเหมารถรับ - ส่ง  ค่าติดตั้งไฟฟ้า 

ค่าติดตั้งโทรศัพท์  และค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ

          + ค่ารับวารสาร เช่น หนังสือพิมพ์  นิตยสารท้องถิ่น ฯลฯ

          + ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือต่างๆ

          + ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  โทรทัศน์  หนังสือพิมพ์  

ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายคัทเอาท์ ฯลฯ

          + ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่าที่ดิน  โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดป่าจิตตสามัคคี)

          + ค่าธรรมเนียมต่างๆ

          + ค่าประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับ  ตามพระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
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ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท

  งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๒๐,๐๐๐ บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

       - รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน   ตั้งไว้ ๑,๙๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ดังนี้

          + ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ชำรุด เช่น เครื่องใช้

สำนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ยานพาหนะ ฯลฯ

ของหน่วยงานในสังกัดสำนักการศึกษา และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลให้อยู่

ในสภาพดีเสมอ

          + ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ห้องทำงาน 

หรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และหน่วยงานในสังกัด

สำนักการศึกษา ฯลฯ 

(จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

  งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

       - รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   ตั้งไว้ ๑๗,๒๐๗,๕๐๐  บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพนักงานจ้างในสังกัดสำนักการศึกษา  

ตั้งไว้ ๗๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพนักงานจ้างในสังกัด

สำนักการศึกษา โดยจัดอบรมความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและระเบียบ

หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ฯลฯ จ่ายเป็นค่าวัสดุ  ค่าของขวัญของรางวัล

ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทน

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่าย

ภายในวงเงิน ๗๐,๐๐๐  บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม
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แผนงานการศึกษา

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมบริหารงานทั่วไปสถานศึกษา 

และสำนักการศึกษา   ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมบริหารงานทั่วไปสถานศึกษา

และสำนักการศึกษา ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา นักบริหารเทศบาลและ

พนักงานจ้างในสังกัดสถานศึกษาและสำนักการศึกษา จ่ายเป็นค่าวัสดุ  

ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าตอบแทน

วิทยากร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

ที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการจัดทำผลงานวิชาการ 

และการเผยแพร่ผลงาน   ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการจัดทำผลงานวิชาการ

และการเผยแพร่ผลงานเพื่อขอรับการประเมินวิทยฐานะ สำหรับพนักงาน

เทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา จ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าของขวัญของรางวัล

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นโดยถัวจ่ายภายใน

วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา   ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการโรงเรียน 

เพื่อจ้างเหมาจัดทำข้อทดสอบ จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุสำนักงาน  

ค่าจ้างเหมาเข้ารูปเล่ม  ฯลฯ  โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน  ๓๐,๐๐๐  บาท  

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันคนเก่งภายในโรงเรียนสังกัด 

เทศบาลนครนครราชสีมา   ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดทำข้อทดสอบ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สำหรับใช้

ทดสอบนักเรียนในการเข้าร่วมแข่งขันในท้องถิ่นระดับจังหวัด ระดับเขต
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การศึกษาและระดับประเทศ  จ่ายเป็นค่าจัดพิมพ์ข้อทดสอบ ค่าวัสดุสำนักงาน

ค่าของขวัญ   ของรางวัล  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่าย

ภายในวงเงิน  ๕๐,๐๐๐  บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษาและดูงาน   ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดอบรมครูผู้สอนระดับปฐมวัย ครูระดับชั้นอนุบาล ครูระดับ

ประถมศึกษา  ครูระดับมัธยมศึกษา  พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและ

ลูกจ้างประจำ  อบรมการประกันคุณภาพทางการศึกษา   อบรมครูภาษาอังกฤษ  

อบรมครูกัลยาณมิตร  อบรมวินัยและประเมินการปฏิบัติงานประจำปี อบรม

ครูกีฬา  อบรมเทคนิควิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ ประชุมเชิงปฏิบัติการให้

ความรู้เพื่อพัฒนางานวิชาการและคุณภาพการศึกษา โดยจัดให้มีการอบรม

และศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ จ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าของขวัญ

ของรางวัล ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้าง

หรือค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ  ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น  

โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ   ตั้งไว้ ๔๒๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดร้านนิทรรศการ การแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ 

การประกวดผลงานครู การแสดงสินค้าชุมชนเมืองนครราชสีมา จ่ายเป็น

ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าสถานที่ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 

ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าตอบแทนหรือค่าจ้างนักเรียน นักศึกษา 

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น  โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน

๔๒๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๒๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ   ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการภายในโรงเรียน กลุ่มการศึกษา

ท้องถิ่นที่ ๑๑ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ  เช่น คัดลายมือ

ประกวดวาดภาพ ประกวดงานประดิษฐ์ ประกวดร้องเพลง  ประกวดอ่านทำนอง

เสนาะ แข่งขันตอบปัญหา ฯลฯ โดยแบ่งเป็นระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา
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และระดับมัธยมศึกษา จ่ายเป็นค่าของขวัญของรางวัล ค่าวัสดุสำนักงาน 

ค่าจัดทำเอกสารเผยแพร่  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการ ค่าสนับสนุนการจัดทำสื่อการสอน ค่าสนับสนุนรายการ

แสดงบนเวที ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น หรือเจ้าภาพ

กำหนด โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการวิจัยทางการศึกษา    ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าอบรมพนักงานครูเทศบาลในการทำวิจัย  ค่าใช้จ่ายในการ

ทำวิจัยเก็บข้อมูลค้นคว้าเอกสารอ้างอิง    ค่าวัสดุ    ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม  ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าสถานที่  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการ  ค่าจ้างเหมาเข้าเล่ม  ค่าตอบแทน   หรือค่าจ้างนักเรียน   

นักศึกษา  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น  โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน  ๕๐,๐๐๐  บาท

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการประกวดสภานักเรียน   ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดประกวดสภานักเรียน  เพื่อสร้างจิตสำนึกประชาธิปไตย

ในโรงเรียน โดยจัดประชุมหรืออบรมนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง จ่ายเป็นค่าของขวัญ

ของรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ ค่าจัดทำเอกสารเผยแพร่ ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่าย

ภายในวงเงิน ๒๐,๐๐๐  บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครนครราชสีมา   ตั้งไว้ ๖๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ ทุกช่วงชั้น ของ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมหรือ

โครงการพัฒนาผู้เรียน เช่น จัดอบรมให้กับผู้เรียน แข่งขันกีฬาภายใน แข่งขัน

ทักษะวิชาชีพ ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา กิจกรรมอื่นตามโอกาส

และเทศกาลต่างๆ ฯลฯ ใช้เป็นค่าวัสดุ ค่าตอบแทนวิทยากรและกรรมการ

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าจ้างเหมาและ

บริการ ค่าสถานที่ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าของที่ระลึก ค่าตอบแทนและ
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ค่าจ้างนักเรียน นักศึกษาค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน

๖๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการเปิดสอนหลักสูตรคู่ขนาน   ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าการฝึกอบรมจัดทำหลักสูตรคู่ขนานร่วมกันระหว่างโรงเรียน

กับสถาบันอาชีวศึกษา  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุฝึกอบรม  ค่าอาหารว่าง

ค่าอาหารกลางวัน  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ  ค่าของขวัญของรางวัล  ค่าจ้างนักศึกษาหรือค่าตอบแทนนักศึกษา

ค่าเช่าสถานที่  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการห้องเรียนสองภาษา โรงเรียนเทศบาล ๓

(ยมราชสามัคคี)   ตั้งไว้ ๘๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนครูชาวต่างชาติ ครูชาวไทย ค่าพาหนะ 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารสำหรับการเรียนรู้นอกสถานที่ 

สำหรับห้องเรียนสองภาษา ระดับอนุบาล ของโรงเรียนเทศบาล ๓ 

(ยมราชสามัคคี) และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 

๘๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง   ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรและสาธิตการสอน

แบบบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดป่า

จิตตสามัคคี) ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญของ

รางวัล ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นโดยถัวจ่ายภายในวงเงิน

๕๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าค่ายวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

และกิจกรรมการเรียนรู้   ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐  บาท
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สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเข้าค่ายวิชาการและกิจกรรมการเรียนรู้ทุก

ช่วงชั้นของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา เช่น การเข้าค่าย

ภาษาอังกฤษ ค่ายภาษาไทย ค่ายคณิตศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายการ

อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริม

ศักยภาพนักเรียน ฯลฯ สำหรับใช้เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าของขวัญ ของรางวัล 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนหรือค่าจ้างนักเรียน นักศึกษา 

ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าที่พัก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

ที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ  เนตรนารี และยุวกาชาด  

ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด 

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา ค่าเข้าร่วมชุมนุมลูกเสือท้องถิ่น

แห่งชาติ ค่าฝึกอบรมนายหมู่ รองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี ผู้นำยุวกาชาด 

และผู้กำกับลูกเสือ โดยจ่ายเป็นค่าพาหนะ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าที่พัก  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 

ค่าพิธีเปิด - ปิด งานฝึกอบรม ค่าจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง 

ค่าจัดทำของที่ระลึก  ค่าสาธารณูปโภค ค่าตอบแทนกิจกรรมการแสดงบนเวที 

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ ค่าเช่าเครื่องนอน 

ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าเต็นท์  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับโครงการ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน

๔๐๐,๐๐๐  บาท  (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน   ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมของนักเรียน เช่น ห้องเรียนน่าเรียน ห้องสมุด

น่ารู้ ห้องสุขาน่าใช้ ฯลฯ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา

ให้มีมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย สวยงาม จ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ค่าจัดทำใบประกาศ โล่ ถ้วยรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน

๑๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม
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แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการป้องกันการติดสารเสพติดและ

โรคเอดส์ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา         ตั้งไว้ ๑๑๕,๗๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดอบรมนักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษา 

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา และเยาวชนในเขตเทศบาล จำนวนประมาณ

๓๐๐  คน จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร 

ค่าสถานที่ ค่าวัสดุสำนักงาน  ค่าแบบพิมพ์ ค่าศึกษาดูงาน ค่าจ้างเหมา

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๑๑๕,๗๐๐  บาท

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๑๕,๗๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันแห่งความสำเร็จของนักเรียนโรงเรียน 

สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา   ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดงานมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  จ่ายเป็นค่าแบบพิมพ์  ค่าวัสดุสำนักงาน  ค่าอาหาร  

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าจ้างเหมาและ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน  ๕๐,๐๐๐  บาท  

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม 

นักเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา   ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดอบรม เข้าค่ายเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของนักเรียนให้เป็น

คนดีของสังคม  ประกอบด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ และนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษา  โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา จ่ายเป็นค่าวัสดุ

ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าน้ำมัน

เชื้อเพลิง ค่าจ้างเหมาพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่าย

ภายในวงเงิน ๖๐,๐๐๐  บาท  (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท



๓-๔-๑๒

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาดนตรีของโรงเรียนในสังกัด 

เทศบาลนครนครราชสีมา   ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดส่งนักเรียนเข้าประกวดแสดงวงดนตรี เช่น ประกวดดนตรี

ประเภทต่าง ๆ หรือประกวดวงดนตรีพร้อมหางเครื่อง และจ่ายเป็นค่าวัสดุ

สำนักงาน ค่าเก็บตัวนักเรียน ผู้ควบคุม และผู้ที่เกี่ยวข้อง  ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการ  

เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าตอบแทนวิทยากรพิเศษ ค่าตัดชุด

เครื่องแต่งกาย ค่าจัดทำฉากประกอบการแสดง  ค่าวัสดุดนตรี   ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  

ค่าจ้างเหมา ค่าเช่าชุดนักแสดง  ค่าจ้างทำความสะอาดชุด  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน  ๓๐๐,๐๐๐  บาท  

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา      ตั้งไว้ ๒๒๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดทำและจัดหาสื่อการเรียนการสอน  

จัดอบรมและศึกษาดูงานให้แก่ผู้ดูแลเด็กเล็ก คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สำหรับใช้เป็นค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากรและกรรมการ ค่าสถานที่ ค่าของขวัญของรางวัล 

ค่าของที่ระลึก ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก

ค่าจ้างเหมาและบริการ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น  

โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๒๒๐,๐๐๐  บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

(จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผน 

พัฒนาการจัดการศึกษาของเทศบาลนครนครราชสีมา   ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

สำนักการศึกษา จ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าของขวัญ ของรางวัล และ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม
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แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำ 

แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น   ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าของขวัญของรางวัล และค่าใช้จ่าย

อื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนา

เทศบาลนครนครราชสีมา) (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับ

การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 

ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา   ตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการค่าของขวัญของรางวัล และค่าใช้จ่าย

อื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาล

นครนครราชสีมา) (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร

จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ   ตั้งไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬา-กรีฑาโรงเรียนกีฬาเทศบาล 

(อนุสรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และเข้าร่วมแข่งขัน

ระดับต่าง ๆ ได้แก่ มวยสากลสมัครเล่น  ฟุตบอล  ยกน้ำหนัก  ฯลฯ 

ค่าจ้างครูสอนชาวต่างชาติ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ

นักกีฬา – กรีฑา  และผู้เกี่ยวข้อง  ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  

ค่าชุดกีฬา  วัสดุอุปกรณ์  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จำเป็น  โดยถัวจ่ายภายใน

วงเงิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการวันเยาวชนแห่งชาติ   ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐  บาท



๓-๔-๑๔

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมในวันเยาวชนแห่งชาติ วันที่ ๒๐ กันยายน ได้แก่ 

การแสดงบนเวที การเล่นดนตรี การจัดเข้าค่าย เพื่อบำเพ็ญประโยชน์แก่

ส่วนรวม การรักษาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ รวมถึงการคัดเลือกเยาวชนที่มีความ

สามารถในด้านต่าง ๆ จำนวน ๑๐ ด้าน ๆ ละ ๑ คน  เช่น  ด้านกีฬา ด้านทำ

คุณประโยชน์ต่อสังคม ฯลฯ  จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ  ค่าของขวัญ 

ของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธี

เปิด-ปิด ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปราชการ ค่าตอบแทนวงดนตรี ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเครื่องเสียง

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน  ๕๐,๐๐๐  บาท 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ   ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งเป็นวันสำคัญตามมติคณะรัฐมนตรี  

ที่กำหนดให้จัดในวันเสาร์ สัปดาห์ที่  ๒ ของเดือนมกราคม โดยกำหนด

ให้จัดกิจกรรมเพื่อการสันทนาการและนันทนาการ เช่น การละเล่น 

เบ็ดเตล็ด ประกวดร้องเพลง  จัดนิทรรศการ การแสดงดนตรี จับฉลาก

ของขวัญ ของรางวัล แก่กลุ่มเป้าหมายประมาณ  ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐  คน    

จ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีเปิด-ปิด ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๓๐๐,๐๐๐  บาท

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน   ตั้งไว้ ๕๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนในสังกัดเทศบาลนคร

นครราชสีมา และเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และส่งนักกีฬา – กรีฑาไปแข่งขัน เพื่อจ่ายเป็น

ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าของขวัญ  ของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีเปิด-ปิด ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของนักกีฬา-กรีฑา 

และผู้เกี่ยวข้อง ค่าเก็บตัวนักกีฬา-กรีฑา ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ค่าชุดกีฬา ค่าวัสดุ-อุปกรณ์กีฬา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น 

โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๕๕๐,๐๐๐ บาท 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
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ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๕๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน 

เทศบาลนครนครราชสีมา       ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ และแข่งขันกีฬาชิงถ้วย

พระราชทานฯ  เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ได้แก่  เทเบิลเทนนิส ฟุตบอล  

วอลเล่ย์บอล  บาสเกตบอล เซปักตะกร้อ  เปตอง ว่ายน้ำ และกีฬาชนิดอื่น ๆ 

จ่ายเป็นค่าเก็บตัวฝึกซ้อม ค่าตอบแทนกรรมการ  ค่าวัสดุ ค่าพาหนะ ค่าจ้าง

เหมาบริการ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าของขวัญของรางวัล  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น  โดยถัวจ่ายภายใน

วงเงิน  ๔๐๐,๐๐๐  บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งนักกีฬาของสมาชิกศูนย์เยาวชน 

สุรนารีเข้าร่วมแข่งขัน   ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดส่งนักกีฬาที่เป็นสมาชิกของศูนย์เยาวชนสุรนารี  และเก็บตัว

เพื่อเข้าแข่งขันกีฬาในรายการต่าง ๆ อาทิ  เพาะกาย  ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล 

ชาย-หญิง  เทเบิลเทนนิส  ว่ายน้ำ  และกรีฑา ฯลฯ จ่ายเป็นค่าเช่าที่พักนักกีฬา

และเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม ค่าเบี้ยเลี้ยง   ค่าพาหนะ  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมเยาวชนส่งเสริมและนันทนาการ  

ตั้งไว้ ๒๖๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมฝึกอบรมและฝึกสอนในด้านกีฬา 

นันทนาการ ดนตรี หรือแอโรบิค เช่น ว่ายน้ำ เทเบิลเทนนิส เทนนิส

เปตอง แบตมินตัน ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เซปักตะกร้อ และกีฬาชนิดอื่นๆ 

ตามความเหมาะสม จ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน

๒๖๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม
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แผนงานการศึกษา

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๖๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาเด็กอนุบาลเทศบาลนคร 

นครราชสีมา   ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาเด็กอนุบาล ทั้งภายในและภายนอกเขต

เทศบาลนครนครราชสีมา และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าวัสดุ  ค่าของขวัญของรางวัล  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีเปิด-ปิด ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าชุดกีฬา ค่าวัสดุและ

อุปกรณ์กีฬา  ค่าสนับสนุนขบวนแห่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่าย

ภายในวงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการดนตรีเพื่อประชาชน        ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดจ้างดนตรีสากล ดนตรีพื้นบ้าน  มาแสดงในสถานที่สาธารณะ  

สวนสาธารณะ เพื่อให้เด็กเยาวชน และประชาชน ได้มีโอกาสพักผ่อนหย่อนใจ

ในวันสำคัญต่าง ๆ จ่ายเป็นค่าเช่าเวที  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายใน

วงเงิน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมวินัยจราจร   ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน  

เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน  ๓๐,๐๐๐  บาท  

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา )
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการ K. K. PARK (Korat Knowledge Park)   ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ และการ

อบรม ICT Camp for Kids จ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าของขวัญของรางวัล

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น 

โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
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ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้   ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดอบรมเด็กเยาวชน ประชาชนในการทำสื่อส่งเสริม

การอ่าน จัดกิจกรรมต่าง ๆ และจัดกิจกรรมประกวดห้องสมุดของโรงเรียน

ในสังกัดเทศบาล จ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุการศึกษา ของขวัญ

ของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

วิทยากร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างเหมาเข้าเล่ม 

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นโดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่    ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมของห้องสมุดศูนย์เยาวชนสุรนารี อาทิ กิจกรรม

ยอดนักอ่าน กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จัดนิทรรศการ ฯลฯ ค่าวัสดุสำนักงาน 

ค่าตอบแทนกรรมการ  ค่าของขวัญของรางวัล  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๔๐,๐๐๐  บาท 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการสานฝันสู่น้อง   ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมต่างๆ ค่าวัสดุฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการงานลอยกระทง      ตั้งไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัล  ของรางวัล  เงินสนับสนุนการประกวดกระทง  

ขบวนแห่และผู้เข้าประกวดนางนพมาศ ค่าตอบแทน  ค่าตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่ามหรสพ วงดนตรีและ

วงดุริยางค์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น

ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือต่าง ๆ ค่ารถสุขาเคลื่อนที่

ค่าจัดทำรถขบวนของเทศบาล ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าววิทยุกระจายเสียง  
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โทรทัศน์  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน  

๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการงานวันขึ้นปีใหม่      ตั้งไว้ ๑,๔๔๑,๘๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์ ค่าภาชนะใส่ข้าวสารอาหารแห้ง  

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดย

ถัวจ่ายภายในวงเงิน ๑,๔๔๑,๘๐๐  บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๔๔๑,๘๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการงานวันมาฆบูชา      ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหาร

ว่างและเครื่องดื่ม เงินรางวัล การประกวดวาดภาพ การประกวดประทีปโคมถือ

และการประกวดสวดทำนองสรภัญญะ ค่าของที่ระลึกสำหรับคณะกรรมการตัดสิน

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการงานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี      ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในวันที่ ๒๓ มีนาคม ของทุกปี การทำบุญตักบาตร

บวงสรวง จัดนิทรรศการ ฯลฯ  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายใน

วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการงานสงกรานต์      ตั้งไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเงินรางวัล  เงินสนับสนุน ขบวนแห่การละเล่นที่เข้าร่วม

ขบวนและการประกวดประกอบอาหารคาว-หวาน  ค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์   

ค่าใช้จ่ายในพิธีรดน้ำ ขอพร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่าย

ในการประชาสัมพันธ์  ค่าจัดทำรถขบวนของเทศบาล ค่าของขวัญ ของรางวัล

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการงานวันเทศบาล  วันที่  ๒๔  เมษายน       ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับงานของเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

ที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน  ๑๕๐,๐๐๐  บาท  

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการงานวันวิสาขบูชา      ตั้งไว้ ๑๘๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเงินรางวัลการประกวด ประทีปโคมถือ โต๊ะหมู่บูชา    

การวาดภาพ ค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์  ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าอาหาร

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่าย

ภายในวงเงิน  ๑๘๐,๐๐๐  บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศกาลถือศีลกินเจ      ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมถือศีลกินเจ  ค่าตอบแทน  

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการงานแห่เทียนพรรษา      ตั้งไว้ ๒,๕๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเงินรางวัล เงินสนับสนุน การประกวดต้นเทียนและ

ขบวนแห่ ค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์ ค่าตอบแทนวงดนตรี ค่าตอบแทนการแสดง

ค่ามหรสพ  ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าวัสดุ ค่าเช่าเครื่องเสียง  ค่าอาหาร

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าใช้จ่าย

ในการประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายใน

วงเงิน  ๒,๕๐๐,๐๐๐  บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
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            + ค่าใช้จ่ายในโครงการงานทอดกฐินสามัคคี   ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ค่าเครื่องกฐิน ค่าพิมพ์ใบฎีกา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายใน

วงเงิน ๒๕๐,๐๐๐  บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศกาลตรุษจีน      ตั้งไว้ ๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทศกาลตรุษจีน เป็นค่าตกแต่ง

สถานที่ จัดประกวดกิจกรรม จัดการแสดงศิลปะประจำท้องถิ่น และการแสดง

อื่น ๆ การออกร้านอาหารและสินค้าต่าง ๆ ค่าสนับสนุน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน  ๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการวันแห่งความรัก      ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแห่งความรัก 

เป็นค่าตกแต่งสถานที่ จัดการประกวดกิจกรรม ค่าสนับสนุน ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอยการจัดกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ ในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นโดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 

๑๐๐,๐๐๐  บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

       - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   ตั้งไว้ ๓๒,๗๒๗,๐๐๐  บาท
            + ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร   ตั้งไว้ ๖๕๖,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 

เช่น ค่าลงทะเบียน  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ระหว่าง

เดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการอบรม ติดต่อราชการต่างจังหวัดหรือ

โอน(ย้าย) ฯลฯ (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการ

จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
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  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการวัดผลและประเมินผล   ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

โรงเรียน  เพื่อจัดทำหรือจัดหาข้อทดสอบ ในการวัดผลประเมินผลของ

นักเรียน  จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุ

สำนักงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน  

๕๐,๐๐๐  บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษา

เทศบาลนครนครราชสีมา     ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสารสรุปผลการจัดการศึกษา  เพื่อใช้เผยแพร่ให้

โรงเรียนในสังกัด จ่ายเป็นค่าจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม  ค่าวัสดุสำนักงาน และ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ  

ตั้งไว้ ๘๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุสำนักงาน   

ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นของ

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน  

๘๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดซื้อชุดเครื่องแบบให้แก่เด็กใน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องแบบให้แก่เด็กเล็กของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กในสังกัดเทศบาล โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน  ๑๕๐,๐๐๐  บาท

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
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ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารสำหรับโรงเรียนกีฬา 

เทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)   ตั้งไว้ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าประกอบอาหาร อาหารว่าง น้ำแข็งและน้ำดื่ม ฯลฯ ของ

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล) และ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา    

ตั้งไว้ ๑๗,๙๗๑,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของโรงเรียนสังกัดเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ค่าอาหารกลางวัน  ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ค่าใช้จ่าย

ในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  ค่าพัฒนาข้าราชการครู ค่าพัฒนาครู

ศูนย์เด็กเล็ก ค่าจัดซื้อหนังสือห้องสมุดโรงเรียน ค่าพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน

สำหรับเป็นฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ค่าพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน  

๑๗,๙๗๑,๐๐๐  บาท  (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 

(จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจาก

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๑๗,๙๗๑,๐๐๐ บาท

ค่าวัสดุ    ตั้งไว้ ๕๗,๒๔๐,๖๐๐  บาท 

       - วัสดุสำนักงาน   ตั้งไว้ ๑,๓๙๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ปากกา และเครื่องเขียน

แบบพิมพ์ต่าง ๆ ใช้ในสำนักงาน หนังสือห้องสมุด ชั้นอเนกประสงค์ โต๊ะญี่ปุ่น

เก้าอี้พลาสติก ฯลฯ
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท

  งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
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  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุสำนักงาน (วัสดุการศึกษา)   ตั้งไว้ ๔๖๕,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในสถานศึกษาและใช้เกี่ยวกับการเรียน

การสอน งานเลือกแขนงต่าง ๆ เช่น โต๊ะนักเรียน ฯลฯ ของหน่วยงานในสังกัด

สำนักการศึกษา (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร

จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๖๐,๐๐๐ บาท

  งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

       - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   ตั้งไว้ ๒๕๕,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า  ฯลฯ
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

  งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุงานบ้านงานครัว   ตั้งไว้ ๕๑,๕๓๐,๖๐๐  บาท

            + ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว   ตั้งไว้ ๔๗๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ อุปกรณ์งานบ้าน  แปรง

ผงซักฟอก ไม้กวาด  ฯลฯ
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

  งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท



๓-๔-๒๔

            + ค่าอาหารเสริม (นม)   ตั้งไว้ ๕๐,๘๒๓,๙๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนใน

สังกัดเทศบาล โรงเรียนที่รับถ่าย (โอน) และตามโครงการจัดหา

อาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเร่ร่อน (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจะเบิก

จ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๔๕,๖๗๔,๖๐๐ บาท

  งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕,๑๒๙,๓๐๐ บาท

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าอาหารกลางวัน   ตั้งไว้ ๒๓๖,๗๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๓๖,๗๐๐ บาท

       - วัสดุก่อสร้าง   ตั้งไว้ ๖๑๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซิเมนต์ ทราย และกระเบื้อง  

รวมทั้งวัสดุก่อสร้างอื่น  ฯลฯ
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๖๐,๐๐๐ บาท

  งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   ตั้งไว้ ๑๘๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน ฯลฯ
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

  งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   ตั้งไว้ ๖๘๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล 

น้ำมันเครื่อง ฯลฯ
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา



๓-๔-๒๕

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

  งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   ตั้งไว้ ๕๙๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ 

น้ำยาต่าง ๆ ฟลูออไรด์   คลอรีน  ฯลฯ
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท

  งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุการเกษตร   ตั้งไว้ ๓๘๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ดิน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๑๐,๐๐๐ บาท

  งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   ตั้งไว้ ๒๒๕,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี แผ่นซีดี ม้วนเทป 

วีดีโอเทป ฯลฯ
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๑๐,๐๐๐ บาท

  งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุเครื่องแต่งกาย   ตั้งไว้ ๕๕,๐๐๐  บาท

            + ค่าเครื่องแต่งกาย   ตั้งไว้ ๕,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกาย สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน

ในศูนย์เยาวชน ฯลฯ
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา



๓-๔-๒๖

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

            + ค่าเครื่องนุ่งห่มกันหนาว   ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องนุ่งห่มกันหนาว นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร

นครราชสีมา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของเทศบาล
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุกีฬา   ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ เช่น ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ฯลฯ
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุคอมพิวเตอร์   ตั้งไว้ ๔๒๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล 

เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท

  งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุดนตรี   ตั้งไว้ ๑๔๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดนตรี ฯลฯ
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุอื่นๆ   ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุในหมวดต่าง ๆ ฯลฯ
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท



๓-๔-๒๗

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

หมวดค่าสาธารณูปโภค    ตั้งไว้ ๔,๙๙๒,๐๐๐  บาท

ค่าสาธารณูปโภค    ตั้งไว้ ๔,๙๙๒,๐๐๐  บาท 

       - ค่าไฟฟ้า   ตั้งไว้ ๓,๓๓๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของหน่วยงานในสังกัดสำนักการศึกษา  

และสนามกีฬากลางฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครนครราชสีมา

(จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท

  งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท

       - ค่าน้ำประปา   ตั้งไว้ ๑,๒๖๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของหน่วยงานในสังกัดสำนักการศึกษา โรงเรียน

ในสังกัดเทศบาล และสนามกีฬากลางฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ

เทศบาลนครนครราชสีมา (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจะเบิกจ่ายต่อเมื่อ

ไดัรับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

  งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

       - ค่าโทรศัพท์   ตั้งไว้ ๑๕๗,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อราชการกับหน่วยงานอื่น ๆ ของ

หน่วยงานในสังกัดสำนักการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

(จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท

  งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
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  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐ บาท

       - ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม   ตั้งไว้ ๒๔๕,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต  การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

ความเร็วสูง  ค่าบริการรายเดือน  ของสำนักการศึกษา ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กและหน่วยงานในสังกัดสำนักการศึกษา (จ่ายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไปจะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

  งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๗,๐๐๐ บาท

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท

หมวดเงินอุดหนุน    ตั้งไว้ ๔๗,๙๖๘,๐๐๐  บาท

เงินอุดหนุน    ตั้งไว้ ๔๗,๙๖๘,๐๐๐  บาท 

       - เงินอุดหนุนส่วนราชการ เอกชนหรือกิจการเป็นสาธารณประโยชน์    

ตั้งไว้ ๔๗,๙๖๘,๐๐๐  บาท
            + เงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนสุรนารีวิทยา   ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนสุรนารีวิทยา เป็นค่าส่งเสริม

พัฒนาศักยภาพทักษะ การเล่นดนตรีสากลประเภทต่างๆ ตามนัย

หนังสือ ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๒๖๑.๔๒/๕๖๔ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

            + เงินอุดหนุนสถานศึกษาที่ถ่ายโอนภารกิจ   ตั้งไว้ ๔๗,๖๖๘,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สถานศึกษาที่ถ่ายโอนภารกิจให้เทศบาล

เป็นค่าอาหารกลางวัน (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการ

จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๔๗,๖๖๘,๐๐๐ บาท

รายจ่ายเพื่อการลงทุน   ตั้งไว้ ๘,๕๓๐,๕๐๐  บาท             แยกเป็น       

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    ตั้งไว้ ๘,๕๓๐,๕๐๐  บาท

ค่าครุภัณฑ์    ตั้งไว้ ๗,๖๖๐,๕๐๐  บาท 

       สำนักการศึกษา

       - ครุภัณฑ์สำนักงาน   ตั้งไว้ ๑๐๑,๗๐๐  บาท
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            + พัดลมโคจรติดผนัง   ตั้งไว้ ๑๒,๘๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าพัดลมโคจรติดผนัง ขนาด ๘ นิ้ว ปรับแรงลมได้ ๓ ระดับ 

แรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท์ กำลังไฟฟ้า ๗๘ วัตต์ กระแสไฟฟ้า ๐.๓๗ แอมป์ 

จำนวน ๘ เครื่อง ๆ ละ ๑,๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๒,๘๐๐ บาท (ห้องสมุด) 

ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาล

นครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๒,๘๐๐ บาท

            + รถเข็นหนังสือ   ตั้งไว้ ๖,๔๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ารถเข็นหนังสือ โครงขาเหล็กพ่นสี แบบชั้นเรียบ

ขนานกันทุกชั้น ๒ ชั้น ขนาด ๑๗x๒๗x๓๙ นิ้ว จำนวน ๒ อัน ๆ ละ

๓,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๖,๔๐๐ บาท (ห้องสมุด) ตั้งตามราคาท้องถิ่น

เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร

นครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖,๔๐๐ บาท

            + ตู้ล็อกเกอร์ ๑๒ ประตู   ตั้งไว้ ๓๑,๔๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตู้ล็อกเกอร์ ๑๒ ประตู ขนาด ๙๑๔(w)x๔๕๗(D)x๑๘๓๐(H)mm.

จำนวน ๒ ตู้ ๆ ละ ๑๕,๗๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๑,๔๐๐ บาท (ห้องสมุด)ตั้งตามราคา

ท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๑,๔๐๐ บาท

            + ชั้นหนังสือ (ชั้นเตี้ย)   ตั้งไว้ ๔,๕๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าชั้นหนังสือ(ชั้นเตี้ย) ขนาดลึก ๑๐ กว้าง ๓๖ สูง ๓๙ นิ้ว 

ยาวช่วงละ ๓ ฟุต วางได้ ๓ ระดับชั้น มีฝาปิดชั้นบนสุดอีก ๑ ชั้น ๑ ด้าน

๑ ช่วงชั้น จำนวน ๒ ตู้ๆ ละ ๒,๒๕๐ บาท เป็นเงิน ๔,๕๐๐  บาท (ห้องสมุด)

ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนา

เทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔,๕๐๐ บาท

            + ชั้นหนังสือ(ชั้นเตี้ย)   ตั้งไว้ ๑๒,๖๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าชั้นหนังสือ (ชั้นเตี้ย) ขนาดลึก ๑๙ กว้าง ๓๖ สูง ๓๙ นิ้ว 

ยาวช่วงละ ๓ ฟุต วางได้ ๓ ระดับชั้น มีฝาปิดชั้นบนสุด ๑ ชั้น ๒ ด้าน ๒ ช่วงชั้น
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จำนวน ๒ ตู้ๆ ละ ๖,๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๒,๖๐๐ บาท (ห้องสมุด) ตั้งตามราคา

ท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๒,๖๐๐ บาท

            + พัดลมแบบอุตสาหกรรม   ตั้งไว้ ๑๖,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าพัดลมแบบอุตสาหกรรม ขนาดใบพัด ๒๔ นิ้ว มีขาตั้งเหล็ก

๓ ขา เป็นอลูมิเนียมไม่เป็นสนิม จำนวน ๔ เครื่อง ๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท เป็นเงิน

๑๖,๐๐๐ บาท (ศูนย์เยาวชน) ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท

            + เครื่องโทรสาร   ตั้งไว้ ๑๘,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องโทรสารชนิดใช้กระดาษธรรมดา ความเร็วในการ

ส่งเอกสารไม่ต่ำกว่า ๖ วินาที/แผ่น ความเร็วในการพิมพ์เลเซอร์ไม่ต่ำกว่า 

๒๐ แผ่น/นาที จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนา

เทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

       งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท

       สำนักการศึกษา

       - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   ตั้งไว้ ๖๔๑,๐๐๐  บาท

            + รถยนต์กระบะบรรทุก   ตั้งไว้ ๖๔๑,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ารถยนต์กระบะบรรทุกแบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ 

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หลังคาห้องโดยสารเป็นเหล็ก

ชิ้นเดียวกันตลอดทั้งคัน พร้อมอุปกรณ์เครื่องเสียงวิทยุซีดี ระบบสเตอริโอ

พร้อมลำโพงซ้าย-ขวา อุปกรณ์มาตรฐานติดรถ ติดฟิล์มกรองแสง พ่นกันสนิม

เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๖๔๑,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนา

เทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

       งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖๔๑,๐๐๐ บาท

       สำนักการศึกษา

       - ครุภัณฑ์การเกษตร   ตั้งไว้ ๑๓,๕๐๐  บาท

            + เครื่องปั๊มน้ำไดโว่    ตั้งไว้ ๑๓,๕๐๐  บาท
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สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องปั๊มน้ำไดโว่ ขนาดท่อ ๒ นิ้ว กำลังไฟฟ้า 

๔๐๐ วัตต์ แรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท์ การส่งสูง ๘ เมตร ปริมาณน้ำ

ส่งได้สูงสุด ๑๐๐ ลิตร/นาที ใบพัดยางยูริเทนแกนเพลาสแตนเลส

สายไฟยาว ๕ เมตร ตัดน้ำอัตโนมัติจำนวน ๓ เครื่อง ๆ ละ ๔,๕๐๐ บาท

เป็นเงิน ๑๓,๕๐๐ บาท (ศูนย์เยาวชน) ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่่อให้

เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๓,๕๐๐ บาท

       สำนักการศึกษา

       - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   ตั้งไว้ ๕๑,๐๐๐  บาท

            + ติดตั้งเสียงตามสายภายในและภายนอกอาคารห้องสมุด   ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าติดตั้งเสียงตามสายภายในและภายนอกอาคารห้องสมุด 

พร้อมค่าติดตั้ง ประกอบด้วยเครื่องขยายเสียงพาวเวอร์แอมป์ ขนาด

ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ วัตต์ ลำโพงฮอร์น ขนาด ๒๐ นิ้ว ๔ ชุด พร้อมยูนิต 

๑๕๐ วัตต์ ๔ ตัว มีไลน์ ๗๐V-๑๐๐V สายดร์อปไวร์ ขนาด ๐.๙ MM จำนวน

๑ ชุด เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการ

ใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

            + เครื่องเล่นและบันทึก DVD    ตั้งไว้ ๑๖,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องเล่นและบันทึก DVD จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน

๑๖,๐๐๐ บาท (ห้องสมุด) ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการ

ใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท

            + เครื่องขยายเสียงเมกาโฟน   ตั้งไว้ ๕,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องขยายเสียงเมกาโฟนแบบสะพาย จำนวน ๒ เครื่อง

เครื่องละ ๒,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้องสมุด) ตั้งตามราคาท้องถิ่น

เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

       สำนักการศึกษา
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       - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   ตั้งไว้ ๙๕,๐๐๐  บาท

            + ติดตั้งกล้องวงจรปิด   ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน ๘ กล้อง และอุปกรณ์

ประกอบ พร้อมค่าติดตั้ง เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท (ห้องสมุด) ตั้งตามราคา

ท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร

นครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท

            + โทรทัศน์สี จอ LCD    ตั้งไว้ ๓๕,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรทัศน์สี จอ LCD ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๒ นิ้ว ความละเอียด

จอภาพ ๑,๙๒๐x๑,๐๘๐ พิกเซล จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๑๗,๕๐๐ บาท เป็นเงิน

๓๕,๐๐๐ บาท (ห้องสมุด) (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท

       สำนักการศึกษา

       - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   ตั้งไว้ ๙๒,๕๐๐  บาท

            + เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค   ตั้งไว้ ๖๔,๕๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)

ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า

๒.๒ GHz จำนวน ๓ เครื่อง ๆ ละ ๒๑,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๖๔,๕๐๐ บาท

(งานเจ้าหน้าที่,งานประเพณี,ห้องสมุด) (รายละเอียดตามราคามาตรฐาน

ของกระทรวง ICT) (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๑,๕๐๐ บาท

       งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๑,๕๐๐ บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

       งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๑,๕๐๐ บาท

            + เครื่องคอมพิวเตอร์   ตั้งไว้ ๒๘,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 

ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

ไม่น้อยกว่า ๒.๕ GHz  จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท 

(งานศึกษานิเทศก์) (รายละเอียดตามราคามาตรฐานของกระทรวง ICT)

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
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ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท

       โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร)

       - ครุภัณฑ์สำนักงาน   ตั้งไว้ ๗๒,๐๐๐  บาท

            + โต๊ะอเนกประสงค์บุโฟเมก้า   ตั้งไว้ ๕๒,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าโต๊ะอเนกประสงค์บุโฟเมก้าสีขาวชนิดขาเหล็กชุบโครเมียม

พับได้ขนาดไม่ต่ำกว่า  กว้าง ๓๐ นิ้ว ยาว ๗๒ นิ้ว สูง ๒๙ นิ้ว จำนวน ๒๐ ตัว

ตัวละ ๒,๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๒,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสม

กับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๒,๐๐๐ บาท

            + เก้าอี้ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม    ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำ

จำนวน ๕๐ ตัวๆ ละ ๔๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่น

เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

       โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร)

       - ครุภัณฑ์การศึกษา   ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐  บาท

            + โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ระดับประถมศึกษา    ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ ระดับประถมศึกษา

(ตามแบบกรมสามัญ) จำนวน ๒๐๐ ชุดๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท

เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

            + โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ระดับมัธยมศึกษา    ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ระดับมัธยมศึกษา

(ตามแบบกรมสามัญ) จำนวน  ๒๐๐  ชุดๆ ละ ๑,๐๐๐  บาท เป็นเงิน

๒๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม
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แผนงานการศึกษา

       งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

       โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร)

       - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   ตั้งไว้ ๑๖,๐๐๐  บาท

            + เครื่องเล่น DVD   ตั้งไว้ ๑๖,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องเล่นและบันทึก DVD จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน

๑๖,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท

       โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร)

       - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   ตั้งไว้ ๗๓๒,๐๐๐  บาท

            + เครื่องคอมพิวเตอร์   ตั้งไว้ ๖๘๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 

มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๒.๔ GHz จำนวน ๔๐ เครื่อง ๆ ละ

๑๗,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๖๘๐,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามราคามาตรฐาน

ของกระทรวง ICT) (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖๘๐,๐๐๐ บาท

            + เครื่องปริ๊นเตอร์ All-in-one     ตั้งไว้ ๕๒,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องปริ๊นเตอร์ All-in-one  จำนวน ๘ เครื่องๆ ละ 

๖,๕๐๐  บาท เป็นเงิน ๕๒,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามราคามาตรฐาน

ของกระทรวง ICT) (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๒,๐๐๐ บาท

       โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย)

       - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   ตั้งไว้ ๑,๑๑๖,๐๐๐  บาท

            + รถยนต์บรรทุก    ตั้งไว้ ๑,๑๑๖,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ารถยนต์บรรทุก ขนาด ๖ ล้อ ขนาดช่วงยาว ๔.๓ เมตร 

๑๓๐ แรงม้า เครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๒,๙๐๐ ซีซี หลังคากระบะเป็นอลูมิเนียม 

หน้าต่างกระจก พร้อมอุปกรณ์ประกอบภายในห้องผู้โดยสาร จำนวน ๑ คัน 

เป็นเงิน ๑,๑๑๖,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
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ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๑๑๖,๐๐๐ บาท

       โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)

       - ครุภัณฑ์สำนักงาน   ตั้งไว้ ๒๖๐,๐๐๐  บาท

            + เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล    ตั้งไว้ ๒๖๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า

๓๐๐x๔๐๐ จุด/ตารางนิ้ว สามารถย่อ-ขยาย ได้พื้นที่ในการพิมพ์ใหญ่สุด 

ขนาดกระดาษ B๔ จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๑๓๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน 

๒๖๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๖๐,๐๐๐ บาท

       โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)

       - ครุภัณฑ์การศึกษา   ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐  บาท

            + โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ระดับมัธยมศึกษา   ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ระดับมัธยมศึกษา (ตามแบบ

กรมสามัญ) จำนวน ๒๐๐ ชุด ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนา

เทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

       โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)

       - ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์   ตั้งไว้ ๔๗๓,๕๐๐  บาท

            + เครื่องดนตรีไทย   ตั้งไว้ ๔๗๓,๕๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องดนตรีไทย จำนวน ๑ วง ประกอบด้วย

๑.ระนาดเอกพร้อมผืนไม้สักอย่างดีแกะสลักปิดทอง ๑๐๐ % จำนวน ๑ ราง 

๒.ระนาดทุ้มพร้อมผืนไม้สักอย่างดีแกะสลักปิดทอง  ๑๐๐ % จำนวน ๑ ราง  

๓.ฆ้องวงใหญ่พร้อมลูกทุบอย่างดีแกะสลักปิดทอง  ๑๐๐ % จำนวน ๑ วง  

๔.ฆ้องวงเล็กพร้อมลูกทุบอย่างดีแกะสลักปิดทอง  ๑๐๐ % จำนวน ๑ วง  

๕.ฆ้องวงใหญ่มอญไม้สักพร้อมลูกอย่างดีแกะสลักปิดทอง ๑๐๐ % 

จำนวน ๒ ฆ้อง

๖.ฆ้องวงเล็กมอญไม้สักพร้อมลูกอย่างดีแกะสลักปิดทอง ๑๐๐ % 

จำนวน ๑ ฆ้อง

๗.ซอด้วงไม้ชิงชันอย่างดี จำนวน ๒ คัน 

๘.ซออู้ไม้ชิงชันอย่างดี จำนวน ๒ คัน  
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๙.ขลุ่ยกลีบไม้ชิงชันอย่างดี จำนวน ๑ เลา 

๑๐.ขลุ่ยเพียงออไม้ชิงชันอย่างดี จำนวน ๑ เลา

๑๑.ปี่มอญไม้ชิงชันอย่างดีพร้อมลำโพง จำนวน ๑ ชุด

๑๒.จะเข้ไม้ขนุนอย่างดี จำนวน ๒ ตัว

๑๓.ขิมไม้ขนุนอย่างดี จำนวน ๑ ตัว

๑๔.ฆ้องราวไม้สักอย่างดี ๑ ชุด(๓ใบ) ขาแกะสลักปิดทอง  ๑๐๐ % จำนวน ๑ ชุด

๑๕.โหม่งอย่างดี ๑ ใบพร้อมขาตั้งแกะสลักปิดทอง  ๑๐๐% จำนวน ๑ ชุด

๑๖.ตะโพนมอญไม้ก้ามปูอย่างดี ขาแกะสลักปิดทอง ๑๐๐ % จำนวน ๑ ชุด 

๑๗.เปิงมางคอกไม้สักอย่างดีพร้อมลูกอย่างดีแกะสลักปิดทอง ๑๐๐% 

จำนวน ๑ ชุด 

๑๘.โทนดินเผาอย่างดี  จำนวน ๑ ใบ

๑๙.รำมะนามโหรีไม้ก้ามปูอย่างดี  จำนวน ๑ ใบ

๒๐.อังกะลุงไม้ไผ่อย่างดี เสียงสากล  จำนวน ๑ ชุด

ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนา

เทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๗๓,๕๐๐ บาท

       โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)

       - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   ตั้งไว้ ๔๘๓,๔๐๐  บาท

            + เครื่องคอมพิวเตอร์   ตั้งไว้ ๓๔๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 

มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๒.๔ GHz จำนวน ๒๐ เครื่อง ๆ ละ

๑๗,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๔๐,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามราคามาตรฐาน

ของกระทรวง ICT) (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๔๐,๐๐๐ บาท

            + เครื่องสำรองไฟฟ้า   ตั้งไว้ ๕๙,๔๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๕๐ VA 

ระบบปรับแรงดันอัตโนมัติ ระบบป้องกันไฟเกิน ระบบตัดไฟ สำรอง

กระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที จำนวน ๑๘ เครื่อง ๆ ละ 

๓,๓๐๐ บาท (รายละเอียดตามราคามาตรฐานของกระทรวง ICT) 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา
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       งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๙,๔๐๐ บาท

            + เครื่องพิมพ์ Laser สี   ตั้งไว้ ๘๔,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Laser สี ความละเอียดไม่น้อยกว่า 

๖๐๐x๖๐๐ DPI  สแกน ๑๒๐๐x๑๒๐๐ DPI ถ่ายเอกสารสี และขาวดำ 

หน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๑๒๘ MB จำนวน ๓ เครื่อง ๆ ละ ๒๘,๐๐๐ บาท

เป็นเงิน ๘๔,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามราคามาตรฐานของกระทวง ICT)

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๘๔,๐๐๐ บาท

       โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดป่าจิตตสามัคคี)

       - ครุภัณฑ์อื่น   ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐  บาท

            + เครื่องเล่นเด็ก   ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง จำนวน ๑ ชุด ๆ ละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

วัสดุทำจากพลาสติก LLDPE สีมาตรฐาน Food Grade เสาพ่นกันสนิมและ

เคลือบสีฝุ่นป้องกัน UV  ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

       โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมา

       - ครุภัณฑ์สำนักงาน   ตั้งไว้ ๗๒๗,๗๐๐  บาท

            + เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล   ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล  ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 

๒๐ แผ่น/นาที จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาล

นครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

            + โต๊ะอเนกประสงค์บุโฟเมก้า    ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าโต๊ะอเนกประสงค์บุโฟเมก้า ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๕๒๔x๖๑๐x๗๓๗ 

มม. จำนวน ๑๐ ตัว ๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่น

เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท
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            + ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด ๒ บาน   ตั้งไว้ ๓๔,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด ๒ บาน ขนาด ๙๑๕x๔๕๗x๑๘๓๐ มม.

จำนวน ๑๐ ตู้ ๆ ตู้ละ ๓,๔๐๐ บาท เป็นเงิน  ๓๔,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่น

เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๔,๐๐๐ บาท

            + ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด ๔ ลิ้นชัก    ตั้งไว้ ๑๗,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด ๔ ลิ้นชัก จำนวน ๕ ตู้ ๆ ละ 

๓,๔๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสม

กับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐ บาท

            + ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ   ตั้งไว้ ๑๘,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ ชนิด ๒ บาน ขนาดไม่น้อยกว่า 

๔๖x๓๔x๑๖ นิ้ว จำนวน ๕ ตู้ ๆ ละ ๓,๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท 

ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนา

เทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท

            + ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๑๕ ลิ้นชัก   ตั้งไว้ ๑๖,๕๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๑๕ ลิ้นชัก จำนวน ๕ ตู้ ๆ ละ

๓,๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๖,๕๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้

เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๖,๕๐๐ บาท

            + เก้าอี้ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม   ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำ 

จำนวน ๕๐ ตัว ๆ ละ ๔๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่่น

เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
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            + เครื่องปรับอากาศ   ตั้งไว้ ๓๓๕,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนขนาด ๒๔,๐๐๐ BTU 

พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๐ เครื่อง ๆ ละ ๓๓,๕๐๐ บาท เป็นเงิน 

๓๓๕,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๓๕,๐๐๐ บาท

            + พัดลมระบายอากาศ   ตั้งไว้ ๗,๗๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าพัดลมระบายอากาศ ขนาด ๘” พร้อมติดตั้ง จำนวน 

๑๐ เครื่อง ๆ ละ ๗๗๐ บาท เป็นเงิน ๗,๗๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อ

ให้เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗,๗๐๐ บาท

            + ชุดรับแขก   ตั้งไว้ ๒๘,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าชุดรับแขกโครงเหล็กพร้อมโต๊ะกลาง จำนวน ๒ ชุด

ชุดละ ๑๔,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท ตัั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้

เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท

            + โต๊ะทำงาน   ตั้งไว้ ๒๗,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าโต๊ะทำงานเหล็กขนาด ๔ ฟุต พร้อมเก้าอี้ล้อเลื่อน

หมุนได้บุนวม มีที่พักแขน ๒ ข้าง จำนวน ๕ ชุด ๆ ละ ๕,๔๐๐ บาท 

เป็นเงิน ๒๗,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๗,๐๐๐ บาท

            + พัดลมอุตสาหกรรม   ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าพัดลมอุตสาหกรรม ชนิด ๓ ขา ขนาดใบพัด ๒๔”

จำนวน ๕ เครื่อง ๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคา

ท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร

นครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา
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       งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

            + พัดลมตั้งพื้น   ตั้งไว้ ๘,๕๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าพัดลมตั้งพื้น ขนาดใบพัด ๑๖” สามารถปรับระดับ

สูงต่ำได้ จำนวน ๕ เครื่อง ๆ ละ ๑,๗๐๐ บาท เป็นเงิน ๘,๕๐๐ บาท 

ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนา

เทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๘,๕๐๐ บาท

            + แท่นกล่าวรายงาน   ตั้งไว้ ๑๗,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าแท่นกล่าวรายงานทำด้วยไม้ ขนาดความสูง ๘๐ ซม. 

มีที่วางแฟ้มกล่าวรายงาน  จำนวน ๒ แท่น ๆ ละ  ๘,๕๐๐ บาท เป็นเงิน

๑๗,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐ บาท

            + เก้าอี้ขาเหล็ก   ตั้งไว้ ๓๙,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ขาเหล็ก ที่นั่งกลมปรับขึ้นลงได้ ชนิดแกนเดียว 

ที่นั่งทำด้วยไม้สีดำ จำนวน ๓๐ ตัว ๆ ละ ๑,๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๙,๐๐๐ บาท

ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนา

เทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๙,๐๐๐ บาท

       โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมา

       - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   ตั้งไว้ ๘๒,๐๐๐  บาท

            + กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล   ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ากล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียดภาพ

๑๘ ล้านพิกเซล จอ LCD ขนาด ๓ นิ้ว อัตราส่วนภาพ ๓:๒ ถ่ายภาพ

ต่อเนื่องความเร็ว ๓.๗ ภาพต่อวินาที จุดโฟกัสอัตโนมัติ ๙ จุด ระบบ

วัดแสงแบบ IFCL แบ่ง ๖๓ โซนด้วยเซ็นเซอร์ Dual-layer Metering

ปรับชดเชยแสงได้ถึง+/-๕ Stop พร้อมเลนส์ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน

๔๐,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม
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แผนงานการศึกษา

       งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท

            + โทรทัศน์สีจอแบน   ตั้งไว้ ๔๒,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรทัศน์สี ขนาด ๓๒” จอแบน สามารถรับภาพสีจากสถานี

ส่งได้ทั้งระบบ UHF/VHF  ระบบเสียงแบบมีลำโพงในตัวเครื่องมีระบบปรับ

อัตโนมัติ  จำนวน  ๓ เครื่องๆ ละ ๑๔,๐๐๐ บาท  เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท

       โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมา

       - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   ตั้งไว้ ๘,๕๐๐  บาท

            + เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย   ตั้งไว้ ๘,๕๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่าชนิดข้อแข็ง 

กระบอกสูบ ๓๐ ซีซี จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๘,๕๐๐ บาท 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๘,๕๐๐ บาท

       โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมา

       - ครุภัณฑ์กีฬา   ตั้งไว้ ๒๑๐,๕๐๐  บาท

            + เครื่องวัดความอ่อนตัว   ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องวัดความอ่อนตัวด้านหน้า ชนิดตัวเลข จำนวน

๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสม

กับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

            + เสาตะกร้อแบบแข่งขัน   ตั้งไว้ ๑๔,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเสาตะกร้อแบบแข่งขัน ทำด้วยเหล็ก ความสูง ๑.๕๕ เมตร

จำนวน ๑ คู่ เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการ

ใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท

            + เก้าอี้นั่งสำหรับกรรมการตะกร้อ   ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐  บาท
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สำหรับจ่ายเป็นค่าเก้าอี้นั่งสำหรับกรรมการตะกร้อ เบาะรองนั่งทำด้วยหนัง

มีพนักพิงพร้อมที่วางแขน จำนวน ๑ ตัว ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสม

กับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

            + รั้ววิ่ง   ตั้งไว้ ๗๔,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ารั้ววิ่ง ฐานทำด้วยเหล็ก ขาทำด้วยอลูมิเนียม ปรับได้ ๔ ระดับ

จำนวน ๑๐ ตัว ๆ ละ ๗,๔๐๐ บาท เป็นเงิน ๗๔,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อ

ให้เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗๔,๐๐๐ บาท

            + ไม้พาดกระโดดสูง   ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าไม้พาดกระโดดสูง ทำด้วยไฟเบอร์ จำนวน ๒ อัน ๆ ละ

๗,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสม

กับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

            + ไม้พาดกระโดดค้ำ   ตั้งไว้ ๑๒,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าไม้พาดกระโดดค้ำ ทำด้วยไฟเบอร์ จำนวน ๒ อัน ๆ ละ

๖,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสม

กับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท

            + กระดานสปริงยิมนาสติก   ตั้งไว้ ๔๓,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ากระดานสปริงยิมนาสติก โครงทำด้วยเหล็ก พื้นทำด้วย

กระดานอัดยางพร้อมสปริง จำนวน ๑ อัน เป็นเงิน ๔๓,๐๐๐ บาท ตั้งตาม

ราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๓,๐๐๐ บาท

            + ชั้นวางอุปกรณ์กีฬา   ตั้งไว้ ๒๒,๕๐๐  บาท
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สำหรับจ่ายเป็นค่าชั้นวางอุปกรณ์กีฬา ขนาดกว้าง ๒.๓๐ ม. ลึก ๐.๕ ม.

สูง ๑.๗๐ ม. ทำด้วยโครงเหล็ก ๓ ชั้น ใช้ตาข่ายเหล็กเชื่อมล้อมทุกด้าน

ประตูเปิด-ปิด ๒ บาน มีที่สำหรับล๊อคกุญแจ จำนวน ๓ ที่ ๆ ละ ๗,๕๐๐ บาท

ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนา

เทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๒,๕๐๐ บาท

       โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมา

       - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   ตั้งไว้ ๘๔๐,๐๐๐  บาท

            + เครื่องคอมพิวเตอร์   ตั้งไว้ ๘๔๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 

ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

ไม่น้อยกว่า ๒.๕ GHz  จำนวน ๓๐ เครื่อง ๆ ละ ๒๘,๐๐๐ บาท เป็นเงิน 

๘๔๐,๐๐๐  บาท (รายละเอียดตามราคามาตรฐานของกระทรวง ICT)

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๘๔๐,๐๐๐ บาท

       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

       - ครุภัณฑ์สำนักงาน   ตั้งไว้ ๒๓๒,๕๐๐  บาท

            + โต๊ะครึ่งวงกลม   ตั้งไว้ ๑๔,๔๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าโต๊ะครึ่งวงกลม ขนาดความยาว ๑.๒๐ เมตร สูง ๐.๕ ม. 

จำนวน ๑๖ ตัวๆ ละ ๙๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๔,๔๐๐ บาท สำหรับ

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหลักร้อย จำนวน ๔ ตัว

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนหม่อน  จำนวน ๘ ตัว

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กราชนิกูล จำนวน ๔ ตัว

ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนา

เทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๔,๔๐๐ บาท

            + โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ระดับ ๑-๒    ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ระดับ ๑-๒ จำนวน ๕ ชุด ๆ ละ

๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท สำหรับ

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหลักร้อย จำนวน ๑ ชุด

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเคหะประชาสามัคคี จำนวน  ๒ ชุด
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-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองไผ่ล้อม จำนวน ๒ ชุด

ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนา

เทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

            + ชั้นสำหรับวางโทรทัศน์    ตั้งไว้ ๔,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าชั้นสำหรับวางโทรทัศน์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐x๖๐x๕๕ ซม.

จำนวน ๔ ที่ๆ ละ  ๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท สำหรับ

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหลักร้อย จำนวน ๑ ที่

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเคหะประชาสามัคคี จำนวน ๑ ที่

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนหม่อน จำนวน ๑ ที่

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองไผ่ล้อม จำนวน ๑ ที่

ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนา

เทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท

            + ชั้นสำหรับวางของ ๘ ช่อง   ตั้งไว้ ๓๒,๕๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าชั้นสำหรับวางของ ๘ ช่อง ขนาด ๓๐x๑๐๐x๙๐ ซม. 

จำนวน ๑๓ ที่ ๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๒,๕๐๐ บาท สำหรับ

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหลักร้อย จำนวน ๓ ที่

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ จำนวน ๓ ที่

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กราชนิกูล จำนวน ๓ ที่

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเคหะประชาสามัคคี จำนวน ๔ ที่

ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนา

เทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๒,๕๐๐ บาท

            + ชั้นสำหรับวางของ ๖ ช่อง    ตั้งไว้ ๑๔,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าชั้นสำหรับวางของ ๖ ช่อง ขนาด ๓๐x๑๐๐x๙๐ ซม. 

จำนวน ๗ ที่ ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท สำหรับ

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ จำนวน  ๓ ที่

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเคหะประชาสามัคคี จำนวน ๔ ที่

ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนา

เทศบาลนครนครราชสีมา)
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ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท

            + ชั้นวางหนังสือ   ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าชั้นวางหนังสือขนาด ๓๐x๙๐x๙๐ ซม.จำนวน ๕ ที่

ที่ละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท สำหรับ

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเคหะประชาสามัคคี  จำนวน ๒ ที่

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ จำนวน ๓ ที่

ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนา

เทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

            + พัดลมตั้งพื้น    ตั้งไว้ ๑๖,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าพัดลมตั้งพื้น ขนาดใบพัด ๑๖ นิ้ว พร้อมรีโมทคอนโทรล 

จำนวน ๘ เครื่อง ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท สำหรับ

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนหม่อน จำนวน ๑ เครื่อง

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กราชนิกูล จำนวน ๒ เครื่อง 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองไผ่ล้อม จำนวน ๓ เครื่อง

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ จำนวน ๒ เครื่อง 

ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนา

เทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท

            + พัดลมอุตสาหกรรม   ตั้งไว้ ๘,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าพัดลมอุตสาหกรรมชนิด ๓ ขา ขนาดใบพัด ๒๔ นิ้ว

จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท สำหรับ 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กราชนิกูล จำนวน ๒ เครื่อง

ตั้งตามราคาท้องถิ่่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนา

เทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท

            + เครื่องโทรสารชนิดใช้กระดาษธรรมดา   ตั้งไว้ ๑๘,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องโทรสารชนิดใช้กระดาษธรรมดาความเร็วในการส่ง

เอกสาร ๖ วินาที/แผ่น ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า ๒๐ แผ่น/นาที 
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จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กราชนิกูล

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท

            + ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด ๒ บาน    ตั้งไว้ ๓๗,๖๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด ๒ บาน ขนาด ๙๑๕x๔๕๗x๑๘๓ มม.

จำนวน  ๔  ตู้ ๆ ละ ๙,๔๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๗,๖๐๐ บาท สำหรับ 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนหม่อน จำนวน ๒ ตู้

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองไผ่ล้อม จำนวน ๒ ตู้

ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนา

เทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๗,๖๐๐ บาท

            + โต๊ะพับอเนกประสงค์บุโฟเมก้า   ตั้งไว้ ๑๐,๔๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าโต๊ะพับอเนกประสงค์บุโฟเมก้า ชนิดขาเหล็กชุบโครเมียม 

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๙x๒๗x๓๐ นิ้ว จำนวน ๔ ตัว ๆ ละ ๒,๖๐๐ บาท เป็นเงิน 

๑๐,๔๐๐ บาท สำหรับ

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนหม่อน จำนวน ๒ ตัว

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองไผ่ล้อม จำนวน ๒ ตัว

ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐,๔๐๐ บาท

            + โต๊ะสำหรับวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้   ตั้งไว้ ๓,๒๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าโต๊ะสำหรับวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน

๑ ชุด เป็นเงิน ๓,๒๐๐ บาท สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองไผ่ล้อม

ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนา

เทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓,๒๐๐ บาท

            + โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้สำหรับเด็กเล็ก   ตั้งไว้ ๔๘,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้สำหรับเด็กเล็ก 

ขนาดโต๊ะ ๖๐x๑๒๐x๖๖ ซม. ขนาดเก้าอี้ ๒๙x๑๒๐x๓๕ ซม. จำนวน
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๑๒ ชุด ๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท สำหรับศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ จำนวน ๑๒ ชุด ตั้งตามราคา

ท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร

นครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท

            + ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดกระจกบานเลื่อน   ตั้งไว้ ๖,๔๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดกระจกบานเลื่อน ขนาด 

๘๘๐x๔๐๖x๕๗๒ มม. จำนวน ๒ ตู้ ๆ ละ ๓,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๖,๔๐๐ บาท 

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กราชนิกูล จำนวน ๒ ตู้ ตั้งตามราคาท้องถิ่น

เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖,๔๐๐ บาท

       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

       - ครุภัณฑ์การเกษตร   ตั้งไว้ ๑๒,๐๐๐  บาท

            + เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ   ตั้งไว้ ๑๒,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ

๖,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท สำหรับ

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหลักร้อย  จำนวน ๑ เครื่อง 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กราชนิกูล จำนวน ๑ เครื่อง 

ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนา

เทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท

       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

       - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   ตั้งไว้ ๖๙,๐๐๐  บาท

            + เครื่องขยายเสียงช่วยสอน(บล็อกโฟน)   ตั้งไว้ ๒๑,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องขยายเสียงช่วยสอน(บล็อกโฟน) แบบเคลื่อนที่ 

ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ วัตต์ จำนวน ๓ เครื่อง ๆ ละ ๗,๐๐๐ บาท  เป็นเงิน 

๒๑,๐๐๐ บาท สำหรับ

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กราชนิกูล จำนวน ๑ เครื่อง 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชลประทานสงเคราะห์ จำนวน ๑ เครื่อง 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนสามัคคีรถไฟ จำนวน ๑ เครื่อง 

ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนา
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เทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท

            + เครื่องเล่นวิทยุ-เทป-ซีดี    ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องเล่นวิทยุ-เทป-ซีดี ภาครับวิทยุ FM AM ระบบ

ดิจิตอลกำลังขยายส่ง ๙๐ วัตต์ สามารถเล่นแผ่น CD/CD-R/CD-RW/MP๓ 

จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท สำหรับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กสวนหม่อน ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

            + เครื่องช่วยสอนไร้สายพร้อมไมค์    ตั้งไว้ ๒๘,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องช่วยสอนไร้สาย พร้อมไมค์ ๓ แบบ 

(ไมค์ไร้สาย ไมค์เหน็บ ไมค์คาดศรีษะ) สามารถเล่นเทปพร้อม

บันทึกเสียง กำลังขับ ๓๐ วัตต์ ๔ โอห์ม จำนวน ๔ เครื่อง ๆ ละ 

๗,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท สำหรับ

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนหม่อน  จำนวน  ๑ เครื่อง 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนสามัคคีรถไฟ จำนวน ๑ เครื่อง 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ จำนวน ๑ เครื่อง 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองไผ่ล้อม จำนวน ๑ เครื่อง

ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนา

เทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท

       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

       - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   ตั้งไว้ ๕๔,๐๐๐  บาท

            + โทรทัศน์สี จอ LCD    ตั้งไว้ ๘,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรทัศน์สี จอ LCD ขนาด ๒๖ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง 

เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหลักร้อย 

ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนา

เทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา
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       งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท

            + โทรทัศน์สีจอแบน   ตั้งไว้ ๒๖,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรทัศน์สีจอแบน ขนาด ๒๙ นิ้ว จำนวน ๔ เครื่อง ๆ ละ

๖,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๖,๐๐๐ บาท สำหรับ

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนหม่อน  จำนวน ๒ เครื่อง 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเคหะประชาสามัคคี จำนวน ๑ เครื่อง 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองไผ่ล้อม จำนวน ๑ เครื่อง 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๖,๐๐๐ บาท

            + เครื่องเล่น DVD    ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องเล่น DVD สามารถเล่นแผ่น DVD DVD-R DVD-RW 

SVCD VCD VCD-R MP๓ ได้ จำนวน ๕ เครื่อง ๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท เป็นเงิน

๒๐,๐๐๐ บาท   สำหรับ

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนหม่อน จำนวน ๒ เครื่อง 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเคหะประชาสามัคคี จำนวน ๑ เครื่อง 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหลักร้อย จำนวน ๑ เครื่อง 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองไผ่ล้อม จำนวน ๑ เครื่อง 

ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนา

เทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

       - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   ตั้งไว้ ๑๒,๘๐๐  บาท

            + เครื่องทำน้ำเย็นแบบใช้ขวด   ตั้งไว้ ๑๒,๘๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องทำน้ำเย็นแบบใช้ขวดบรรจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 

๑๘ ลิตร ตัวเครื่องทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม ไร้สารตะกั่วไม่มีรอยต่อเชื่อม

ระบบตัดไฟอัตโนมัติใช้ไฟฟ้า AC ๒๒๐ โวลต์ จำนวน ๔ เครื่อง ๆ ละ 

๓,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๒,๘๐๐ บาท สำหรับ

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนหม่อน  จำนวน ๒ เครื่อง

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเคหะประชาสามัคคี จำนวน ๑ เครื่อง

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองไผ่ล้อม จำนวน ๑ เครื่อง 

ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนา

เทศบาลนครนครราชสีมา)
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ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๒,๘๐๐ บาท

       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

       - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   ตั้งไว้ ๖๓,๙๐๐  บาท

            + เครื่องคอมพิวเตอร์   ตั้งไว้ ๒๘,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)

ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

ไม่น้อยกว่า ๒.๕ GHz  จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท  

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองไผ่ล้อม (รายละเอียดตามราคา

มาตรฐานของกระทรวง ICT) (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท

            + เครื่องสำรองไฟฟ้า   ตั้งไว้ ๙,๙๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า ๗๕๐ VA ระบบปรับ

กระแสไฟ จำนวน ๓ เครื่อง ๆ ละ ๓,๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๙,๙๐๐ บาท สำหรับ

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองไผ่ล้อม จำนวน ๑ เครื่อง

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามัคคีรถไฟ จำนวน ๑ เครื่อง

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนหม่อน จำนวน ๑ เครื่อง

(รายละเอียดตามราคามาตรฐานของกระทรวง ICT) (จากแผนพัฒนา

เทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๙,๙๐๐ บาท

            + เครื่องปริ้นเตอร์ All in one    ตั้งไว้ ๒๖,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องปริ้นเตอร์ All in one จำนวน ๔ เครื่องๆ ละ 

๖,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๖,๐๐๐ บาท สำหรับ

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเคหะประชาสามัคคี  จำนวน ๑ เครื่อง 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชลประทานสงเคราะห์ จำนวน ๑ เครื่อง 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองไผ่ล้อม จำนวน ๑ เครื่อง 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนหม่อน จำนวน ๑ เครื่อง 

(รายละเอียดตามราคามาตรฐานของกระทรวง ICT) (จากแผนพัฒนา

เทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา



๓-๔-๕๑

       งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๖,๐๐๐ บาท

       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

       - ครุภัณฑ์อื่น   ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐  บาท

            + เครื่องเล่นเด็ก   ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง จำนวน ๑ ชุด ๆ ละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

วัสดุทำจากพลาสติก LLDPE สีมาตรฐาน Food Grade เสาพ่นกันสนิมและ

เคลือบสีฝุ่นป้องกัน UV ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    ตั้งไว้ ๘๗๐,๐๐๐  บาท 

       โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดป่าจิตตสามัคคี)

       - ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร   ตั้งไว้ ๘๗๐,๐๐๐  บาท

            + ก่อสร้างสะพานเชื่อมอาคารเรียน   ตั้งไว้ ๓๑๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานเชื่อมอาคารเรียนระหว่างอาคารเรียน ๒ 

กับอาคารเรียน ๓ โดยมีจุดเชื่อมต่อ บริเวณโถงบันไดชั้น ๒ ของอาคารเรียน

๒ และระเบียงชั้น ๒ ของอาคารเรียน ๓ (ฝั่งทิศตะวันตก) โครงสร้างเสาและ

รากฐานเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างพื้น และหลังคาเป็นโครงสร้างเหล็ก

ความกว้างทางเดิน ๒.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๘.๐๐ เมตร (จากแผน

พัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๑๐,๐๐๐ บาท

            + ปรับปรุงห้องประชุม   ตั้งไว้ ๕๖๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องประชุม/ห้องรับประทานอาหารเป็นกระจก

อลูมิเนียม ติดตั้งประตูหน้าต่างอลูมิเนียมกระจกสีชา หนา ๖ มม. 

กรอบบานอลูมิเนียมสีชาหนา ๑.๕ มม. วงกบอลูมิเนียมสีชาขนาดตามแบบ 

ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ/ทาสี พร้อมเครื่องปรับอากาศและระบบ

แสงสว่าง (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

       งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๖๐,๐๐๐ บาท



 
 
 

 

 

สํานักการสาธารณสุข 
และส่ิงแวดล้อม 

 
 
 

 



๓-๕-๑

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  ๙๒,๔๘๘,๘๐๐   บาท แยกเป็น

- รายจ่ายประจำ  ตั้งไว้ ๘๖,๕๒๔,๖๐๐   บาท

    จ่ายจากรายได้  ตั้งไว้ ๘๕,๖๒๔,๖๐๐   บาท

    จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ตั้งไว้ ๙๐๐,๐๐๐   บาท

- รายจ่ายเพื่อการลงทุน  ตั้งไว้ ๕,๙๖๔,๒๐๐   บาท

รายจ่ายประจำ   ตั้งไว้ ๘๖,๕๒๔,๖๐๐  บาท             แยกเป็น       

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ    ตั้งไว้ ๒๖,๑๙๒,๗๐๐  บาท

เงินเดือน    ตั้งไว้ ๑๙,๑๗๗,๑๐๐  บาท 

       - เงินเดือนพนักงานเทศบาล   ตั้งไว้ ๑๖,๓๗๙,๒๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔,๕๙๑,๐๐๐ บาท

       งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓,๔๑๑,๗๐๐ บาท

       งานศูนย์บริการสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖,๙๖๒,๔๐๐ บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๔๑๔,๑๐๐ บาท

       - เงินเพิ่มต่างๆ   ตั้งไว้ ๒,๖๗๗,๙๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษให้พนักงานเทศบาล ดังนี้

     ๑. ค่าตอบแทนรายเดือนประจำตำแหน่งระดับ ๙ เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท

     ๒. เงินประจำตำแหน่ง วช. และค่าตอบแทนรายเดือน ระดับ ๙ วช. เดือนละ

๙,๙๐๐ บาท ระดับ ๘ วช เดือนละ ๕,๖๐๐ บาท ระดับ ๘ ระดับ ๘ ว และระดับ 

๗ วช เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท

     ๓. เงินค่าตอบแทนของพนักงานผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูง

ของอันดับหรือตำแหน่ง

     ๔. เงินเพิ่มบุคลากรด้านการแพทย์ เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท และเภสัชกร 

เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท 

     ๕. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ปฏิบัติงานสาธารณสุขฯ

     ๖. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ

     ๗. เงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานเทศบาล



๓-๕-๒

ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๗๖,๕๐๐ บาท

       งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๔๘,๑๐๐ บาท

       งานศูนย์บริการสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒,๐๑๑,๓๐๐ บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท

       - เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร   ตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม  ระดับ ๙ เป็นเงินเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท

ค่าจ้างประจำ    ตั้งไว้ ๗,๐๑๕,๖๐๐  บาท 

       - ค่าจ้างลูกจ้างประจำ   ตั้งไว้ ๖,๗๕๔,๑๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๘๑,๗๐๐ บาท

       งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๙๖๓,๔๐๐ บาท

       งานศูนย์บริการสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗๖๗,๓๐๐ บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔,๒๒๒,๗๐๐ บาท

ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานตลาดสด (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๑๙,๐๐๐ บาท

       - เงินเพิ่มต่าง ๆ   ตั้งไว้ ๒๖๑,๕๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือ

ค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๙,๓๐๐ บาท

       งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๘,๕๐๐ บาท

       งานศูนย์บริการสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐,๗๐๐ บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๔๗,๘๐๐ บาท



๓-๕-๓

ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานตลาดสด (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๕,๒๐๐ บาท

หมวดค่าจ้างชั่วคราว    ตั้งไว้ ๓๒,๑๓๓,๓๐๐  บาท

ค่าจ้างชั่วคราว    ตั้งไว้ ๓๒,๑๓๓,๓๐๐  บาท 

       - เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง   ตั้งไว้ ๓๒,๑๓๓,๓๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง และเงินเพิ่ม

การครองชีพชั่วคราว
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๓๔๒,๙๐๐ บาท

       งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๒๘๒,๙๐๐ บาท

       งานศูนย์บริการสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗๖๙,๑๐๐ บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๗,๗๙๐,๘๐๐ บาท

ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานตลาดสด (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๙๔๗,๖๐๐ บาท

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    ตั้งไว้ ๒๕,๙๙๗,๖๐๐  บาท

ค่าตอบแทน    ตั้งไว้ ๔,๒๓๗,๑๐๐  บาท 

       - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   ตั้งไว้ ๒,๒๐๒,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่พนักงานเทศบาล

และลูกจ้าง ที่ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

       งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

       งานศูนย์บริการสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒,๐๒๐,๐๐๐ บาท

ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานตลาดสด (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

       - ค่าเช่าบ้าน   ตั้งไว้ ๒๕๐,๘๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลสำนักการสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย



๓-๕-๔

ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท

       งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท

       งานศูนย์บริการสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗๑,๔๐๐ บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗๑,๔๐๐ บาท

       - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว้ ๓๗๕,๘๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ

ลูกจ้างประจำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗๘,๑๐๐ บาท

       งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗,๑๐๐ บาท

       งานศูนย์บริการสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๐,๓๐๐ บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๕๐,๓๐๐ บาท

       - เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   ตั้งไว้ ๑,๒๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล 

ลูกจ้างประจำ และครอบครัว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

       งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

       งานศูนย์บริการสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท

ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานโรงฆ่าสัตว์ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

       - บำเหน็จลูกจ้างประจำ   ตั้งไว้ ๑๕๘,๕๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำ จำนวน ๒ ราย คือ

นายรอด นีสันเทียะ, นายทอง ใจเที่ยง
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๕๘,๕๐๐ บาท



๓-๕-๕

ค่าใช้สอย    ตั้งไว้ ๖,๐๐๗,๖๐๐  บาท 

       - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   ตั้งไว้ ๖๑๒,๖๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ดังนี้

          + ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เท่าที่จำเป็น เช่น การจ้างอัดสำเนาเทป 

ค่าจ้างทำความสะอาดอาคารธุรการและอาคารผู้อำนวยการสำนักการ

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒ แห่ง  ค่าจ้างเหมาตกแต่งสวนหย่อม

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ฯลฯ

          + ค่ารับวารสารทางวิชาการ เช่น หมอชาวบ้าน วารสารสิ่งแวดล้อม 

และหนังสือพิมพ์รายวัน ฯลฯ

          + ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความร่วมมือของ 

ประชาชนในการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ เช่น  การสาธารณสุข  สิ่งแวดล้อม ฯลฯ

          + ค่าระวางบรรทุก เช่น ค่าระวางบรรทุกขนส่งเวชภัณฑ์ และอื่น ๆ

ในการจัดซื้อวัสดุบางชนิด จากต่างจังหวัด กรณีต้องจ่ายค่าขนส่ง 

          + ค่าติดตั้งไฟฟ้า เช่น ค่าติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม รวมถึง

การปรับปรุงซ่อมแซม การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์  

          + ค่าติดตั้งโทรศัพท์ เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์

ยกเว้นค่าตู้สาขา

          + ค่าประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ภาคบังคับ 

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

       งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท

       งานศูนย์บริการสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๗,๖๐๐ บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๗,๐๐๐ บาท

ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานตลาดสด (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

       - รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน   ตั้งไว้ ๑,๒๑๒,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ดังนี้

   + ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ได้แก่ รถยนต์ รถบรรทุกขยะ 

ตลอดจนครุภัณฑ์สำนักงานอื่น ๆ 

   + ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสำนักงาน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

ของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม



๓-๕-๖

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๗๒,๐๐๐ บาท

       งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท

       งานศูนย์บริการสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๓๕,๐๐๐ บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗๒๐,๐๐๐ บาท

ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานตลาดสด (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

       - รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   ตั้งไว้ ๒,๙๕๗,๐๐๐  บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศและเสียง   ตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ 

ค่าตรวจวัดมลพิษประเภทฝุ่นละอองขนาดเล็ก ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม

ผู้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพอากาศ จำนวน ๑๐๐ คน จากหน่วยงาน

ราชการ สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ ประชาชน เช่น อาหารว่าง 

เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุในการจัดอบรม วัสดุที่ใช้ในการดำเนินงาน

ตรวจวัดมลพิษจากยานยนต์ เช่น หน้ากาก ถุงมือ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น 

โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการเมืองคุณย่าน่าอยู่อย่างยั่งยืน   ตั้งไว้ ๒๕๗,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือในการ

พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ จำนวน ๑๒๐ คน ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์

ด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน เนื่องในโอกาสวันสำคัญต่างๆ เช่น 

วันสิ่งแวดล้อมโลก วันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรมให้ความรู้ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สำหรับประชาชนและ 

เยาวชน จำนวน ๕๐ คน ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์   

เผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ป้ายนิทรรศการ แผ่นพับ วีดีทัศน์ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโรงเรียนสีเขียวสร้างจิตสำนึกในการดูแล

รักษาสิ่งแวดล้อม   จัดการประกวดผลงานของนักเรียน เช่น ค่าใช้จ่าย

ในการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เพื่อประเมินสภาวะความน่าอยู่

ของเมือง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๒๕๗,๐๐๐ บาท 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข



๓-๕-๗

       งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๕๗,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการสถานที่จำหน่ายอาหารสะอาดปลอดภัย 

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและศึกษาดูงานแก่ ผู้ประกอบการ

จำหน่ายอาหาร/ผู้ประกอบการแผงลอยจำหน่ายอาหาร/ผู้ประกอบการตลาด 

ค่าจัดอบรมให้ความรู้เรื่องอาหารปลอดภัยและสารปนเปื้อนในอาหาร แก่กลุ่ม

ผู้บริโภค  อาสาสมัครสาธารณสุข  ประธานคณะกรรมการชุมชน นักศึกษา 

นักเรียน  อย.น้อย ตลอดจนครูผู้ดูแลโรงอาหารของสถานศึกษา เช่น ค่าวัสดุ

ในการอบรม ค่าอาหารสำหรับผู้เข้ารับการอบรม วิทยากรและคณะผู้ดำเนินงาน  

ค่าที่พัก ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพิธีเปิด-ปิดการอบรม 

ค่าจัดพิมพ์เอกสาร  ค่าจัดทำป้ายรับรองมาตรฐาน ค่าชุดผ้ากันเปื้อนพร้อม

หมวก  ค่าชุดทดสอบความสะอาด (SI-๒) ค่าชุดทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร 

ค่าของที่ระลึก เงินรางวัลการประกวดตลาด ร้านอาหาร ค่าจัดทำโล่ และ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน  ๓๐๐,๐๐๐  บาท (จากแผนพัฒนา

เทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน         

เขตเทศบาลนครนครราชสีมาบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง   ตั้งไว้ ๘๘๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรมเพื่อฟื้นฟูพัฒนาความรู้ ทักษะ

และประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพแบบครบองค์รวมให้แก่ อสม. รวมถึงโครงการ

จัดงานประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลแก่ อสม. ดีเด่น ๑๑ สาขา จำนวน ๑,๗๐๐

คน และประชุมประจำเดือน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวัสดุ ค่าวิทยากร 

ค่าที่พัก ค่าพาหนะ เงินรางวัลสำหรับ อสม.ดีเด่น พร้อมโล่รางวัล ค่าจัดนิทรรศการ 

ค่าตกแต่งสถานที่/เวที ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๘๘๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๘๘๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาสถานประกอบการที่เป็น 

อันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕   ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ 

ค่าวัสดุในการอบรม ค่าอาหารสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าตอบแทน

วิทยากร ค่าพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าจัดพิมพ์เอกสารและคู่มือ และ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)



๓-๕-๘

ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านความ 

ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานภายใน 

สถานประกอบการ   ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่สถาน

ประกอบการ เป็นค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพิธี

เปิด-ปิด ค่าจัดพิมพ์เอกสารและคู่มือ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น โดย

ถัวจ่ายภายในวงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม   ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงาน เพิ่มพูนประสบการณ์

แก่บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลนครนครราชสีมา จำนวนประมาณ ๒๐๐ คน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และ ค่าวัสดุในการ

ดำเนินการจัดอบรม ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด และค่าใช้จ่าย

อื่น ๆ ตามความจำเป็น โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามแนวทาง 

การจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero waste)   ตั้งไว้ ๙๙๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม เพื่อการดำเนินงานที่

เกี่ยวข้องในโครงการ  ค่าใช้จ่ายในการอบรมหรือศึกษาดูงานด้าน

การจัดการขยะชุมชน การคัดแยกขยะ การส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของประชาชน การจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อลดโลกร้อน หรืออื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายสำหรับการจ้างแรงงานในการคัดแยกขยะและ

รวบรวมขยะอินทรีย์หรือขยะอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการประกวดชุมชน

ปลอดขยะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการคัดแยกหรือรวบรวมขยะ ค่าใช้จ่าย

ในการโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะ

และหมุนเวียนมาใช้ใหม่ในรูปแบบต่างๆ ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดซื้อ

วัสดุของขวัญของรางวัลให้แก่ประชาชน  นักเรียน นักศึกษา หรือกลุ่ม

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าตอบแทน คณะกรรมการ/



๓-๕-๙

คณะทำงานในการดำเนินงานประกวดชุมชนปลอดขยะ ประกวด

การคัดแยกขยะ ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปราชการที่เกี่ยวข้องในโครงการฯ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ 

ตลอดทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ  

โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๙๙๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร

นครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๙๙๐,๐๐๐ บาท

       - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   ตั้งไว้ ๑,๒๒๖,๐๐๐  บาท
            + ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร   ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น 

ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักในระหว่างเดินทางไปราชการใน

ประเทศ ตลอดจนค่าลงทะเบียน ค่าขนย้าย ในกรณีย้ายไปประจำ

สำนักงานอื่นและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

       งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

       งานศูนย์บริการสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการสองมือร่วมใจลดภัยโลกร้อน   ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ให้แก่นักเรียน

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสภาวะโลกร้อน จำนวน 

๕ โรงเรียน ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน 

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อภาวะโลกร้อน 

ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ป้าย แผ่นพับ เอกสารเผยแพร่ความรู้ และ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนา

เทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันแก้ไข 

ภาวะโภชนาการขาด/เกินในทุกกลุ่มเสี่ยง   ตั้งไว้ ๔๑๖,๐๐๐  บาท



๓-๕-๑๐

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการจัดกิจกรรมตรวจคัดกรอง

สุขภาพหญิงตั้งครรภ์ มารดาและทารกหลังคลอด เด็กอายุ ๐-๖ ปี ประชาชน

ทั่วไปในชุมชน/โรงเรียน/วัด การแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการขาด

และภาวะโภชนาการเกิน การจัดนิทรรศการ การจัดสาธิตอาหารเสริม เป็นต้น 

โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) เกลือไอโอดีน เครื่องตรวจวัด

สารไอโอดีน ยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๔๑๖,๐๐๐ บาท 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๑๖,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดซื้อชุดเยี่ยมและมอบของขวัญแก่มารดาและ 

ทารกหลังคลอด   ตั้งไว้ ๓๖๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าของขวัญสำหรับมารดาและทารกหลังคลอด จำนวน

ประชากร ๑,๒๐๐ ราย (เฉลี่ยมารดาคลอด ๑๐๐ คน/เดือน)  ซึ่งเป็นสิ่งของ

จำเป็นในการเลี้ยงดูบุตรเบื้องต้น เช่นผ้าเช็ดตัว  แป้ง สบู่  แชมพู VCD การ

เลี้ยงบุตร นิทานสำหรับเด็กและของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ฯลฯ (๑ ชุด 

ประมาณไม่เกิน ๓๐๐  บาท) โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน  ๓๖๐,๐๐๐  บาท 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการสิ่งปฏิกูล   ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็น ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบประเมินระบบจัดการสิ่งปฏิกูล 

ค่าวัสดุในการประเมิน ค่าจัดพิมพ์เอกสารและคู่มือ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

ที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนา

เทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมและ 

พัฒนาการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาด ในเขต 

เทศบาลนครนครราชสีมา   ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม

พัฒนาการมีส่วนร่วมดูแลรักษาความสะอาด ในวันสำคัญและในโอกาส

ต่างๆ โดยจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าแผ่นพับใบปลิว ประชาสัมพันธ์

ด้านรักษาความสะอาด โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผน

พัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)



๓-๕-๑๑

ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ค่าวัสดุ    ตั้งไว้ ๑๕,๗๕๒,๙๐๐  บาท 

       - วัสดุสำนักงาน   ตั้งไว้ ๔๕๖,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าสิ่งของหรือวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ สำหรับใช้ในสำนักงาน 

เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

       งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๙๘,๐๐๐ บาท

       งานศูนย์บริการสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท

ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานตลาดสด (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท

       - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   ตั้งไว้ ๑๐๓,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ปลั๊ก สายไฟ ฟิวส์ ฯลฯ 

เพื่อเปลี่ยนส่วนที่ชำรุด ภายในสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

       งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

       งานศูนย์บริการสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานตลาดสด (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท

       - วัสดุงานบ้านงานครัว   ตั้งไว้ ๑,๑๗๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการทำความสะอาด เช่น ไม้กวาด 

ถังขยะ เข่ง แปรง น้ำยาล้างทำความสะอาดห้องสุขภัณฑ์ ที่นอนนวด

เพื่อสุขภาพ ฯลฯ
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข
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       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

       งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

       งานศูนย์บริการสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๐๑๐,๐๐๐ บาท

ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานตลาดสด (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุก่อสร้าง   ตั้งไว้ ๓๙๗,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย บุ้งกี๋ ท่อน้ำและอุปกรณ์

การประปา และเครื่องสุขภัณฑ์ ฯลฯ
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท

       งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท

       งานศูนย์บริการสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท

ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานตลาดสด (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท

       - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   ตั้งไว้ ๓,๖๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าซื้ออะไหล่รถยนต์ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ 

ตลอดจนเครื่องมือขนาดเล็ก
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท

       งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

       งานศูนย์บริการสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท

ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานตลาดสด (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

       - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   ตั้งไว้ ๘,๓๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นต่าง ๆ เพื่อใช้กับรถยนต์

รถจักรยานยนต์ และเตาแก๊ส เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น  
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แก๊สหุงต้ม  ฯลฯ
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

       งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

       งานศูนย์บริการสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท

ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานตลาดสด (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   ตั้งไว้ ๖๖๖,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟิล์มเอ็กซเรย์  ถุงมือ ไหมเย็บแผล

ในการผ่าตัด น้ำยาต่างๆ ผ้าพันแผล  สำลี และอื่นๆ  เคมีภัณฑ์ วัคซีน และ

วัสดุทางการแพทย์ สำหรับคลินิกรักษาสัตว์ เช่น เข็มฉีดยา ยาฉีดคุมกำเนิด  

ชุดทดสอบหาอ๊อกซิเจนในน้ำ พี เอช  คลอรีนอิสระ น้ำยาตรวจหาแบคทีเรีย

ในอาหาร-เครื่องดื่ม  ขวดแก้ว หลอดทดลอง  ขวดวัดปริมาตร  อุปกรณ์สำหรับ

เก็บตัวอย่างน้ำ ฯลฯ
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๒๒,๐๐๐ บาท

       งานศูนย์บริการสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท

ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานตลาดสด (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุการเกษตร   ตั้งไว้ ๖๙,๖๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ต้นไม้ ยาปราบศัตรูพืช กระถางต้นไม้

มีดดายหญ้า กรรไกรตัดกิ่งไม้ หรือตัดหญ้า ฯลฯ
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๖๐๐ บาท

       งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

       งานศูนย์บริการสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

แผนงานเคหะและชุมชน
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       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท

ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานตลาดสด (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท

       - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   ตั้งไว้ ๖๒,๓๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เช่น ฟิล์มถ่ายภาพ ฟิล์มสไลด์  

เทปบันทึกภาพและเสียง  กระดาษทำบทความ/ข่าว  ฯลฯ
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐๐ บาท

       งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

       งานศูนย์บริการสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐ บาท

ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานตลาดสด (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

       - วัสดุเครื่องแต่งกาย   ตั้งไว้ ๓๕๕,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าซื้อรองเท้ายางหุ้มส้นสูงใต้เข่า ถุงมือหนังชนิดยาว ผ้าปิดจมูก

เสื้อกาวน์ ฯลฯ  ให้พนักงาน คนงาน งานศูนย์บริการ  งานซ่อมบำรุงพาหนะ

เครื่องจักรกล และเสื้อกั๊กสำหรับคนงานปัดกวาดและเก็บขนขยะมูลฝอย
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

       งานศูนย์บริการสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๑๐,๐๐๐ บาท

ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานตลาดสด (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุคอมพิวเตอร์   ตั้งไว้ ๔๔๘,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เพิ่มเติม  

แผ่นกรองแสง แผ่นบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง ผ้าหมึกคอมพิวเตอร์ 

กระดาษไขคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ที่จำเป็น
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข
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       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

       งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

       งานศูนย์บริการสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานตลาดสด (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท

       - วัสดุอื่นๆ   ตั้งไว้ ๗๖,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็น ค่ามิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า สายส่งน้ำ และข้อต่อส่งน้ำดับเพลิง 

สำหรับรถบรรทุกน้ำ เพื่อใช้ล้างตลาด และอะไหล่เครื่องพ่นยุง ฯลฯ
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท

       งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานตลาดสด (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท

หมวดค่าสาธารณูปโภค    ตั้งไว้ ๑,๒๔๑,๐๐๐  บาท

ค่าสาธารณูปโภค    ตั้งไว้ ๑,๒๔๑,๐๐๐  บาท 

       - ค่าไฟฟ้า   ตั้งไว้ ๑,๐๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท

       งานศูนย์บริการสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานตลาดสด (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

       - ค่าน้ำประปา   ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปา สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท
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       งานศูนย์บริการสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

       - ค่าโทรศัพท์   ตั้งไว้ ๘๓,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

       งานศูนย์บริการสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท

       - ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม   ตั้งไว้ ๕๘,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต  (INTERNET)  

ของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  และศูนย์บริการสาธารณสุข
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

       งานศูนย์บริการสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท

หมวดเงินอุดหนุน    ตั้งไว้ ๙๖๐,๐๐๐  บาท

เงินอุดหนุน    ตั้งไว้ ๙๖๐,๐๐๐  บาท 

       - เงินอุดหนุนส่วนราชการ เอกชนหรือกิจการเป็นสาธารณประโยชน์    

ตั้งไว้ ๙๖๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการบริการด้านสาธารณสุข ตามโครงการ

สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข สำหรับผู้ด้อยโอกาส

ในเขตเมือง ในการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน และเป็นค่าใช้จ่ายในการ

บริหารจัดการงานสุขภาพภาคประชาชนให้ผ่านมาตรฐานงานสาธารณสุข

มูลฐาน ๑๔ องค์ประกอบ และกิจกรรม อสม.ช. ๒๙ กิจกรรม  โดยจ่ายเป็น

เงินสนับสนุน ชุมชนละ ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๙๖ ชุมชน ตั้งตามหนังสือที่ 

อสม. ๐๔๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท

       งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท

รายจ่ายเพื่อการลงทุน   ตั้งไว้ ๕,๙๖๔,๒๐๐  บาท             แยกเป็น       

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    ตั้งไว้ ๕,๙๖๔,๒๐๐  บาท

ค่าครุภัณฑ์    ตั้งไว้ ๕,๗๕๔,๒๐๐  บาท 

       - ครุภัณฑ์สำนักงาน   ตั้งไว้ ๒๑๔,๕๐๐  บาท

            + เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล   ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐  บาท
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สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็วไม่ต่ำกว่า

๒๐ แผ่นต่อนาที จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

            + เก้าอี้ผู้บริหารทรงสูง   ตั้งไว้ ๖,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ผู้บริหารทรงสูง มีที่วางแขน มีล้อเลื่อน มีพนักแขน

และขาเก้าอี้ชุบโครเมี่ยม จำนวน ๑ ตัว เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคา

ท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน (ตามแผนพัฒนาเทศบาลนคร

นครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท

            + เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน   ตั้งไว้ ๙๐,๕๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ดังนี้

     - เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)

ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู มีฉลากเบอร์ ๕ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๓,๕๐๐ บาท

     - เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)

ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู มีฉลากเบอร์ ๕ จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๓๓,๕๐๐ บาท

เป็นเงิน ๖๗,๐๐๐ บาท

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๙๐,๕๐๐ บาท

            + พัดลมตั้งพื้น   ตั้งไว้ ๓,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าพัดลมตั้งพื้น ขนาด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ

๑,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสม

กับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท

            + โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้   ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำนักงานมีที่วางแขนพนักพิง

ล้อหมุน เบาะที่นั่งปรับระดับสูง-ต่ำ ได้ ระดับ ๑-๕ ราคา ๗,๕๐๐ บาท

จำนวน ๒ ชุด เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสม

กับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
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ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

       - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   ตั้งไว้ ๔,๘๐๖,๐๐๐  บาท

            + ค่าซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน

๘๓-๗๙๙๖ ข ๖๐   ตั้งไว้ ๑๑๒,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ๖ ล้อ

หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๙๙๖ ข ๖๐ ได้แก่

     - เปลี่ยนกระบอกไฮดรอลิคดันขยะทิ้งชนิดเสาอากาศ ๑ ชุด

     - ซ่อมกระบอกไฮดรอลิคบานเลื่อน บานอัดตัวยกท้าย ๖ ชุด

     - สายไฮดรอลิคพร้อมหัว ๘ เส้น

     - ซ่อมปะผุหัวเก๋งพร้อมไฟหน้าด้านซ้ายพร้อมทำสี ๑ ข้าง 

จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๑๑๒,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้

เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๑๒,๐๐๐ บาท

            + ค่าซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน

๘๓-๗๙๖๒ ข ๘๑    ตั้งไว้ ๓๑๓,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ๖ ล้อ

หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๙๖๒ ข ๘๑ ได้แก่

     - เปลี่ยนกระบอกไฮดรอลิคดันขยะทิ้งชนิดเสาอากาศ ๑ ชุด

     - ตัดต่อด้ามคัสซีตัวรถยนต์ ๒ ข้าง

     - ซ่อมกระบอกไฮดรอลิคบานอัด บานเลื่อนตัวยกท้าย ๖ ชุด

     - เปลี่ยนเหล็กรองรับตัวถังและคานเสริม ๒ ข้าง

     - เปลี่ยนแผงดันขยะทิ้งพร้อมอุปกรณ์ เหล็กหนา ๔.๕ มิลลิเมตร

๑ บาน

     - เปลี่ยนพื้นห้องเก็บขยะพร้อมยางกันน้ำเสีย ๑ ห้อง

     - ซ่อมปะผุห้องเก็บขยะตัดต่อแผงข้างพร้อมทำสีใหม่ทั้งคัน พร้อมระบบไฟ  

จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๓๑๓,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสม

กับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๑๓,๐๐๐ บาท

            + ค่าซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน

๘๓-๗๙๖๑ ข ๘๒   ตั้งไว้ ๒๙๕,๐๐๐  บาท
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สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ๖ ล้อ

หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๙๖๑ ข ๘๒ ได้แก่

     - เปลี่ยนพื้นห้องเก็บขยะและแผ่นข้างพร้อมคาน ๑ ห้อง 

     - เปลี่ยนพื้นห้องอัดขยะและแผ่นข้าง ๑ ห้อง

     - เปลี่ยนคานรองรับห้องเก็บขยะ ๑ ห้อง

     - เปลี่ยนคานตัวท้ายพร้อมเสา ๑ คัน

     - เปลี่ยนเหล็กชุดบานดันขยะทิ้งพร้อมอุปกรณ์ภายในทั้งชุด ๑ ชุด

     - เปลี่ยนคัสซีรองรับตัวถังขยะ (๒ ข้าง) ๑ คัน

     - ซ่อมระบบไฮดรอลิคทั้งคันพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ ๑ คัน

     - ซ่อมปะผุพร้อมทำสีหัวเก๋ง ทำเบาะนั่งและระบบไฟฟ้าทั้งคัน

จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๒๙๕,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสม

กับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๙๕,๐๐๐ บาท

            + ค่าซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน

๘๔-๒๑๓๖ ข ๘๓   ตั้งไว้ ๒๓๔,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ๖ ล้อ

หมายเลขทะเบียน ๘๔-๒๑๓๖ ข ๘๓ ได้แก่

     - เปลี่ยนกระบอกไฮดรอลิคดันขยะทิ้งชนิดเสาอากาศ ๑ ชุด

     - ซ่อมกระบอกไฮดรอลิคบานเลื่อน บานอัดตัวยกท้าย ๖ ชุด

     - เปลี่ยนพื้นห้องเก็บขยะ เหล็กหนา ๔.๕ มิลลิเมตร ๑ ห้อง

     - เปลี่ยนพื้นห้องอัดขยะ เปลี่ยนแผงตัวดันขยะทิ้ง ๑ คัน

     - ซ่อมปะผุพร้อมทำสีใหม่ทั้งคันพร้อมระบบไฟฟ้า

จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๒๓๔,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสม

กับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๓๔,๐๐๐ บาท

            + ค่าซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน

๘๓-๗๙๖๘ ข ๘๔   ตั้งไว้ ๓๑๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ๖ ล้อ

หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๙๖๘ ข ๘๔ ได้แก่

     - เปลี่ยนกระบอกดันขยะทิ้งชนิดเสาอากาศ ๑ ชุด

     - เปลี่ยนพื้นห้องเก็บขยะ ๑ ห้อง

     - เปลี่ยนแผงตัวดันขยะทิ้งและรางเลื่อน ๑ ชุด

     - เปลี่ยนใบอัดขยะพร้อมหูกระบอกและสลัก ๑ คัน



๓-๕-๒๐

     - ซ่อมกระบอกไฮดรอลิคระบบบานเลื่อน บานอัดตัวยกท้าย ๑ คัน

     - ซ่อมปะผุแผงข้างและหลังคาห้องเก็บขยะ ๑ ห้อง

     - ซ่อมปะผุพร้อมทำสีหัวเก๋ง ทำเบาะนั่งและระบบไฟฟ้าทั้งคัน

จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๓๑๐,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสม

กับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๑๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน

๘๕-๓๕๕๖ ข ๑๐๐   ตั้งไว้ ๑๐๔,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ๖ ล้อ

หมายเลขทะเบียน ๘๕-๓๕๕๖ ข ๑๐๐ ได้แก่

     - เปลี่ยนกระบอกไฮดรอลิคบานเลื่อน บานอัดตัวยกท้าย ๖ ชุด

     - เปลี่ยนพื้นห้องเก็บขยะ เหล็กหนา ๔.๕ มิลลิเมตร ๑ ห้อง

     - ซ่อมปะผุแผงข้างและหลังคาห้องเก็บขยะ เหล็กหนา ๓ มิลลิเมตร

๑ คัน

     - ซ่อมเหล็กรัดตัวถังติดคัสซี ๑ ชุด

     - ซ่อมปะผุพร้อมทำสีใหม่ทั้งคันพร้อมระบบไฟ

จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๑๐๔,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสม

กับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๔,๐๐๐ บาท

            + ค่าซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน

๘๕-๖๐๓๑ ข ๑๐๕   ตั้งไว้ ๑๖๙,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ๖ ล้อ

หมายเลขทะเบียน ๘๕-๖๐๓๑ ข ๑๐๕ ได้แก่

     - เปลี่ยนกระบอกไฮดรอลิคดันขยะทิ้งชนิดเสาอากาศ ๑ ชุด

     - ซ่อมกระบอกบานเลื่อน บานอัดตัวยกท้าย ๖ ชุด

     - เปลี่ยนพื้นห้องเก็บขยะ เหล็กหนา ๔.๕ มิลลิเมตร ๑ ห้อง

     - ซ่อมเหล็กรัดตัวถังติดคัสซี ๑ ชุด

     - ซ่อมปะผุพร้อมทำสีจุดที่ปะผุพร้อมระบบไฟฟ้า ๑ คัน

จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๑๖๙,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสม

กับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน
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       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๖๙,๐๐๐ บาท

            + ค่าซ่อมแซมถังคอนเทนเนอร์   ตั้งไว้ ๑๑๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถังคอนเทนเนอร์ ขนาด ๘ ลบ.เมตร ดังนี้

     - หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๘๕-๔๘-๐๐๖๑ เปลี่ยนผนังด้านข้างบางส่วนและ

เปลี่ยนพื้นทั้งหมด ทำฝาเปิดใหม่ ๑ ข้าง

     - หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๘๕-๔๘-๐๐๖๓ เปลี่ยนผนังด้านข้างบางส่วนและ

เปลี่ยนพื้นทั้งหมด

     - หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๘๕-๔๘-๐๐๖๔ เปลี่ยนผนังด้านข้างบางส่วนและ

เปลี่ยนพื้นทั้งหมด ทำฝาเปิดใหม่ ๑ ข้าง

     - หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๘๕-๕๐-๐๐๗๘ เปลี่ยนผนังด้านข้างบางส่วนและ

เปลี่ยนพื้นทั้งหมด ทำฝาเปิดใหม่ ๑ ข้าง

     - หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๘๕-๕๐-๐๐๘๒ เปลี่ยนผนังด้านข้างบางส่วนและ

เปลี่ยนพื้นทั้งหมด ทำฝาเปิดใหม่ ๑ ข้าง

     - หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๘๕-๕๐-๐๐๘๕ เปลี่ยนผนังด้านข้างบางส่วนและ

เปลี่ยนพื้นทั้งหมด ทำฝาเปิดใหม่ ๑ ข้าง

ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนา

เทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๑๐,๐๐๐ บาท

            + รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี   ตั้งไว้ ๒๓๔,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ารถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี จำนวน

๖ คัน ๆ ละ ๓๙,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๓๔,๐๐๐ บาท 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๙,๐๐๐ บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๕๖,๐๐๐ บาท

ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานตลาดสด (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๙,๐๐๐ บาท

            + รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบเปิดข้างเทท้าย ยกเท ๒ ชั้น   ตั้งไว้ ๙๙๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ารถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบเปิดข้างเทท้าย ยกเท ๒ ชั้น

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ

ไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า ใช้สำหรับจัดเก็บขยะทั่วไปและขยะอินทรีย์ จำนวน

๑ คัน เป็นเงิน ๙๙๐,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการ
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ใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๙๙๐,๐๐๐ บาท

            + รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย   ตั้งไว้ ๑,๘๙๕,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ารถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุ

ไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด

ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า มีที่รองรับขยะด้านท้ายและอัดด้วยระบบ

ไฮดรอลิค จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๑,๘๙๕,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคา

ท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร

นครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๑,๘๙๕,๐๐๐ บาท

            + รถลากเข็นขยะชนิด ๒ ล้อ   ตั้งไว้ ๓๕,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ารถลากเข็นขยะชนิด ๒ ล้อ ยางตันขนาด 

๐.๗๐x๑.๓๐x๐.๕๕ เมตร จำนวน ๕ คัน ๆ ละ ๗,๐๐๐ บาท เป็นเงิน

๓๕,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท

            + รถลากเข็นขยะชนิด ๒ ล้อ   ตั้งไว้ ๕,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ารถลากเข็นขยะชนิด ๒ ล้อ จำนวน ๕ คัน ๆ ละ

๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้

เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานตลาดสด (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

       - ครุภัณฑ์การเกษตร   ตั้งไว้ ๑๐๘,๐๐๐  บาท

            + เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง   ตั้งไว้ ๑๐๘,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง เป็นเครื่องตัดหญ้า

แบบสะพาย เครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑.๔ แรงม้า ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๓๐ ซี.ซี. พร้อมใบมีด จำนวน ๘ เครื่อง ๆ ละ

๑๓,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐๘,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้

เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
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ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๘,๐๐๐ บาท

       - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   ตั้งไว้ ๑๘,๐๐๐  บาท

            + กล้องดิจิตอล   ตั้งไว้ ๑๘,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ากล้องดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๔ ล้านพิกเซล

ออพติคอลซูม ๔ เท่า จอ LCD แบบสัมผัสขนาด ๓ นิ้ว เมนูภาษาไทย

จำนวน ๒ กล้อง ๆ ละ ๙,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนา

เทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท

       - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   ตั้งไว้ ๕๘,๐๐๐  บาท

            + ชุดย่อยบดหลอดฟูลออเรสเซนต์   ตั้งไว้ ๒๘,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าชุดย่อยบดหลอดฟูลออเรสเซนต์ เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท

ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนา

เทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท

            + เครื่องมือวัดความเข้มแสง (Lux Meter)   ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องมือวัดความเข้มแสง (Lux Meter) ระบบ

Selenium Photovoltaic Cell วัดความเข้มแสงสูงสุด ๕๐๐ ลักซ์

มีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน ๕% อ่านค่าได้ละเอียด ๑/๑๐/๑๐๐ ลักซ์

เครื่องละ ๓๐,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับ

การใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

       - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐  บาท

            + ถังต้มน้ำไฟฟ้า   ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าถังต้มน้ำไฟฟ้า บรรจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑๗ ลิตร

โครงเครื่องทั้งภายนอกภายในทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม มีระบบตัดไฟ

อัตโนมัติ จำนวน ๒ ถัง ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนา

เทศบาลนครนครราชสีมา)
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ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

       - ครุภัณฑ์โรงงาน   ตั้งไว้ ๓๓๘,๐๐๐  บาท

            + เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง   ตั้งไว้ ๙๘,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ๒๒๐ V ๓ HP แรงดัน ๑๒๐ Bar

๑๖๓๐ psi มีล้อเก็บสายฉีดน้ำและที่เก็บสายไฟพร้อมหัวฉีดต่าง ๆ ที่ติดตั้ง

ในตัวเครื่องพร้อมใช้ จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๔๙,๐๐๐ บาท เป็นเงิน

๙๘,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๙๘,๐๐๐ บาท

            + เครนยกเครื่องยนต์แบบพับได้   ตั้งไว้ ๗๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครนยกเครื่องยนต์แบบพับได้ ขนาด ๒ ตัน จำนวน

๑ เครื่อง เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสม

กับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท

            + แม่แรงชนิดตะเฆ่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ตัน   ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าแม่แรงชนิดตะเฆ่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ตัน จำนวน ๑ เครื่อง

เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

            + แม่แรงชนิดตะเฆ่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน   ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าแม่แรงชนิดตะเฆ่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน จำนวน

๑ เครื่อง เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสม

กับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

            + แม่แรงชนิดกระปุก   ตั้งไว้ ๗๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าแม่แรงชนิดกระปุกตั้งแยกขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ ตัน

จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้
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เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท

            + ชุดประแจบล็อก   ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าชุดประแจบล็อกชนิดไม่น้อยกว่า ๒๔ ชิ้น จำนวน ๑ ชุด

เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

       - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   ตั้งไว้ ๑๘๑,๗๐๐  บาท

            + เครื่องคอมพิวเตอร์   ตั้งไว้ ๒๘,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 

ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

ไม่น้อยกว่า ๒.๕ GHz จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท

(รายละเอียดตามราคามาตรฐานของกระทรวง ICT) 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท

            + เครื่องพิมพ์ Laser jet   ตั้งไว้ ๑๒,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Laser jet ขาว-ดำ ความเร็วไม่น้อยกว่า

๓๐ แผ่นต่อนาที จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท (รายละเอียด

ตามราคามาตรฐานของกระทรวง ICT) (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร

นครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท

            + เครื่องสำรองไฟฟ้า   ตั้งไว้ ๓,๓๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๗๕๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง

เป็นเงิน ๓,๓๐๐ บาท (รายละเอียดตามราคามาตรฐานของกระทรวง ICT)

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓,๓๐๐ บาท



๓-๕-๒๖

            + เครื่องคอมพิวเตอร์   ตั้งไว้ ๒๘,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 

ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

ไม่น้อยกว่า ๒.๕ GHz จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท

(รายละเอียดตามราคามาตรฐานของกระทรวง ICT) 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท

            + เครื่องพิมพ์ Laser jet   ตั้งไว้ ๑๒,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Laser jet ขาว-ดำ ความเร็วไม่น้อยกว่า

๓๐ แผ่นต่อนาที จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท (รายละเอียด

ตามราคามาตรฐานของกระทรวง ICT) (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร

นครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท

            + เครื่องสำรองไฟฟ้า ๑ KVA   ตั้งไว้ ๕,๘๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ๑ KVA จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน

๕,๘๐๐ บาท (รายละเอียดตามราคามาตรฐานของกระทรวง ICT)

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕,๘๐๐ บาท

            + เครื่องคอมพิวเตอร์   ตั้งไว้ ๖๒,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 

ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

ไม่น้อยกว่า ๒.๖ GHz จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๓๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน 

๖๒,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามราคามาตรฐานของกระทรวงICT) 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖๒,๐๐๐ บาท

            + เครื่องพิมพ์ Laser jet   ตั้งไว้ ๒๔,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Laser jet ขาว-ดำ ความเร็วไม่น้อยกว่า

๓๐ แผ่นต่อนาที จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๑๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท

(รายละเอียดตามราคามาตรฐานของกระทรวง ICT) (จากแผนพัฒนา
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เทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท

            + เครื่องสำรองไฟฟ้า   ตั้งไว้ ๖,๖๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๗๕๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ

๓,๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๖,๖๐๐ บาท (รายละเอียดตามราคามาตรฐานของ

กระทรวง ICT) (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖,๖๐๐ บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    ตั้งไว้ ๒๑๐,๐๐๐  บาท 

       - อาคารต่างๆ   ตั้งไว้ ๒๑๐,๐๐๐  บาท

            + ค่าปรับปรุงห้องน้ำบริเวณ ชั้น ๑, ชั้น ๓ อาคารฝ่ายบริหารงานทั่วไป  

ตั้งไว้ ๒๑๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องน้ำบริเวณ ชั้น ๑, ชั้น ๓ อาคารฝ่าย

บริหารงานทั่วไป โดยทำการรื้อถอนฝ้าเพดานของเดิมพร้อมติดตั้ง

ฝ้าเพดานใหม่ พื้นที่ประมาณ ๒๑ ตร.ม. 

     + รื้อถอนกระเบื้องปูพื้นและกระเบื้องกรุผนัง พร้อมประตูของเดิม

และทำการติดตั้งใหม่

     + รื้อถอนสุขภัณฑ์และระบบไฟฟ้าของเดิม พร้อมทำการติดตั้งใหม่

     + รื้อถอนผนังก่ออิฐของเดิม พร้อมทำการติดตั้งชุดประตู-ผนังสำเร็จรูป
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๑๐,๐๐๐ บาท



 

 

 

 

กองสวัสดิการสังคม 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
กองสวัสดิการสังคม

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  ๓๒,๖๓๖,๔๐๐   บาท แยกเป็น

- รายจ่ายประจำ  ตั้งไว้ ๒๘,๑๙๖,๑๐๐   บาท

    จ่ายจากรายได้  ตั้งไว้ ๒๘,๑๙๖,๑๐๐   บาท

    จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ตั้งไว้ ๐   บาท

- รายจ่ายเพื่อการลงทุน  ตั้งไว้ ๔,๔๔๐,๓๐๐   บาท

รายจ่ายประจำ   ตั้งไว้ ๒๘,๑๙๖,๑๐๐  บาท             แยกเป็น       

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ    ตั้งไว้ ๔,๗๕๘,๑๐๐  บาท

เงินเดือน    ตั้งไว้ ๔,๗๕๘,๑๐๐  บาท 

       - เงินเดือนพนักงานเทศบาล   ตั้งไว้ ๔,๕๘๗,๗๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

       งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๙๕๑,๘๐๐ บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗๙๘,๐๐๐ บาท

       งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒,๘๓๗,๙๐๐ บาท

       - เงินเพิ่มต่างๆ   ตั้งไว้ ๑๐๓,๒๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทนรายเดือนของผู้อำนวยการกองระดับ ๘ เป็นเงิน

เดือนละ ๕,๖๐๐ บาท  และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๘๕,๒๐๐ บาท

       งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท

       - เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร   ตั้งไว้ ๖๗,๒๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร  เป็นเงินเดือนละ ๕,๖๐๐  บาท
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖๗,๒๐๐ บาท

หมวดค่าจ้างชั่วคราว    ตั้งไว้ ๑,๖๙๖,๒๐๐  บาท
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ค่าจ้างชั่วคราว    ตั้งไว้ ๑,๖๙๖,๒๐๐  บาท 

       - เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง   ตั้งไว้ ๑,๖๙๖,๒๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง  และเงินเพิ่ม

การครองชีพชั่วคราว
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๖๙๖,๒๐๐ บาท

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    ตั้งไว้ ๑๕,๖๘๑,๘๐๐  บาท

ค่าตอบแทน    ตั้งไว้ ๑,๑๘๖,๘๐๐  บาท 

       - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  แก่พนักงานเทศบาล
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

       งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

       งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

       - ค่าเช่าบ้าน   ตั้งไว้ ๒๒๖,๘๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลกองสวัสดิการสังคม  ที่มีสิทธิ

เบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

       งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท

       งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๔๒,๘๐๐ บาท

       - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  ที่มีสิทธิ

เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

       งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท

       - เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ

เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
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ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

       งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

       งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

ค่าใช้สอย    ตั้งไว้ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

       - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ดังนี้

          + ค่าจ้างเหมาบริการ  โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานและอื่นๆ 

เท่าที่จำเป็นของกองสวัสดิการสังคม

          + ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบดิจิตอล

          + ค่ารับวารสาร  โดยจ่ายเป็นค่ารับวารสารและหนังสือพิมพ์รายวัน

          + ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าโอนเงินผู้ป่วยเอดส์ / คนพิการ / 

ผู้สูงอายุ / ค่าลงทะเบียนอบรม และอื่นๆ เท่าที่จำเป็นของกองสวัสดิการสังคม

          + ค่าติดตั้งไฟฟ้า น้ำประปา และโทรศัพท์ เช่น ค่าติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เพิ่มเติม

          + ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือต่างๆ และค่าจ้างพิมพ์ 

ของกองสวัสดิการสังคม

          + ค่าโฆษณาและเผยแพร่โดยจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสารสิ่งตีพิมพ์  

สติ๊กเกอร์อื่นๆ เพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ของชุมชน ตลอดจน

งานสำคัญต่างๆ ให้ชุมชนในเขตเทศบาลทราบ

          + ค่าประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ภาคบังคับ 

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

       งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

       งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท

       - รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน   ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  ดังต่อไปนี้

          + ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม  ครุภัณฑ์ต่างๆ  ได้แก่  เครื่องพิมพ์ดีด  

เครื่องโรเนียว  เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องดิจิตอล เครื่องขยายเสียง เครื่องปรับอากาศ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์   รถยนต์ ฯลฯ

          + ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของกองสวัสดิการสังคม  เช่น 

ประตู - หน้าต่าง  ห้องน้ำ ป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
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ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

       งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

       งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

       - รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   ตั้งไว้ ๗,๗๗๐,๐๐๐  บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนชุมชน   ตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนชุมชน จำนวน ๘๓ ชุมชน 

โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ และ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนา

เทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาองค์กรชุมชน   ตั้งไว้ ๑,๖๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาองค์กร เป็นค่าใช้จ่ายในการ

จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้แก่องค์กรชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ประมาณ ๑,๐๐๐ คน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าที่พัก

ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดประชุมผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนคร 

นครราชสีมา   ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการประชุมสัมมนา ประธานชุมชน  

และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประมาณ ๑๕๐ คน โดยจัดประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง และ

ประชุมประธานกองทุน ประมาณ ๘๐ คน เป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวัสดุ 

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท   

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ   ตั้งไว้ ๗๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เป็นค่าฝึกอบรม

อาชีพอิสระ สัมมนา ศึกษาดูงาน และส่งเสริมการตลาดให้แก่ชุมชน ประมาณ 
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๔๐๐ คน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าที่พัก

ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๗๕๐,๐๐๐ บาท 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗๕๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตสินค้า OTOP  

และกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 

และประกวดสุดยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน   ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตสินค้า OTOP และ

กลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา และประกวดสุดยอดผลิตภัณฑ์

ชุมชน เป็นค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานเครือข่ายผู้ผลิตสินค้า 

OTOP ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 

๑๒๐ คน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก 

ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการหนึ่งชุมชน หนึ่งนักร้อง   ตั้งไว้ ๓๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการหนึ่งชุมชน หนึ่งนักร้อง เป็นค่าจัดการ

ประกวดร้องเพลง และจินตลีลา ให้แก่ประชาชน ชุมชนในเขตเทศบาลนคร

นครราชสีมา โดยจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่เวที แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ติดตั้ง

เครื่องเสียง ประกาศเผยแพร่  บอร์ดประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง

ค่าวัสดุ  ค่าตอบแทน ค่าของขวัญของที่ระลึก เงินรางวัล พร้อมโล่และ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมศาสตร์และศิลป์ในการพูด

สำหรับผู้นำชุมชน   ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมศาสตร์และศิลป์ในการพูด 

สำหรับผู้นำชุมชน เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้แก่ประธานชุมชน หรือ 

ผู้รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๐๐ คน

โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
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ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท

            +  ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญา             

เศรษฐกิจพอเพียง   ตั้งไว้ ๙๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่ประชาชน จำนวน 

๔๕๐ คน และจัดอบรมให้ความรู้ด้านพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุ ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ 

ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาฐานข้อมูลชุมชน   ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 

ของชุมชน และข้อมูลด้านสวัสดิการสังคม โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึก

อบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ  ค่าพิมพ์แบบสำรวจ 

ค่าตอบแทน ผู้สำรวจ และผู้บันทึกข้อมูล โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 

๔๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมอาสาสมัครชุมชนเข้มแข็งเอาชนะ 

ยาเสพติด (ผู้ประสานพลังแผ่นดิน)    ตั้งไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมอาสาสมัครชุมชนเข้มแข็งเอาชนะ

ยาเสพติด (ผู้ประสานพลังแผ่นดิน) เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม และจัดกิจกรรม

ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   ประมาณ ๕๐๐  คน

โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง  ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุ ค่าที่พัก  ค่าพาหนะ

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท   

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา )
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

ด้านการพัฒนาชุมชน   ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐  บาท
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สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานด้าน

การพัฒนาชุมชน เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ให้แก่

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดย

ถัวจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวัสดุ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ 

ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท  

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด   ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ถ้วยรางวัล เงินรางวัล

ค่าตอบแทนกรรมการ เครื่องขยายเสียง พิธีเปิด-ปิด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการประกวดชุมชนดีเด่น   ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประกวดชุมชนดีเด่น ค่าใช้จ่ายในการ

จัดประกวดชุมชน ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านองค์กรชุมชนดีเด่น, สิ่งแวดล้อม

ในชุมชนดีเด่น โดยถัวจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน

กรรมการ ค่าโล่ เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน

๔๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตสำหรับ 

เด็กด้อยโอกาส   ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตสำหรับเด็ก

ด้อยโอกาส เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ประมาณ ๒๐๐ คน และศึกษา

ดูงาน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าพาหนะ 

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนา

เทศบาลนครนครราชสีมา )
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์
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       งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเด็กและเยาวชนชุมชนในเขตเทศบาลนคร 

นครราชสีมา   ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเด็กและเยาวชนชุมชนในเขต

เทศบาลนครนครราชสีมา เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้แก่เด็กและ

เยาวชน และอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม – จริยธรรม จำนวน ๒๐๐ คน 

โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าที่พัก ค่าพาหนะ

ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ

ต่าง ๆ ค่ารถสุขาเคลื่อนที่ ค่าจัดสถานที่ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าววิทยุ

กระจายเสียงโทรทัศน์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน  

๒๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

       งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ   ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ เป็นค่าจัด

กิจกรรม/งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จำนวน         

๘๓ ชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าที่พัก ค่าวัสดุ

ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา )
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

       งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจการด้านสวัสดิการสังคมและ 

นันทนาการ สำหรับชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา   ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจการด้านสวัสดิการสังคม

และนันทนาการสำหรับชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดยจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมผู้นำในชุมชนในเขตเทศบาลฯ จำนวน ๘๓ ชุมชน 

เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา )
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

       งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการสมาคม 

ฌาปนกิจสงเคราะห์ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา   ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐  บาท
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สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย

ในการจัดอบรมแก่คณะกรรมการบริหารสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ในเขต

เทศบาลฯ จำนวน ๕ สมาคม เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน

วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

       งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท

       - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   ตั้งไว้ ๓,๖๘๐,๐๐๐  บาท
            + ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร    ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 

ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักระหว่างการเดินทางไปราชการภายใน

ราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และเข้ารับการสัมมนา

การอบรม การศึกษาดูงานหรือเป็นค่าขนย้ายในกรณีที่มีการโอน(ย้าย)

ไปรับราชการที่เทศบาลอื่น ๆ
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

       งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

       งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่   ตั้งไว้ ๗๘๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ โดยจัดให้มีการออก

บริการนอกสถานที่ไปยังชุมชนและกลุ่มต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล โดยจ่าย

เป็นค่าจัดสถานที่เวที แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ติดตั้งเครื่องเสียง ประกาศ

เผยแพร่บอร์ดประชาสัมพันธ์ อาหารว่าง ค่าวัสดุ ค่าของที่ระลึก และ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๗๘๐,๐๐๐ บาท    

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา )
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗๘๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในชุมชน   ตั้งไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในชุมชน เป็นค่า

จัดซื้อของขวัญ ของรางวัลวันเด็ก และจ้างเหมาทำอาหารในการจัดกิจกรรม

เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กในชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
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โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

       งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้เดือดร้อนและ 

ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน    ตั้งไว้ ๑,๘๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้เดือดร้อนและ

ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อน ประมาณ ๒,๐๐๐ ครอบครัว

โดยให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ เครื่องอุปโภคบริโภค หรือเงินสงเคราะห์

ช่วยเหลือ และจัดซื้อผ้าห่มกันหนาว โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท  

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา )
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

       งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท

ค่าวัสดุ    ตั้งไว้ ๒,๔๙๕,๐๐๐  บาท 

       - วัสดุสำนักงาน   ตั้งไว้ ๙๗๕,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน  ได้แก่  เครื่องเขียนแบบพิมพ์  ลูกโม่  

เครื่องอัดสำเนา แฟ้ม เก้าอี้พลาสติก และวัสดุอื่นๆ  เท่าที่จำเป็น
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

       งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๘๓๕,๐๐๐ บาท

       งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ได้แก่ ชุดไขควง  ฟิวส์  สายไฟฟ้า  

ลำโพงฮอร์น  ไมโครโฟน   สายโทรศัพท์   หลอดไฟฟ้า  สตาร์ทเตอร์   

สวิทไฟฟ้า  ปลั๊กสามตา   ปลั๊กรางไฟ   ลำโพง  ฮอร์น  ลายแม่ ลายลูก 

แบตเตอรี่ที่ใช้กับวิทยุเทป และอื่น ๆ เท่าที่จำเป็น
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุงานบ้านงานครัว   ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ได้แก่  ไม้กวาด  ผงซักฟอก  น้ำยาดับกลิ่น 

ถ้วยกาแฟ  แก้วน้ำ  และอุปกรณ์อื่นๆ  ที่จำเป็นเพื่อใช้ในกองสวัสดิการสังคม
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ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุก่อสร้าง   ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง  ซึ่งใช้ในการดูแลอาคารสิ่งก่อสร้าง

ของกองสวัสดิการสังคม
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

       งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์  

ได้แก่ ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ เพลา น้ำมันเบรค  หัวเทียน  สายพาน 

อะไหล่รถยนต์  ฯลฯ
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ได้แก่  น้ำมันเบนซิน  น้ำมันดีเซล 

น้ำมันหล่อลื่น  เพื่อใช้กับรถยนต์  และรถจักรยานยนต์กองสวัสดิการสังคม
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   ตั้งไว้ ๖๕,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประเภทต่างๆ  เช่น  ฟิลม์  สไลด์  

เทปชนิดคาสเซ็ท  เทปชนิดบันทึก  วี.ดี.โอ  ประเภทต่างๆ  เพื่อใช้ในกิจการ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่จำเป็นหรือวัสดุ  เช่น  ไม้อัด  ไม้เคร่า  แผ่นพลาสติก

ต่างๆ  ไวท์บอร์ดและอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับการเขียน  ระบายสี  หรือวัสดุโฆษณา

อื่นๆ  เท่าที่จำเป็น
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖๕,๐๐๐ บาท

       - วัสดุกีฬา   ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา  เช่น  ฟุตบอล  วอลเลย์บอล  ตะกร้อ  

และอื่นๆ  เท่าที่จำเป็น
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม



๓-๖-๑๒

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุคอมพิวเตอร์   ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น กระดาษปริ๊น แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี ดีวีดี 

เม้าท์ แผ่นรองเม้าท์ หมึกปริ๊นเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอื่นๆ เท่าที่จำเป็น
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุดนตรี   ตั้งไว้ ๕,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุดนตรี  เช่น  กลอง  ฉิ่ง  ฉาบ  และอื่นๆ  ที่จำเป็น
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

หมวดค่าสาธารณูปโภค    ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐  บาท

ค่าสาธารณูปโภค    ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐  บาท 

       - ค่าไฟฟ้า   ตั้งไว้ ๒๒๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานของกองสวัสดิการสังคม

และห้องประชุมกองสวัสดิการสังคม
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท

       - ค่าน้ำประปา   ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปา  ภายในอาคารสำนักงานกองสวัสดิการสังคม
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

       - ค่าโทรศัพท์   ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นโทรศัพท์ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และติดต่อ

ประสานงานกับชุมชนต่างๆ  ภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

หมวดเงินอุดหนุน    ตั้งไว้ ๕,๘๑๐,๐๐๐  บาท

เงินอุดหนุน    ตั้งไว้ ๕,๘๑๐,๐๐๐  บาท 

       - เงินอุดหนุนส่วนราชการ เอกชนหรือกิจการเป็นสาธารณประโยชน์    

ตั้งไว้ ๕,๘๑๐,๐๐๐  บาท
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สำหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสมาคมชุมชนเทศบาลนครนครราชสีมา 

เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน

เขตเทศบาลนครนครราชสีมา ตามนัยหนังสือ ที่ทำการสมาคมชุมชน

เทศบาลนครนครราชสีมา ที่ พิเศษ/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕,๘๑๐,๐๐๐ บาท

รายจ่ายเพื่อการลงทุน   ตั้งไว้ ๔,๔๔๐,๓๐๐  บาท             แยกเป็น       

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    ตั้งไว้ ๔,๔๔๐,๓๐๐  บาท

ค่าครุภัณฑ์    ตั้งไว้ ๔,๔๔๐,๓๐๐  บาท 

       - ครุภัณฑ์สำนักงาน   ตั้งไว้ ๑,๖๖๕,๙๐๐  บาท

            + ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด ๔ ลิ้นชัก   ตั้งไว้ ๒๗๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด ๔ ลิ้นชัก จำนวน ๙๐ ตู้ ๆ ละ

๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๗๐,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสม

กับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๗๐,๐๐๐ บาท

            + โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต   ตั้งไว้ ๕๔,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต พร้อมเก้าอี้ล้อเลื่อน

หมุนได้ บุนวม มีที่พักแขนสองข้าง จำนวน ๑๐ ชุด ๆ ละ ๕,๔๐๐ บาท 

เป็นเงิน ๕๔,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๔,๐๐๐ บาท

            + เก้าอี้พักคอย แบบ ๔ ที่นั่ง   ตั้งไว้ ๑๑,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเก้าอี้พักคอย แบบ ๔ ที่นั่ง อย่างดี จำนวน ๔ ชุด ๆ ละ

๒,๗๕๐ บาท เป็นเงิน ๑๑,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสม

กับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๑,๐๐๐ บาท

            + เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล   ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความละเอียดของสำเนา

ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ ความเร็วในการถ่ายเอกสารไม่น้อยกว่า ๒๐ แผ่นต่อนาที
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มีหน่วยความจำ (RAM) ไม่น้อยกว่า ๑๖ Mb ระบบผงหมึกแห้ง จำนวน ๑ เครื่อง

เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

            + โต๊ะประชุมอเนกประสงค์ชนิดขาพับ หน้าบุโฟเมก้า   ตั้งไว้ ๖๔๗,๔๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าโต๊ะประชุมอเนกประสงค์ชนิดขาพับ หน้าบุโฟเมก้า ขนาด

๗๒x๓๐x๒๙ นิ้ว จำนวน ๒๔๙ ตัว ๆ ละ ๒,๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๖๔๗,๔๐๐ บาท 

ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖๔๗,๔๐๐ บาท

            + บอร์ดประชาสัมพันธ์ พื้นเป็นไม้อัดอย่างดี ขาเหล็ก   ตั้งไว้ ๒๙๐,๕๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าบอร์ดประชาสัมพันธ์ พื้นเป็นไม้อัดอย่างดี ขาเหล็ก 

ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. ยาว ๒ เมตร ความสูงจากพื้น ๘๐ ซม. จำนวน

๘๓ บอร์ด ๆ ละ ๓,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๙๐,๕๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่น

เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๙๐,๕๐๐ บาท

            + เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดฝาผนังความเย็น ๓๘๐๐๐ บีทียู   ตั้งไว้ ๒๖๕,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดฝาผนังความเย็น ๓๘๐๐๐ บีทียู

พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๕ เครื่อง ๆ ละ ๕๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๖๕,๐๐๐ บาท

ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๖๕,๐๐๐ บาท

            + เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดฝาผนังความเย็น ๒๔๐๐๐ บีทียู   ตั้งไว้ ๒๘,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดฝาผนังความเย็น ๒๔๐๐๐ บีทียู

พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนา

เทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท
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       - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   ตั้งไว้ ๘๒๓,๐๐๐  บาท

            + รถยนต์กระบะบรรทุกแบบสองตอน ๔ ประตู   ตั้งไว้ ๗๔๕,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ารถยนต์กระบะบรรทุกแบบสองตอน ๔ ประตู ปริมาตรกระบอก

ลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ประตูกระจกสามารถหมุนขึ้น-ลง

ได้ ๔ บาน หลังคาห้องโดยสารเป็นเหล็กชิ้นเดียวกันตลอดทั้งคัน พร้อมอุปกรณ์

มาตรฐานจากโรงงาน จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๗๔๕,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนา

เทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗๔๕,๐๐๐ บาท

            + รถจักรยานยนต์    ตั้งไว้ ๗๘,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ารถจักรยานยนต์  แบบ ๔ จังหวะ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ

ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน ๆ ละ ๓๙,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๗๘,๐๐๐ บาท

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗๘,๐๐๐ บาท

       - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   ตั้งไว้ ๑,๓๐๐,๐๐๐  บาท

            + เครื่องขยายเสียงตามสายและอุปกรณ์ครบชุด   ตั้งไว้ ๑,๓๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องขยายเสียงตามสายและอุปกรณ์ครบชุด พร้อมติดตั้ง

จำนวน ๒๐ ชุดๆละ ๖๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท(๑ชุด ประกอบด้วย)

     - เครื่องขยายเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ วัตต์ ใช้ระบบ AC/DC จำนวน

๑ เครื่อง

     - ลำโพง พร้อมปากลำโพงกลม ขนาด ๒๐ นิ้ว พร้อมฮอร์น ขนาด ๑๕๐ วัตต์

มีลายแม่ ๑ ตัว ลายลูก ๖ ตัว

     - เครื่องเล่น VCD/DVD จำนวน ๑ เครื่อง

     - สายเดินลำโพง ขนาด ๒x๐.๙ ชุมชนละ ๓,๐๐๐ เมตร

     - เครื่องเล่นวิทยุ-เทป จำนวน ๑ เครื่อง

     - ไมค์โครโฟน จำนวน ๒ ตัว ขนาด ๖,๐๐๐ โอมห์ พร้อมขาตั้งไมค์สั้น-ยาว

และอุปกรณ์อื่นๆ พร้อมติดตั้ง ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท

       - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   ตั้งไว้ ๑๕๑,๔๐๐  บาท

            + เครื่องคอมพิวเตอร์   ตั้งไว้ ๘๔,๐๐๐  บาท
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สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)

ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

ไม่น้อยกส่า ๒.๕ GHz จำนวน ๓ เครื่อง ๆ ละ ๒๘,๐๐๐ บาท เป็นเงิน 

๘๔,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามราคามาตรฐานของกระทรวง ICT)

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๘๔,๐๐๐ บาท

            + เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบกระเป๋าหิ้ว   ตั้งไว้ ๒๑,๕๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบกระเป๋าหิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน

๒๑,๕๐๐ บาท (รายละเอียดตามราคามาตรฐานของกระทรวง ICT) (จากแผน

พัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๑,๕๐๐ บาท

            + เครื่องปริ้นเตอร์ LASER   ตั้งไว้ ๓๖,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องปริ้นเตอร์ LASER จำนวน ๓ เครื่อง ๆ ละ ๑๒,๐๐๐ บาท 

เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามราคามาตรฐานของกระทรวง ICT)

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท

            + เครื่องสำรองไฟฟ้า   ตั้งไว้ ๙,๙๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๓ เครื่อง ๆ ละ ๓,๓๐๐ บาท

เป็นเงิน ๙,๙๐๐ บาท (รายละเอียดตามราคามาตรฐานของกระทรวง ICT)

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๙,๙๐๐ บาท

       - ครุภัณฑ์อื่น   ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐  บาท

            + อุปกรณ์สนามเด็กเล่น   ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์สนามเด็กเล่น ประกอบด้วย ชิงช้า, ม้าหมุน, 

กระดานลื่นสไลเดอร์, บาร์คู่ ฯลฯ จำนวน ๑๐ ชุด ๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท

เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการ

ใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท



 

 
 

 

 

 

สํานักการช่าง 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
สำนักการช่าง

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  ๑๖๐,๙๘๖,๕๐๐   บาท แยกเป็น

- รายจ่ายประจำ  ตั้งไว้ ๑๑๔,๑๐๖,๗๐๐   บาท

    จ่ายจากรายได้  ตั้งไว้ ๙๙,๔๐๓,๐๐๐   บาท

    จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ตั้งไว้ ๑๔,๗๐๓,๗๐๐   บาท

- รายจ่ายเพื่อการลงทุน  ตั้งไว้ ๔๖,๘๗๙,๘๐๐   บาท

รายจ่ายประจำ   ตั้งไว้ ๑๑๔,๑๐๖,๗๐๐  บาท             แยกเป็น       

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ    ตั้งไว้ ๒๒,๐๔๕,๘๐๐  บาท

เงินเดือน    ตั้งไว้ ๑๖,๒๓๔,๑๐๐  บาท 

       - เงินเดือนพนักงานเทศบาล   ตั้งไว้ ๑๕,๓๙๖,๖๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔,๗๑๓,๖๐๐ บาท

       งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒,๓๘๖,๕๐๐ บาท

       งานสวนสาธารณะ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๓๐๕,๕๐๐ บาท

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๒๗๓,๒๐๐ บาท

       งานบำบัดน้ำเสีย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๙๑๓,๔๐๐ บาท

ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

       งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓,๘๐๔,๔๐๐ บาท

       - เงินเพิ่มต่างๆ   ตั้งไว้ ๗๑๗,๕๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหาร ระดับ ๙ เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท

ระดับ ๘ จำนวน ๕ อัตรา ๆ ละ ๓,๕๐๐ บาท ต่อเดือน ค่าตอบแทนพิเศษ

ของพนักงานเทศบาลผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือ

ตำแหน่ง เงินเพิ่มพิเศษให้พนักงานเป็นเงินประจำตำแหน่ง วช.ด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เงินค่าตอบแทนรายเดือน วช.ด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน
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       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๔๐,๙๐๐ บาท

       งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๕๑,๓๐๐ บาท

       งานสวนสาธารณะ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๓,๕๐๐ บาท

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท

       งานบำบัดน้ำเสีย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗๖,๙๐๐ บาท

ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

       งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๒,๙๐๐ บาท

       - เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร   ตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการช่าง

ระดับ  ๙  เป็นเงินเดือนละ  ๑๐,๐๐๐  บาท
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท

ค่าจ้างประจำ    ตั้งไว้ ๕,๘๑๑,๗๐๐  บาท 

       - ค่าจ้างลูกจ้างประจำ   ตั้งไว้ ๕,๖๖๙,๖๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖๙๖,๒๐๐ บาท

       งานบำบัดน้ำเสีย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๑๕,๖๐๐ บาท

ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

       งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔,๔๕๗,๘๐๐ บาท

       - เงินเพิ่มต่าง ๆ   ตั้งไว้ ๑๔๒,๑๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือน

หรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง และเงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราวลูกจ้างประจำ
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๗๐๐ บาท

       งานบำบัดน้ำเสีย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๗๐๐ บาท

ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

       งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๗๐๐ บาท

หมวดค่าจ้างชั่วคราว    ตั้งไว้ ๑๙,๙๑๑,๙๐๐  บาท
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ค่าจ้างชั่วคราว    ตั้งไว้ ๑๙,๙๑๑,๙๐๐  บาท 

       - เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง   ตั้งไว้ ๑๙,๙๑๑,๙๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างและเงินเพิ่ม

การครองชีพชั่วคราว
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๘,๙๐๐ บาท

       งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒,๒๙๐,๑๐๐ บาท

       งานสวนสาธารณะ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔,๐๒๗,๐๐๐ บาท

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๓๕๑,๒๐๐ บาท

       งานบำบัดน้ำเสีย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔,๘๐๔,๖๐๐ บาท

ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

       งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗,๓๓๐,๑๐๐ บาท

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    ตั้งไว้ ๔๖,๑๓๗,๐๐๐  บาท

ค่าตอบแทน    ตั้งไว้ ๒,๒๔๔,๐๐๐  บาท 

       - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   ตั้งไว้ ๙๔๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

แก่พนักงานและลูกจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท

       งานบำบัดน้ำเสีย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

       งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

       - ค่าเช่าบ้าน   ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

       - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว้ ๓๕๓,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  

และลูกจ้างประจำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
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ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๓,๐๐๐ บาท

       งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

       งานสวนสาธารณะ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

       งานบำบัดน้ำเสีย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท

ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

       งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท

       - เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   ตั้งไว้ ๗๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานเทศบาล

และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

       งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

       งานสวนสาธารณะ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท

       งานบำบัดน้ำเสีย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

       งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

       - บำเหน็จลูกจ้างประจำ   ตั้งไว้ ๑,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ

และสำหรับลูกจ้างที่ถึงแก่กรรม
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

       งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท

ค่าใช้สอย    ตั้งไว้ ๑๙,๔๕๖,๐๐๐  บาท 

       - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   ตั้งไว้ ๑๒,๑๒๖,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายต่าง ๆ  ดังนี้

          +  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  เช่น  ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน

ยานพาหนะ  ค่าธรรมเนียมในการรังวัดตรวจสอบเขตที่ดิน  ฯลฯ

          +  ค่ารับวารสาร  ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ  ค่าชดเชย

มิเตอร์ไฟฟ้าที่ชำรุด

          +  ค่าจ้างเหมาบริการ  เช่น  ค่าปรับปรุงกระแสไฟฟ้า  ค่าลอกท่อ
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ระบายน้ำ  ฯลฯ

          +  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดซื้อ

จัดจ้าง  ทำสื่อประชาสัมพันธ์  เช่น  ม้วนวีดีทัศน์  แผ่นพับ  คู่มือการจัดการ

น้ำเสียขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของชุมชน  เพื่อแจกจ่ายให้กับนักเรียน 

นักศึกษา  ประชาชน  ฯลฯ

          +  ค่าจ้างเหมาตกแต่งดูแลสวนภูมิรักษ์ ๑,๒  สวนสุขภาพ  สวนประตูน้ำ

สวนบริเวณหนองแก้ช้าง สวนบริเวณอ่างอัษฎางค์  สวนอนุสรณ์สถานวีรกรรม

ท้าวสุรนารี เกาะกลางถนนมิตรภาพและสวนสาธารณะอื่นเท่าที่จำเป็น  ดูแล

รักษาต้นไม้  สนามหญ้า สวนไม้ประดับ หรือสวนหย่อม  บริเวณสวนสาธารณะ

ภายในเขตเทศบาล  ฯลฯ

          +  ค่าประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๑๒,๐๐๐ บาท

       งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท

       งานสวนสาธารณะ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๑,๔๒๔,๐๐๐ บาท

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

       งานบำบัดน้ำเสีย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

       - รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน   ตั้งไว้ ๖,๖๘๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ต่าง ๆ เครื่องใช้สำนักงาน

ยานพาหนะ  เครื่องจักรกล  และค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอาคาร

บ้านพักอาศัย  สวนสาธารณะ  สนามเด็กเล่น  ฯลฯ
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท

       งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

       งานสวนสาธารณะ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

       งานบำบัดน้ำเสีย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒,๒๗๖,๐๐๐ บาท

ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

       งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๕๘๔,๐๐๐ บาท

       - รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐  บาท

            + ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค 

ภายในเขตเทศบาล   ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐  บาท
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สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์การก่อสร้างระบบ

สาธารณูปโภคภายในเขตเทศบาล เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแบบสอบถาม

ความคิดเห็นประชาชนที่มีส่วนได้เสียจากโครงการ จัดทำสื่อและกิจกรรม

ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบผลการดำเนินงาน และ

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งหนังสือ/จัดหาเครื่องเสียงจัดสถานที่/

เป็นพิธีกร รวมทั้งงานอื่นที่เกี่ยวข้องพิธีเปิดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร

นครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการรักษ์ลำตะคอง   ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรักษ์ลำตะคอง เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด

กิจกรรมทำความสะอาดลำตะคองในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดย

สำนักการช่างร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาลและจังหวัดนครราชสีมา โดยการ 

ขุดลอก กำจัดวัชพืช ตัดกิ่งไม้รุกล้ำลำตะคอง จัดซื้อวัสดุต่าง ๆ เพื่อใช้

ในการปรับปรุงคุณภาพลำตะคอง จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์บอกแนวระดับ

เพื่อการเตือนภัยน้ำท่วม จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ

เทศบาลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน

๑๐๐,๐๐๐  บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานบำบัดน้ำเสีย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายโครงการพิธีเปิดโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 

และการผลิตกระแสไฟฟ้า   ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพิธีเปิดโรงงานกำจัดขยะมูลฝอย

แบบครบวงจรและการผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ

พิธีเปิดโรงงานกำจัดขยะมูลฝอย จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จัดเตรียมการรับรองผู้มาร่วมพิธีเปิด จำนวน ๒,๐๐๐ คน ได้แก่ ค่าอาหาร

ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ของที่ระลึก ค่าตอบแทนวิทยากร และ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนา

เทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

       - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐  บาท
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สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยง

ค่าพาหนะและค่าเช่าที่พัก  ในระหว่างเดินทางไปราชการให้พนักงานเทศบาล

เมื่อมีความจำเป็นที่ต้องเดินทางไปราชการ  หรือในกรณีที่พนักงานเทศบาล

โอน (ย้าย) ไปประจำสำนักงานอื่น
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

       งานบำบัดน้ำเสีย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

ค่าวัสดุ    ตั้งไว้ ๒๔,๔๓๗,๐๐๐  บาท 

       - วัสดุสำนักงาน   ตั้งไว้ ๘๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์  ตลอดจนค่ากระดาษเขียนแบบ

กระดาษพิมพ์แบบ  อุปกรณ์ต่าง ๆ  เช่น  เครื่องมือในการเขียนแบบ  

เครื่องเขียนตัวอักษร  ไม้บรรทัด  เครื่องเจาะกระดาษ  ดินสอ  ปากกา

ถังเคมีดับเพลิง ฯลฯ
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

       งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

       งานบำบัดน้ำเสีย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท

ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

       งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   ตั้งไว้ ๑,๖๘๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ  ที่ใช้ในการบำรุงรักษาซ่อมแซม

ไฟฟ้าสาธารณะที่มีอยู่เดิม  และจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับติดตั้ง

ในถนน  ตรอก  ซอย  ที่ยังไม่มีไฟฟ้าแสงสว่างเท่าที่จำเป็น  เพื่อให้มี

แสงสว่าง  และเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

       งานบำบัดน้ำเสีย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุงานบ้านงานครัว   ตั้งไว้ ๗๗,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าแปรง  ไม้กวาด  ผงซักฟอก  สบู่  น้ำยาดับกลิ่น  ฯลฯ

เท่าที่จำเป็น
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ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท

       งานสวนสาธารณะ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท

       งานบำบัดน้ำเสีย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุก่อสร้าง   ตั้งไว้ ๖,๖๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง  และบำรุงรักษาซ่อมแซม

ถนนหนทาง  ท่อเมนประปาที่ชำรุด  เนื่องจากการซ่อมถนนหรือก่อสร้างถนน

และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ  เช่น  ดินฝังกลบ ยางแอสฟัลท์  หินย่อยขนาดต่าง ๆ  สี  

เหล็กเส้น  ปูนซีเมนต์  ไม้  ตะปู  ฯลฯ
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานสวนสาธารณะ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

       งานบำบัดน้ำเสีย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

       งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔,๑๒๗,๓๐๐ บาท

       งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๖๗๒,๗๐๐ บาท

       - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   ตั้งไว้ ๑,๘๗๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  เพลา  ตลับลูกปืน  น้ำมันเบรค

หัวเทียน  ฯลฯ  สำหรับยานพาหนะ  เครื่องจักรกล  ฯลฯ  เท่าที่จำเป็น
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

       งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท

       งานสวนสาธารณะ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท

       งานบำบัดน้ำเสีย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

       งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   ตั้งไว้ ๙,๐๖๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  จารบี  น้ำมันเครื่อง

ให้ยานพาหนะต่าง ๆ



๓-๗-๙

ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท

       งานบำบัดน้ำเสีย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

       งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   ตั้งไว้ ๖๑๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำยาต่าง ๆ  อุปกรณ์ในการวิเคราะห์น้ำเสีย  

สารเคมีต่าง ๆ  เช่น  น้ำยากัดสนิม  น้ำยาล้างหม้อน้ำ  น้ำยาดับกลิ่นขยะ ฯลฯ  

เท่าที่จำเป็น
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

       งานบำบัดน้ำเสีย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

       งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุการเกษตร   ตั้งไว้ ๒,๙๒๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าปุ๋ย  ถุงพลาสติก  และจัดซื้อพันธุ์ไม้ดอก  ไม้ประดับ  

ต้นไม้ใหญ่  ตลอดจนเครื่องมือขนาดเล็ก  เช่น  กรรไกรตัดต้นไม้  บัวรดน้ำ  

สายยาง  กระถางต้นไม้  ฯลฯ  เท่าที่จำเป็น เพื่อประดับตามถนนสายต่าง ๆ  

ตลอดจนปรับปรุงสภาพแวดล้อม  ตกแต่งสวนสาธารณะต่าง ๆ  ของเทศบาล  

ทำให้บ้านเมืองเกิดความร่มรื่นและสวยงาม
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานสวนสาธารณะ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

       งานบำบัดน้ำเสีย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   ตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษโปสเตอร์

ฟิล์มถ่ายรูป  ฯลฯ
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
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       งานบำบัดน้ำเสีย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุเครื่องแต่งกาย   ตั้งไว้ ๓๔๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย  เพื่อใช้ในการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ,ซ่อมถนน,

ทางเท้า,ท่อระบายน้ำ เช่น  เสื้อผ้าชุดปฏิบัติงาน  ถุงมือ  รองเท้า  เข็มขัด  ฯลฯ
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท

       งานสวนสาธารณะ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท

       งานบำบัดน้ำเสีย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท

ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

       งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุคอมพิวเตอร์   ตั้งไว้ ๒๖๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์  แผ่นหรือ

จานบันทึกข้อมูล  แผ่นกรองแสง  ตลับผ้าหมึก  ฯลฯ
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

       งานบำบัดน้ำเสีย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุสำรวจ   ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม  เครื่องมือแกะสลัก

เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานสวนสาธารณะ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุอื่นๆ   ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าผ้าใบหรือพลาสติก  ฟิล์มกันความร้อนหรือฟิล์มกรองแสง

คลิปติดบัตร  พลาสติกใส่บัตร  ตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ  เช่น  ตรา ภปร. ฯลฯ
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท

หมวดค่าสาธารณูปโภค    ตั้งไว้ ๑๑,๙๘๑,๐๐๐  บาท

ค่าสาธารณูปโภค    ตั้งไว้ ๑๑,๙๘๑,๐๐๐  บาท 

       - ค่าไฟฟ้า   ตั้งไว้ ๑๑,๘๖๕,๐๐๐  บาท
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สำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าโรงงานพัสดุหนองกระทุ่ม  ระบบบำบัด

น้ำเสียและการกำจัดมูลฝอย  สถานเพาะชำ  โบราณสถาน  สวนภูมิรักษ์
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท

       งานสวนสาธารณะ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๙๒๕,๐๐๐ บาท

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕,๕๘๐,๐๐๐ บาท

       งานบำบัดน้ำเสีย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

       - ค่าน้ำประปา   ตั้งไว้ ๘๖,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำนักการช่าง  สถานีสูบน้ำเสีย  สถานเพาะชำ  

อนุสรณ์สถาน  กำแพงเมืองเก่า
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท

       งานสวนสาธารณะ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

       งานบำบัดน้ำเสีย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

       - ค่าโทรศัพท์   ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสำนักการช่าง
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

หมวดรายจ่ายอื่น    ตั้งไว้ ๑๔,๐๓๑,๐๐๐  บาท 

       - ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง   ตั้งไว้ ๑๔,๐๓๑,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารจัดการเดินระบบและดูแลระบบ

ผลิตปุ๋ยอินทรีย์และกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๑๔,๐๓๑,๐๐๐ บาท

รายจ่ายเพื่อการลงทุน   ตั้งไว้ ๔๖,๘๗๙,๘๐๐  บาท             แยกเป็น       

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    ตั้งไว้ ๔๖,๘๗๙,๘๐๐  บาท

ค่าครุภัณฑ์    ตั้งไว้ ๒,๐๑๖,๘๐๐  บาท 

       - ครุภัณฑ์สำนักงาน   ตั้งไว้ ๑๓๙,๒๐๐  บาท

            + เครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล   ตั้งไว้ ๑๓๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล ความละเอียดในการสร้างภาพ

ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ x ๔๐๐ จุดต่อตารางนิ้ว สามารถย่อ - ขยายได้ พื้นที่ในการ

พิมพ์ใหญ่สุดขนาดกระดาษ B๔ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท
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(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท

            + โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์   ตั้งไว้ ๓,๒๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า

๑.๒๐ เมตร พร้อมเก้าอี้ล้อเลื่อนมีที่วางแขน จำนวน ๑ ชุด 

เป็นเงิน ๓,๒๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

       งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓,๒๐๐ บาท

            + เก้าอี้ล้อเลื่อน   ตั้งไว้ ๖,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ล้อเลื่อนหมุนได้มีที่พักแขน ๒ ข้าง จำนวน ๔ ตัว

ตัวละ ๑,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้

เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

       งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท

       - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   ตั้งไว้ ๑,๑๓๘,๐๐๐  บาท

            + รถยนต์โดยสาร   ตั้งไว้ ๑,๑๓๘,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ารถยนต์โดยสาร มีจำนวนที่นั่งในห้องโดยสารไม่ต่ำกว่า

๑๒ ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ความจุปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี

กระจกไฟฟ้า พวงมาลัยเพาเวอร์ พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ติดฟิล์ม

กรองแสง พ่นกันสนิม จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๑,๑๓๘,๐๐๐ บาท

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๑๓๘,๐๐๐ บาท

       - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   ตั้งไว้ ๙,๐๐๐  บาท

            + กล้องดิจิตอล   ตั้งไว้ ๙,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ากล้องดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๔ ล้านพิกเซล

ออฟติคอลซูม ๑๔ เท่า LCD ขนาด ๒.๗ นิ้ว จำนวน ๑ กล้อง เป็นเงิน

๙,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน
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       งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท

       - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   ตั้งไว้ ๖๔๐,๐๐๐  บาท

            + เครื่องเติมอากาศแบบ ๔ วงล้อ   ตั้งไว้ ๖๔๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องเติมอากาศแบบ ๔ วงล้อ ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า

๒Hp/๓PH/๑๔๔๐ RPM/๓.๗A ความเร็วรอบ ๑:๑๔/๑๐๐ RPM ประจำคูเมือง

จำนวน ๒๐ ตัว ๆ ละ ๓๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๖๔๐,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคา

ท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร

นครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานบำบัดน้ำเสีย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖๔๐,๐๐๐ บาท

       - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   ตั้งไว้ ๙๐,๖๐๐  บาท

            + เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)   ตั้งไว้ ๖,๕๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)

จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๖,๕๐๐ บาท (รายละเอียดตามราคา

มาตรฐานของกระทรวง ICT) (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร

นครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖,๕๐๐ บาท

            + เครื่องคอมพิวเตอร์   ตั้งไว้ ๓๑,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 

ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

ไม่น้อยกว่า ๒.๖ GHz จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓๑,๐๐๐ บาท 

(รายละเอียดตามราคามาตรฐานของกระทรวง ICT) 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๑,๐๐๐ บาท

            + เครื่องพิมพ์ชนิดอิงค์เจ็ท ขนาด A๓   ตั้งไว้ ๑๒,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดอิงค์เจ็ท ขนาด A๓ จำนวน ๑ เครื่อง

เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการ

ใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท
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            + เครื่องสำรองไฟฟ้า   ตั้งไว้ ๓,๓๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๗๕๐ VA/๔๕๐w ระบบปรับแรงดัน

อัตโนมัติ สำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน 

๓,๓๐๐ บาท (รายละเอียดตามราคามาตรฐานของกระทรวง ICT)

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓,๓๐๐ บาท

            + เครื่องคอมพิวเตอร์   ตั้งไว้ ๒๘,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 

ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

ไม่น้อยกว่า ๒.๕ GHz จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท 

(รายละเอียดตามราคามาตรฐานของกระทรวง ICT)

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

       งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท

            + เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)   ตั้งไว้ ๖,๕๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)

จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๖,๕๐๐ บาท (รายละเอียดตามราคามาตรฐาน

ของกระทรวง ICT) (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

       งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖,๕๐๐ บาท

            + เครื่องสำรองไฟฟ้า   ตั้งไว้ ๓,๓๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๗๕๐ VA/๔๕๐w ระบบปรับแรงดัน

อัตโนมัติ สำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓,๓๐๐

บาท (รายละเอียดตามราคามาตรฐานของกระทรวง ICT) (จากแผนพัฒนา

เทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

       งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓,๓๐๐ บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    ตั้งไว้ ๔๔,๘๖๓,๐๐๐  บาท 

       - ค่าจัดสวน   ตั้งไว้ ๔,๘๐๐,๐๐๐  บาท

            + ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณประตูพลล้านและพื้นที่ด้านหลัง     

ประตูด้านทิศใต้   ตั้งไว้ ๔,๘๐๐,๐๐๐  บาท
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สำหรับจ่ายเป็นค่าทำการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณประตูพลล้าน 

และพื้นที่ด้านหลังประตูด้านทิศใต้ ทำการปลูกพันธุ์ไม้ และก่อสร้าง

ทางภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกของสวนสาธารณะ

พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง พื้นที่ประมาณ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท

       - ถนน   ตั้งไว้ ๓๖,๖๐๘,๐๐๐  บาท

            + ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ซอยราชประสงค์ ๑

ท้ายซอย   ตั้งไว้ ๗๕,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๐.๘๐-๑.๒๐

เมตร ยาวประมาณ ๒๑ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า ๒๑ ตารางเมตร

ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๒๐x๐.๔๐ เมตร ทั้งสองฝั่งยาวประมาณ

๔๒ เมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท

            + ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนยมราช

ข้างบ้านเลขที่ ๒๑๖   ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร

ยาวประมาณ ๖๔ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า ๑๘๑ ตารางเมตร 

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก

ชนิดใต้ผิวจราจร ความยาวรวม ๖๔ เมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร

นครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าก่อสร้างทางเท้าถนนพลแสน ตั้งแต่ถนนชุมพล-ถนนจักรี

(ด้านทิศใต้)   ตั้งไว้ ๖๓๕,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคันหินรางตื้น ความยาวประมาณ ๒๕๐ เมตร ก่อสร้าง

ทางเท้าแผ่นคอนกรีตอัดแรง พื้นที่ประมาณ ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับปรุง

ปากบ่อพัก จำนวน ๑๙ บ่อ (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๖๓๕,๐๐๐ บาท
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            + ค่าปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ถนนจอมพลเชื่อมกับถนนท้าวสุระ   ตั้งไว้ ๒๙๖,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ารื้อผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม พื้นที่ประมาณ 

๑๖๕ ตารางเมตร ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๒๐ เมตร กว้างเฉลี่ย 

๑๖.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๐ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 

๑๖๕ ตารางเมตร ปรับปรุงระดับหลังท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยม พื้นที่ประมาณ 

๓๓ ตารางเมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๒๙๖,๐๐๐ บาท

            + ค่าปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนจันทร์   ตั้งไว้ ๙๕,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๒๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๐.๓๐-๑.๓๐

เมตร (ทั้งสองด้าน) ยาวประมาณ ๒๙ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า

๕๗ ตารางเมตร ก่อสร้างคันหิน ยาวประมาณ ๗๑ เมตร ปรับปรุงปากบ่อพัก 

จำนวน ๒ บ่อ (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๙๕,๐๐๐ บาท

            + ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณถนนระหว่าง    สถานีนครราชสีมา -

สถานีชุมทางถนนจิระ (ต่อจากโครงการเดิม)   ตั้งไว้ ๑๔๕,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร

ยาวประมาณ ๔๐ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๑๔๕,๐๐๐ บาท

            + ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ถนนท้าวสุระ ซอย ๓/๑๕

ข้างบ้านเลขที่ ๕๕๖/๑        ตั้งไว้ ๒๕๒,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย

๒.๒๐ เมตร ยาวประมาณ ๕๖ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า

๑๒๓ ตารางเมตร ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๒๐ x ๐.๔๐ เมตร

ทั้งสองฝั่งยาวประมาณ ๑๑๒ เมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๒๕๒,๐๐๐ บาท

            + ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ถนนพายัพทิศ ซอย ๙

แยกขวามือ ข้างบ้านเลขที่ ๕๐๙/๒       ตั้งไว้ ๑๒๓,๐๐๐  บาท
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สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย 

๑.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๒ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า

๔๘ ตารางเมตร ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๒๐ x ๐.๔๐ เมตร

ทั้งสองฝั่งยาวประมาณ ๖๔ เมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๑๒๓,๐๐๐ บาท

            + ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนพายัพทิศ ซอย ๙/๙ 

    ตั้งไว้ ๕๕๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน

     + ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย 

๒.๓๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๐๔ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า

๒๒๓ ตารางเมตร ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักชนิดใต้ผิวจราจร ความยาวรวม ๑๐๔ เมตร  

     + ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย 

๒.๓๐-๓.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๓ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนน

ไม่น้อยกว่า ๘๔ ตารางเมตร ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่า

ศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักชนิดใต้ผิวจราจร ความยาวรวม 

๓๓ เมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๕๕๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนกีฬากลาง ซอย ๕

ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิม   ตั้งไว้ ๖๒๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย

๕.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๖๓ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า

๓๐๔ ตารางเมตร ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักชนิดใต้ผิวจราจร ทั้งสองฝั่งความยาวประมาณ

๑๒๖ เมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๖๒๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ถนนช้างเผือก ซอย ๓

แยกขวามือที่ ๑ ตรงข้ามบ้านเลขที่ ๗๒๙   ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐

เมตร  ยาวประมาณ  ๔๙  เมตร  หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า  ๑๒๒

ตารางเมตร  ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๔๐ x ๐.๔๐ เมตร ทั้งสอง



๓-๗-๑๘

ฝั่งยาวประมาณ  ๙๘   เมตร  (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ถนนช้างเผือก ซอย ๑๒

ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิม   ตั้งไว้ ๑,๐๑๒,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน

     + ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย

๓.๐๐-๔.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๙๗ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนน

ไม่น้อยกว่า ๔๒๑ ตารางเมตร ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด

๐.๔๐ x ๐.๔๐ เมตร ทั้งสองฝั่งความยาวประมาณ ๑๘๕ เมตร

     + ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย

๓.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๖๓ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า

๒๒๐ ตารางเมตร ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๔๐ x ๐.๔๐ เมตร

ทั้งสองฝั่งความยาวประมาณ ๑๓๐ เมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร

นครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๑,๐๑๒,๐๐๐ บาท

            + ค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน วีไอพี ซอย

๘        ตั้งไว้ ๕๕๑,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร 

กว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๐๐ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนน

ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๕๕๑,๐๐๐ บาท

            + ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ถนนเดชอุดม ซอย

๑๔/๒๑ แยกซ้ายมือ ข้างบ้านเลขที่ ๔๔๕   ตั้งไว้ ๒๕๗,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๒.๓๐ เมตร 

ยาวประมาณ ๕๔ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า ๑๒๔ ตารางเมตร

ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๔๐x๐.๔๐ เมตร ทั้งสองฝั่งยาวประมาณ

๑๐๘ เมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๒๕๗,๐๐๐ บาท
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            + ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนพิบูลละเอียด ซอย

๑๒ แยกซ้ายมือ (ด้านข้างรีสอร์ทขวัญเรือน)   ตั้งไว้ ๘๑๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย 

๔.๐๐-๕.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๔๔ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนน

ไม่น้อยกว่า ๖๘๗ ตารางเมตร ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักชนิดใต้ผิวจราจร 

ความยาวรวม ๑๔๔ เมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๘๑๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ถนนเดชอุดม ซอย

๑๔/๑/๑   ตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย 

๒.๔๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๖.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนน

ไม่น้อยกว่า ๖๒ ตารางเมตร ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 

๐.๒๐x๐.๔๐ เมตร ทั้งสองฝั่งความยาวประมาณ ๕๒ เมตร (จากแผน

พัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ถนนสืบศิริ ซอย ๒๖

(ท้ายซอย) แยกซ้ายมือ   ตั้งไว้ ๖๐๔,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย 

๔.๓๐ เมตร ความยาวประมาณ ๙๒ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนน

ไม่น้อยกว่า ๓๙๕ ตารางเมตร ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 

๐.๔๐x๐.๔๐ เมตร ทั้งสองฝั่งความยาวประมาณ ๑๘๔ เมตร (จากแผน

พัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๖๐๔,๐๐๐ บาท

            + ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ถนนสืบศิริ ซอย ๓๕

แยกซ้ายมือต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิม ข้างบ้านเลขที่ ๒๗๕/๓   ตั้งไว้ ๑๗๖,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย 

๑.๘๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 

๖๓ ตารางเมตร ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๔๐x๐.๔๐ เมตร 

ทั้งสองฝั่งยาวประมาณ ๗๐ เมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
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ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๑๗๖,๐๐๐ บาท

            + ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ   ถนนสืบศิริ ซอย ๓๕

แยกซ้ายมือ ข้างบ้านเลขที่ ๑๘๑๗/๓   ตั้งไว้ ๓๕๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร

ยาวประมาณ ๗๖ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า ๒๕๔ ตารางเมตร

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก

ชนิดใต้ผิวจราจร ความยาวรวม ๗๖ เมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร

นครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ถนนสืบศิริ ซอย ๔๙/๘

(ท้ายซอย)   ตั้งไว้ ๒๑๙,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร

ยาวประมาณ ๓๘ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า ๑๑๔ ตารางเมตร 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๔๐x๐.๔๐ เมตร ทั้งสองฝั่งยาว

ประมาณ ๗๖ เมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๒๑๙,๐๐๐ บาท

            + ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ แยกจากถนนร่วมเริงไชย

ข้างบ้านเลขที่ ๑๔๓/๑   ตั้งไว้ ๒๖๙,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย 

๒.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๕๓.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนน

ไม่น้อยกว่า ๑๐๖ ตารางเมตร ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 

๐.๔๐x๐.๔๐ เมตร ทั้งสองฝั่งความยาวประมาณ ๑๐๖ เมตร (จากแผน

พัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๒๖๙,๐๐๐ บาท

            + ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ถนนปักธงชัย ซอย ๔

แยกซ้ายมือ ตรงข้ามบ้านเลขที่ ๒๑๒/๒๑        ตั้งไว้ ๖๙๔,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย

๓.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๒๘ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า

๓๘๔ ตารางเมตร ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๔๐ x ๐.๔๐ เมตร
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ทั้งสองฝั่งยาวประมาณ ๒๕๖ เมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๖๙๔,๐๐๐ บาท

            + ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ

ซอยข้างบริษัทเชิดชัยวู้ดมาสเตอร์   ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย 

๓.๒๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๐๘ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 

๓๒๘ ตารางเมตร ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักชนิดใต้ผิวจราจร ความยาวรวม ๑๐๘ เมตร 

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร 

เชื่อมบ่อพักเดิม ยาวประมาณ ๘ เมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร

นครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ ซอย ๔ ข้างบ้านเลขที่ ๕        

ตั้งไว้ ๓๗๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย

๔.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๓๐ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า

๕๘๕ ตารางเมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๓๗๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ ซอย ๔   ข้างบ้านเลขที่ ๘๙/๑ 

       ตั้งไว้ ๒๗๕,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน

     + ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย

๒.๘๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๑๖ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า

๓๒๕ ตารางเมตร

     + ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย

๒.๘๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า

๙๘ ตารางเมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๒๗๕,๐๐๐ บาท



๓-๗-๒๒

            + ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ ซอย ๑๓

ข้างบ้านเลขที่ ๑๖๔๓   ตั้งไว้ ๑,๕๕๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย

๕.๘๐-๗.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๒๐๐ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนน

ไม่น้อยกว่า ๑,๒๗๒ ตารางเมตร ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักชนิดใต้ผิวจราจร ความยาวรวม

๒๐๐ เมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๑,๕๕๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ ซอย ๒๑

ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิม   ตั้งไว้ ๗๙๕,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย

๒.๘๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๔๐ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า

๓๙๒ ตารางเมตร ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๔๐ x ๐.๔๐ เมตร 

ทั้งสองฝั่งยาวประมาณ ๒๘๐ เมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร

นครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๗๙๕,๐๐๐ บาท

            + ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนกำแหงสงคราม

(จากแยกตลาดประตูผี ถึงถนนสรรพสิทธิ์)   ตั้งไว้ ๓,๓๗๘,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวประมาณ ๗๒๐ เมตร ก่อสร้างผิวจราจร

ค.ส.ล. หลังท่อระบายน้ำ พื้นที่ประมาณ ๖๔๗ ตารางเมตร (จากแผนพัฒนา

เทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานบำบัดน้ำเสีย (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๓,๓๗๘,๐๐๐ บาท

            + ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำตรอกตีเหล็ก   ตั้งไว้ ๑,๗๙๔,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักความยาวประมาณ ๒๖๔ เมตร ก่อสร้างผิวจราจร 

ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร หลังท่อระบายน้ำ พื้นที่ประมาณ ๙๗๐ ตารางเมตร

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน
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       งานบำบัดน้ำเสีย (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๑,๗๙๔,๐๐๐ บาท

            + ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนภายในชุมชนจันทรา-พายัพ   ตั้งไว้ ๒,๔๗๕,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ความยาวประมาณ ๔๘๖ เมตร ก่อสร้าง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หลังท่อระบายน้ำ พื้นที่ประมาณ ๖๗๙ ตารางเมตร

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานบำบัดน้ำเสีย (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๒,๔๗๕,๐๐๐ บาท

            + ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำชุมชน      จันทราพายัพ ๒   ตั้งไว้ ๕๐๘,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักความยาวประมาณ ๖๐ เมตร ก่อสร้างผิวจราจร 

ค.ส.ล. พื้นที่ประมาณ ๓๔๑ ตารางเมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร

นครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานบำบัดน้ำเสีย (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๕๐๘,๐๐๐ บาท

            + ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสุรนารายณ์ ซอย ๙    ตั้งไว้ ๑,๒๖๙,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ความยาวประมาณ ๒๓๒ เมตร ก่อสร้าง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ประมาณ ๔๓๘ ตารางเมตร

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานบำบัดน้ำเสีย (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๑,๒๖๙,๐๐๐ บาท

            + ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสุรนารายณ์ ซอย ๑๑     ตั้งไว้ ๕,๐๔๖,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวประมาณ ๒๑๕ เมตร ก่อสร้าง

ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพัก

ความยาวประมาณ ๕๐๗ เมตร ก่อสร้างและคืนผิวจราจร ค.ส.ล. หนา

๐.๑๕ เมตร พื้นที่ประมาณ ๑,๒๙๘ ตารางเมตร (จากแผนพัฒนา

เทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานบำบัดน้ำเสีย (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๕,๐๔๖,๐๐๐ บาท

            + ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำตรอกสวายเรียง (แยกขวามือ)   ตั้งไว้ ๗๔๖,๐๐๐  บาท
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สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวประมาณ ๑๔๕ เมตร ก่อสร้างผิวจราจร 

ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ประมาณ ๒๐๑ ตารางเมตร (จากแผนพัฒนา

เทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานบำบัดน้ำเสีย (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๗๔๖,๐๐๐ บาท

            + ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสืบศิริ ซอย ๓/๓๐    ตั้งไว้ ๑,๔๐๒,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ความยาวประมาณ ๒๗๘ เมตร ก่อสร้าง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หลังท่อระบายน้ำ พื้นที่ประมาณ ๒๔๘ ตารางเมตร 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานบำบัดน้ำเสีย (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๑,๔๐๒,๐๐๐ บาท

            + ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนปักธงชัย ซอย ๔            

(แยกขวามือที่ ๑)        ตั้งไว้ ๕๙๓,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวประมาณ ๑๓๘ เมตร ก่อสร้าง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หลังท่อระบายน้ำ พื้นที่ประมาณ ๑๒๓ ตารางเมตร

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานบำบัดน้ำเสีย (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๕๙๓,๐๐๐ บาท

            + ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ ซอย ๔ แยกขวามือ

(ข้างบ้านเลขที่ ๖๙)       ตั้งไว้ ๔,๑๐๘,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ความยาวประมาณ ๗๖๐ เมตร ก่อสร้าง

ผิวจราจร ค.ส.ล. พื้นที่ประมาณ ๑,๔๔๒ ตารางเมตร (จากแผนพัฒนา

เทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานบำบัดน้ำเสีย (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๔,๑๐๘,๐๐๐ บาท

            + ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ ซอย ๔ แยกขวามือ

(ข้างบ้านเลขที่ ๘๕/๗๙)       ตั้งไว้ ๓,๓๙๖,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ความยาวประมาณ ๖๑๒ เมตร ก่อสร้าง
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ผิวจราจร ค.ส.ล. พื้นที่ประมาณ ๑,๑๖๒ ตารางเมตร (จากแผนพัฒนา

เทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานบำบัดน้ำเสีย (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๓,๓๙๖,๐๐๐ บาท

       - เขื่อน   ตั้งไว้ ๓,๔๕๕,๐๐๐  บาท

            + ค่าก่อสร้างเขื่อนเรียงหินยาแนว บริเวณสระน้ำวัดพระนารายณ์   ตั้งไว้ ๒,๙๖๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเขื่อนกันดินชนิดเรียงหินยาแนว พร้อมผนัง ค.ส.ล.

สูงประมาณ ๒.๒๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๙๕ เมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร

นครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๒,๙๖๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าก่อสร้างบันไดท่าน้ำ ค.ส.ล. ริมลำตะคอง หลังวัดสามัคคี       

ตั้งไว้ ๔๙๕,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบันไดท่าน้ำ ค.ส.ล. ความยาวประมาณ

๑๒ เมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๔๙๕,๐๐๐ บาท



 

ส่วนที่ ๔   
 

 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
- สํานักการประปา 
- สถานธนานุบาล ๑ 
- สถานธนานุบาล ๒ 
- สถานธนานุบาล ๓ 
- สถานีขนส่ง แห่งที่ ๑ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

ของ 
เทศบาลนครนครราชสีมา 

 

                       - ประมาณการรายรับ 
                       - ประมาณการรายจ่าย 
 
 
 
 
 
 
 



งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕

๔-๑

ประมาณการรายรับ

รายรับ
งบเฉพาะการ ค่าจำหน่ายน้ำจาก

มาตรวัดน้ำ
ค่าจำหน่ายน้ำจาก

ท่อธาร
ค่าบริการ

ประจำเดือน
ค่าจำหน่ายสิ่งของ

จากคลังพัสดุ
ผลประโยชน์อื่น ๆ เงินที่งบประมาณทั่วไป

ช่วยเหลือเฉพาะการ
รวมรับทั้งสิ้น

การประปา ๑๔๗,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๖,๒๔๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๕๖๐,๐๐๐ ๖๕,๘๓๕,๐๐๐ ๒๒๕,๔๓๕,๐๐๐

รายรับ
งบเฉพาะการ ดอกเบี้ยรับจำนำ ดอกเบี้ยเงินฝาก

ธนาคาร
กำไรจากการจำหน่าย

ทรัพย์หลุด
รายได้เบ็ดเตล็ด กำไรสุทธิ รวมรับทั้งสิ้น

สถานธนานุบาล ๑ ๓๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐๐ ๒๘,๕๐๐,๐๐๐ ๖๕,๕๐๓,๕๐๐

สถานธนานุบาล ๒ ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๓,๒๐๐,๐๐๐ ๕๐๐ ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ ๕๔,๒๐๕,๕๐๐

สถานธนานุบาล ๓ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ ๓๖,๕๐๑,๐๐๐

รายรับ
งบเฉพาะการ ค่าบริการ 

สถานีขนส่ง
ค่าบริการห้องสุขา ค่าบริการสถานที่ 

จำหน่ายสินค้า
ค่าบริการติดตั้ง 

ป้ายโฆษณา
ค่าเช่าทรัพย์สินอื่นๆ ค่าบริการส่วนลด 

จากการใช้โทรศัพท์ 
สาธารณะ

ดอกเบี้ยเงิน 
ฝากธนาคาร

รายได้เบ็ดเตล็ด เงินที่งบประมาณ 
ทั่วไปช่วยเหลือ 
งบเฉพาะการ

รวมรับทั้งสิ้น

สถานีขนส่งแห่งที่ ๑ ๑,๙๕๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๔๔,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒๒,๘๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๔๕๒,๐๐๐ ๒,๙๗๘,๘๐๐



งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕
๔-๒

รายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย

งบเฉพาะการ
งบกลาง เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจำ
ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน

ใช้สอย และวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง
จ่ายจาก กำไรสุทธิ รวมจ่ายทั้งสิ้น

 การประปา ๕๘,๕๐๙,๙๐๐ ๑๕,๗๙๗,๖๐๐ ๑๒,๘๓๖,๔๐๐ ๕๘,๗๕๔,๕๐๐ ๗๘,๑๘๕,๒๐๐ ๐ ๐ ๑,๓๕๐,๐๐๐ ๐ ๒๒๕,๔๓๓,๖๐๐

 สถานธนานุบาล ๑ ๓,๐๗๖,๒๐๐ ๓,๑๒๗,๑๐๐ ๐ ๒,๐๙๑,๙๐๐ ๑๘๕,๐๐๐ ๐ ๑๕๙,๒๐๐ ๑๒๗,๖๐๐ ๒๙,๐๙๖,๐๐๐ ๓๗,๘๖๓,๐๐๐

 สถานธนานุบาล ๒ ๔,๘๐๐,๐๐๐ ๒,๔๒๗,๐๐๐ ๐ ๒,๐๗๕,๘๐๐ ๑๓๗,๔๐๐ ๐ ๑๒๕,๒๐๐ ๙๐,๖๐๐ ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓๒,๖๕๖,๐๐๐

 สถานธนานุบาล ๓ ๖,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๘๑๐,๐๐๐ ๐ ๑,๖๖๘,๕๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๐ ๙๓,๘๐๐ ๔๕,๐๕๐ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ ๒๗,๑๔๗,๓๕๐

 สถานีขนส่งแห่งที่ ๑ ๑๑๘,๒๐๐ ๔๐๙,๓๐๐ ๖๓๑,๗๐๐ ๑,๒๗๙,๐๐๐ ๔๙๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๕๐,๐๐๐ ๐ ๒,๙๗๘,๒๐๐

      รวม   ๗๒,๙๐๔,๓๐๐ ๒๓,๕๗๑,๐๐๐ ๑๓,๔๖๘,๑๐๐ ๖๕,๘๖๙,๗๐๐ ๗๙,๑๒๗,๖๐๐ ๐ ๓๗๘,๒๐๐ ๑,๖๖๓,๒๕๐ ๖๙,๐๙๖,๐๐๐ ๓๒๖,๐๗๘,๑๕๐



 

 

 

 

สํานักการประปา 

 

 

 

 

 



๔-๑-๑

รายละเอียดประมาณการรายรับ 
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา เทศบาลนครนครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕

  

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น ๒๒๕,๔๓๕,๐๐๐  บาท       แยกเป็น
๑. หมวดรายได้  ตั้งไว้ ๒๒๕,๔๓๕,๐๐๐  บาท         แยกเป็น

       ๑.๑ ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ   ตั้งไว้ ๑๔๗,๖๐๐,๐๐๐  บาท

โดยประมาณว่าจะจำหน่ายน้ำผ่านมาตรวัดน้ำให้กับผู้ใช้น้ำในเขตรับผิดชอบ

ประมาณ ๕๒,๐๐๐ ราย

       ๑.๒ ค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธาร   ตั้งไว้ ๑,๒๐๐,๐๐๐  บาท

โดยประมาณว่าจะจำหน่ายน้ำจากท่อธารตลอดปี จำนวนประมาณ 

๖๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ราคาลูกบาศก์เมตรละ ๑๓ บาท

       ๑.๓ ค่าบริการประจำเดือน   ตั้งไว้ ๖,๒๔๐,๐๐๐  บาท

โดยคำนวณจากผู้ใช้น้ำประมาณ ๕๒,๐๐๐ ราย อัตราค่าบริการ  

เดือนละ ๑๐ บาท จำนวน  ๑๒  เดือน

       ๑.๔ ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ   ตั้งไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท

โดยประมาณว่าจะจำหน่ายมาตรวัดน้ำให้แก่ประชาชนที่มาขอใช้

น้ำประปาใหม่หรือซื้อไปเปลี่ยนแทนมาตรวัดน้ำที่ชำรุด และเป็น

ค่าจำหน่ายท่อ-อุปกรณ์ให้ประชาชนและหน่วยราชการที่ประสงค์

ให้การประปาเปลี่ยนท่อหรือติดตั้งประปาใหม่

       ๑.๕ ค่าแรง   ตั้งไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท

ตั้งรับเป็นค่าแรงต่อท่อ ประสานท่อ ติดตั้งมาตรวัดน้ำสำหรับ

ผู้ขอต่อน้ำประปารายใหม่

       ๑.๖ ค่าตรวจ   ตั้งไว้ ๘๐๐,๐๐๐  บาท

ตั้งรับเป็นค่าตรวจท่อ ก๊อกน้ำในการขอต่อน้ำประปาใหม่หรือขยาย

ท่อน้ำประปา

       ๑.๗ ค่าขายเศษของ   ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐  บาท

ตั้งรับเป็นค่าขายเศษของ วัสดุที่ชำรุดใช้การไม่ได้ เช่น มาตรวัดน้ำที่ชำรุด 

เครื่องสูบน้ำ ฯลฯ

       ๑.๘ ค่าปรับ   ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐  บาท

ตั้งรับเป็นค่าปรับในกรณีผู้ใช้น้ำกระทำผิดระเบียบของการประปา

       ๑.๙ ค่าเบ็ดเตล็ด   ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐  บาท

ตั้งรับเป็นค่าขายคำร้อง ขายแบบ และรายได้อื่นๆ ที่ไม่ระบุประเภทรายได้ไว้

       ๑.๑๐ ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร   ตั้งไว้ ๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท



๔-๑-๒

ตั้งรับเป็นค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

       ๑.๑๑ เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ   ตั้งไว้ ๖๕,๘๓๕,๐๐๐  บาท

เนื่องจากได้รับเงินช่วยเหลือจากงบประมาณทั่วไป เพื่อใช้ในกิจการประปา

แก้ไขปัญหาน้ำประปาไม่เพียงพอแก่ประชาชน



๔-๑-๓

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๕

เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย์

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับบริหารงานทั่วไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับงานผลิตเพียงพอกับความต้องการของประชาชน

ตลอดจนหาอุปกรณ์และเครื่องมือในการผลิตน้ำประปา
๓. เพื่อให้บริการแก่ประชาชนด้านการต่อท่อน้ำประปา แก้ไขและซ่อมท่อน้ำประปา 

ท่อดับเพลิง ตลอดจนต่อท่อประปาเข้าใช้บริโภคในครัวเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของสำนัก

การประปาดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่ทำ
๑. การบริหารงานทั่วไป
๒. การบริหารงานบุคคล
๓. การจัดทำงานการเงินและบัญชีของสำนักการประปา
๔. การจัดเก็บเงินค่าน้ำประปาและผลประโยชน์
๕. การเบิกจ่ายเงินทุกประเภทของสำนักการประปา
๖. การบริการการสูบและกรองน้ำ
๗. การจัดหาวัสดุในการผลิตน้ำประปา
๘. การจัดหาแหล่งน้ำเพื่อนำมาผลิตน้ำประปา
๙. การวางท่อเมนต่าง ๆ ตลอดจนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเส้นท่อประปา

๑๐. การอ่านมาตรวัดน้ำที่ประชาชนใช้ไป
๑๑. การซ่อมท่อประปาและมาตรวัดน้ำประปาที่ชำรุด
๑๒. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ของสำนักการประปา
๑๓. ควบคุมและจัดเก็บรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักการประปา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักการประปา งบประมาณรวม ๑๖๖,๙๒๓,๗๐๐      บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๕

เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

๔-๑-๔

งาน เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ

ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รวม หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

รหัส
บัญชี

-งานกิจการประปา ๑๕,๗๙๗,๖๐๐ ๑๒,๘๓๖,๔๐๐ ๕๘,๗๕๔,๕๐๐ ๗๘,๑๘๕,๒๐๐ ๐ ๐ ๑,๓๕๐,๐๐๐ ๑๖๖,๙๒๓,๗๐๐ การประปา ๓๓๒

          รวมจ่ายทั้งสิ้น ๑๕,๗๙๗,๖๐๐ ๑๒,๘๓๖,๔๐๐ ๕๘,๗๕๔,๕๐๐ ๗๘,๑๘๕,๒๐๐ ๐ ๐ ๑,๓๕๐,๐๐๐ ๑๖๖,๙๒๓,๗๐๐



๔-๑-๕

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๕

เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายงบกลาง

ด้านการดำเนินงานอื่น 
แผนงานงบกลาง

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับกระทรวงการคลัง
๒. เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำดิบให้กับชลประทาน
๓. เพื่อให้การบริหารงานตามข้อผูกพันกับหน่วยงานอื่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

งานที่ทำ
๑. เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับกระทรวงการคลัง ตามสัญญาเลขที่  

๒๘/๒๕๔๘ ลงวันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๘
๒. บริหารงานตามข้อผูกพันที่มีกฎหมายหรือผูกพันไว้กับบุคคลภายนอก
๓. จัดสรรเงินสำรองจ่าย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักการประปา งบประมาณรวม ๕๘,๕๐๙,๙๐๐      บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๕

เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายงบกลาง

ด้านการดำเนินงานอื่น 

แผนงานงบกลาง

๔-๑-๖

งาน เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ

ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รวม หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

รหัส
บัญชี

-งานงบกลาง ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๕๘,๕๐๙,๙๐๐ การประปา ๔๑๑

          รวมจ่ายทั้งสิ้น ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๕๘,๕๐๙,๙๐๐



๔-๑-๗

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายงบกลาง    ตั้งไว้ ๕๘,๕๐๙,๙๐๐  บาท               แยกเป็น     

           ๑. ค่าชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย   ตั้งไว้ ๔๙,๘๘๕,๗๐๐  บาท

          ๑.๑ ค่าชำระต้นเงินกู้กระทรวงการคลัง (โครงการแก้ไขปัญหาขาดแคลน

น้ำอุปโภคบริโภคในเมืองนครราชสีมา)   ตั้งไว้

๒๐,๕๖๐,๔๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าชำระต้นเงินกู้กระทรวงการคลัง (โครงการแก้ไขปัญหา

การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในเมืองนครราชสีมา) สัญญาเลขที่ ๒๘/๒๕๔๘ 

ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ต้นเงินกู้จำนวน ๒๖๗,๒๘๔,๗๙๗.๔๘ บาท (ค่าจ้าง

วิศวกรที่ปรึกษาในการสำรวจและออกแบบ) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓ ต่อปี 

จำนวน ๕๔,๑๓๙,๑๑๕.๕๙ บาท โดยส่งใช้ทั้งหมด ๒๖ งวด ปีละ ๒ งวด คือ 

เดือนมีนาคมและเดือนกันยายน ส่งใช้ไปแล้ว ๑๔ งวด คงเหลือ ๑๒ งวด 

เป็นเงินต้น ๑๒๓,๓๖๒,๒๒๑.๔๘ บาท และดอกเบี้ย ๑๒,๐๓๓,๗๓๒.๓๑ บาท 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ส่งใช้งวดที่ ๑๕ และ ๑๖ เป็นเงินทั้งสิ้น 

๒๐,๕๖๐,๓๖๘ บาท จึงตั้งจ่ายไว้ ๒๐,๕๖๐,๔๐๐ บาท
ปรากฎในด้านการดำเนินงานอื่น 

แผนงานงบกลาง

       งานงบกลาง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน          ๒๐,๕๖๐,๔๐๐  บาท

          ๑.๒ ค่าชำระต้นเงินกู้เงินทุนส่งสริมกิจการเทศบาล   ตั้งไว้ ๑๘,๙๘๕,๑๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าชำระต้นเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (โครงการ

แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค เทศบาลนครนครราชสีมา) สัญญา

เลขที่ ๔๑๓/๒๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ ต้นเงินกู้ต้องเสียดอกเบี้ย จำนวน

๗๙,๔๘๓,๘๗๕.๙๓ บาท ต้นเงินกู้ที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย จำนวน ๑๒๐,๕๑๖,๑๒๔.๐๗

บาท รวมต้นเงินกู้ทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓ ต่อปี 

จำนวน ๑๓,๖๙๕,๔๗๗.๑๗ บาท โดยส่งใช้ทั้งหมด ๑๐ งวด ปีละ ๑ งวด ในปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ส่งใช้งวดที่ ๑ สำหรับต้นเงินที่ต้องเสียดอกเบี้ย จำนวน

๖,๙๓๓,๔๑๙.๐๓ บาท ต้นเงินที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย จำนวน ๑๒,๐๕๑,๖๑๒.๔๑ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๙๘๕,๐๓๑.๔๔ บาท จึงตั้งจ่ายไว้ ๑๘,๙๘๕,๑๐๐ บาท
ปรากฎในด้านการดำเนินงานอื่น 

แผนงานงบกลาง

       งานงบกลาง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน          ๑๘,๙๘๕,๑๐๐  บาท

          ๑.๓ ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้กระทรวงการคลัง   ตั้งไว้ ๓,๕๕๕,๖๐๐  บาท



๔-๑-๘

สำหรับจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้กระทรวงการคลัง (โครงการแก้ไขปัญหา

การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในเมืองนครราชสีมา) สัญญาเลขที่ ๒๘/๒๕๔๘

ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ต้นเงินกู้จำนวน ๒๖๗,๒๘๔,๗๙๗.๔๘ บาท (ค่าจ้าง

วิศวกรที่ปรึกษาในการสำรวจและออกแบบ) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓ ต่อปี

จำนวน ๕๔,๑๓๙,๑๑๕.๕๙ บาท โดยส่งใช้ทั้งหมด ๒๖ งวด ปีละ ๒ งวด คือ 

เดือนมีนาคมและเดือนกันยายน ส่งใช้ไปแล้ว ๑๔ งวด คงเหลือ ๑๒ งวด

เป็นเงินต้น ๑๒๓,๓๖๒,๒๒๑.๔๘ บาท และดอกเบี้ย ๑๒,๐๓๓,๗๓๒.๘๑ บาท 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ส่งใช้ดอกเบี้ยงวดที่ ๑๕ และ ๑๖ เป็นเงินทั้งสิ้น

๓,๕๕๕,๕๓๕.๘๒ บาท จึงตั้งจ่ายไว้ ๓,๕๕๕,๖๐๐ บาท
ปรากฎในด้านการดำเนินงานอื่น 

แผนงานงบกลาง

       งานงบกลาง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน          ๓,๕๕๕,๖๐๐  บาท

          ๑.๔ ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล   ตั้งไว้ ๒,๓๘๔,๖๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (โครงการ

แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค เทศบาลนครนครราชสีมา) 

สัญญาเลขที่ ๔๑๓/๒๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ ต้นเงินกู้ต้องเสีย

ดอกเบี้ย จำนวน ๗๙,๔๘๓,๘๗๕.๙๓ บาท ต้นเงินกู้ที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย

จำนวน ๑๒๐,๕๑๖,๑๒๔.๐๗ บาท รวมต้นเงินกู้ทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓ ต่อปี จำนวน ๑๓,๖๙๕,๔๗๗.๑๗ บาท โดยส่งใช้

ทั้งหมด ๑๐ งวด ปีละ ๑ งวด ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ส่งใช้ดอกเบี้ย

งวดที่ ๑ เป็นเงิน ๒,๓๘๔,๕๑๖.๒๘ บาท จึงตั้งจ่ายไว้ ๒,๓๘๔,๖๐๐ บาท
ปรากฎในด้านการดำเนินงานอื่น 

แผนงานงบกลาง

       งานงบกลาง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน          ๒,๓๘๔,๖๐๐  บาท

          ๑.๕ ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย   ตั้งไว้ ๔,๔๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (โครงการ

แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค เทศบาลนครนครราชสีมา) 

ต้องดำเนินการเบิกจ่ายเงินกู้ธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๒ 

ตามสัญญากู้เงิน Term Loan (ประจำ) ฉบับลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 

ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำที่โอนสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากประกัน

บวกร้อยละ ๑.๐๐ ต่อปี โดยผ่อนชำระ ๑๙ ปี จากวันที่เบิกเงินกู้งวดแรก 

ปีละ ๒ งวด  ในเดือนมีนาคมและเดือนกันยายนของทุกปี โดยประเมิน

การเบิกจ่ายตามแบบการเบิกจ่ายเงินตามแบบโครงการแก้ไขปัญหา

การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค เทศบาลนครนครราชสีมา
ปรากฎในด้านการดำเนินงานอื่น 

แผนงานงบกลาง



๔-๑-๙

       งานงบกลาง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน          ๔,๔๐๐,๐๐๐  บาท

       ๒. รายจ่ายตามข้อผูกพัน   ตั้งไว้ ๘,๖๐๙,๒๐๐  บาท

          ๒.๑ เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น            

(กบท.)   ตั้งไว้

๓,๑๙๒,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ในอัตราร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายได้ประจำปี

ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน

ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๑๗๑๐ ลงวันที่ 

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ซึ่งคำนวนจากรายได้ประจำปีตามงบประมาณ

เฉพาะการ การประปา จำนวน ๒๒๕,๔๓๕,๐๐๐ บาท หักเงินที่งบประมาณ

ทั่วไปช่วยเหลืองบเฉพาะการ ๖๕,๘๓๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๕๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท 

คำนวนร้อยละ ๒ เป็นเงิน ๓,๑๙๒,๐๐๐ บาท
ปรากฎในด้านการดำเนินงานอื่น 

แผนงานงบกลาง

       งานงบกลาง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน          ๓,๑๙๒,๐๐๐  บาท

          ๒.๒ เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ   ตั้งไว้ ๓๑๙,๗๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๒  และฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ ๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓ และ ๑๔ 

พ.ศ.๒๕๕๔
ปรากฎในด้านการดำเนินงานอื่น 

แผนงานงบกลาง

       งานงบกลาง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน          ๓๑๙,๗๐๐  บาท

          ๒.๓ ค่าน้ำชลประทาน   ตั้งไว้ ๕,๐๙๗,๕๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำชลประทานให้กรมชลประทาน ตามบันทึกข้อตกลง  

ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เป็นค่าน้ำชลประทาน ช่วงที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ 

ธันวาคม ๒๕๔๐ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ เป็นเงิน ๗๖,๔๖๒,๑๕๐.๘๔ บาท 

โดยผ่อนชำระ ๑๕ ปี ปีละ ๕,๐๙๗,๔๗๖.๗๒ บาท ผ่อนชำระแล้ว ๕ ปี  เป็นเงิน

๒๕,๔๘๗,๓๘๓.๖๐ บาท  คงเหลือ ๑๐ ปี เป็นเงิน  ๕๐,๙๗๔,๗๖๗.๒๔ บาท  

จึงตั้งจ่ายไว้  ๕,๐๙๗,๕๐๐  บาท
ปรากฎในด้านการดำเนินงานอื่น 

แผนงานงบกลาง

       งานงบกลาง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน          ๕,๐๙๗,๕๐๐  บาท

       ๓. เงินสำรองจ่าย   ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ไม่มีงบอันใดจะเบิกจ่ายได้

ตั้งจ่ายไว้ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท



๔-๑-๑๐

ปรากฎในด้านการดำเนินงานอื่น 

แผนงานงบกลาง

       งานงบกลาง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน          ๑๐,๐๐๐  บาท

       ๔. เงินช่วยค่าทำศพ   ตั้งไว้ ๕,๐๐๐  บาท

สำหรับกรณีพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างถึงแก่กรรม
ปรากฎในด้านการดำเนินงานอื่น 

แผนงานงบกลาง

       งานงบกลาง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน          ๕,๐๐๐  บาท



๔-๑-๑๑

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
สำนักการประปา

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  ๑๖๖,๙๒๓,๗๐๐   บาท แยกเป็น

- รายจ่ายประจำ  ตั้งไว้ ๑๖๕,๕๗๓,๗๐๐   บาท

- รายจ่ายเพื่อการลงทุน  ตั้งไว้ ๑,๓๕๐,๐๐๐   บาท

รายจ่ายประจำ   ตั้งไว้ ๑๖๕,๕๗๓,๗๐๐  บาท             แยกเป็น       

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ    ตั้งไว้ ๑๕,๗๙๗,๖๐๐  บาท

เงินเดือน    ตั้งไว้ ๑๓,๕๕๘,๐๐๐  บาท 

       - เงินเดือนพนักงานเทศบาล   ตั้งไว้ ๑๓,๑๕๒,๖๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการประปา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๓,๑๕๒,๖๐๐ บาท

       - เงินเพิ่มต่างๆ   ตั้งไว้ ๒๘๕,๔๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

+ ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อำนวยการสำนักการประปา 

+ ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อำนวยการส่วนผลิต 

+ ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล  ผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูง

ของอันดับหรือตำแหน่ง 

+ ค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการประปา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๘๕,๔๐๐ บาท

       - เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร   ตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการประปา ระดับ ๙ 

เป็นเงินเดือนละ ๑๐,๐๐๐   บาท
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการประปา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท

ค่าจ้างประจำ    ตั้งไว้ ๒,๒๓๙,๖๐๐  บาท 

       - ค่าจ้างลูกจ้างประจำ   ตั้งไว้ ๒,๑๗๑,๖๐๐  บาท
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สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการประปา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒,๑๗๑,๖๐๐ บาท

       - เงินเพิ่มต่าง ๆ   ตั้งไว้ ๖๘,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูง

ของอันดับหรือตำแหน่ง
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการประปา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖๘,๐๐๐ บาท

หมวดค่าจ้างชั่วคราว    ตั้งไว้ ๑๒,๘๓๖,๔๐๐  บาท

ค่าจ้างชั่วคราว    ตั้งไว้ ๑๒,๘๓๖,๔๐๐  บาท 

       - เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง   ตั้งไว้ ๑๒,๘๓๖,๔๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างและเงินเพิ่ม

การครองชีพชั่วคราว
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการประปา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๒,๘๓๖,๔๐๐ บาท

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    ตั้งไว้ ๕๘,๗๕๔,๕๐๐  บาท

ค่าตอบแทน    ตั้งไว้ ๔,๐๖๐,๐๐๐  บาท 

       - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ตั้งไว้ ๒,๑๐๐,๐๐๐  บาท
            + เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ   ตั้งไว้ ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)

ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการประปา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง   ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะกรรมการ

ตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานของสำนักการประปา
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการประปา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

       - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   ตั้งไว้ ๖๖๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานและลูกจ้าง

ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และค่าใช้จ่าย
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ตามโครงการปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้น้ำ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการประปา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖๖๐,๐๐๐ บาท

       - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามสิทธิ

ที่ได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการประปา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

       - เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   ตั้งไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ รวมทั้ง

ครอบครัว  ตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการประปา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ค่าใช้สอย    ตั้งไว้ ๖,๑๖๐,๐๐๐  บาท 

       - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   ตั้งไว้ ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี้ 

     + ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือต่าง ๆ และค่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ต่าง ๆ ของ

สำนักการประปา

     + ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ 

เป็นต้น

     + ค่าเบี้ยประกัน เช่น ค่าเบี้ยประกันภัยภาคบังคับรถราชการ ตาม

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕

     + ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างแก้ไขเครื่องไฟฟ้าขัดข้อง ส่งตัวอย่างน้ำไป

วิเคราะห์ ค่าจ้างซ่อมผิวถนน, ทางเท้า ฯลฯ

     + ค่าเช่าทรัพย์สินจากหน่วยราชการและเอกชนเพื่อใช้ในกิจการประปา  เช่น 

เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า  ค่าเช่าที่ดินวางท่อเมนประปา  ฯลฯ

     + จ้างเหมาดูดโคลนในบ่อเก็บตะกอนโรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่า พื้นที่บ่อ

๑๖,๐๐๐ ตารางเมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการประปา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

       - รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน   ตั้งไว้ ๒,๖๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

    + ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ชำรุด  เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า
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เครื่องสูบน้ำ ปั๊มน้ำ เครื่องพิมพ์ดีด  เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องคอมพิวเตอร์  

เครื่องปรับอากาศ  รถยนต์  รถจักรยานยนต์  และครุภัณฑ์อื่น ๆ 

ของสำนักการประปา

    + ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ชำรุดทรุดโทรม เช่น

ประตู หน้าต่าง ขัดพื้นหิน ขัดสำนักงาน  บ้านพัก  โรงสูบน้ำ  ฯลฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการประปา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท

       - รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   ตั้งไว้ ๔๑๐,๐๐๐  บาท

            + ค่ารับรอง   ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ารับรองผู้มาเยี่ยมหรือมาตรวจงานประปา  เป็นผู้ปฏิบัติงาน

เทศบาล และชมกิจการของการประปาเป็นครั้งคราว
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการประปา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและศึกษาดูงานของสำนักการประปา  

ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและศึกษาดูงานของพนักงาน

ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง จำนวนประมาณ ๔๕ คน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย

ในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ 

ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการฯ โดยถัวจ่ายภายใน

วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการประปา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

       - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้            

   + ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทางไปราชการ

รวมทั้งค่าพาหนะในการขนย้ายในกรณีย้ายไปประจำสำนักงานอื่น

และค่าใช้จ่ายในการอบรมต่าง ๆ  ตามที่จำเป็นและส่วนกลางจัดขึ้น

หรือเทศบาลเห็นสมควรให้เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับอบรม ฯลฯ

   + ค่าซื้อพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  และพวงมาลา

สำหรับงาน พิธีต่าง ๆ 

   + ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ
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แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการประปา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

ค่าวัสดุ    ตั้งไว้ ๔๘,๕๓๔,๕๐๐  บาท 

       - วัสดุสำนักงาน   ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก  ปากกา 

คาร์บอน และแบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการประปา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น หลอดไฟ ฟิวส์

สวิตช์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า ฯลฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการประปา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุงานบ้านงานครัว   ตั้งไว้ ๑๕,๑๑๔,๕๐๐  บาท

            + วัสดุงานบ้านงานครัว   ตั้งไว้ ๒๗,๕๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น  แปรง  ไม้กวาด

สบู่ ผงซักฟอก  มุ้ง แก้ว ถ้วยชาม  ฯลฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการประปา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๗,๕๐๐ บาท

            + ค่าน้ำดิบที่ซื้อจากกรมชลประทาน      ตั้งไว้ ๑๕,๐๘๗,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำดิบที่ซื้อจากกรมชลประทาน
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการประปา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๕,๐๘๗,๐๐๐ บาท

       - วัสดุก่อสร้าง   ตั้งไว้ ๔,๖๖๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตะปู  ปูน ทราย ท่อน้ำประปา อุปกรณ์การประปา

อุปกรณ์เครื่องสูบน้ำ  เช่น หน้าจาน  ท่อเหล็ก  อะไหล่เครื่องสูบ 

อะไหล่เครื่องยนต์  ใบพัดเครื่องสูบน้ำ และมาตรวัดน้ำขนาดต่าง ๆ 

ตลอดจนอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการประปา ฯลฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการประปา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔,๖๖๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐  บาท



๔-๑-๑๖

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น ค่าแบตเตอรี่

ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ำมันเบรค ฯลฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการประปา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   ตั้งไว้ ๒,๔๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน  โซล่า น้ำมันเครื่อง จารบี ฯลฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการประปา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   ตั้งไว้ ๒๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เช่น คลอรีน

สารส้ม โพลีอลูมิเนียมคลอไรด์  แก๊สอะซิทิลีน  ฯลฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการประปา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุคอมพิวเตอร์   ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ากระดาษต่อเนื่อง  ตลับผ้าหมึก แผ่นกรองแสง 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ใบเสร็จค่าน้ำประปา ฯลฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการประปา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุอื่นๆ   ตั้งไว้ ๑,๒๑๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น มาตรวัดน้ำขนาดต่างๆ ค่าสายส่งน้ำและข้อต่อ

ส่งน้ำดับเพลิง ฯลฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการประปา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๒๑๐,๐๐๐ บาท

หมวดค่าสาธารณูปโภค    ตั้งไว้ ๗๘,๑๘๕,๒๐๐  บาท

ค่าสาธารณูปโภค    ตั้งไว้ ๗๘,๑๘๕,๒๐๐  บาท 

       - ค่าไฟฟ้า   ตั้งไว้ ๗๘,๑๒๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของโรงสูบน้ำดิบลำตะคอง,โรงกรองน้ำ

บ้านมะขามเฒ่า, โรงกรองน้ำอัษฎางค์  สำนักงานสำนักการประปา  

และตามจุดย่อยในการแก้ไขปัญหาน้ำประปาไม่ไหล เช่น ที่สำนัก

ชลประทานที่ ๘ บ้านพักทหารหนองไผ่ล้อม บ้านพักทหาร

ถนนพิบูลละเอียด บริเวณวัดศาลาเย็น  บริเวณวัดทุ่งสว่าง บริเวณตลาด

หนองไผ่ล้อม บริเวณโรงเรียนหัวทะเล บริเวณชุมชนการเคหะ ฯลฯ



๔-๑-๑๗

ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการประปา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗๘,๑๒๐,๐๐๐ บาท

       - ค่าโทรศัพท์   ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสำนักงานการประปา โรงสูบน้ำดิบลำตะคอง,

โรงกรองน้ำมะขามเฒ่า, ที่ทำการประปาอัษฎางค์ และโรงสูบน้ำอัษฎางค์ที่ ๗-๘
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการประปา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท

       - ค่าไปรษณีย์ โทรเลข   ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าไปรษณียากรและโทรเลข
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการประปา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

       - ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม   ตั้งไว้ ๑๕,๒๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ต  เช่น

ค่าสมาชิก  ค่าบริการรายเดือน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการประปา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๕,๒๐๐ บาท

รายจ่ายเพื่อการลงทุน   ตั้งไว้ ๑,๓๕๐,๐๐๐  บาท             แยกเป็น       

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    ตั้งไว้ ๑,๓๕๐,๐๐๐  บาท

ค่าครุภัณฑ์    ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐  บาท 

       - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐  บาท

            + เครื่องจ่ายคลอรีนแก๊ส   ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องจ่ายคลอรีนแก๊สขนาดอัตราการจ่าย ๑๐ กิโลกรัม

ต่อชั่วโมง จำนวน ๒ ชุด สามารถจ่ายคลอรีนแก๊สได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ กิโลกรัมต่อ

ชั่วโมง อุปกรณ์ของเครื่องประกอบด้วย VACUUM REGULATOR จำนวน ๒ ชุด

HEATER จำนวน ๒ ชุด สายยางสำหรับจ่ายคลอรีนแก๊สที่สามารถทนต่อการกัด

กร่อนของคลอรีน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕/๘ นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร

จำนวน ๒ เส้น สายยางสำหรับระบายคลอรีนแก๊สที่สามารถทนต่อการกัดกร่อน

ของคลอรีน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓/๘ นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๕ เมตร 

จำนวน ๒ เส้น และไส้กรองกันแมลง จำนวน ๒ อัน เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์



๔-๑-๑๘

       งานกิจการประปา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    ตั้งไว้ ๑,๐๕๐,๐๐๐  บาท 

       - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ตั้งไว้ ๑,๐๕๐,๐๐๐  บาท

            + งานปรับปรุงระบบล้างถังกรองน้ำ โรงกรองน้ำที่ ๗   ตั้งไว้ ๗๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าติดตั้งเครื่องเติมอากาศ ๑ ชุด ขนาด ๑๒ ลบ.ม./นาที

พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า ๑ ตู้ ก่อสร้างห้องติดตั้งเครื่องเติม

อากาศ งานวางท่อรับอากาศเพื่อเข้ารับอากาศเป็นท่อ SP ขนาดเส้นผ่า

ศูนย์กลาง ๑๕๐ มม. และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐๐ มม. งานรื้อระบบ

ท่อเดิมและเชื่อมใหม่สำหรับโรงกรองที่ ๗ (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร

นครราชสีมา)
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการประปา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗๕๐,๐๐๐ บาท

            + งานปรับปรุงระบบล้างถังกรองน้ำ โรงกรองน้ำที่ ๘    ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวางท่อรับอากาศเพื่อเข้าล้างกรองพร้อมอุปกรณ์ งานรื้อระบบ

ท่อเดิมและตัดต่อท่อใหม่สำหรับโรงกรองน้ำที่ ๘ งานโยธาสำหรับการวางท่อ

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการประปา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท



 

 

 
 

สถานธนานุบาล ๑ 
 
 
 
 
 



๔-๒-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๑ ๓๑,๕๘๓,๘๐๐   บาท ๓๗,๘๖๓,๐๐๐   บาท

๑ . แผนงานการพาณิชย์ ๒๙,๗๘๓,๘๐๐  บาท ๓๔,๗๘๖,๘๐๐  บาท
๒ . แผนงานบริหาร ๑,๘๐๐,๐๐๐  บาท ๓,๐๗๖,๒๐๐  บาท



ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ  ๒๕๕๕

เทศบาลนครนครราชสีมา

๔-๒-๒

งบประมาณรับจริง
ปี  ๒๕๕๓ ปี  ๒๕๕๔ ปี  ๒๕๕๕+- บัญชีหมวด / ประเภท / รายละเอียด เพิ่ม - ลด

รหัส

๑. รายได้ ยอดรวม   ๒๙,๘๘๙,๗๕๐ ๕๖ ๒๘,๗๐๓,๕๐๐ + ๘,๓๐๐,๐๐๐ ๓๗,๐๐๓,๕๐๐

    ดอกเบี้ยรับจำนำ   ๒๖,๒๕๗,๙๔๓ ๕๐ ๒๕,๕๐๐,๐๐๐ + ๗,๕๐๐,๐๐๐ ๓๓,๐๐๐,๐๐๐

    ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร    ๔๒๒ ๐๖ ๓,๐๐๐ ๐ ๓,๐๐๐

    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด   ๓,๖๒๘,๘๘๕ - ๓,๒๐๐,๐๐๐ + ๘๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐

    รายได้เบ็ดเตล็ด ๒,๕๐๐ - ๕๐๐ ๐ ๕๐๐

๒. เงินได้อื่น ยอดรวม   ๒๐,๖๖๘,๕๙๙ ๘๖ ๒๔,๕๐๐,๐๐๐ + ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๒๘,๕๐๐,๐๐๐

    กำไรสุทธิปี ๒๕๕๔ ยอดรวม   ๒๐,๖๖๘,๕๙๙ ๘๖ ๒๔,๕๐๐,๐๐๐ + ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๒๘,๕๐๐,๐๐๐

    เงินรางวัลประจำปี ๑๕% ๓,๑๐๐,๒๘๙ ๙๘ ๓,๖๗๕,๐๐๐ + ๖๐๐,๐๐๐ ๔,๒๗๕,๐๐๐

    เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ๓๐% ๖,๒๐๐,๕๗๙ ๙๖ ๗,๓๕๐,๐๐๐ + ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๘,๕๕๐,๐๐๐

    เงินทุนดำเนินการ ๕๕% ๑๑,๓๖๗,๗๒๙ ๙๒ ๑๓,๔๗๕,๐๐๐ + ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๑๕,๖๗๕,๐๐๐

            รวมรายรับทั้งสิ้น ๕๐,๕๕๘,๓๕๐ ๔๒ ๕๓,๒๐๓,๕๐๐ + ๑๒,๓๐๐,๐๐๐ ๖๕,๕๐๓,๕๐๐



๔-๒-๓

ประมาณการรายรับ 
งบประมาณรายรับเฉพาะการสถานธนานุบาล

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕
สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑

  

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น ๖๕,๕๐๓,๕๐๐  บาท       แยกเป็น
๑. หมวดรายได้    เป็นเงิน ๓๗,๐๐๓,๕๐๐  บาท         แยกเป็น

       ๑.๑ ดอกเบี้ยรับจำนำ      เป็นเงิน ๓๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท

โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจำนำของเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๔

เป็นเกณฑ์

       ๑.๒ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร       เป็นเงิน ๓,๐๐๐  บาท

โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงเดือน

กันยายน ๒๕๕๔ เป็นเกณฑ์

       ๑.๓ กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด      เป็นเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท

โดยคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์หลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์

       ๑.๔ รายได้เบ็ดเตล็ด   เป็นเงิน ๕๐๐  บาท

เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่น ๆ

๒. หมวดเงินได้อื่น    เป็นเงิน ๒๘,๕๐๐,๐๐๐  บาท         แยกเป็น

          กำไรสุทธิ  ปี ๒๕๕๔   เป็นเงิน ๒๘,๕๐๐,๐๐๐  บาท

       - เงินรางวัลประจำปี ๑๕%  ของกำไรสุทธิ   เป็นเงิน ๔,๒๗๕,๐๐๐  บาท

       - เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ๓๐%  ของกำไรสุทธิ   เป็นเงิน ๘,๕๕๐,๐๐๐  บาท

       - เงินทุนดำเนินการ ๕๕%  ของกำไรสุทธิ   เป็นเงิน ๑๕,๖๗๕,๐๐๐  บาท



๔-๒-๔

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๕

เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย์

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยากจนขัดสนเงินทองเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า

ไม่ต้องไปกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้อื่นที่ต้องเสียดอกเบี้ยสูงกว่า
๒. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการตรวจสอบทรัพย์สิน ที่ได้มาโดยการกระทำความผิด

และสามารถติดตามผู้กระทำความผิดได้
๓. เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการรับซื้อของโจร
๔. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลและการบริหารกิจการสถานธนานุบาลให้มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น

งานที่ทำ
๑. ให้บริการประชาชนโดยการรับจำนำสิ่งของทรัพย์สิน
๒. ให้บริการจำหน่ายทรัพย์หลุด
๓. กำกับดูแลการรับเงิน  เบิกจ่ายเงิน  เก็บรักษาเงิน รักษาทรัพย์รับจำนำ
๔. จัดทำบัญชี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ งบประมาณรวม ๓๔,๗๘๖,๘๐๐      บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล ๑  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๕

เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานการพาณิชย์

จ่ายจากรายได้

๔-๒-๕

งาน เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ

ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รวม หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

รหัส
บัญชี

-งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาล

 นครนครราชสีมา ๑

๓,๑๒๗,๑๐๐ ๐ ๒,๐๙๑,๙๐๐ ๑๘๕,๐๐๐ ๐ ๑๕๙,๒๐๐ ๑๒๗,๖๐๐ ๕,๖๙๐,๘๐๐ สถานธนานุบาล ๑ ๓๓๑

          รวมจ่ายทั้งสิ้น ๓,๑๒๗,๑๐๐ ๐ ๒,๐๙๑,๙๐๐ ๑๘๕,๐๐๐ ๐ ๑๕๙,๒๐๐ ๑๒๗,๖๐๐ ๕,๖๙๐,๘๐๐



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล ๑  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๕

เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานการพาณิชย์

จ่ายจากกำไรสุทธิ

๔-๒-๖

งาน เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ

ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รวม หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

รหัส
บัญชี

-งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาล

 นครนครราชสีมา ๑

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๙,๐๙๖,๐๐๐ ๐ ๒๙,๐๙๖,๐๐๐ สถานธนานุบาล ๑ ๓๓๑

          รวมจ่ายทั้งสิ้น ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๙,๐๙๖,๐๐๐ ๐ ๒๙,๐๙๖,๐๐๐



๔-๒-๗

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๕

เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านการดำเนินงานอื่น 
แผนงานบริหาร

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการบริหาร การชำระหนี้เงินกู้กองทุนต่างๆ และเงินสำรองจ่าย
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการชำระดอกเบี้ยเงินยืม (เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณี

พิเศษ)และค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร

งานที่ทำ
๑. กำกับดูแลการชำระหนี้เงินกู้ ดอกเบี้ย ให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้
๒. บริหารการใช้เงินสำรองจ่าย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ งบประมาณรวม ๓,๐๗๖,๒๐๐      บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล ๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๕

เทศบาลนครนคราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานบริหาร

จ่ายจากรายได้

๔-๒-๘

งาน ค่าชำระดอกเบี้ย
เงินกู้

ค่าธรรมเนียม 
ดอกเบี้ยธนาคาร

รายจ่าย
ตามข้อผูกพัน

เงินสำรองจ่าย เงินช่วยเหลือพัฒนา
 ท้องถิ่นกรณีพิเศษ

รวม หมายเหตุ

- งานงบกลาง ๗๖,๒๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๓,๐๗๖,๒๐๐

          รวมจ่ายทั้งสิ้น ๗๖,๒๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๓,๐๗๖,๒๐๐



บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณรายจ่ายประจำ

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑

๔-๒-๙

งบประมาณจ่ายจริง
ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕+

-

รหัส
บัญชีหมวด / ประเภท

เพิ่ม - ลด

จ่ายจากรายได้

รายจ่ายประจำ

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (รวม)   ๒,๖๑๑,๒๒๘ ๒๕ ๓,๐๔๖,๖๐๐ + ๘๐,๕๐๐ ๓,๑๒๗,๑๐๐

ค่าจ้างประจำ (รวม)   ๒,๖๑๑,๒๒๘ ๒๕ ๓,๐๔๖,๖๐๐ + ๘๐,๕๐๐ ๓,๑๒๗,๑๐๐

     -ค่าจ้างประจำ ๒,๔๖๖,๔๒๘ ๒๕ ๒,๙๐๐,๐๐๐ + ๑๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐

     -เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง ๓๐,๘๐๐ - ๓๒,๖๐๐ - ๑๙,๕๐๐ ๑๓,๑๐๐

     -เงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง ๑๑๔,๐๐๐ - ๑๑๔,๐๐๐ ๐ ๑๑๔,๐๐๐

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (รวม)   ๑,๕๙๔,๕๙๔ - ๑,๙๑๖,๑๐๐ + ๑๗๕,๘๐๐ ๒,๐๙๑,๙๐๐

ค่าตอบแทน (รวม)   ๙๙๗,๗๗๑ ๗๕ ๑,๑๙๖,๖๐๐ + ๔๓,๘๐๐ ๑,๒๔๐,๔๐๐

     -เงินตอบแทนพิเศษของพนักงาน 

สถานธนานุบาลผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง

๕๔,๑๑๓ - ๕๕,๐๐๐ + ๑๕,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐

     -เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานฯ ๑๘,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐

     -ค่าเช่าบ้าน ๖๔,๘๐๐ - ๗๔,๘๐๐ + ๑๘,๘๐๐ ๙๓,๖๐๐

     -เงินค่าช่วยเหลือบุตร ๓๐๐ - ๕,๐๐๐ ๐ ๕,๐๐๐

     -เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ๓๖,๔๓๕ - ๖๐,๐๐๐ ๐ ๖๐,๐๐๐

     -เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ๑๖๗,๐๒๔ ๕๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐

     -ค่าอาหาร ๒๓๓,๐๐๐ - ๒๖๘,๐๐๐ ๐ ๒๖๘,๐๐๐

     -ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์หลุด ๒๗,๔๐๐ - ๒๘,๘๐๐ ๐ ๒๘,๘๐๐

     -เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ ๖๕,๖๐๐ - ๑๑๐,๐๐๐ ๐ ๑๑๐,๐๐๐

     -ค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรี ๘๔,๐๐๐ - ๘๔,๐๐๐ ๐ ๘๔,๐๐๐

     -เงินค่าสมนาคุณ ๐ - ๑,๐๐๐ ๐ ๑,๐๐๐

     -เงินสมทบเงินสะสม ๒๔๗,๐๙๙ ๒๕ ๒๙๐,๐๐๐ + ๑๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐

ค่าใช้สอย (รวม)   ๔๘๘,๓๖๓ ๑๕ ๕๕๔,๕๐๐ + ๑๒,๐๐๐ ๕๖๖,๕๐๐

-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รวม)   ๒๒๙,๔๒๑ ๑๕ ๓๖๔,๕๐๐ - ๓๘,๐๐๐ ๓๒๖,๕๐๐

      -ค่ารับวารสาร ๓,๙๕๐ - ๔,๐๐๐ ๐ ๔,๐๐๐

      -ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ๑๒,๕๐๐ - ๑๒,๕๐๐ ๐ ๑๒,๕๐๐

      -ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๕๙,๐๐๐ - ๑๗๕,๐๐๐ - ๑๖,๐๐๐ ๑๕๙,๐๐๐

      -ค่าสอบบัญชี ๐ - ๓๐,๐๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐

      -ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ ๐ ๑,๐๐๐

      -ค่าเบี้ยประกัน ๕๒,๓๗๑ ๑๕ ๑๒๒,๐๐๐ - ๒๒,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

      -ค่าจ้างเหมาบริการ ๖๐๐ - ๑๐,๐๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐

      -ค่าเช่าอาคาร ๐ - ๐ ๐ ๐



๔-๒-๑๐

งบประมาณจ่ายจริง
ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕+

-

รหัส
บัญชีหมวด / ประเภท

เพิ่ม - ลด

      -ค่าอากรแสตมป์ ๐ - ๑๐,๐๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐

-รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม            

ทรัพย์สิน (รวม)   ๒๐๐ - ๘๐,๐๐๐ ๐ ๘๐,๐๐๐

      -ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ๐ - ๒๐,๐๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐

      -ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ๒๐๐ - ๓๐,๐๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐

      -ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ๐ - ๓๐,๐๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐

-รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รวม)   ๑,๗๐๔ - ๑๐,๐๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐

      -ค่ารับรอง ๑,๗๐๔ - ๑๐,๐๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐

-รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน

สถานธนานุบาลที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย  

หมวดอื่นๆ (รวม)   ๒๕๗,๐๓๘ - ๑๐๐,๐๐๐ + ๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐

      -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ๒๕๗,๐๓๘ - ๑๐๐,๐๐๐ + ๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐

ค่าวัสดุ (รวม)   ๑๐๘,๔๕๙ ๑๐ ๑๖๕,๐๐๐ + ๑๒๐,๐๐๐ ๒๘๕,๐๐๐

     -วัสดุสำนักงาน ๒๒,๙๗๗ - ๓๐,๐๐๐ + ๒๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

     -วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๐ - ๑๐,๐๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐

     -วัสดุงานบ้านงานครัว ๓๒๐ - ๑๕,๐๐๐ ๐ ๑๕,๐๐๐

     -วัสดุก่อสร้าง ๐ - ๑๐,๐๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐

     -วัสดุคอมพิวเตอร์ ๘๕,๑๖๒ ๑๐ ๑๐๐,๐๐๐ + ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐

หมวดค่าสาธารณูปโภค (รวม)   ๑๑๓,๐๔๔ ๙๔ ๑๘๔,๐๐๐ + ๑,๐๐๐ ๑๘๕,๐๐๐

     -ค่าไฟฟ้า ๑๐๙,๓๑๔ ๐๗ ๑๕๐,๐๐๐ ๐ ๑๕๐,๐๐๐

     -ค่าน้ำประปา ๒,๓๒๔ ๐๔ ๕,๐๐๐ ๐ ๕,๐๐๐

     -ค่าโทรศัพท์ ๑,๔๐๖ ๘๓ ๑๘,๐๐๐ ๐ ๑๘,๐๐๐

     -ค่าไปรษณีย์ โทรเลข ๐ - ๔,๐๐๐ ๐ ๔,๐๐๐

     -ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ๐ - ๗,๐๐๐ + ๑,๐๐๐ ๘,๐๐๐

หมวดรายจ่ายอื่น (รวม)   ๑๒๒,๗๐๐ - ๑๓๗,๑๐๐ + ๒๒,๑๐๐ ๑๕๙,๒๐๐

     -ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ๑๒๒,๗๐๐ - ๑๓๗,๑๐๐ + ๒๒,๑๐๐ ๑๕๙,๒๐๐

                  รวมรายจ่ายประจำ ๔,๔๔๑,๕๖๗ ๑๙ ๕,๒๘๓,๘๐๐ + ๒๗๙,๔๐๐ ๕,๕๖๓,๒๐๐



บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑

๔-๒-๑๑

งบประมาณจ่ายจริง
ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕+

-

รหัส
บัญชีหมวด / ประเภท

เพิ่ม - ลด

จ่ายจากรายได้

รายจ่ายเพื่อการลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รวม)   ๐ - ๐ + ๑๒๗,๖๐๐ ๑๒๗,๖๐๐

ค่าครุภัณฑ์ (รวม)   ๐ - ๐ + ๑๒๗,๖๐๐ ๑๒๗,๖๐๐

     -ครุภัณฑ์สำนักงาน ๐ - ๐ + ๖๒,๐๐๐ ๖๒,๐๐๐

     -ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ๐ - ๐ + ๖๕,๖๐๐ ๖๕,๖๐๐

                 รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน ๐ - ๐ + ๑๒๗,๖๐๐ ๑๒๗,๖๐๐



บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณรายจ่ายประจำ

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑

๔-๒-๑๒

งบประมาณจ่ายจริง
ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕+

-

รหัส
บัญชีหมวด / ประเภท

เพิ่ม - ลด

จ่ายจากกำไรสุทธิ

หมวดรายจ่ายอื่น (รวม)   ๒๐,๖๖๘,๕๙๙ ๘๖ ๒๔,๕๐๐,๐๐๐ + ๔,๕๙๖,๐๐๐ ๒๙,๐๙๖,๐๐๐

   เงินกำไรสุทธิ ปี ๒๕๕๔

     -เงินรางวัลประจำปี ๑๕% ๓,๑๐๐,๒๘๙ ๙๘ ๓,๖๗๕,๐๐๐ + ๖๐๐,๐๐๐ ๔,๒๗๕,๐๐๐

     -เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น  ๓๐% ๖,๒๐๐,๕๗๙ ๙๖ ๗,๓๕๐,๐๐๐ + ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๘,๕๕๐,๐๐๐

     -เงินทุนดำเนินการ  ๕๕% ๑๑,๓๖๗,๗๒๙ ๙๒ ๑๓,๔๗๕,๐๐๐ + ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๑๕,๖๗๕,๐๐๐

     -ส่งใช้เงินยืมเงินทุนดำเนินการ ๐ - ๐ + ๕๙๖,๐๐๐ ๕๙๖,๐๐๐

                  รวมรายจ่ายประจำ ๒๐,๖๖๘,๕๙๙ ๘๖ ๒๔,๕๐๐,๐๐๐ + ๔,๕๙๖,๐๐๐ ๒๙,๐๙๖,๐๐๐



งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๕

เทศบาลนครนครราชสีมา

๔-๒-๑๓

แผนงาน/งาน/โครงการ เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ

ค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค

รายจ่ายอื่น ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รวม

แผนงานการพาณิชย์

     งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาล  

นครนครราชสีมา ๑ 

      - จ่ายจากรายได้ ๓,๑๒๗,๑๐๐ ๒,๐๙๑,๙๐๐ ๑๘๕,๐๐๐ ๑๕๙,๒๐๐ ๑๒๗,๖๐๐ ๕,๖๙๐,๘๐๐

      - จ่ายจากกำไรสุทธิ ๐ ๐ ๐ ๒๙,๐๙๖,๐๐๐ ๐ ๒๙,๐๙๖,๐๐๐

                  รวมทั้งสิ้น ๓,๑๒๗,๑๐๐ ๒,๐๙๑,๙๐๐ ๑๘๕,๐๐๐ ๒๙,๒๕๕,๒๐๐ ๑๒๗,๖๐๐ ๓๔,๗๘๖,๘๐๐

แผนงานบริหาร

     งานงบกลาง ๓,๐๗๖,๒๐๐   บาท

            ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ๗๖,๒๐๐   บาท

            ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร ๓,๐๐๐,๐๐๐   บาท



รายการย่องบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๕
เทศบาลนครนครราชสีมา

๔-๒-๑๔

งบประมาณจ่ายจริง
ปี  ๒๕๕๓ ปี  ๒๕๕๔ ปี  ๒๕๕๕+-รายการ เพิ่ม - ลด

รหัส

บัญชี

๑.รายจ่ายงบกลาง

ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ๙๘,๗๑๒ ๔๓ ๒๐๐,๐๐๐ - ๑๒๓,๘๐๐ ๗๖,๒๐๐

ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร ๑,๐๒๑,๒๓๖ ๘๒ ๑,๖๐๐,๐๐๐ + ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐

        รวมรายจ่ายงบกลาง ๑,๑๑๙,๙๔๙ ๒๕ ๑,๘๐๐,๐๐๐ + ๑,๒๗๖,๒๐๐ ๓,๐๗๖,๒๐๐

๒.รายจ่ายของหน่วยงาน

รายจ่ายประจำ

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ๒,๖๑๑,๒๒๘ ๒๕ ๓,๐๔๖,๖๐๐ + ๘๐,๕๐๐ ๓,๑๒๗,๑๐๐

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ๑,๕๙๔,๕๙๔ - ๑,๙๑๖,๑๐๐ + ๑๗๕,๘๐๐ ๒,๐๙๑,๙๐๐

หมวดค่าสาธารณูปโภค ๑๑๓,๐๔๔ ๙๔ ๑๘๔,๐๐๐ + ๑,๐๐๐ ๑๘๕,๐๐๐

หมวดรายจ่ายอื่น ๑๒๒,๗๐๐ - ๑๓๗,๑๐๐ + ๒๒,๑๐๐ ๑๕๙,๒๐๐

        รวมรายจ่ายประจำ ๔,๔๔๑,๕๖๗ ๑๙ ๕,๒๘๓,๘๐๐ + ๒๗๙,๔๐๐ ๕,๕๖๓,๒๐๐

๓.รายจ่ายเพื่อการลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๐ - ๐ + ๑๒๗,๖๐๐ ๑๒๗,๖๐๐

        รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน ๐ - ๐ + ๑๒๗,๖๐๐ ๑๒๗,๖๐๐

๔.รายจ่ายจากกำไรสุทธิ

รายจ่ายประจำ

หมวดรายจ่ายอื่น ๒๐,๖๖๘,๕๙๙ ๘๖ ๒๔,๕๐๐,๐๐๐ + ๔,๕๙๖,๐๐๐ ๒๙,๐๙๖,๐๐๐

        รวมรายจ่ายจากกำไรสุทธิ ๒๐,๖๖๘,๕๙๙ ๘๖ ๒๔,๕๐๐,๐๐๐ + ๔,๕๙๖,๐๐๐ ๒๙,๐๙๖,๐๐๐

        รวมรายจ่ายทั้งสิ้น ๒๖,๒๓๐,๑๑๖ ๓๐ ๓๑,๕๘๓,๘๐๐ + ๖,๒๗๙,๒๐๐ ๓๗,๘๖๓,๐๐๐

        ยอดประมาณการรายรับ ๕๐,๕๕๘,๓๕๐ ๔๒ ๕๓,๒๐๓,๕๐๐ + ๑๒,๓๐๐,๐๐๐ ๖๕,๕๐๓,๕๐๐

        รายได้สูงกว่ารายจ่าย ๒๔,๓๒๘,๒๓๔ ๑๒ ๒๑,๖๑๙,๗๐๐ + ๖,๐๒๐,๘๐๐ ๒๗,๖๔๐,๕๐๐



บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
แผนงานบริหาร

งานงบกลาง

๔-๒-๑๕

งบประมาณจ่ายจริง
ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕+

-

รหัส
บัญชีหมวด / ประเภท

เพิ่ม - ลด

     ๑. ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ๙๘,๗๑๒ ๔๓ ๒๐๐,๐๐๐ - ๑๒๓,๘๐๐ ๗๖,๒๐๐

     ๒. ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร ๑,๐๒๑,๒๓๖ ๘๒ ๑,๖๐๐,๐๐๐ + ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐

                      รวมจ่ายทั้งสิ้น ๑,๑๑๙,๙๔๙ ๒๕ ๑,๘๐๐,๐๐๐ + ๑,๒๗๖,๒๐๐ ๓,๐๗๖,๒๐๐



๔-๒-๑๖

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายงบกลาง    ตั้งไว้ ๓,๐๗๖,๒๐๐  บาท               แยกเป็น        

        ๑. ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้   ตั้งไว้ ๗๖,๒๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เนื่องจาก

สถานธนานุบาล ๑  ได้ดำเนินการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยจะต้องเสียดอกเบี้ยตาม

จำนวนที่ระบุไว้ในสัญญา
ปรากฎในด้านการดำเนินงานอื่น 

แผนงานบริหาร

       งานงบกลาง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน          ๗๖,๒๐๐  บาท

       ๒. ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร   ตั้งไว้ ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร ในกรณีสถานธนานุบาล ๑ 

ทำการเบิกเงินเกินบัญชีธนาคารออมสิน สาขาสุรนารี วงเงินอนุมัติ 

๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามธนาคารกำหนด
ปรากฎในด้านการดำเนินงานอื่น 

แผนงานบริหาร

       งานงบกลาง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน          ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท



๔-๒-๑๗

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
สถานธนานุบาล ๑

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  ๓๔,๗๘๖,๘๐๐   บาท แยกเป็น

- รายจ่ายประจำ  ตั้งไว้ ๕,๕๖๓,๒๐๐   บาท

- รายจ่ายเพื่อการลงทุน  ตั้งไว้ ๑๒๗,๖๐๐   บาท

- รายจ่ายจากกำไรสุทธิ  ตั้งไว้ ๒๙,๐๙๖,๐๐๐   บาท

รายจ่ายประจำ   ตั้งไว้ ๕,๕๖๓,๒๐๐  บาท             แยกเป็น       

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ    ตั้งไว้ ๓,๑๒๗,๑๐๐  บาท

ค่าจ้างประจำ    ตั้งไว้ ๓,๑๒๗,๑๐๐  บาท 

       - ค่าจ้างประจำ   ตั้งไว้ ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาล ๑ จำนวน ๑๐ คน คือ ผู้จัดการฯ 

ผู้ช่วยผู้จัดการ พนักงานบัญชี พนักงานรักษาของ ผู้ช่วยพนักงานรักษาของ 

พนักงานทะเบียน ผู้ช่วยพนักงานทะเบียน พนักงานเขียนตั๋ว ผู้ช่วยพนักงานเขียนตั๋ว

พนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด รวมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

       - เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง   ตั้งไว้ ๑๓,๑๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้างให้กับพนักงาน

สถานธนานุบาล ๑ ตามระเบียบฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๓,๑๐๐ บาท

       - เงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง   ตั้งไว้ ๑๑๔,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายให้ผู้จัดการสถานธนานุบาล  ผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการและปฏิบัติ

หน้าที่ผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาค  ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง

เดือนละ ๗,๐๐๐ บาท และผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลให้ได้รับเงินประจำ

ตำแหน่ง เดือนละ ๒,๕๐๐ บาท  ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท.กรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๑๐๔๖ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๑
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์



๔-๒-๑๘

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๑๔,๐๐๐ บาท

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    ตั้งไว้ ๒,๐๙๑,๙๐๐  บาท

ค่าตอบแทน    ตั้งไว้ ๑,๒๔๐,๔๐๐  บาท 

       - เงินตอบแทนพิเศษของพนักงาน 

สถานธนานุบาลผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง   ตั้งไว้ ๗๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาล ๑ 

ที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท

       - เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานฯ   ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้พนักงานสถานธนานุบาล ๑

ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๑๑๗๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๑
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

       - ค่าเช่าบ้าน   ตั้งไว้ ๙๓,๖๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานสถานธนานุบาล ๑ ที่มีสิทธิเบิกค่า

เช่าบ้าน  ได้ตามระเบียบฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๙๓,๖๐๐ บาท

       - เงินค่าช่วยเหลือบุตร   ตั้งไว้ ๕,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือบุตรให้กับพนักงานสถานธนานุบาล ๑ ที่มีสิทธิ

เบิกเงินค่าช่วยเหลือบุตร เป็นเงิน ๕๐ บาท ต่อ ๑ คน
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

       - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานสถานธนานุบาล ๑ 

ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ได้ตามระเบียบฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท

       - เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐  บาท



๔-๒-๑๙

สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานสถานธนานุบาล ๑ 

และครอบครัวผู้มีสิทธิเบิกได้
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

       - ค่าอาหาร   ตั้งไว้ ๒๖๘,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ๑ 

ตามระเบียบฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๖๘,๐๐๐ บาท

       - ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์หลุด   ตั้งไว้ ๒๘,๘๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์หลุดให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ

จำหน่ายทรัพย์หลุด คนละ ๒๐๐  บาท  ตามระเบียบฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๘,๘๐๐ บาท

       - เงินรางวัลเจ้าหน้าที่   ตั้งไว้ ๑๑๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจการ

สถานธนานุบาล ๑ เดือนละ ๔,๐๐๐ บาท ตามหนังสือสำนักงาน 

จ.ส.ท.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๑๘ 

ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๐ และค่ารักษาการแทนผู้ตรวจการ

สถานธนานุบาล ๑ วันละ ๑๐๐ บาท ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๘๙๗ 

ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ รวมทั้งค่าตรวจทรัพย์รับจำนำประจำปี

ของพนักงานเทศบาลสถานธนานุบาล ๑
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๑๐,๐๐๐ บาท

       - ค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรี   ตั้งไว้ ๘๔,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนนายกเทศมนตรีฯ เดือนละ ๗,๐๐๐ บาท ตาม

หนังสือสำนักงาน จ.ส.ท.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 

มท ๐๘๐๑.๕/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๐
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๘๔,๐๐๐ บาท



๔-๒-๒๐

       - เงินค่าสมนาคุณ   ตั้งไว้ ๑,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าสมนาคุณให้คณะกรรมการซึ่งพิจารณา หรือสอบสวนความ

ผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงของพนักงานสถานธนานุบาล ๑
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท

       - เงินสมทบเงินสะสม   ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบให้กับพนักงานสถานธนานุบาล ๑  จำนวน ๑๐% 

ของค่าจ้างประจำ เพื่อนำฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด ตามระเบียบฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

ค่าใช้สอย    ตั้งไว้ ๕๖๖,๕๐๐  บาท 

       - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   ตั้งไว้ ๓๒๖,๕๐๐  บาท

            + ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ    ตั้งไว้ ๑,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งสถานธนานุบาล ๑
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท

            + ค่าเบี้ยประกัน   ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยพร้อมทรัพย์สินของสถานธนานุบาล ๑
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าจ้างเหมาบริการ   ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ แรงงานบุคคลภายนอกที่มาดำเนินการ

รักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ รวมถึงค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

            + ค่ารับวารสาร   ตั้งไว้ ๔,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ของสถานธนานุบาล ๑
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท

            + ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน   ตั้งไว้ ๑๒,๕๐๐  บาท



๔-๒-๒๑

สำหรับจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ของสถานธนานุบาล ๑ ประจำปี ๒๕๕๕  

ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๒,๕๐๐ บาท

            + ค่าสอบบัญชี   ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถานธนานุบาล ๑ 

ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามนัยหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. 

ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๘๔๐ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๑
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าอากรแสตมป์   ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าอากรแสตมป์  เพื่อใช้ในการติดอากรแสตมป์สัญญาเงินกู้

กับสถาบันการเงิน
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์   ตั้งไว้ ๑๕๙,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุดและระบบ

โปรแกรมการปฎิบัติงานของสถานธนานุบาล ๑
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๕๙,๐๐๐ บาท

       - รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน   ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐  บาท

            + ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ   ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ได้แก่ โทรทัศน์ วีดีโอเทป 

วิทยุเทป และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ชำรุดเสียหาย ซึ่งเป็นสิทธิ์ก่อนทำการจำหน่าย
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์   ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์สำนักงานที่ชำรุด

เสียหาย  ได้แก่  เครื่องปรับอากาศ  เครื่องพิมพ์ดีด  โต๊ะ  เก้าอี้  ฯลฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์



๔-๒-๒๒

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง   ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง  ได้แก่ ตัวอาคาร

สถานธนานุบาล ๑
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

       - รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ารับรอง โดยจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม รับรองผู้มา

ตรวจการสถานธนานุบาล ๑
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

       - รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน

สถานธนานุบาลที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

ค่าวัสดุ    ตั้งไว้ ๒๘๕,๐๐๐  บาท 

       - วัสดุสำนักงาน   ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา

ทรัพย์สินรับจำนำสถานธนานุบาล ๑
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าเกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล ๑
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุงานบ้านงานครัว   ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าของใช้เกี่ยวกับการทำความสะอาดต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล ๑
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท
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       - วัสดุก่อสร้าง   ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุในการก่อสร้าง เช่น ทินเนอร์ สี ปูน ตะปู ไม้ ฯลฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุคอมพิวเตอร์   ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ากระดาษต่อเนื่อง ตลับผ้าหมึก หมึกพิมพ์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

หมวดค่าสาธารณูปโภค    ตั้งไว้ ๑๘๕,๐๐๐  บาท

ค่าสาธารณูปโภค    ตั้งไว้ ๑๘๕,๐๐๐  บาท 

       - ค่าไฟฟ้า   ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล ๑
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

       - ค่าน้ำประปา   ตั้งไว้ ๕,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล ๑
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

       - ค่าโทรศัพท์   ตั้งไว้ ๑๘,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ของสถานธนานุบาล ๑
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท

       - ค่าไปรษณีย์ โทรเลข   ตั้งไว้ ๔,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดส่งเอกสาร หนังสือต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล ๑
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท

       - ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม   ตั้งไว้ ๘,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายระบบอินเตอร์เน็ต และการสื่อสารอื่น ๆ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์



๔-๒-๒๔

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท

หมวดรายจ่ายอื่น    ตั้งไว้ ๑๕๙,๒๐๐  บาท 

       - ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ    ตั้งไว้ ๑๕๙,๒๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการให้กับสำนักงาน จ.ส.ท. 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ตามระเบียบฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๕๙,๒๐๐ บาท

รายจ่ายเพื่อการลงทุน   ตั้งไว้ ๑๒๗,๖๐๐  บาท             แยกเป็น       

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    ตั้งไว้ ๑๒๗,๖๐๐  บาท

ค่าครุภัณฑ์    ตั้งไว้ ๑๒๗,๖๐๐  บาท 

       - ครุภัณฑ์สำนักงาน   ตั้งไว้ ๖๒,๐๐๐  บาท

            + เครื่องปรับอากาศพร้อมค่าติดตั้ง   ตั้งไว้ ๖๒,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู

จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๒๘,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๖,๐๐๐ บาท และสำหรับ

จ่ายเป็นค่าติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖๒,๐๐๐ บาท

       - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   ตั้งไว้ ๖๕,๖๐๐  บาท

            + ระบบบันทึกภาพดิจิตอลพร้อมกล้องวงจรปิด   ตั้งไว้ ๖๕,๖๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าระบบบันทึกภาพดิจิตอลพร้อมกล้องวงจรปิด จำนวน  ๑ 

ระบบ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  ประกอบด้วย 

        + เครื่องบันทึกภาพ ๘ CH Digital Video Recorder Hard disk สำหรับ

เก็บข้อมูลภาพขนาด ๒๐๐๐ GB, ตั้งการบันทึกได้ ๔ แบบ ปรับคุณภาพ

การบันทึกได้, เล่นภาพได้แบบเดินหน้าถอยหลัง, ๘ Video Input, ๑ VGA 

Out, ๑ Ethernet แสดงภาพเหตุการณ์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท 

        + กล้องวงจรปิดแบบอินฟาเรด กล้องสีกันฝุ่น อินฟาเรดระยะ ๓๐ เมตร, 

ปรับระยะความคมชัดอัตโนมัติ, ๑/๓ นิ้ว Color CCD Image Sensor, ๐ Lux 

at (IR ON), ๕๔๐ TV Line จำนวน ๓ ชุด ๆ ละ ๕,๙๐๐ บาท 

เป็นเงิน ๑๗,๗๐๐ บาท

        + กล้องวงจรปิดแบบขยายภาพระยะใกล้ กล้องขยายภาพระยะใกล้

เลนซ์ซูม ๔ เท่า, จับภาพช่องรับจำนำรับ - จ่ายเงิน จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน 

๕,๙๐๐ บาท

        + ระบบไฟฟ้าและระบบสายสัญญาณกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ ระบบ 
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เป็นเงิน  ๔,๐๐๐  บาท

        + อุปกรณ์สำรอง คัดลอก ถ่ายโอนข้อมูลเหตุการณ์สำคัญ Flash Drive 

ขนาด ๓๒ GB USB ๒.๐ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน  ๓,๐๐๐  บาท

ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖๕,๖๐๐ บาท

รายจ่ายจากกำไรสุทธิ   ตั้งไว้ ๒๙,๐๙๖,๐๐๐  บาท             แยกเป็น       

หมวดรายจ่ายอื่น   เงินกำไรสุทธิ  ปี ๒๕๕๔   ตั้งไว้ ๒๙,๐๙๖,๐๐๐  บาท 

       - เงินรางวัลประจำปี ๑๕%   ตั้งไว้ ๔,๒๗๕,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี ๑๕% ของกำไรสุทธิ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (จ่ายจากกำไรสุทธิ) เป็นเงิน ๔,๒๗๕,๐๐๐ บาท

       - เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น  ๓๐%   ตั้งไว้ ๘,๕๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ๓๐% ของกำไรสุทธิ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (จ่ายจากกำไรสุทธิ) เป็นเงิน ๘,๕๕๐,๐๐๐ บาท

       - เงินทุนดำเนินการ  ๕๕%   ตั้งไว้ ๑๕,๖๗๕,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินทุนดำเนินการ ๕๕% ของกำไรสุทธิ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (จ่ายจากกำไรสุทธิ) เป็นเงิน ๑๕,๖๗๕,๐๐๐ บาท

       - ส่งใช้เงินยืมเงินทุนดำเนินการ   ตั้งไว้ ๕๙๖,๐๐๐  บาท

เพื่อส่งใช้เงินยืมเงินทุนดำเนินการ ที่ได้ยืมเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๔

เพื่อจัดสรรเงินกำไรสุทธิปี ๒๕๕๓ ตามระเบียบฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (จ่ายจากกำไรสุทธิ) เป็นเงิน ๕๙๖,๐๐๐ บาท



 
 
 
 

สถานธนานุบาล ๒ 
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ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๒ ๒๘,๔๕๔,๗๗๐   บาท ๓๒,๖๕๖,๐๐๐   บาท

๑ . แผนงานการพาณิชย์ ๒๕,๙๕๔,๗๗๐  บาท ๒๗,๘๕๖,๐๐๐  บาท
๒ . แผนงานบริหาร ๒,๕๐๐,๐๐๐  บาท ๔,๘๐๐,๐๐๐  บาท



ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๒
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ  ๒๕๕๕

เทศบาลนครนครราชสีมา

๔-๓-๒

งบประมาณรับจริง
ปี  ๒๕๕๓ ปี  ๒๕๕๔ ปี  ๒๕๕๕+- บัญชีหมวด / ประเภท / รายละเอียด เพิ่ม - ลด

รหัส

๑. รายได้ ยอดรวม   ๒๒,๖๒๐,๑๙๙ ๘๓ ๒๓,๒๐๕,๕๐๐ + ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๓๑,๒๐๕,๕๐๐

    ดอกเบี้ยรับจำนำ   ๒๐,๒๒๓,๘๒๗ ๗๕ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ + ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐,๐๐๐

    ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร    ๕๔๒ ๐๘ ๕,๐๐๐ ๐ ๕,๐๐๐

    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด   ๒,๓๙๓,๓๓๐ - ๓,๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๓,๒๐๐,๐๐๐

    รายได้เบ็ดเตล็ด ๒,๕๐๐ - ๕๐๐ ๐ ๕๐๐

๒. เงินได้อื่น ยอดรวม   ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ + ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐,๐๐๐

    กำไรสุทธิปี ๒๕๕๔ ยอดรวม   ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ + ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐,๐๐๐

    เงินรางวัลประจำปี ๑๕% ๒,๒๕๐,๐๐๐ - ๓,๐๐๐,๐๐๐ + ๔๕๐,๐๐๐ ๓,๔๕๐,๐๐๐

    เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ๓๐% ๔,๕๐๐,๐๐๐ - ๖,๐๐๐,๐๐๐ + ๙๐๐,๐๐๐ ๖,๙๐๐,๐๐๐

    เงินทุนดำเนินการ ๕๕% ๘,๒๕๐,๐๐๐ - ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ + ๑,๖๕๐,๐๐๐ ๑๒,๖๕๐,๐๐๐

            รวมรายรับทั้งสิ้น ๓๗,๖๒๐,๑๙๙ ๘๓ ๔๓,๒๐๕,๕๐๐ + ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ ๕๔,๒๐๕,๕๐๐



๔-๓-๓

ประมาณการรายรับ 
งบประมาณรายรับเฉพาะการสถานธนานุบาล

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕
สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒

  

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น ๕๔,๒๐๕,๕๐๐  บาท       แยกเป็น
๑. หมวดรายได้    เป็นเงิน ๓๑,๒๐๕,๕๐๐  บาท         แยกเป็น

       ๑.๑ ดอกเบี้ยรับจำนำ      เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐,๐๐๐  บาท

โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจำนำของเดือน ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงเดือนกันยายน 

๒๕๕๔ เป็นเกณฑ์

       ๑.๒ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร       เป็นเงิน ๕,๐๐๐  บาท

โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๓  ถึงเดือน 

กันยายน ๒๕๕๔ เป็นเกณฑ์

       ๑.๓ กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด      เป็นเงิน ๓,๒๐๐,๐๐๐  บาท

โดยคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์หลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์

       ๑.๔ รายได้เบ็ดเตล็ด   เป็นเงิน ๕๐๐  บาท

เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่น ๆ

๒. หมวดเงินได้อื่น    เป็นเงิน ๒๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท         แยกเป็น

          กำไรสุทธิ  ปี ๒๕๕๔   เป็นเงิน ๒๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท

       - เงินรางวัลประจำปี ๑๕%  ของกำไรสุทธิ   เป็นเงิน ๓,๔๕๐,๐๐๐  บาท

       - เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ๓๐%  ของกำไรสุทธิ   เป็นเงิน ๖,๙๐๐,๐๐๐  บาท

       - เงินทุนดำเนินการ ๕๕%  ของกำไรสุทธิ   เป็นเงิน ๑๒,๖๕๐,๐๐๐  บาท



๔-๓-๔

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๒
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๕

เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย์

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยากจนขัดสนเงินทอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า

ไม่ต้องไปกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้อื่นที่ต้องเสียดอกเบี้ยสูงกว่า
๒. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการตรวจสอบทรัพย์สิน ที่ได้มาโดยการกระทำความผิด

และสามารถติดตามผู้กระทำความผิดได้
๓. เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการรับซื้อของโจร
๔. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล และการบริหารกิจการสถานธนานุบาลให้มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น

งานที่ทำ
๑. ให้บริการประชาชนโดยการรับจำนำสิ่งของทรัพย์สิน
๒. ให้บริการจำหน่ายทรัพย์หลุด
๓. กำกับดูแลการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน รักษาทรัพย์สินรับจำนำ
๔. จัดทำบัญชี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ งบประมาณรวม ๒๗,๘๕๖,๐๐๐      บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล ๒  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๕

เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานการพาณิชย์

จ่ายจากรายได้

๔-๓-๕

งาน เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ

ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รวม หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

รหัส
บัญชี

-งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาล

 นครนครราชสีมา ๒

๒,๔๒๗,๐๐๐ ๐ ๒,๐๗๕,๘๐๐ ๑๓๗,๔๐๐ ๐ ๑๒๕,๒๐๐ ๙๐,๖๐๐ ๔,๘๕๖,๐๐๐ สถานธนานุบาล ๒ ๓๓๖

          รวมจ่ายทั้งสิ้น ๒,๔๒๗,๐๐๐ ๐ ๒,๐๗๕,๘๐๐ ๑๓๗,๔๐๐ ๐ ๑๒๕,๒๐๐ ๙๐,๖๐๐ ๔,๘๕๖,๐๐๐



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล ๒  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๕

เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานการพาณิชย์

จ่ายจากกำไรสุทธิ

๔-๓-๖

งาน เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ

ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รวม หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

รหัส
บัญชี

-งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาล

 นครนครราชสีมา ๒

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ สถานธนานุบาล ๒ ๓๓๖

          รวมจ่ายทั้งสิ้น ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๒๓,๐๐๐,๐๐๐



๔-๓-๗

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๒
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๕

เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านการดำเนินงานอื่น 
แผนงานบริหาร

วัตถุประสงค์
๑. เพิ่มประสิทธิผลการบริหาร การชำระหนี้เงินกู้กองทุนต่างๆ และเงินสำรองจ่าย
๒. เพิ่มประสิทธิภาพการชำระดอกเบี้ยเงินยืม (เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ)

และค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร

งานที่ทำ
๑. กำกับดูแลการชำระหนี้เงินกู้ ดอกเบี้ย ให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้
๒. บริหารการใช้เงินสำรองจ่าย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ งบประมาณรวม ๔,๘๐๐,๐๐๐      บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล ๒

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๕

เทศบาลนครนคราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานบริหาร

จ่ายจากรายได้

๔-๓-๘

งาน ค่าชำระดอกเบี้ย
เงินกู้

ค่าธรรมเนียม 
ดอกเบี้ยธนาคาร

รายจ่าย
ตามข้อผูกพัน

เงินสำรองจ่าย เงินช่วยเหลือพัฒนา
 ท้องถิ่นกรณีพิเศษ

รวม หมายเหตุ

- งานงบกลาง ๐ ๔,๘๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๔,๘๐๐,๐๐๐

          รวมจ่ายทั้งสิ้น ๐ ๔,๘๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๔,๘๐๐,๐๐๐



บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณรายจ่ายประจำ

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒

๔-๓-๙

งบประมาณจ่ายจริง
ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕+

-

รหัส
บัญชีหมวด / ประเภท

เพิ่ม - ลด

จ่ายจากรายได้

รายจ่ายประจำ

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (รวม)   ๒,๑๗๘,๗๘๓ - ๒,๓๒๙,๐๐๐ + ๙๘,๐๐๐ ๒,๔๒๗,๐๐๐

ค่าจ้างประจำ (รวม)   ๒,๑๗๘,๗๘๓ - ๒,๓๒๙,๐๐๐ + ๙๘,๐๐๐ ๒,๔๒๗,๐๐๐

     -ค่าจ้างประจำ ๒,๐๖๗,๐๒๗ - ๒,๒๐๒,๐๐๐ + ๙๘,๐๐๐ ๒,๓๐๐,๐๐๐

     -เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง ๙,๗๕๖ - ๒๕,๐๐๐ ๐ ๒๕,๐๐๐

     -เงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง ๑๐๒,๐๐๐ - ๑๐๒,๐๐๐ ๐ ๑๐๒,๐๐๐

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (รวม)   ๑,๓๕๗,๔๓๕ ๐๗ ๑,๙๙๖,๐๐๐ + ๗๙,๘๐๐ ๒,๐๗๕,๘๐๐

ค่าตอบแทน (รวม)   ๙๒๔,๑๔๓ ๗๕ ๑,๓๔๔,๓๐๐ + ๙,๘๐๐ ๑,๓๕๔,๑๐๐

     -เงินตอบแทนพิเศษของพนักงาน 

สถานธนานุบาลผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง

๒๕,๐๕๖ - ๔๒,๕๐๐ ๐ ๔๒,๕๐๐

     -เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานฯ ๓๖,๐๐๐ - ๙๒,๐๐๐ ๐ ๙๒,๐๐๐

     -ค่าเช่าบ้าน ๖๙,๐๐๐ - ๑๑๐,๐๐๐ ๐ ๑๑๐,๐๐๐

     -เงินค่าช่วยเหลือบุตร ๐ - ๓,๖๐๐ ๐ ๓,๖๐๐

     -เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ๕๑,๑๖๗ - ๖๐,๐๐๐ ๐ ๖๐,๐๐๐

     -เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ๑๒๑,๔๗๐ ๗๕ ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๓๐๐,๐๐๐

     -ค่าอาหาร ๒๑๒,๗๐๐ - ๒๖๐,๐๐๐ ๐ ๒๖๐,๐๐๐

     -ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์หลุด ๒๖,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐

     -เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ ๙๑,๖๐๐ - ๑๔๐,๐๐๐ ๐ ๑๔๐,๐๐๐

     -ค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรี ๘๔,๐๐๐ - ๘๔,๐๐๐ ๐ ๘๔,๐๐๐

     -เงินค่าสมนาคุณ ๐ - ๒,๐๐๐ ๐ ๒,๐๐๐

     -เงินสมทบเงินสะสม ๒๐๗,๑๕๐ - ๒๒๐,๒๐๐ + ๙,๘๐๐ ๒๓๐,๐๐๐

ค่าใช้สอย (รวม)   ๓๔๘,๙๘๖ ๗๕ ๔๗๓,๗๐๐ ๐ ๔๗๓,๗๐๐

-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รวม)   ๒๑๘,๙๒๔ ๗๕ ๒๘๒,๒๐๐ ๐ ๒๘๒,๒๐๐

      -ค่ารับวารสาร ๓,๒๙๐ - ๓,๗๐๐ ๐ ๓,๗๐๐

      -ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ๒๒,๑๗๕ - ๒๒,๕๐๐ ๐ ๒๒,๕๐๐

      -ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ ๐ ๑,๐๐๐

      -ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๓๙,๐๐๐ - ๑๔๐,๐๐๐ ๐ ๑๔๐,๐๐๐

      -ค่าสอบบัญชี ๓๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐

      -ค่าเบี้ยประกัน ๒๓,๔๕๙ ๗๕ ๗๐,๐๐๐ ๐ ๗๐,๐๐๐

      -ค่าจ้างเหมาบริการ ๐ - ๕,๐๐๐ ๐ ๕,๐๐๐

      -ค่าอากรแสตมป์ ๐ - ๑๐,๐๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐



๔-๓-๑๐

งบประมาณจ่ายจริง
ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕+

-

รหัส
บัญชีหมวด / ประเภท

เพิ่ม - ลด

-รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม            

ทรัพย์สิน (รวม)   ๗,๙๒๐ - ๘๑,๕๐๐ ๐ ๘๑,๕๐๐

      -ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ๐ - ๑๑,๕๐๐ ๐ ๑๑,๕๐๐

      -ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ๓,๒๑๐ - ๕๐,๐๐๐ ๐ ๕๐,๐๐๐

      -ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ๔,๗๑๐ - ๒๐,๐๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐

-รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รวม)   ๐ - ๑๐,๐๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐

      -ค่ารับรอง ๐ - ๑๐,๐๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐

-รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน

สถานธนานุบาลที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย  

หมวดอื่นๆ (รวม)   ๑๒๒,๑๔๒ - ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐

      -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ๑๒๒,๑๔๒ - ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐

ค่าวัสดุ (รวม)   ๘๔,๓๐๔ ๕๗ ๑๗๘,๐๐๐ + ๗๐,๐๐๐ ๒๔๘,๐๐๐

     -วัสดุสำนักงาน ๑๐,๙๐๗ ๕๘ ๓๐,๐๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐

     -วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๙๙๔ ๙๙ ๑๕,๐๐๐ ๐ ๑๕,๐๐๐

     -วัสดุงานบ้านงานครัว ๙๔๒ - ๕,๐๐๐ ๐ ๕,๐๐๐

     -วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ๐ - ๕,๐๐๐ ๐ ๕,๐๐๐

     -วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ๐ - ๓,๐๐๐ ๐ ๓,๐๐๐

     -วัสดุคอมพิวเตอร์ ๗๑,๔๖๐ - ๑๒๐,๐๐๐ + ๗๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐

หมวดค่าสาธารณูปโภค (รวม)   ๑๐๐,๖๓๖ ๗๘ ๑๓๓,๑๐๐ + ๔,๓๐๐ ๑๓๗,๔๐๐

     -ค่าไฟฟ้า ๘๔,๓๖๔ - ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐

     -ค่าน้ำประปา ๑,๖๔๕ - ๓,๐๐๐ ๐ ๓,๐๐๐

     -ค่าโทรศัพท์ ๔,๗๙๑ ๖๘ ๒๐,๐๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐

     -ค่าไปรษณีย์ โทรเลข ๓,๔๙๑ - ๓,๕๐๐ + ๒,๕๐๐ ๖,๐๐๐

     -ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ๖,๓๔๕ ๑๐ ๖,๖๐๐ + ๑,๘๐๐ ๘,๔๐๐

หมวดรายจ่ายอื่น (รวม)   ๕,๐๙๙,๗๐๐ - ๑๑๕,๗๐๐ + ๙,๕๐๐ ๑๒๕,๒๐๐

     -ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ๙๙,๗๐๐ - ๑๑๕,๗๐๐ + ๙,๕๐๐ ๑๒๕,๒๐๐

     -ค่าส่งใช้เงินยืมเงินสะสมเทศบาล ๕,๐๐๐,๐๐๐ - ๐ ๐ ๐

                  รวมรายจ่ายประจำ ๘,๗๓๖,๕๕๔ ๘๕ ๔,๕๗๓,๘๐๐ + ๑๙๑,๖๐๐ ๔,๗๖๕,๔๐๐



บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒

๔-๓-๑๑

งบประมาณจ่ายจริง
ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕+

-

รหัส
บัญชีหมวด / ประเภท

เพิ่ม - ลด

จ่ายจากรายได้

รายจ่ายเพื่อการลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รวม)   ๐ - ๐ + ๙๐,๖๐๐ ๙๐,๖๐๐

ค่าครุภัณฑ์ (รวม)   ๐ - ๐ + ๙๐,๖๐๐ ๙๐,๖๐๐

     -ครุภัณฑ์สำนักงาน ๐ - ๐ + ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐

     -ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ๐ - ๐ + ๖๕,๖๐๐ ๖๕,๖๐๐

                 รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน ๐ - ๐ + ๙๐,๖๐๐ ๙๐,๖๐๐



บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณรายจ่ายประจำ

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒

๔-๓-๑๒

งบประมาณจ่ายจริง
ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕+

-

รหัส
บัญชีหมวด / ประเภท

เพิ่ม - ลด

จ่ายจากกำไรสุทธิ

หมวดรายจ่ายอื่น (รวม)   ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ - ๒๑,๓๘๐,๙๗๐ + ๑,๖๑๙,๐๓๐ ๒๓,๐๐๐,๐๐๐

   เงินกำไรสุทธิ ปี ๒๕๕๔

     -เงินรางวัลประจำปี ๑๕% ๒,๒๕๐,๐๐๐ - ๓,๐๐๐,๐๐๐ + ๔๕๐,๐๐๐ ๓,๔๕๐,๐๐๐

     -เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น  ๓๐% ๔,๕๐๐,๐๐๐ - ๖,๐๐๐,๐๐๐ + ๙๐๐,๐๐๐ ๖,๙๐๐,๐๐๐

     -เงินทุนดำเนินการ  ๕๕% ๘,๒๕๐,๐๐๐ - ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ + ๑,๖๕๐,๐๐๐ ๑๒,๖๕๐,๐๐๐

     -ส่งใช้เงินยืมเงินทุนดำเนินการ ๐ - ๑,๓๘๐,๙๗๐ - ๑,๓๘๐,๙๗๐ ๐

                  รวมรายจ่ายประจำ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ - ๒๑,๓๘๐,๙๗๐ + ๑,๖๑๙,๐๓๐ ๒๓,๐๐๐,๐๐๐



งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๒

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๕

เทศบาลนครนครราชสีมา

๔-๓-๑๓

แผนงาน/งาน/โครงการ เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ

ค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค

รายจ่ายอื่น ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รวม

แผนงานการพาณิชย์

     งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาล  

นครนครราชสีมา ๒ 

      - จ่ายจากรายได้ ๒,๔๒๗,๐๐๐ ๒,๐๗๕,๘๐๐ ๑๓๗,๔๐๐ ๑๒๕,๒๐๐ ๙๐,๖๐๐ ๔,๘๕๖,๐๐๐

      - จ่ายจากกำไรสุทธิ ๐ ๐ ๐ ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๒๓,๐๐๐,๐๐๐

                  รวมทั้งสิ้น ๒,๔๒๗,๐๐๐ ๒,๐๗๕,๘๐๐ ๑๓๗,๔๐๐ ๒๓,๑๒๕,๒๐๐ ๙๐,๖๐๐ ๒๗,๘๕๖,๐๐๐

แผนงานบริหาร

     งานงบกลาง ๔,๘๐๐,๐๐๐   บาท

            ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร ๔,๘๐๐,๐๐๐   บาท



รายการย่องบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๒
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๕
เทศบาลนครนครราชสีมา

๔-๓-๑๔

งบประมาณจ่ายจริง
ปี  ๒๕๕๓ ปี  ๒๕๕๔ ปี  ๒๕๕๕+-รายการ เพิ่ม - ลด

รหัส

บัญชี

๑.รายจ่ายงบกลาง

ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร ๑,๔๐๔,๐๓๔ ๖๘ ๒,๕๐๐,๐๐๐ + ๒,๓๐๐,๐๐๐ ๔,๘๐๐,๐๐๐

เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ ๑๒,๕๐๐ - ๐ ๐ ๐

        รวมรายจ่ายงบกลาง ๑,๔๑๖,๕๓๔ ๖๘ ๒,๕๐๐,๐๐๐ + ๒,๓๐๐,๐๐๐ ๔,๘๐๐,๐๐๐

๒.รายจ่ายของหน่วยงาน

รายจ่ายประจำ

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ๒,๑๗๘,๗๘๓ - ๒,๓๒๙,๐๐๐ + ๙๘,๐๐๐ ๒,๔๒๗,๐๐๐

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ๑,๓๕๗,๔๓๕ ๐๗ ๑,๙๙๖,๐๐๐ + ๗๙,๘๐๐ ๒,๐๗๕,๘๐๐

หมวดค่าสาธารณูปโภค ๑๐๐,๖๓๖ ๗๘ ๑๓๓,๑๐๐ + ๔,๓๐๐ ๑๓๗,๔๐๐

หมวดรายจ่ายอื่น ๕,๐๙๙,๗๐๐ - ๑๑๕,๗๐๐ + ๙,๕๐๐ ๑๒๕,๒๐๐

        รวมรายจ่ายประจำ ๘,๗๓๖,๕๕๔ ๘๕ ๔,๕๗๓,๘๐๐ + ๑๙๑,๖๐๐ ๔,๗๖๕,๔๐๐

๓.รายจ่ายเพื่อการลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๐ - ๐ + ๙๐,๖๐๐ ๙๐,๖๐๐

        รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน ๐ - ๐ + ๙๐,๖๐๐ ๙๐,๖๐๐

๔.รายจ่ายจากกำไรสุทธิ

รายจ่ายประจำ

หมวดรายจ่ายอื่น ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ - ๒๑,๓๘๐,๙๗๐ + ๑,๖๑๙,๐๓๐ ๒๓,๐๐๐,๐๐๐

        รวมรายจ่ายจากกำไรสุทธิ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ - ๒๑,๓๘๐,๙๗๐ + ๑,๖๑๙,๐๓๐ ๒๓,๐๐๐,๐๐๐

        รวมรายจ่ายทั้งสิ้น ๒๕,๑๕๓,๐๘๙ ๕๓ ๒๘,๔๕๔,๗๗๐ + ๔,๒๐๑,๒๓๐ ๓๒,๖๕๖,๐๐๐

        ยอดประมาณการรายรับ ๓๗,๖๒๐,๑๙๙ ๘๓ ๔๓,๒๐๕,๕๐๐ + ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ ๕๔,๒๐๕,๕๐๐

        รายได้สูงกว่ารายจ่าย ๑๒,๔๖๗,๑๑๐ ๓๐ ๑๔,๗๕๐,๗๓๐ + ๖,๗๙๘,๗๗๐ ๒๑,๕๔๙,๕๐๐



บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
แผนงานบริหาร

งานงบกลาง

๔-๓-๑๕

งบประมาณจ่ายจริง
ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕+

-

รหัส
บัญชีหมวด / ประเภท

เพิ่ม - ลด

     ๑. ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร ๑,๔๐๔,๐๓๔ ๖๘ ๒,๕๐๐,๐๐๐ + ๒,๓๐๐,๐๐๐ ๔,๘๐๐,๐๐๐

     ๒. เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ ๑๒,๕๐๐ - ๐ ๐ ๐

                      รวมจ่ายทั้งสิ้น ๑,๔๑๖,๕๓๔ ๖๘ ๒,๕๐๐,๐๐๐ + ๒,๓๐๐,๐๐๐ ๔,๘๐๐,๐๐๐



๔-๓-๑๖

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายงบกลาง    ตั้งไว้ ๔,๘๐๐,๐๐๐  บาท               แยกเป็น        

        ๑. ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร   ตั้งไว้ ๔,๘๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร ในกรณีสถานธนานุบาล ๒ 

ทำการเบิกเงินเกินบัญชีธนาคารออมสิน สาขาสุรนารี วงเงินอนุมัติ

๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามธนาคารกำหนด
ปรากฎในด้านการดำเนินงานอื่น 

แผนงานบริหาร

       งานงบกลาง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน          ๔,๘๐๐,๐๐๐  บาท



๔-๓-๑๗

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
สถานธนานุบาล ๒

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  ๒๗,๘๕๖,๐๐๐   บาท แยกเป็น

- รายจ่ายประจำ  ตั้งไว้ ๔,๗๖๕,๔๐๐   บาท

- รายจ่ายเพื่อการลงทุน  ตั้งไว้ ๙๐,๖๐๐   บาท

- รายจ่ายจากกำไรสุทธิ  ตั้งไว้ ๒๓,๐๐๐,๐๐๐   บาท

รายจ่ายประจำ   ตั้งไว้ ๔,๗๖๕,๔๐๐  บาท             แยกเป็น       

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ    ตั้งไว้ ๒,๔๒๗,๐๐๐  บาท

ค่าจ้างประจำ    ตั้งไว้ ๒,๔๒๗,๐๐๐  บาท 

       - ค่าจ้างประจำ   ตั้งไว้ ๒,๓๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาล ๒ จำนวน ๑๐ คน คือ ผู้จัดการฯ

ผู้ช่วยผู้จัดการ พนักงานบัญชี พนักงานรักษาของ ผู้ช่วยพนักงานรักษาของ 

พนักงานทะเบียน ผู้ช่วยพนักงานทะเบียน พนักงานเขียนตั๋ว ผู้ช่วยพนักงาน

เขียนตั๋ว พนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด รวมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง

ประจำปี
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท

       - เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง   ตั้งไว้ ๒๕,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้างให้กับ

พนักงานสถานธนานุบาล ๒  ตามระเบียบฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท

       - เงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง   ตั้งไว้ ๑๐๒,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายให้ผู้จัดการสถานธนานุบาล ผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการและปฏิบัติ

หน้าที่ผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำเขต ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง

เดือนละ ๖,๐๐๐ บาท และผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลให้ได้รับเงินประจำ

ตำแหน่งเดือนละ ๒,๕๐๐ บาท ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ ว ๑๐๔๖ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๑
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ



๔-๓-๑๘

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๒,๐๐๐ บาท

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    ตั้งไว้ ๒,๐๗๕,๘๐๐  บาท

ค่าตอบแทน    ตั้งไว้ ๑,๓๕๔,๑๐๐  บาท 

       - เงินตอบแทนพิเศษของพนักงาน 

สถานธนานุบาลผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง   ตั้งไว้ ๔๒,๕๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาล ๒

ที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๒,๕๐๐ บาท

       - เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานฯ   ตั้งไว้ ๙๒,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานสถานธนานุบาล 

ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๑๑๗๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๑
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๙๒,๐๐๐ บาท

       - ค่าเช่าบ้าน   ตั้งไว้ ๑๑๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานสถานธนานุบาล ๒  ที่มีสิทธิเบิก

ค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบที่กำหนด
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๑๐,๐๐๐ บาท

       - เงินค่าช่วยเหลือบุตร   ตั้งไว้ ๓,๖๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือบุตรให้กับพนักงานสถานธนานุบาล ๒  

ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือบุตรเป็นเงิน ๕๐ บาท ต่อ ๑ คน
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท

       - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานสถานธนานุบาล ๒ 

ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ได้ตามระเบียบ ฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท



๔-๓-๑๙

       - เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานสถานธนานุบาล  ๒

และครอบครัวผู้มีสิทธิเบิกได้
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

       - ค่าอาหาร   ตั้งไว้ ๒๖๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ๒ 

เพิ่มขึ้นตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๖๐,๐๐๐ บาท

       - ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์หลุด   ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์หลุดให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ       

จำหน่ายทรัพย์หลุด  คนละ ๒๐๐ บาท ตามระเบียบฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

       - เงินรางวัลเจ้าหน้าที่   ตั้งไว้ ๑๔๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจการสถานธนานุบาล ๒

เดือนละ ๔,๐๐๐ บาท ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๐ และค่ารักษาการแทน

ผู้ตรวจการสถานธนานุบาล ๒ วันละ ๑๐๐ บาท ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๘๙๗ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม 

๒๕๔๙ รวมทั้งค่าตรวจทรัพย์รับจำนำประจำปีของพนักงานสถานธนานุบาล ๒
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท

       - ค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรี   ตั้งไว้ ๘๔,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนนายกเทศมนตรีฯ เดือนละ ๗,๐๐๐ บาท ตาม

หนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๐
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๘๔,๐๐๐ บาท

       - เงินค่าสมนาคุณ   ตั้งไว้ ๒,๐๐๐  บาท



๔-๓-๒๐

สำหรับจ่ายเป็นค่าสมนาคุณให้คณะกรรมการซึ่งพิจารณา  หรือสอบสวน

ความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงของพนักงานสถานธนานุบาล ๒
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท

       - เงินสมทบเงินสะสม   ตั้งไว้ ๒๓๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบให้กับพนักงานสถานธนานุบาล ๒ จำนวน ๑๐% 

ของค่าจ้างประจำ  เพื่อฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด ตามระเบียบ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๓๐,๐๐๐ บาท

ค่าใช้สอย    ตั้งไว้ ๔๗๓,๗๐๐  บาท 

       - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   ตั้งไว้ ๒๘๒,๒๐๐  บาท

            + ค่าสอบบัญชี   ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถานธนานุบาล ๒

ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามนัยหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๘๔๐ 

ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๑
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าอากรแสตมป์   ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าอากรแสตมป์เพื่อใช้ในการติดอากรแสตมป์สัญญาเงินกู้

กับสถาบันการเงิน
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

            + ค่ารับวารสาร   ตั้งไว้ ๓,๗๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ารับวารสารของสถานธนานุบาล ๒
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓,๗๐๐ บาท

            + ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ   ตั้งไว้ ๑,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งสถานธนานุบาล  ๒
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์



๔-๓-๒๑

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท

            + ค่าเบี้ยประกัน   ตั้งไว้ ๗๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยพร้อมทรัพย์สินของสถานธนานุบาล  ๒
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าจ้างเหมาบริการ    ตั้งไว้ ๕,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ แรงงานบุคคลภายนอกที่มาดำเนินการ

รักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ รวมถึงค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

            + ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน   ตั้งไว้ ๒๒,๕๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินของสถานธนานุบาล ๒ ประจำปี ๒๕๕๕ 

ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๒,๕๐๐ บาท

            + ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์   ตั้งไว้ ๑๔๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุดและระบบ

โปรแกรมการปฏิบัติงานของสถานธนานุบาล ๒
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท

       - รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน   ตั้งไว้ ๘๑,๕๐๐  บาท

            + ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง   ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ได้แก่  ตัวอาคาร  

สถานธนานุบาล ๒
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ   ตั้งไว้ ๑๑,๕๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ได้แก่ โทรทัศน์ วีดีโอเทป

วิทยุเทป และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ชำรุดเสียหาย  ซึ่งเป็นสิทธิ์ก่อนทำการจำหน่าย
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์
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       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๑,๕๐๐ บาท

            + ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์   ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐  บาท

 สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  ครุภัณฑ์สำนักงานที่ชำรุด

เสียหาย   ได้แก่  เครื่องพิมพ์ดีด  เครื่องปรับอากาศ  โต๊ะ  เก้าอี้  ลิฟต์  ฯลฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

       - รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ารับรอง โดยจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม รับรองผู้มา

ตรวจการสถานธนานุบาล ๒
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

       - รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน

สถานธนานุบาลที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ค่าวัสดุ    ตั้งไว้ ๒๔๘,๐๐๐  บาท 

       - วัสดุสำนักงาน   ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา

ทรัพย์สินรับจำนำสถานธนานุบาล ๒
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าเกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล ๒
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

       - วัสดุงานบ้านงานครัว   ตั้งไว้ ๕,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าของใช้เกี่ยวกับการทำความสะอาดต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล ๒
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท
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       - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   ตั้งไว้ ๕,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน 

หัวเทียน น้ำมันเบรค ฯลฯ รถจักรยานยนต์สถานธนานุบาล ๒
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

       - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   ตั้งไว้ ๓,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ  รถจักรยานยนต์

สถานธนานุบาล ๒
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท

       - วัสดุคอมพิวเตอร์   ตั้งไว้ ๑๙๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ากระดาษต่อเนื่อง ตลับผ้าหมึก หมึกพิมพ์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๙๐,๐๐๐ บาท

หมวดค่าสาธารณูปโภค    ตั้งไว้ ๑๓๗,๔๐๐  บาท

ค่าสาธารณูปโภค    ตั้งไว้ ๑๓๗,๔๐๐  บาท 

       - ค่าไฟฟ้า   ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล ๒
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

       - ค่าน้ำประปา   ตั้งไว้ ๓,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล ๒
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท

       - ค่าโทรศัพท์   ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ของสถานธนานุบาล ๒
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

       - ค่าไปรษณีย์ โทรเลข   ตั้งไว้ ๖,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดส่งเอกสาร หนังสือราชการต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล ๒
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ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท

       - ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม   ตั้งไว้ ๘,๔๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต และสื่อสารอื่น ๆ ฯลฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๘,๔๐๐ บาท

หมวดรายจ่ายอื่น    ตั้งไว้ ๑๒๕,๒๐๐  บาท 

       - ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ    ตั้งไว้ ๑๒๕,๒๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการให้กับสำนักงาน จ.ส.ท.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามระเบียบฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๒๕,๒๐๐ บาท

รายจ่ายเพื่อการลงทุน   ตั้งไว้ ๙๐,๖๐๐  บาท             แยกเป็น       

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    ตั้งไว้ ๙๐,๖๐๐  บาท

ค่าครุภัณฑ์    ตั้งไว้ ๙๐,๖๐๐  บาท 

       - ครุภัณฑ์สำนักงาน   ตั้งไว้ ๒๕,๐๐๐  บาท

            + ตู้เก็บแบบฟอร์ม ชนิด ๑๕ ลิ้นชัก   ตั้งไว้ ๒๕,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตู้เก็บแบบฟอร์ม ชนิด ๑๕ ลิ้นชัก จำนวน ๕ ตู้ ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท

       - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   ตั้งไว้ ๖๕,๖๐๐  บาท

            + ระบบบันทึกภาพดิจิตอลพร้อมกล้องวงจรปิด   ตั้งไว้ ๖๕,๖๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าระบบบันทึกภาพดิจิตอลพร้อมกล้องวงจรปิด จำนวน  ๑ 

ระบบ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  ประกอบด้วย 

  + เครื่องบันทึกภาพ ๘ CH Digital Video Recorder Hard disk สำหรับ

เก็บข้อมูลภาพขนาด ๒๐๐๐ GB, ตั้งการบันทึกได้ ๔ แบบ ปรับคุณภาพ

การบันทึกได้, เล่นภาพได้แบบเดินหน้าถอยหลัง, ๘ Video Input, ๑ VGA 

Out, ๑ Ethernet แสดงภาพเหตุการณ์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท 

  + กล้องวงจรปิดแบบอินฟาเรด กล้องสีกันฝุ่น อินฟาเรดระยะ ๓๐ เมตร, 

ปรับระยะความคมชัดอัตโนมัติ, ๑/๓ นิ้ว Color CCD Image Sensor, ๐ Lux 
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at (IR ON), ๕๔๐ TV Line จำนวน ๓ ชุด ๆ ละ ๕,๙๐๐ บาท 

เป็นเงิน ๑๗,๗๐๐ บาท

  + กล้องวงจรปิดแบบขยายภาพระยะใกล้ กล้องขยายภาพระยะใกล้เลนซ์ซูม

๔ เท่า, จับภาพช่องรับจำนำรับ - จ่ายเงิน จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๕,๙๐๐ บาท

  + ระบบไฟฟ้าและระบบสายสัญญาณกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ ระบบ 

เป็นเงิน  ๔,๐๐๐  บาท

  + อุปกรณ์สำรอง คัดลอก ถ่ายโอนข้อมูลเหตุการณ์สำคัญ Flash Drive 

ขนาด ๓๒ GB USB ๒.๐ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน  ๓,๐๐๐  บาท

ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖๕,๖๐๐ บาท

รายจ่ายจากกำไรสุทธิ   ตั้งไว้ ๒๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท             แยกเป็น       

หมวดรายจ่ายอื่น   เงินกำไรสุทธิ  ปี ๒๕๕๔   ตั้งไว้ ๒๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

       - เงินรางวัลประจำปี ๑๕%   ตั้งไว้ ๓,๔๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี ๑๕% ของกำไรสุทธิ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากกำไรสุทธิ) เป็นเงิน ๓,๔๕๐,๐๐๐ บาท

       - เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น  ๓๐%   ตั้งไว้ ๖,๙๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ๓๐% ของกำไรสุทธิ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากกำไรสุทธิ) เป็นเงิน ๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท

       - เงินทุนดำเนินการ  ๕๕%   ตั้งไว้ ๑๒,๖๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินทุนดำเนินการ ๕๕% ของกำไรสุทธิ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากกำไรสุทธิ) เป็นเงิน ๑๒,๖๕๐,๐๐๐ บาท



 
 
 
 

สถานธนานุบาล ๓ 
 
 
 
 
 



๔-๔-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๓ ๑๙,๘๘๓,๔๐๐   บาท ๒๗,๑๔๗,๓๕๐   บาท

๑ . แผนงานการพาณิชย์ ๑๖,๓๘๓,๔๐๐  บาท ๒๐,๗๔๗,๓๕๐  บาท
๒ . แผนงานบริหาร ๓,๕๐๐,๐๐๐  บาท ๖,๔๐๐,๐๐๐  บาท



ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๓
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ  ๒๕๕๕

เทศบาลนครนครราชสีมา

๔-๔-๒

งบประมาณรับจริง
ปี  ๒๕๕๓ ปี  ๒๕๕๔ ปี  ๒๕๕๕+- บัญชีหมวด / ประเภท / รายละเอียด เพิ่ม - ลด

รหัส

๑. รายได้ ยอดรวม   ๑๖,๖๗๓,๗๖๑ ๒๗ ๑๖,๒๐๑,๐๐๐ + ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๑๙,๕๐๑,๐๐๐

    ดอกเบี้ยรับจำนำ   ๑๔,๕๘๔,๒๔๘ ๗๕ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ + ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐

    ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร    ๑๗ ๕๒ ๑,๐๐๐ ๐ ๑,๐๐๐

    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด   ๒,๐๘๙,๔๙๕ - ๒,๒๐๐,๐๐๐ + ๓๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐

๒. เงินได้อื่น ยอดรวม   ๘,๗๐๕,๗๓๑ ๓๗ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ + ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐

    กำไรสุทธิปี ๒๕๕๔ ยอดรวม   ๘,๗๐๕,๗๓๑ ๓๗ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ + ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐

    เงินรางวัลประจำปี ๑๕% ๑,๓๐๕,๘๕๙ ๗๑ ๑,๙๕๐,๐๐๐ + ๖๐๐,๐๐๐ ๒,๕๕๐,๐๐๐

    เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ๓๐% ๒,๖๑๑,๗๑๙ ๔๑ ๓,๙๐๐,๐๐๐ + ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๕,๑๐๐,๐๐๐

    เงินทุนดำเนินการ ๕๕% ๔,๗๘๘,๑๕๒ ๒๕ ๗,๑๕๐,๐๐๐ + ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๙,๓๕๐,๐๐๐

            รวมรายรับทั้งสิ้น ๒๕,๓๗๙,๔๙๒ ๖๔ ๒๙,๒๐๑,๐๐๐ + ๗,๓๐๐,๐๐๐ ๓๖,๕๐๑,๐๐๐



๔-๔-๓

ประมาณการรายรับ 
งบประมาณรายรับเฉพาะการสถานธนานุบาล

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕
สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓

  

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น ๓๖,๕๐๑,๐๐๐  บาท       แยกเป็น
๑. หมวดรายได้    เป็นเงิน ๑๙,๕๐๑,๐๐๐  บาท         แยกเป็น

       ๑.๑ ดอกเบี้ยรับจำนำ      เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐,๐๐๐  บาท

โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจำนำของเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๔

เป็นเกณฑ์

       ๑.๒ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร       เป็นเงิน ๑,๐๐๐  บาท

โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงเดือน

กันยายน ๒๕๕๔  เป็นเกณฑ์

       ๑.๓ กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด      เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐  บาท

โดยคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์หลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์

๒. หมวดเงินได้อื่น    เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐,๐๐๐  บาท         แยกเป็น

          กำไรสุทธิ  ปี ๒๕๕๔   เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐,๐๐๐  บาท

       - เงินรางวัลประจำปี ๑๕%  ของกำไรสุทธิ   เป็นเงิน ๒,๕๕๐,๐๐๐  บาท

       - เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ๓๐%  ของกำไรสุทธิ   เป็นเงิน ๕,๑๐๐,๐๐๐  บาท

       - เงินทุนดำเนินการ ๕๕%  ของกำไรสุทธิ   เป็นเงิน ๙,๓๕๐,๐๐๐  บาท



๔-๔-๔

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๓
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๕

เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย์

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยากจนขัดสนเงินทอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า

ไม่ต้องไปกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้อื่นที่ต้องเสียดอกเบี้ยสูงกว่า
๒. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการตรวจสอบทรัพย์สิน ที่ได้มาโดยการกระทำความผิด

และสามารถติดตามผู้กระทำความผิดได้
๓. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการรับซื้อของโจร
๔. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลและการบริหารกิจการสถานธนานุบาลให้มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น

งานที่ทำ
๑. ให้บริการประชาชนโดยการรับจำนำสิ่งของทรัพย์สิน
๒. ให้บริการการจำหน่ายทรัพย์หลุด
๓. กำกับดูแลการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน รักษาทรัพย์รับจำนำ
๔. จัดทำบัญชี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ งบประมาณรวม ๒๐,๗๔๗,๓๕๐      บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล ๓  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๕

เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานการพาณิชย์

จ่ายจากรายได้

๔-๔-๕

งาน เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ

ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รวม หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

รหัส
บัญชี

-งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาล

 นครนครราชสีมา ๓

๑,๘๑๐,๐๐๐ ๐ ๑,๖๖๘,๕๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๐ ๙๓,๘๐๐ ๔๕,๐๕๐ ๓,๗๔๗,๓๕๐ สถานธนานุบาล ๓ ๓๓๗

          รวมจ่ายทั้งสิ้น ๑,๘๑๐,๐๐๐ ๐ ๑,๖๖๘,๕๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๐ ๙๓,๘๐๐ ๔๕,๐๕๐ ๓,๗๔๗,๓๕๐



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล ๓  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๕

เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานการพาณิชย์

จ่ายจากกำไรสุทธิ

๔-๔-๖

งาน เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ

ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รวม หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

รหัส
บัญชี

-งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาล

 นครนครราชสีมา ๓

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ สถานธนานุบาล ๓ ๓๓๗

          รวมจ่ายทั้งสิ้น ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐



๔-๔-๗

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๓
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๕

เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านการดำเนินงานอื่น 
แผนงานบริหาร

วัตถุประสงค์
๑. เพิ่มประสิทธิผลการบริหาร การชำระหนี้เงินกู้กองทุนต่างๆ และเงินสำรองจ่าย
๒. เพิ่มประสิทธิภาพการชำระหนี้เงินยืม (เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ) และ

ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร

งานที่ทำ
๑. กำกับดูแลการชำระหนี้เงินกู้ ดอกเบี้ย ให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้
๒. บริหารการใช้เงินสำรองจ่าย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ งบประมาณรวม ๖,๔๐๐,๐๐๐      บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล ๓

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๕

เทศบาลนครนคราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานบริหาร

จ่ายจากรายได้

๔-๔-๘

งาน ค่าชำระดอกเบี้ย
เงินกู้

ค่าธรรมเนียม 
ดอกเบี้ยธนาคาร

รายจ่าย
ตามข้อผูกพัน

เงินสำรองจ่าย เงินช่วยเหลือพัฒนา
 ท้องถิ่นกรณีพิเศษ

รวม หมายเหตุ

- งานงบกลาง ๔๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๖,๔๐๐,๐๐๐

          รวมจ่ายทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๖,๔๐๐,๐๐๐



บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณรายจ่ายประจำ

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓

๔-๔-๙

งบประมาณจ่ายจริง
ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕+

-

รหัส
บัญชีหมวด / ประเภท

เพิ่ม - ลด

จ่ายจากรายได้

รายจ่ายประจำ

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (รวม)   ๑,๑๖๑,๖๖๐ - ๑,๖๑๐,๐๐๐ + ๒๐๐,๐๐๐ ๑,๘๑๐,๐๐๐

ค่าจ้างประจำ (รวม)   ๑,๑๖๑,๖๖๐ - ๑,๖๑๐,๐๐๐ + ๒๐๐,๐๐๐ ๑,๘๑๐,๐๐๐

     -ค่าจ้างประจำ ๑,๑๐๑,๖๖๐ - ๑,๕๐๐,๐๐๐ + ๒๐๐,๐๐๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐

     -เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง ๐ - ๒๐,๐๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐

     -เงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง ๖๐,๐๐๐ - ๙๐,๐๐๐ ๐ ๙๐,๐๐๐

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (รวม)   ๘๔๓,๑๘๖ ๙๙ ๑,๔๙๒,๕๐๐ + ๑๗๖,๐๐๐ ๑,๖๖๘,๕๐๐

ค่าตอบแทน (รวม)   ๕๖๗,๓๕๒ - ๙๗๘,๐๐๐ + ๘๖,๐๐๐ ๑,๐๖๔,๐๐๐

     -เงินตอบแทนพิเศษของพนักงาน 

สถานธนานุบาลผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง

๙,๒๕๘ - ๒๐,๐๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐

     -เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานฯ ๑๘,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ ๐ ๕๐,๐๐๐

     -ค่าเช่าบ้าน ๕๔,๐๐๐ - ๙๐,๐๐๐ ๐ ๙๐,๐๐๐

     -เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ๒๓,๔๐๒ - ๖๐,๐๐๐ ๐ ๖๐,๐๐๐

     -เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ๗๐,๕๑๒ - ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐

     -ค่าอาหาร ๑๑๘,๘๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ + ๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐

     -ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์หลุด ๑๖,๖๐๐ - ๒๔,๐๐๐ + ๖,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

     -เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ ๗๑,๒๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐

     -ค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรี ๗๕,๐๐๐ - ๘๔,๐๐๐ ๐ ๘๔,๐๐๐

     -เงินสมทบเงินสะสม ๑๑๐,๕๘๐ - ๑๕๐,๐๐๐ + ๒๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐

ค่าใช้สอย (รวม)   ๑๙๑,๖๑๕ ๙๙ ๓๐๗,๕๐๐ + ๖๐,๐๐๐ ๓๖๗,๕๐๐

-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รวม)   ๖๑,๖๗๒ ๙๙ ๑๒๓,๕๐๐ ๐ ๑๒๓,๕๐๐

      -ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ๘,๕๐๐ - ๘,๕๐๐ ๐ ๘,๕๐๐

      -ค่ารับวารสาร ๓,๖๕๐ - ๔,๐๐๐ ๐ ๔,๐๐๐

      -ค่าสอบบัญชี ๒๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐

      -ค่าเบี้ยประกัน ๒๘,๕๒๒ ๙๙ ๔๐,๐๐๐ ๐ ๔๐,๐๐๐

      -ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ ๐ ๑,๐๐๐

      -ค่าจ้างเหมาบริการ ๐ - ๑๐,๐๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐

      -ค่าอากรแสตมป์ ๐ - ๓๐,๐๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐

-รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม            

ทรัพย์สิน (รวม)   ๕๗,๗๘๐ - ๑๔๐,๐๐๐ ๐ ๑๔๐,๐๐๐

      -ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ๕๗,๗๘๐ - ๖๐,๐๐๐ ๐ ๖๐,๐๐๐



๔-๔-๑๐

งบประมาณจ่ายจริง
ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕+

-

รหัส
บัญชีหมวด / ประเภท

เพิ่ม - ลด

      -ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ๐ - ๖๐,๐๐๐ ๐ ๖๐,๐๐๐

      -ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๐ - ๒๐,๐๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐

-รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รวม)   ๐ - ๔,๐๐๐ ๐ ๔,๐๐๐

      -ค่ารับรอง ๐ - ๔,๐๐๐ ๐ ๔,๐๐๐

-รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน

สถานธนานุบาลที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย  

หมวดอื่นๆ (รวม)   ๗๒,๑๖๓ - ๔๐,๐๐๐ + ๖๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

      -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ๗๒,๑๖๓ - ๔๐,๐๐๐ + ๖๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

ค่าวัสดุ (รวม)   ๘๔,๒๑๙ - ๒๐๗,๐๐๐ + ๓๐,๐๐๐ ๒๓๗,๐๐๐

     -วัสดุสำนักงาน ๗,๙๓๑ - ๓๐,๐๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐

     -วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๐ - ๒๐,๐๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐

     -วัสดุงานบ้านงานครัว ๑,๖๐๖ - ๕,๐๐๐ ๐ ๕,๐๐๐

     -วัสดุก่อสร้าง ๐ - ๒๐,๐๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐

     -วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ๐ - ๕,๐๐๐ ๐ ๕,๐๐๐

     -วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ๔,๘๐๐ - ๗,๐๐๐ ๐ ๗,๐๐๐

     -วัสดุคอมพิวเตอร์ ๖๙,๘๘๒ - ๑๒๐,๐๐๐ + ๓๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐

หมวดค่าสาธารณูปโภค (รวม)   ๗๕,๖๕๒ ๙๗ ๑๒๐,๐๐๐ + ๑๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐

     -ค่าไฟฟ้า ๖๒,๒๒๕ ๔๖ ๙๐,๐๐๐ + ๑๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

     -ค่าน้ำประปา ๑,๐๐๑ ๕๒ ๘,๐๐๐ ๐ ๘,๐๐๐

     -ค่าโทรศัพท์ ๒,๕๔๘ ๓๙ ๑๐,๐๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐

     -ค่าไปรษณีย์ โทรเลข ๒,๓๐๒ - ๔,๐๐๐ ๐ ๔,๐๐๐

     -ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ๗,๕๗๕ ๖๐ ๘,๐๐๐ ๐ ๘,๐๐๐

หมวดรายจ่ายอื่น (รวม)   ๕๖๓,๓๐๐ - ๗๗,๓๐๐ + ๑๖,๕๐๐ ๙๓,๘๐๐

     -ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ๖๓,๓๐๐ - ๗๗,๓๐๐ + ๑๖,๕๐๐ ๙๓,๘๐๐

     -ค่าส่งใช้เงินยืมเงินสะสมเทศบาล ๕๐๐,๐๐๐ - ๐ ๐ ๐

                  รวมรายจ่ายประจำ ๒,๖๔๓,๗๙๙ ๙๖ ๓,๒๙๙,๘๐๐ + ๔๐๒,๕๐๐ ๓,๗๐๒,๓๐๐



บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓

๔-๔-๑๑

งบประมาณจ่ายจริง
ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕+

-

รหัส
บัญชีหมวด / ประเภท

เพิ่ม - ลด

จ่ายจากรายได้

รายจ่ายเพื่อการลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รวม)   ๐ - ๘๓,๖๐๐ - ๓๘,๕๕๐ ๔๕,๐๕๐

ค่าครุภัณฑ์ (รวม)   ๐ - ๔๓,๖๐๐ + ๑,๔๕๐ ๔๕,๐๕๐

     -ครุภัณฑ์สำนักงาน ๐ - ๔๓,๖๐๐ - ๓๘,๑๕๐ ๕,๔๕๐

     -ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๐ - ๐ + ๓๙,๖๐๐ ๓๙,๖๐๐

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รวม)   ๐ - ๔๐,๐๐๐ - ๔๐,๐๐๐ ๐

     ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานธนานุบาล ๓ ๐ - ๔๐,๐๐๐ - ๔๐,๐๐๐ ๐

                 รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน ๐ - ๘๓,๖๐๐ - ๓๘,๕๕๐ ๔๕,๐๕๐



บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณรายจ่ายประจำ

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓

๔-๔-๑๒

งบประมาณจ่ายจริง
ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕+

-

รหัส
บัญชีหมวด / ประเภท

เพิ่ม - ลด

จ่ายจากกำไรสุทธิ

หมวดรายจ่ายอื่น (รวม)   ๘,๗๐๕,๗๓๑ ๓๗ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ + ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐

   เงินกำไรสุทธิ ปี ๒๕๕๔

     -เงินรางวัลประจำปี ๑๕% ๑,๓๐๕,๘๕๙ ๗๑ ๑,๙๕๐,๐๐๐ + ๖๐๐,๐๐๐ ๒,๕๕๐,๐๐๐

     -เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น  ๓๐% ๒,๖๑๑,๗๑๙ ๔๑ ๓,๙๐๐,๐๐๐ + ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๕,๑๐๐,๐๐๐

     -เงินทุนดำเนินการ  ๕๕% ๔,๗๘๘,๑๕๒ ๒๕ ๗,๑๕๐,๐๐๐ + ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๙,๓๕๐,๐๐๐

                  รวมรายจ่ายประจำ ๘,๗๐๕,๗๓๑ ๓๗ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ + ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐



งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๓

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๕

เทศบาลนครนครราชสีมา

๔-๔-๑๓

แผนงาน/งาน/โครงการ เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ

ค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค

รายจ่ายอื่น ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รวม

แผนงานการพาณิชย์

     งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาล  

นครนครราชสีมา ๓ 

      - จ่ายจากรายได้ ๑,๘๑๐,๐๐๐ ๑,๖๖๘,๕๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๙๓,๘๐๐ ๔๕,๐๕๐ ๓,๗๔๗,๓๕๐

      - จ่ายจากกำไรสุทธิ ๐ ๐ ๐ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐

                  รวมทั้งสิ้น ๑,๘๑๐,๐๐๐ ๑,๖๖๘,๕๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๗,๐๙๓,๘๐๐ ๔๕,๐๕๐ ๒๐,๗๔๗,๓๕๐

แผนงานบริหาร

     งานงบกลาง ๖,๔๐๐,๐๐๐   บาท

            ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ๔๐๐,๐๐๐   บาท

            ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร ๖,๐๐๐,๐๐๐   บาท



รายการย่องบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๓
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๕
เทศบาลนครนครราชสีมา

๔-๔-๑๔

งบประมาณจ่ายจริง
ปี  ๒๕๕๓ ปี  ๒๕๕๔ ปี  ๒๕๕๕+-รายการ เพิ่ม - ลด

รหัส

บัญชี

๑.รายจ่ายงบกลาง

ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ๔๗๖,๘๙๙ ๗๘ ๕๐๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐

ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร ๒,๕๕๕,๗๖๓ ๘๖ ๓,๐๐๐,๐๐๐ + ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐

เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ ๑,๒๕๐ - ๐ ๐ ๐

        รวมรายจ่ายงบกลาง ๓,๐๓๓,๙๑๓ ๖๔ ๓,๕๐๐,๐๐๐ + ๒,๙๐๐,๐๐๐ ๖,๔๐๐,๐๐๐

๒.รายจ่ายของหน่วยงาน

รายจ่ายประจำ

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ๑,๑๖๑,๖๖๐ - ๑,๖๑๐,๐๐๐ + ๒๐๐,๐๐๐ ๑,๘๑๐,๐๐๐

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ๘๔๓,๑๘๖ ๙๙ ๑,๔๙๒,๕๐๐ + ๑๗๖,๐๐๐ ๑,๖๖๘,๕๐๐

หมวดค่าสาธารณูปโภค ๗๕,๖๕๒ ๙๗ ๑๒๐,๐๐๐ + ๑๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐

หมวดรายจ่ายอื่น ๕๖๓,๓๐๐ - ๗๗,๓๐๐ + ๑๖,๕๐๐ ๙๓,๘๐๐

        รวมรายจ่ายประจำ ๒,๖๔๓,๗๙๙ ๙๖ ๓,๒๙๙,๘๐๐ + ๔๐๒,๕๐๐ ๓,๗๐๒,๓๐๐

๓.รายจ่ายเพื่อการลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๐ - ๘๓,๖๐๐ - ๓๘,๕๕๐ ๔๕,๐๕๐

        รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน ๐ - ๘๓,๖๐๐ - ๓๘,๕๕๐ ๔๕,๐๕๐

๔.รายจ่ายจากกำไรสุทธิ

รายจ่ายประจำ

หมวดรายจ่ายอื่น ๘,๗๐๕,๗๓๑ ๓๗ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ + ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐

        รวมรายจ่ายจากกำไรสุทธิ ๘,๗๐๕,๗๓๑ ๓๗ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ + ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐

        รวมรายจ่ายทั้งสิ้น ๑๔,๓๘๓,๔๔๔ ๙๗ ๑๙,๘๘๓,๔๐๐ + ๗,๒๖๓,๙๕๐ ๒๗,๑๔๗,๓๕๐

        ยอดประมาณการรายรับ ๒๕,๓๗๙,๔๙๒ ๖๔ ๒๙,๒๐๑,๐๐๐ + ๗,๓๐๐,๐๐๐ ๓๖,๕๐๑,๐๐๐

        รายได้สูงกว่ารายจ่าย ๑๐,๙๙๖,๐๔๗ ๖๗ ๙,๓๑๗,๖๐๐ + ๓๖,๐๕๐ ๙,๓๕๓,๖๕๐



บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
แผนงานบริหาร

งานงบกลาง

๔-๔-๑๕

งบประมาณจ่ายจริง
ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕+

-

รหัส
บัญชีหมวด / ประเภท

เพิ่ม - ลด

     ๑. ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ๔๗๖,๘๙๙ ๗๘ ๕๐๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐

     ๒. ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร ๒,๕๕๕,๗๖๓ ๘๖ ๓,๐๐๐,๐๐๐ + ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐

     ๓. เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ ๑,๒๕๐ - ๐ ๐ ๐

                      รวมจ่ายทั้งสิ้น ๓,๐๓๓,๙๑๓ ๖๔ ๓,๕๐๐,๐๐๐ + ๒,๙๐๐,๐๐๐ ๖,๔๐๐,๐๐๐



๔-๔-๑๖

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายงบกลาง    ตั้งไว้ ๖,๔๐๐,๐๐๐  บาท               แยกเป็น        

        ๑. ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้   ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เนื่องจาก

สถานธนานุบาล ๓ ได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๔๙ ให้กู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการ

เทศบาล (ก.ส.ท.) จำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท โดยเสียดอกเบี้ยตามที่ระบุ

ในสัญญา  
ปรากฎในด้านการดำเนินงานอื่น 

แผนงานบริหาร

       งานงบกลาง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน          ๔๐๐,๐๐๐  บาท

       ๒. ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร   ตั้งไว้ ๖,๐๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยธนาคาร ในกรณีสถานธนานุบาล ๓ ทำการเบิกเงิน

เกินบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาถนนมิตรภาพ จำนวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

และธนาคารออมสิน สาขาสุรนารี จำนวน ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ย

ตามธนาคารกำหนด
ปรากฎในด้านการดำเนินงานอื่น 

แผนงานบริหาร

       งานงบกลาง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน          ๖,๐๐๐,๐๐๐  บาท



๔-๔-๑๗

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
สถานธนานุบาล ๓

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  ๒๐,๗๔๗,๓๕๐   บาท แยกเป็น

- รายจ่ายประจำ  ตั้งไว้ ๓,๗๐๒,๓๐๐   บาท

- รายจ่ายเพื่อการลงทุน  ตั้งไว้ ๔๕,๐๕๐   บาท

- รายจ่ายจากกำไรสุทธิ  ตั้งไว้ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐   บาท

รายจ่ายประจำ   ตั้งไว้ ๓,๗๐๒,๓๐๐  บาท             แยกเป็น       

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ    ตั้งไว้ ๑,๘๑๐,๐๐๐  บาท

ค่าจ้างประจำ    ตั้งไว้ ๑,๘๑๐,๐๐๐  บาท 

       - ค่าจ้างประจำ   ตั้งไว้ ๑,๗๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาล ๓ จำนวน ๗ คน คือ ผู้จัดการฯ

ผู้ช่วยผู้จัดการฯ  พนักงานรักษาของ พนักงานบัญชี พนักงานเขียนตั๋ว พนักงาน

ทะเบียน พนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด รวมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง

ประจำปี ๒๕๕๕ และพนักงานที่โอน(ย้าย) มาปฏิบัติหน้าที่ในอัตราที่สูงขึ้น
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท

       - เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง   ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้างให้กับพนักงาน

สถานธนานุบาล ๓ ตามระเบียบฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

       - เงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง   ตั้งไว้ ๙๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายให้ผู้จัดการสถานธนานุบาล ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ

ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท และผู้ช่วยผู้จัดการ

สถานธนานุบาล ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งเดือนละ ๒,๕๐๐ บาท 

ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๑๐๔๖ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๑
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์



๔-๔-๑๘

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    ตั้งไว้ ๑,๖๖๘,๕๐๐  บาท

ค่าตอบแทน    ตั้งไว้ ๑,๐๖๔,๐๐๐  บาท 

       - เงินตอบแทนพิเศษของพนักงาน 

สถานธนานุบาลผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง   ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาล ๓  ที่ได้รับค่าจ้าง

ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

       - เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานฯ   ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล  

ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๑๑๗๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๑
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

       - ค่าเช่าบ้าน   ตั้งไว้ ๙๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานสถานธนานุบาล ๓  ที่มีสิทธิเบิก

ค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท

       - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานสถานธนานุบาล ๓  

ผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท

       - เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานสถานธนานุบาล ๓

และครอบครัวที่มีสิทธิเบิกได้
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

       - ค่าอาหาร   ตั้งไว้ ๒๖๐,๐๐๐  บาท



๔-๔-๑๙

สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ๓ ตามระเบียบฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๖๐,๐๐๐ บาท

       - ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์หลุด   ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำให้กับเจ้าหน้าที่ผู้มา

ดำเนินการจำหน่ายทรัพย์หลุด คนละ ๒๐๐ บาท ตามหนังสือสำนักงาน

จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๑๕๐๙ ลงวันที่ 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

       - เงินรางวัลเจ้าหน้าที่   ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจการสถานธนานุบาล ๓  

เดือนละ ๔,๐๐๐ บาท ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๐ และค่ารักษาการแทน

ผู้ตรวจการสถานธนานุบาล ๓ วันละ ๑๐๐ บาท ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๘๙๗ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม 

๒๕๔๙ รวมทั้งค่าตรวจสอบทรัพย์จำนำ ประจำปีของพนักงานสถานธนานุบาล ๓
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

       - ค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรี   ตั้งไว้ ๘๔,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนนายกเทศมนตรีฯ เดือนละ ๗,๐๐๐ บาท

ตามนัยหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๐
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๘๔,๐๐๐ บาท

       - เงินสมทบเงินสะสม   ตั้งไว้ ๑๗๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบให้กับพนักงานสถานธนานุบาล ๓  จำนวน ๑๐% 

ของค่าจ้างประจำ เพื่อนำฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด ตามระเบียบฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๗๐,๐๐๐ บาท

ค่าใช้สอย    ตั้งไว้ ๓๖๗,๕๐๐  บาท 



๔-๔-๒๐

       - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   ตั้งไว้ ๑๒๓,๕๐๐  บาท

            + ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ    ตั้งไว้ ๑,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งสถานธนานุบาล ๓
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท

            + ค่าเบี้ยประกัน   ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยพร้อมทรัพย์สินของสถานธนานุบาล ๓
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าจ้างเหมาบริการ   ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ แรงงานบุคคลภายนอกที่มาดำเนินการ

รักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ รวมถึงค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน   ตั้งไว้ ๘,๕๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ของสถานธนานุบาล ๓ 

ประจำปี ๒๕๕๕ ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๘,๕๐๐ บาท

            + ค่าสอบบัญชี   ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถานธนานุบาล ๓

ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามนัยหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๘๔๐ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๑
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

            + ค่ารับวารสาร   ตั้งไว้ ๔,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์รายวันของสถานธนานุบาล ๓
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท

            + ค่าอากรแสตมป์   ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐  บาท



๔-๔-๒๑

สำหรับจ่ายเป็นค่าอากรแสตมป์เพื่อใช้ในการติดอากรแสตมป์สัญญาเงินกู้

กับสถาบันการเงิน
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

       - รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน   ตั้งไว้ ๑๔๐,๐๐๐  บาท

            + ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์   ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น   ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ได้แก่ โทรทัศน์

วีดีโอเทป วิทยุเทป และทรัพย์สินอื่นๆ ที่ชำรุดเสียหาย ซึ่งเป็นสิทธิ์ก่อน

ทำการจำหน่าย
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง   ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ ตัวอาคาร

สถานธนานุบาล ๓
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท

       - รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   ตั้งไว้ ๔,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มเพื่อรับรองผู้มาตรวจงาน

สถานธนานุบาลและผู้มาใช้บริการของสถานธนานุบาล ๓
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท

       - รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน

สถานธนานุบาลที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์



๔-๔-๒๒

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ค่าวัสดุ    ตั้งไว้ ๒๓๗,๐๐๐  บาท 

       - วัสดุสำนักงาน   ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา

ของทรัพย์สินรับจำนำของสถานธนานุบาล ๓
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าเกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล ๓
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุงานบ้านงานครัว   ตั้งไว้ ๕,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าของใช้เกี่ยวกับการทำความสะอาดต่างๆ 

ของสถานธนานุบาล ๓
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

       - วัสดุก่อสร้าง   ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ทินเนอร์ สี ตะปู ฯลฯ ในกิจการ

สถานธนานุบาล ๓
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   ตั้งไว้ ๕,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก 

ยางใน หัวเทียน น้ำมันเบรค ฯลฯ รถจักรยานยนต์ของสถานธนานุบาล ๓
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

       - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   ตั้งไว้ ๗,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำมัน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ รถจักรยานยนต์สถานธนานุบาล ๓
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท



๔-๔-๒๓

       - วัสดุคอมพิวเตอร์   ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ากระดาษต่อเนื่อง ตลับผ้าหมึก หมึกพิมพ์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

หมวดค่าสาธารณูปโภค    ตั้งไว้ ๑๓๐,๐๐๐  บาท

ค่าสาธารณูปโภค    ตั้งไว้ ๑๓๐,๐๐๐  บาท 

       - ค่าไฟฟ้า   ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล ๓
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

       - ค่าน้ำประปา   ตั้งไว้ ๘,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล ๓
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท

       - ค่าโทรศัพท์   ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล ๓
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

       - ค่าไปรษณีย์ โทรเลข   ตั้งไว้ ๔,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดส่งเอกสาร  หนังสือราชการต่าง ๆ  และค่าธนาณัติของ

สถานธนานุบาล ๓
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท

       - ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม   ตั้งไว้ ๘,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต และการสื่อสารอื่น ๆ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท

หมวดรายจ่ายอื่น    ตั้งไว้ ๙๓,๘๐๐  บาท 

       - ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ    ตั้งไว้ ๙๓,๘๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการให้กับสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น กำหนดไว้แต่ละปี



๔-๔-๒๔

ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๙๓,๘๐๐ บาท

รายจ่ายเพื่อการลงทุน   ตั้งไว้ ๔๕,๐๕๐  บาท             แยกเป็น       

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    ตั้งไว้ ๔๕,๐๕๐  บาท

ค่าครุภัณฑ์    ตั้งไว้ ๔๕,๐๕๐  บาท 

       - ครุภัณฑ์สำนักงาน   ตั้งไว้ ๕,๔๕๐  บาท

            + โต๊ะทำงาน   ตั้งไว้ ๔,๕๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๑๒๒ x ๖๖ x ๗๕ ซม. มีลิ้นชักกลาง

และลิ้นชักข้าง จำนวน ๑ ตัว เป็นเงิน ๔,๕๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้

เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔,๕๐๐ บาท

            + เก้าอี้ทำงาน   ตั้งไว้ ๙๕๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ทำงาน บุนวม มีล้อเลื่อน และที่วางแขน 

จำนวน ๑ ตัว เป็นเงิน ๙๕๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสม

กับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๙๕๐ บาท

       - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   ตั้งไว้ ๓๙,๖๐๐  บาท

            + จอภาพ LCD   ตั้งไว้ ๔,๖๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจอภาพ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ นิ้ว รองรับความละเอียด

การแสดงผลไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ x ๙๐๐ Pixel จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน 

 ๔,๖๐๐ บาท (รายละเอียดตามราคามาตรฐานของกระทรวง ICT)

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔,๖๐๐ บาท

            + เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer   ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer ชนิดแคร่สั้น

มีจำนวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๒๔ เข็ม จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน

 ๒๐,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามราคามาตรฐานของกระทรวง ICT)

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ



๔-๔-๒๕

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

            + เครื่องอ่านลายนิ้วมือความเร็วสูง แบบ USB Port   ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องอ่านลายนิ้วมือความเร็วสูง แบบ USB Port 

  - สามารถเก็บลายนิ้วมือได้ทั้ง ๑๐ นิ้ว 

  - ใช้งานร่วมกับโปรแกรม Time Attendance สามารถคำนวนเวลา

มาทำงาน การขาดลามาสายได้

  - สามารถอ่านลายนิ้วมือได้ ๓๖๐ องศา

  - สามารถอ่านลายนิ้วมือได้ที่ค่ามุมเอียงถึง ๓๐ องศา

  - ใช้งานได้ดีกับลายนิ้วมือที่ ชื้น แห้ง หรือ หยาบ

  - สนับสนุนระบบปฏิบัติการ Window XP, ๒๐๐๐, Me, ๙๘, NT.๔.๐

and Windows Server ๒๐๐๐, ๒๐๐๓

จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสม

กับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

รายจ่ายจากกำไรสุทธิ   ตั้งไว้ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐  บาท             แยกเป็น       

หมวดรายจ่ายอื่น   เงินกำไรสุทธิ  ปี ๒๕๕๔   ตั้งไว้ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

       - เงินรางวัลประจำปี ๑๕%   ตั้งไว้ ๒,๕๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี ๑๕% ของกำไรสุทธิ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากกำไรสุทธิ) เป็นเงิน ๒,๕๕๐,๐๐๐ บาท

       - เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น  ๓๐%   ตั้งไว้ ๕,๑๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินทำนุบำรุงท้องถิ่นเทศบาล ๓๐% ของกำไรสุทธิ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากกำไรสุทธิ) เป็นเงิน ๕,๑๐๐,๐๐๐ บาท

       - เงินทุนดำเนินการ  ๕๕%   ตั้งไว้ ๙,๓๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นทุนดำเนินการ ๕๕% ของกำไรสุทธิ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากกำไรสุทธิ) เป็นเงิน ๙,๓๕๐,๐๐๐ บาท



 

 

 

 

สถานีขนส่ง แห่งท่ี ๑ 

 

 

 

 

 



๔-๕-๑

รายละเอียดประมาณการรายรับ 
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ ๑

เทศบาลนครนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕

  

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น ๒,๙๗๘,๘๐๐  บาท       แยกเป็น
๑. หมวดรายได้  ตั้งไว้ ๒,๙๗๘,๘๐๐  บาท         แยกเป็น

       ๑.๑ ค่าบริการสถานีขนส่ง   ตั้งไว้ ๑,๙๕๐,๐๐๐  บาท

โดยประมาณการจากรายได้จัดเก็บจากรถที่เข้าหยุดและจอดเพื่อ

รับ - ส่งผู้โดยสาร ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร ในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์

       ๑.๒ ค่าบริการห้องสุขา   ตั้งไว้ ๑๘๐,๐๐๐  บาท

โดยประมาณการจากสัญญาการจัดให้มีการบริการห้องสุขาใน

อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท ต่อเดือน

       ๑.๓ ค่าบริการสถานที่จำหน่ายสินค้า   ตั้งไว้ ๑๔๔,๐๐๐  บาท

โดยประมาณการจากสัญญาการจัดให้มีสถานที่บริการจำหน่ายสินค้า

ในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารเป็นเงิน ๑๒,๐๐๐  บาท ต่อเดือน

       ๑.๔ ค่าบริการติดตั้งป้ายโฆษณา   ตั้งไว้ ๔๘,๐๐๐  บาท

โดยประมาณการจากสัญญาติดตั้งป้ายโฆษณาในอาคาร

สถานีขนส่งผู้โดยสาร เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท ต่อเดือน

       ๑.๕ ค่าเช่าทรัพย์สินอื่นๆ   ตั้งไว้ ๒,๐๐๐  บาท

โดยประมาณการจากทรัพย์สินของสถานีขนส่งผู้โดยสาร

ที่สามารถจัดหาประโยชน์ได้

       ๑.๖ ค่าบริการส่วนลดจากการใช้โทรศัพท์สาธารณะ   ตั้งไว้ ๒๒,๘๐๐  บาท

โดยประมาณการจากข้อตกลงจ่ายค่าบริการส่วนลดจากการใช้โทรศัพท์สาธารณะ

       ๑.๗ ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร   ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐  บาท

ตั้งรับเป็นค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

       ๑.๘ รายได้เบ็ดเตล็ด   ตั้งไว้ ๑๗๐,๐๐๐  บาท

เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่น ๆ 

       ๑.๙ เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ   ตั้งไว้ ๔๕๒,๐๐๐  บาท

เนื่องจากได้รับเงินช่วยเหลือจากงบประมาณทั่วไปเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน

พนักงานเทศบาล ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ ฯลฯ



๔-๕-๒

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๕

เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย์

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นการกำกับดูแลและจัดระเบียบสถานีขนส่งผู้โดยสารให้สามารถ

บริการผู้ประกอบการ ผู้โดยสารได้อย่างเหมาะสม และเพียงพอกับปริมาณ
การใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสาร

๒. เพื่อจัดหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย เหมาะสมกับการใช้งานสำหรับใช้ในการดำเนิน
กิจการสถานีขนส่งให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ

๓. เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนเกี่ยวกับสถานที่หยุดหรือ
จอดรถโดยสารประจำทาง

๔. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารท้องที่นั้น ๆ ซึ่งสถานีขนส่งผู้โดยสารจัดตั้งอยู่
๕. เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้านการขนส่งและสร้างความ

เจริญเติบโตให้กับพื้นที่ทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม

งานที่ทำ
๑. การบริการงานทั่วไป
๒. การบริหารงานบุคคล
๓. การบริหารพื้นที่ลานจอดรถ
๔. การจัดที่จำหน่ายตั๋วโดยสาร
๕. การจัดระบบการจราจรภายในสถานี
๖. การรักษาความสะอาดในบริเวณสถานี
๗. การรักษาความปลอดภัย
๘. การประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูลการเดินทาง
๙. การควบคุมดูแลการติดตั้งป้ายโฆษณาในบริเวณสถานี

๑๐. การจัดให้มีบริการห้องสุขา
๑๑. การเก็บเงินค่าบริการสถานีขนส่ง
๑๒. การจัดหาดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ ๑ งบประมาณรวม ๒,๘๖๐,๐๐๐      บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ ๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๕

เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

๔-๕-๓

งาน เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ

ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รวม หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

รหัส
บัญชี

-งานกิจการขนส่ง ๔๐๙,๓๐๐ ๖๓๑,๗๐๐ ๑,๒๗๙,๐๐๐ ๔๙๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๕๐,๐๐๐ ๒,๘๖๐,๐๐๐ สถานีขนส่งแห่งที่ ๑ ๓๓๕

          รวมจ่ายทั้งสิ้น ๔๐๙,๓๐๐ ๖๓๑,๗๐๐ ๑,๒๗๙,๐๐๐ ๔๙๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๕๐,๐๐๐ ๒,๘๖๐,๐๐๐



๔-๕-๔

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๕

เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายงบกลาง

ด้านการดำเนินงานอื่น 
แผนงานงบกลาง

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น

งานที่ทำ
๑. จัดสรรเงินสำรองจ่าย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ ๑ งบประมาณรวม ๑๑๘,๒๐๐      บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ ๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๕

เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายงบกลาง

ด้านการดำเนินงานอื่น 

แผนงานงบกลาง

๔-๕-๕

งาน เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ

ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รวม หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

รหัส
บัญชี

-งานงบกลาง ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๑๘,๒๐๐ สถานีขนส่งแห่งที่ ๑ ๔๑๑

          รวมจ่ายทั้งสิ้น ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๑๘,๒๐๐



๔-๕-๖

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ ๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายงบกลาง    ตั้งไว้ ๑๑๘,๒๐๐  บาท               แยกเป็น          

       ๑. รายจ่ายตามข้อผูกพัน   ตั้งไว้ ๖๓,๒๐๐  บาท

          ๑.๑ เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม   ตั้งไว้ ๖๓,๒๐๐  บาท

สำหรับจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม  โดยให้หักในอัตราร้อยละ ๑๐

ของค่าจ้างที่จ่ายให้แก่ลูกจ้าง  คำนวณตามอัตราพนักงานจ้าง

จำนวน  ๘  อัตรา ๆ ละ ๖,๕๘๐ บาท  เป็นเงิน  ๖๓,๑๖๘  บาท

จึงตั้งจ่ายไว้ ๖๓,๒๐๐ บาท
ปรากฎในด้านการดำเนินงานอื่น 

แผนงานงบกลาง

       งานงบกลาง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน          ๖๓,๒๐๐  บาท

       ๒. เงินสำรองจ่าย   ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
ปรากฎในด้านการดำเนินงานอื่น 

แผนงานงบกลาง

       งานงบกลาง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน          ๕๐,๐๐๐  บาท

       ๓. เงินช่วยค่าทำศพ   ตั้งไว้ ๕,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายกรณีพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างถึงแก่กรรม
ปรากฎในด้านการดำเนินงานอื่น 

แผนงานงบกลาง

       งานงบกลาง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน          ๕,๐๐๐  บาท



๔-๕-๗

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ ๑

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  ๒,๘๖๐,๐๐๐   บาท แยกเป็น

- รายจ่ายประจำ  ตั้งไว้ ๒,๘๑๐,๐๐๐   บาท

- รายจ่ายเพื่อการลงทุน  ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐   บาท

รายจ่ายประจำ   ตั้งไว้ ๒,๘๑๐,๐๐๐  บาท             แยกเป็น       

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ    ตั้งไว้ ๔๐๙,๓๐๐  บาท

เงินเดือน    ตั้งไว้ ๔๐๙,๓๐๐  บาท 

       - เงินเดือนพนักงานเทศบาล   ตั้งไว้ ๔๐๙,๓๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการขนส่ง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๐๙,๓๐๐ บาท

หมวดค่าจ้างชั่วคราว    ตั้งไว้ ๖๓๑,๗๐๐  บาท

ค่าจ้างชั่วคราว    ตั้งไว้ ๖๓๑,๗๐๐  บาท 

       - เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง   ตั้งไว้ ๖๓๑,๗๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง

และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการขนส่ง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖๓๑,๗๐๐ บาท

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    ตั้งไว้ ๑,๒๗๙,๐๐๐  บาท

ค่าตอบแทน    ตั้งไว้ ๗๓๐,๐๐๐  บาท 

       - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ตั้งไว้ ๑๖๐,๐๐๐  บาท
            + เงินรางวัลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ   ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ  ข้าราชการ

ลูกจ้างประจำ  และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่มาช่วยปฏิบัติราชการ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการขนส่ง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท



๔-๕-๘

            + เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ   ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการขนส่ง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

       - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   ตั้งไว้ ๕๔๕,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน

เทศบาลและพนักงานจ้าง
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการขนส่ง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๔๕,๐๐๐ บาท

       - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว้ ๕,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  

ตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการขนส่ง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

       - เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล  รวมทั้งครอบครัว  

ตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการขนส่ง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

ค่าใช้สอย    ตั้งไว้ ๓๖๕,๐๐๐  บาท 

       - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   ตั้งไว้ ๒๘๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด

ค่าจ้างตีเส้นเครื่องหมายจราจร ค่าประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์

ภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ฯลฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการขนส่ง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๘๐,๐๐๐ บาท

       - รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน   ตั้งไว้ ๔๕,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาหรือ

ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ฯลฯ 

เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ



๔-๕-๙

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการขนส่ง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท

       - รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   ตั้งไว้ ๕,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ารับรองผู้ที่มาเยี่ยมหรือมาตรวจงานสถานีขนส่ง 

และผู้มาปฎิบัติงานและชมกิจการของสถานีขนส่งฯ แห่งที่ ๑ เป็นครั้งคราว
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการขนส่ง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

       - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   ตั้งไว้ ๓๕,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายต่าง ๆ ดังนี้

      +  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง

เดินทาง และค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ

ในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  

      +  ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลาสำหรับงาน

พิธีต่าง ๆ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการขนส่ง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท

ค่าวัสดุ    ตั้งไว้ ๑๘๔,๐๐๐  บาท 

       - วัสดุสำนักงาน   ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก  ปากกา 

ใบเสร็จรับเงิน  และแบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการขนส่ง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ฟิวส์  สวิตซ์ไฟฟ้า   

และอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า ฯลฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการขนส่ง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุงานบ้านงานครัว   ตั้งไว้ ๓,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น แปรง  ไม้กวาด 

แก้วน้ำ จาน ถ้วย ชุดกาแฟ สบู่  ผงซักฟอก  ฯลฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ



๔-๕-๑๐

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการขนส่ง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท

       - วัสดุก่อสร้าง   ตั้งไว้ ๓,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น  ตะปู  หิน  ปูน  ทราย   ฯลฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการขนส่ง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท

       - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   ตั้งไว้ ๒,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่

ยางนอก ยางใน  หัวเทียน  น้ำมันเบรค ฯลฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการขนส่ง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท

       - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   ตั้งไว้ ๓,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น  น้ำมันเบนซิน 

น้ำมันเครื่อง  จารบี  ฯลฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการขนส่ง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท

       - วัสดุการเกษตร   ตั้งไว้ ๓,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  เช่น ดิน  ต้นไม้  กระถางต้นไม้  ฯลฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการขนส่ง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท

       - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  เครื่องหมายการจราจร  โปสเตอร์

สติ๊กเกอร์ ฯลฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการขนส่ง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุคอมพิวเตอร์   ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก เทปบันทึกข้อมูล  ฯลฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการขนส่ง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

หมวดค่าสาธารณูปโภค    ตั้งไว้ ๔๙๐,๐๐๐  บาท
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ค่าสาธารณูปโภค    ตั้งไว้ ๔๙๐,๐๐๐  บาท 

       - ค่าไฟฟ้า   ตั้งไว้ ๔๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานีขนส่ง
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการขนส่ง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท

       - ค่าน้ำประปา   ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานีขนส่ง
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการขนส่ง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

       - ค่าโทรศัพท์   ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานีขนส่ง
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการขนส่ง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

       - ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม   ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและเป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ตเช่น 

ค่าสมาชิก ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าดูแลรักษาเว็บไซท์ ค่าเช่าเครื่อง

แม่ข่าย ค่าจ้างทำโปรแกรม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการขนส่ง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

รายจ่ายเพื่อการลงทุน   ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐  บาท             แยกเป็น       

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐  บาท

ค่าครุภัณฑ์    ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐  บาท 

       - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐  บาท

            + ค่าโทรทัศน์แอลซีดี   ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอลซีดี ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๒ นิ้ว จำนวน 

๒ เครื่อง ๆ ละ ๒๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อ

ให้เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการขนส่ง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท




