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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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เทศบาลนครนครราชสีมา  
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สารบัญ
เอกสารงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

หนา

สวนที่ ๑ คําแถลงงบประมาณรายจาย ๑-๑

สวนที่ ๒ เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ๒-๑

สวนที่ ๓ รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณ

ประมาณการรายรับ ๓-๑
รายจายตามแผนงาน
ดานบริหารทั่วไป

- แผนงานบริหารงานทั่วไป ๓-๙
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๓-๑๒

ดานบริการชุมชนและสังคม
- แผนงานการศึกษา ๓-๑๔
- แผนงานสาธารณสุข ๓-๑๖
- แผนงานสังคมสงเคราะห ๓-๑๙
- แผนงานเคหะและชุมชน ๓-๒๑
- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ๓-๒๔
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๓-๒๖

ดานการเศรษฐกิจ
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๓-๒๘
- แผนงานการพาณิชย ๓-๓๐

ดานการดําเนินงานอ่ืน
- แผนงานงบกลาง ๓-๓๒

รายจายงบกลาง ๓-๓๔



หนา

รายละเอียดรายจายตามหนวยงาน
สํานักปลัดเทศบาล ๓-๑-๑
กองวิชาการและแผนงาน ๓-๒-๑
สํานักการคลัง ๓-๓-๑
สํานักการศึกษา ๓-๔-๑
สํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม ๓-๕-๑
กองสวัสดิการสังคม ๓-๖-๑
สํานักการชาง ๓-๗-๑

สวนที่ ๔ เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเฉพาะการ

งบประมาณรายจายเฉพาะการ ๔-๑
สํานักการประปา ๔-๑-๑
สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ ๔-๒-๑
สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ ๔-๓-๑
สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ ๔-๔-๑
สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดนครราชสีมา  แหงที่ ๑ ๔-๕-๑



  

ส่วนท่ี ๑ 
 
 

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 

ของ 
 

เทศบาลนครนครราชสีมา 
 
 



๑-๑
คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
…………………………………

ทานประธานสภา  และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา

บัดนี้   ถึงเวลาท่ีจะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปตอสภาเทศบาล
อีกวาระหนึ่ง    ฉะนั้น ในโอกาสนี้จึงขอแถลงใหสมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา ไดทราบถึง
สถานะการคลังของเทศบาล  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดําเนินงานในปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังตอไปนี้

๑. สถานะการคลังของเทศบาล
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เทศบาลนครนครราชสีมาไดประมาณการรายรับและ

ประมาณการรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยประมาณการรายรับไวรวมท้ังสิ้น จํานวน
๑,๓๖๙,๗๗๔,๘๐๐ บาท สูงกวาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประมาณรอยละ ๒๐.๖๓ แยกเปน
รายรับงบท่ัวไป จํานวน ๙๑๖,๗๒๘,๐๐๐ บาท  และรายรับงบเฉพาะการ จํานวน ๔๕๓,๐๔๖,๘๐๐
บาท โดยพิจารณาจากยอดรายรับจรงิในปปจจุบันและการคาดการณเศรษฐกิจในป ๒๕๕๖ นาจะมี
อัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึน  ซ่ึงคาดการณวารายไดท่ีเทศบาลจัดเก็บเอง  ภาษีจัดสรรจากรัฐบาล และเงิน
อุดหนุนท่ัวไปจะไดรับเพิ่มข้ึน ในสวนของงบประมาณรายจาย ประมาณการรายจายไวรวมท้ังสิ้น
๑,๓๑๔,๗๑๔,๕๐๐ บาท ปรากฏตามภารกิจของเทศบาล ๔ ดาน ๑๒ แผนงาน ดังนี้

งบประมาณรายจายทั่วไป ยอดรวม ๙๑๖,๗๒๘,๐๐๐ บาท
ดานบริหารทั่วไป ยอดรวม ๑๒๔,๑๕๔,๗๐๐ บาท
- แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๙๔,๗๒๖,๓๐๐ บาท
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๒๙,๔๒๘,๔๐๐ บาท
ดานบริการชุมชนและสังคม ยอดรวม ๖๓๕,๗๗๘,๑๐๐ บาท
- แผนงานการศึกษา ๓๒๑,๐๙๐,๒๐๐ บาท
- แผนงานสาธารณสุข ๓๓,๘๖๙,๕๐๐ บาท
- แผนงานสังคมสงเคราะห ๓,๘๘๑,๙๐๐ บาท
- แผนงานเคหะและชุมชน ๒๒๒,๐๖๐,๕๐๐ บาท
- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ๒๒,๒๓๑,๗๐๐ บาท
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ ๓๒,๖๔๔,๓๐๐ บาท

นันทนาการ



๑-๒
ดานการเศรษฐกิจ ยอดรวม ๓๔,๐๐๗,๗๐๐ บาท
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๓๑,๖๖๕,๗๐๐ บาท
- แผนงานการพาณิชย ๒,๓๔๒,๐๐๐ บาท
ดานการดําเนินงานอ่ืน ยอดรวม ๑๒๒,๗๘๗,๕๐๐ บาท
- แผนงานงบกลาง ๑๒๒,๗๘๗,๕๐๐ บาท
งบประมาณรายจายเฉพาะการ ยอดรวม ๓๙๗,๙๘๖,๕๐๐ บาท
ดานการเศรษฐกิจ ยอดรวม ๒๘๖,๕๘๐,๙๐๐ บาท
- แผนงานการพาณิชย ๒๘๖,๕๘๐,๙๐๐ บาท
ดานการดําเนินงานอ่ืน ยอดรวม ๑๑๑,๔๐๕,๖๐๐ บาท
- แผนงานงบกลาง ๖๓,๗๙๘,๕๐๐ บาท
- แผนงานบริหาร ๔๗,๖๐๗,๑๐๐ บาท

๒. การบริหารงบประมาณในปที่ผานมาและปปจจุบัน

ปงบประมาณที่ผานมา (ป ๒๕๕๔) เทศบาลนครนครราชสีมามีรายไดรับจริง
จํานวน ๑,๑๔๕,๕๕๙,๓๑๓.๘๑ บาท สูงกวาท่ีไดประมาณการไว จํานวน ๗๑,๓๑๕,๗๑๓.๘๑ บาท
และมีรายจายจริง จํานวน ๑,๐๐๖,๗๘๗,๔๖๙.๖๙ บาท ต่ํากวาท่ีไดประมาณการไว จํานวน
๒๑,๗๖๖,๑๐๐.๓๑ บาท ไดรับเงินอุดหนุน(เงินนอกงบประมาณ) จํานวน ๖๑๘,๘๘๒,๒๓๐.๑๕ บาท
รวมรายรับในปงบประมาณท่ีผานมาท้ังสิ้น จํานวน ๑,๗๖๔,๔๔๑,๕๔๓.๙๖ บาท

ปงบประมาณปจจุบัน (ป ๒๕๕๕) ในระยะหกเดือนแรกของปงบประมาณปจจุบัน
(ป ๒๕๕๕) เทศบาลมีรายไดรับจริง จํานวน ๗๐๖,๖๗๑,๐๒๐.๑๕ บาท สูงกวารายไดรับจริงในปท่ีผาน
มาในระยะเวลาเดียวกัน จํานวน ๕๙,๖๒๓,๗๗๖.๑๕ บาท  ดานรายจาย  เทศบาลไดจายเงินในระยะหก
เดือนแรก จํานวน ๔๕๑,๕๙๓,๘๘๘.๓๓ บาท สูงกวารายจายจริงในปท่ีผานมาในระยะเวลาเดียวกัน
จํานวน ๒๖,๓๓๑,๒๐๒.๐๕ บาท

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เทศบาลมียอดเงินสะสม ณ วันท่ี ๓๐ มิถุนายน
๒๕๕๕ ของงบท่ัวไป จํานวน ๕๑๗,๒๖๒,๘๕๓.๑๖ บาท  แตไดรับอนุมัติยืมไปใชจายในกิจการของ
เทศบาลรวม ๑๒๙,๖๗๗,๐๒๐.๓๒ บาท  จายขาดเงินสะสม ๑๒๐,๕๙๑,๒๑๔.๔๐ บาท เงินฝากท่ี
กองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล(กสท.) และอ่ืน ๆ ๑๒๒,๕๑๗,๖๑๘.๑๓ บาท  จํานําสิทธิเงินฝากเพื่อเงิน
เกินบัญชีของสถานธนานุบาลเทศบาล ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือเงินสะสมของงบท่ัวไป จํานวน
๖๔,๔๗๗,๐๐๐.๓๑ บาท ยอดเงินสะสมคงเหลือของงบเฉพาะการการประปา จํานวน
๖๕,๘๙๔,๓๘๖.๕๑ บาท   และยอดเงินสะสมคงเหลือของสถานีขนสง จํานวน ๖๐๘,๙๒๖.๐๙ บาท
เทศบาลมีภาระการชําระหนี้เงินกู จํานวน ๑ สัญญา เปนเงิน ๒๔,๑๑๖,๐๐๐ บาท



๑-๓๒. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
ในปีงบประมาณที่ผ่านมาเทศบาลสามารถดำเนินกิจกรรมตามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ครบถ้วน

๒.๑ รายรับปีงบประมาณ  ๒๕๕๖  ประมาณการไว้รวมทั้งสิ้น   ๙๑๖,๗๒๘,๐๐๐ บาท

รับจริง ปี ๒๕๕๔
ประมาณการ หมาย

เหตุรายรับ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖
รายได้ภาษีอากร ๕๓๘,๗๕๗,๒๒๕ ๘๗ ๔๘๕,๓๐๐,๐๐๐ ๕๑๙,๒๐๐,๐๐๐

๑. หมวดภาษีอากร ๑๒๑,๒๗๔,๗๓๔ ๖๙ ๑๐๒,๖๐๐,๐๐๐ ๑๑๗,๘๐๐,๐๐๐

        + ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ๑๐๐,๓๕๕,๒๑๕ ๒๙ ๘๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐

        + ภาษีบำรุงท้องที่ ๒,๖๘๘,๑๒๔ ๘๕ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐

        + ภาษีป้าย ๑๘,๒๓๑,๓๙๔ ๕๕ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐

๒. หมวดภาษีจัดสรร ๔๑๗,๔๘๒,๔๙๑ ๑๘ ๓๘๒,๗๐๐,๐๐๐ ๔๐๑,๔๐๐,๐๐๐

     - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๒๗๖,๐๗๔,๓๔๖ ๕๖ ๒๕๕,๐๐๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐,๐๐๐

     - ภาษีธุรกิจเฉพาะ ๑,๖๑๓,๑๕๔ ๕๙ ๗๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐

     - ภาษีสุรา ๒๒,๑๘๓,๔๕๘ ๐๙ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐

     - ภาษีสรรพสามิต ๕๓,๔๖๙,๒๑๖ ๕๒ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐,๐๐๐

     - ค่าภาคหลวงแร่ ๑,๘๗๔,๙๓๙ ๕๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐

     - ค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม ๑,๒๑๘,๕๘๔ ๙๒ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐

     - ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

ตามประมวลกฎหมายที่ดิน

๖๑,๐๔๘,๗๙๑ - ๕๕,๐๐๐,๐๐๐ ๖๓,๐๐๐,๐๐๐

รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร ๗๑,๔๐๙,๗๙๓ ๐๑ ๗๗,๕๘๑,๐๐๐ ๖๖,๕๒๘,๐๐๐

๓. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ๒๘,๗๒๔,๑๗๗ ๒๓ ๑๔,๖๑๙,๒๐๐ ๑๖,๐๕๙,๒๐๐

     - ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา ๑๐๘,๑๙๓ ๘๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐

     - ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน ๓๔๒ - ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐

     - ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

        + ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลน

ก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร

๖๗๖,๗๘๑ ๑๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐

        + ค่าธรรมเนียมใบรับรองอาคาร ๓,๙๒๐ - ๓,๐๐๐ ๔,๐๐๐

        + ค่าธรรมเนียมใบรับรองการตรวจสอบ

สภาพอาคาร

๗,๓๐๐ - ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐

        + ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต

หรือใบรับรอง

๕ - ๐ ๑๐๐

        + ค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต ๖๖๐ - ๕๐๐ ๕๐๐

        + ค่าธรรมเนียมใบแจ้งขุดดินถมดิน ๖,๐๐๐ - ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐

     - ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ๘,๓๓๐,๗๖๑ ๓๓ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๓๐๐,๐๐๐

     - ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล ๒๗๐,๐๐๐ - ๓๖๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐

     - ค่าธรรมเนียมปิดโปรยติดตั้งแผ่นประกาศ

หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา

๓๓,๒๐๐ - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

     - ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร ๒๓๕,๓๘๐ - ๒๐๒,๗๐๐ ๒๓๕,๓๐๐

     - ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัว

ประชาชน

๓๖๗,๖๖๐ - ๓๘๓,๕๐๐ ๙๐๐,๐๐๐

Ryo
Pencil

Ryo
Pencil

Ryo
Pencil

Ryo
Pencil



๑-๔

รับจริง ปี ๒๕๕๔
ประมาณการ หมาย

เหตุรายรับ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖
     - ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

๑๓,๐๖๑ - ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐

     - ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ ๐ - ๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

     - ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก ๑๒,๗๐๓,๕๗๕ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐

     - ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและเทศบัญญัติ

        + ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษา

ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ของบ้านเมือง

๑,๓๒๙,๕๕๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐

        + ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียน

ราษฎร

๓,๙๑๐ - ๔,๘๐๐ ๓,๖๐๐

        + ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตร

ประจำตัวประชาชน

๘๑,๒๖๐ - ๙๗,๗๐๐ ๗๒,๐๐๐

        + ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข ๖๘,๓๖๐ - ๔๑,๒๐๐ ๔๑,๒๐๐

     - ค่าปรับการผิดสัญญา ๒,๖๔๔,๖๐๘ - ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐

     - ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับสาธารณสุข

        + ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล

หรือมูลฝอย

๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

        + ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน ๓๐,๐๐๐ - ๒๘,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐

        + ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่าย

อาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร

๕๔๕,๑๐๐ - ๕๒๗,๘๐๐ ๕๓๐,๐๐๐

        + ค่าใบอนุญาตให้ตั้งแผงลอย ๙๑,๐๐๐ - ๘๕,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐

        + ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

๑,๑๐๗,๒๐๐ - ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๑๖,๐๐๐

     - ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ๑๓,๗๗๐ - ๑๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐

     - ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้

เครื่องขยายเสียง

๔๒,๕๘๐ - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

        + ค่าใบอนุญาตอื่นๆ ๐ - ๐ ๓๓,๕๐๐

๔. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ๑๖,๒๒๔,๔๘๓ - ๑๖,๗๑๒,๐๐๐ ๑๑,๖๒๑,๐๐๐

     - ค่าเช่าที่ดิน ๓๓๐,๓๐๐ - ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐

     - ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่

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

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

        + ค่าเช่าสถานที่ตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร ๒๔,๐๐๐ - ๐ ๐

        + ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ ๑,๔๒๗,๐๐๐ - ๑,๔๖๗,๐๐๐ ๙๑๗,๔๐๐



๑-๕

รับจริง ปี ๒๕๕๔
ประมาณการ หมาย

เหตุรายรับ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖
        + ค่าเช่าแผงตลาดเทศบาล ๒,๘๓๗,๒๓๐ - ๒,๗๘๗,๗๐๐ ๒,๗๙๘,๓๐๐

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

     - พันธบัตรหรือเงินกู้หรือเงินฝากธนาคาร

        + ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ๘,๒๒๔,๗๒๙ ๐๓ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐

        + ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท. ๔๕๐,๙๒๒ ๙๗ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐

     - เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ

        + เงินปันผลจากโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน ๐ - ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐

     - รายได้จัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน

        + ค่าเช่ารถสุขาเคลื่อนที่ ๑๐๐,๐๐๐ - ๗๒,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐

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

     - รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือการจัดหา

ประโยชน์ในทรัพย์สิน

๑,๕๓๒,๕๐๑ - ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐

๕. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค

และการพาณิชย์

๑๖,๖๑๖,๗๕๒ ๕๑ ๒๐,๕๕๐,๐๐๐ ๒๔,๔๕๐,๐๐๐

     - เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ

        + เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากสถานธนานุบาล ๑๖,๖๑๖,๗๕๒ ๕๑ ๒๐,๕๕๐,๐๐๐ ๒๔,๔๕๐,๐๐๐

๖. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ๙,๘๔๔,๓๘๐ ๒๗ ๒๕,๖๙๙,๘๐๐ ๑๔,๓๙๗,๘๐๐

     - เงินที่มีผู้อุทิศให้ ๔,๑๑๐,๕๗๕ ๗๔ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐

     - ค่าขายแบบแปลน ๑,๐๑๒,๕๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐

     - ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง ๑๓,๗๔๔ - ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐

     - ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด ๑,๔๐๐ - ๐ ๐

     - รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

        + ค่าซ่อมผิวถนน ๙๑,๓๔๘ - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

        + ค่ารักษาความสะอาดตลาดสาธารณะ ๓,๙๓๘,๘๐๐ - ๓,๘๐๘,๘๐๐ ๓,๘๗๕,๘๐๐

        + เงินชดเชยค่าเสียหาย ๑๖๗,๒๐๒ ๕๓ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

        + ค่าจำหน่ายเศษของ ๓๕๖,๓๕๕ - ๔๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐

        + ค่าทดสอบวัสดุ ๖๘,๑๐๐ - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

        + ค่าจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ๐ - ๑๔,๐๗๙,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐

        + ค่าจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ ๐ - ๒,๑๙๐,๐๐๐ ๐

        + รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ๘๔,๓๕๕ - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

เงินช่วยเหลือ ๑๘๘,๑๗๖,๘๒๔ - ๑๘๘,๐๐๐,๐๐๐ ๓๓๑,๐๐๐,๐๐๐

๗. หมวดเงินอุดหนุน ๑๘๘,๑๗๖,๘๒๔ - ๑๘๘,๐๐๐,๐๐๐ ๓๓๑,๐๐๐,๐๐๐

     - เงินอุดหนุนทั่วไปของเทศบาล ๑๘๘,๑๗๖,๘๒๔ - ๑๘๘,๐๐๐,๐๐๐ ๓๓๑,๐๐๐,๐๐๐

                 รวมรายรับทั้งสิ้น ๗๙๘,๓๔๓,๘๔๒ ๘๘ ๗๕๐,๘๘๑,๐๐๐ ๙๑๖,๗๒๘,๐๐๐



๑-๖

๒.๒  รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

      จ่ายจริง   
   ปี ๒๕๕๔ด้าน / แผนงาน

   งบประมาณ  
ปี ๒๕๕๕

   งบประมาณ  
ปี ๒๕๕๖

หมาย
เหตุ

๑. ด้านบริหารทั่วไป ๑๓๓,๒๕๖,๖๒๒ ๙๓ ๑๓๕,๓๖๖,๑๐๐ ๑๒๔,๑๕๔,๗๐๐

    ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑๑๑,๘๖๙,๔๙๐ ๒๕ ๑๐๗,๖๒๐,๕๐๐ ๙๔,๗๒๖,๓๐๐

    ๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๒๑,๓๘๗,๑๓๒ ๖๘ ๒๗,๗๔๕,๖๐๐ ๒๙,๔๒๘,๔๐๐

๒. ด้านบริการชุมชนและสังคม ๔๗๐,๙๐๒,๔๙๑ ๗๐ ๔๕๑,๓๑๕,๓๐๐ ๖๓๕,๗๗๘,๑๐๐

    ๒.๑ แผนงานการศึกษา ๑๖๕,๗๖๕,๓๘๕ ๖๕ ๑๘๕,๕๗๘,๙๐๐ ๓๒๑,๐๙๐,๒๐๐

    ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข ๓๒,๒๒๓,๒๗๒ ๔๓ ๓๓,๔๓๖,๘๐๐ ๓๓,๘๖๙,๕๐๐

    ๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๓,๐๐๙,๔๙๔ ๒๓ ๔,๙๓๗,๘๐๐ ๓,๘๘๑,๙๐๐

    ๒.๔ แผนงานเคหะและชุมชน ๒๒๖,๙๙๖,๙๑๔ ๘๑ ๑๘๙,๑๑๔,๘๐๐ ๒๒๒,๐๖๐,๕๐๐

    ๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑๐,๔๑๔,๓๐๖ ๕๐ ๒๗,๖๙๘,๖๐๐ ๒๒,๒๓๑,๗๐๐

    ๒.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๓๒,๔๙๓,๑๑๘ ๐๘ ๑๐,๕๔๘,๔๐๐ ๓๒,๖๔๔,๓๐๐

๓. ด้านการเศรษฐกิจ ๓๐,๐๔๒,๑๖๑ ๕๕ ๓๐,๙๒๓,๗๐๐ ๓๔,๐๐๗,๗๐๐

    ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒๘,๗๑๑,๐๘๔ ๒๙ ๒๙,๐๐๗,๙๐๐ ๓๑,๖๖๕,๗๐๐

    ๓.๒ แผนงานการพาณิชย์ ๑,๓๓๑,๐๗๗ ๒๖ ๑,๙๑๕,๘๐๐ ๒,๓๔๒,๐๐๐

๔. ด้านการดำเนินงานอื่น ๙๑,๕๐๔,๙๐๔ - ๑๓๓,๒๗๕,๙๐๐ ๑๒๒,๗๘๗,๕๐๐

    ๔.๑ แผนงานงบกลาง ๙๑,๕๐๔,๙๐๔ - ๑๓๓,๒๗๕,๙๐๐ ๑๒๒,๗๘๗,๕๐๐

                           รวม ๗๒๕,๗๐๖,๑๘๐ ๑๘ ๗๕๐,๘๘๑,๐๐๐ ๙๑๖,๗๒๘,๐๐๐

๒.๓  รายจ่ายจำแนกตามหมวดรายจ่าย

      จ่ายจริง       
ปี ๒๕๕๔หมวด

   งบประมาณ  
ปี ๒๕๕๕

   งบประมาณ  
ปี ๒๕๕๖

หมาย
เหตุ

๑. รายจ่ายงบกลาง ๙๑,๕๐๔,๙๐๔ - ๑๓๓,๒๗๕,๙๐๐ ๑๒๒,๗๘๗,๕๐๐

๒. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ๑๐๕,๕๐๖,๔๘๑ ๘๐ ๑๑๓,๑๖๓,๒๐๐ ๒๔๖,๖๐๕,๐๐๐

๓. หมวดค่าจ้างชั่วคราว ๗๒,๔๗๔,๓๘๗ ๔๖ ๗๗,๒๘๓,๓๐๐ ๑๐๓,๑๖๕,๓๐๐

๔. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ๒๖๒,๑๘๘,๒๙๘ ๙๓ ๒๕๙,๘๐๔,๖๐๐ ๒๗๘,๓๙๘,๒๐๐

๕. หมวดค่าสาธารณูปโภค ๑๖,๙๕๐,๑๓๖ ๗๑ ๒๓,๓๑๒,๖๐๐ ๒๒,๙๔๙,๓๐๐

๖. หมวดเงินอุดหนุน ๕๘,๘๒๘,๗๗๑ ๒๘ ๕๔,๗๓๘,๐๐๐ ๕๖,๒๗๓,๖๐๐

๗. หมวดรายจ่ายอื่น ๑๔,๐๕๐,๐๐๐ - ๑๔,๑๘๑,๐๐๐ ๙,๓๗๘,๐๐๐

๘. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑๐๔,๒๐๓,๒๐๐ - ๗๕,๑๒๒,๔๐๐ ๗๗,๑๗๑,๑๐๐

                           รวม ๗๒๕,๗๐๖,๑๘๐ ๑๘ ๗๕๐,๘๘๑,๐๐๐ ๙๑๖,๗๒๘,๐๐๐



๑-๗

๒.๔  รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม (รายจ่ายที่ไม่นำไปตั้งงบประมาณ)

จ่ายจาก รายการ ปีงบประมาณ 
๒๕๕๔

ปีงบประมาณ 
๒๕๕๕

๑ . เงินอุดหนุนทั่วไป  - แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๐.๐๐ ๐.๐๐

 - แผนงานการศึกษา ๐.๐๐ ๐.๐๐

 - แผนงานสาธารณสุข ๐.๐๐ ๐.๐๐

 - แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๐.๐๐ ๐.๐๐

 - แผนงานเคหะและชุมชน ๐.๐๐ ๐.๐๐

๒ . เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  - แผนงานการศึกษา ๑๗๖,๙๙๐,๙๖๑.๓๓ ๑๐๙,๓๖๓,๕๐๓.๘๗

 - แผนงานเคหะและชุมชน ๑๑๔,๐๘๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐

 - แผนงานการพาณิชย์ ๒๕๖,๔๑๓,๒๕๐.๐๐ ๒๐๙,๔๖๘,๕๙๓.๔๙

 - แผนงานงบกลาง ๗๒,๒๘๓,๗๔๔.๐๐ ๗๖,๘๖๐,๐๘๐.๐๐

๓ . เงินอุดหนุนโครงการ

ถ่ายโอนงาน/กิจกรรม

บริการสาธารณะ

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป ๔๒๙,๖๓๗.๗๐ ๒๙๑,๖๒๖.๐๐

 - แผนงานการศึกษา ๐.๐๐ ๐.๐๐

 - แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๐.๐๐ ๐.๐๐

 - แผนงานเคหะและชุมชน ๐.๐๐ ๐.๐๐

 - แผนงานการพาณิชย์ ๓๔๑,๐๘๒.๐๐ ๐.๐๐

 - แผนงานงบกลาง ๔๕๑,๓๑๑.๑๒ ๓๔๘,๔๑๐.๓๔

๔ . เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม  - แผนงานบริหารงานทั่วไป ๗,๘๓๕,๖๓๐.๘๐ ๔,๖๓๔,๘๙๑.๒๕

 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๘๒๕,๕๔๒.๖๕ ๕๘๐,๐๒๖.๗๕

 - แผนงานการศึกษา ๖,๖๘๔,๔๑๙.๕๐ ๔,๘๘๒,๕๐๐.๐๐

 - แผนงานสาธารณสุข ๑,๑๑๑,๙๔๓.๐๐ ๑,๑๑๔,๐๐๐.๐๐

 - แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๐.๐๐ ๕๗,๗๙๒.๔๐

 - แผนงานเคหะและชุมชน ๒๖,๑๙๓,๐๖๒.๘๒ ๕๕,๒๔๗,๖๙๐.๖๗

 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๐.๐๐ ๑๘,๙๙๐.๐๐

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒๐,๕๑๐,๖๔๗.๖๓ ๑,๒๖๖,๖๗๙.๐๐

 - แผนงานการพาณิชย์ ๑๖,๗๘๓,๒๐๑.๕๒ ๖,๖๘๘,๘๒๘.๘๒

 - แผนงานงบกลาง ๑๔,๖๗๘,๖๑๙.๒๕ ๕๘๐,๔๔๐.๐๐

                รวม ๗๑๕,๖๑๓,๐๕๓.๓๒ ๔๗๑,๔๐๔,๐๕๒.๕๙



๑-๘

๒.๕  รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

               รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา

    รับจริง  
 ปี ๒๕๕๔ด้าน / แผนงาน

  งบประมาณ   
ปี ๒๕๕๕

  งบประมาณ  
ปี ๒๕๕๖

หมาย
เหตุ

รายได้ ๒๐๔,๕๖๐,๑๓๒ ๖๕ ๒๒๕,๔๓๕,๐๐๐ ๒๕๐,๑๕๐,๐๐๐

  - ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ ๑๔๙,๕๔๓,๙๗๙ ๗๔ ๑๔๗,๖๐๐,๐๐๐ ๑๖๐,๒๐๐,๐๐๐

  - ค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธาร ๒,๖๑๘,๑๓๘ - ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐

  - ค่าบริการประจำเดือน ๕,๔๔๒,๘๒๐ - ๖,๒๔๐,๐๐๐ ๖,๘๔๐,๐๐๐

  - ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ ๑,๓๕๘,๗๑๕ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐

  - ค่าแรง ๑,๐๖๔,๙๘๑ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐

  - ค่าตรวจ ๑,๐๔๗,๔๒๕ - ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐

  - ค่าขายเศษของ ๔๖๗,๒๘๙ ๗๒ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

  - ค่าปรับ ๓๙,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

  - ค่าเบ็ดเตล็ด ๔๑๘,๘๘๖ - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐

  - ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ๑,๔๒๐,๘๙๘ ๑๙ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐

  - เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ ๔๑,๑๓๘,๐๐๐ - ๖๕,๘๓๕,๐๐๐ ๗๖,๐๐๐,๐๐๐

                                       รวม ๒๐๔,๕๖๐,๑๓๒ ๖๕ ๒๒๕,๔๓๕,๐๐๐ ๒๕๐,๑๕๐,๐๐๐

              รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา

    จ่ายจริง 
  ปี ๒๕๕๔หมวด

  งบประมาณ  
ปี ๒๕๕๕

  งบประมาณ  
ปี ๒๕๕๖

หมาย
เหตุ

๑. รายจ่ายงบกลาง ๓๓,๑๒๖,๑๒๙ ๖๒ ๕๘,๕๐๙,๙๐๐ ๖๓,๖๙๖,๗๐๐

๒. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ๑๕,๐๐๐,๖๘๓ ๓๓ ๑๕,๗๙๗,๖๐๐ ๑๖,๔๒๓,๕๐๐

๓. หมวดค่าจ้างชั่วคราว ๑๐,๗๙๕,๕๑๓ ๙๘ ๑๒,๘๓๖,๔๐๐ ๑๗,๐๙๓,๓๐๐

๔. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ๕๕,๗๑๕,๒๙๐ ๑๑ ๕๘,๗๕๔,๕๐๐ ๖๒,๖๕๔,๔๐๐

๕. หมวดค่าสาธารณูปโภค ๗๒,๕๘๔,๙๕๗ ๙๓ ๗๘,๑๘๕,๒๐๐ ๙๐,๐๗๕,๒๐๐

๖. หมวดรายจ่ายอื่น ๐ - ๐ ๐

๗. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑๖,๒๑๔,๐๐๐ - ๑,๓๕๐,๐๐๐ ๒๐๑,๐๐๐

                                       รวม ๒๐๓,๔๓๖,๕๗๔ ๙๗ ๒๒๕,๔๓๓,๖๐๐ ๒๕๐,๑๔๔,๑๐๐



๑-๙

๒.๕  รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

               รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๑

    รับจริง  
 ปี ๒๕๕๔ด้าน / แผนงาน

  งบประมาณ   
ปี ๒๕๕๕

  งบประมาณ  
ปี ๒๕๕๖

หมาย
เหตุ

รายได้ ๓๓,๔๕๓,๐๘๕ ๓๐ ๓๗,๐๐๓,๕๐๐ ๔๙,๐๐๓,๕๐๐

  - ดอกเบี้ยรับจำนำ   ๓๐,๔๒๓,๐๗๑ - ๓๓,๐๐๐,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐,๐๐๐

  - ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร    ๖๔ ๓๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐

  - กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด   ๓,๐๒๙,๙๕๐ - ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐

  - รายได้เบ็ดเตล็ด ๐ - ๕๐๐ ๕๐๐

เงินได้อื่น ๒๔,๕๐๐,๐๐๐ - ๒๘,๕๐๐,๐๐๐ ๓๒,๕๐๐,๐๐๐

  - เงินรางวัลประจำปี ๑๕% ๓,๖๗๕,๐๐๐ - ๔,๒๗๕,๐๐๐ ๔,๘๗๕,๐๐๐

  - เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ๓๐% ๗,๓๕๐,๐๐๐ - ๘,๕๕๐,๐๐๐ ๙,๗๕๐,๐๐๐

  - เงินทุนดำเนินการ ๕๕% ๑๓,๔๗๕,๐๐๐ - ๑๕,๖๗๕,๐๐๐ ๑๗,๘๗๕,๐๐๐

                                       รวม ๕๗,๙๕๓,๐๘๕ ๓๐ ๖๕,๕๐๓,๕๐๐ ๘๑,๕๐๓,๕๐๐

              รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๑

    จ่ายจริง 
  ปี ๒๕๕๔หมวด

  งบประมาณ  
ปี ๒๕๕๕

  งบประมาณ  
ปี ๒๕๕๖

หมาย
เหตุ

๑. รายจ่ายงบกลาง ๑,๕๕๘,๐๔๖ ๑๐ ๓,๐๗๖,๒๐๐ ๑๕,๙๙๙,๐๐๐

๒. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ๒,๕๕๘,๕๐๘ - ๓,๑๒๗,๑๐๐ ๓,๓๒๗,๑๐๐

๓. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ๑,๕๐๗,๒๑๒ ๕๙ ๒,๐๙๑,๙๐๐ ๒,๑๔๔,๑๐๐

๔. หมวดค่าสาธารณูปโภค ๑๐๓,๙๘๔ ๘๕ ๑๘๕,๐๐๐ ๑๗๙,๐๐๐

๕. หมวดรายจ่ายอื่น ๑๓๗,๑๐๐ - ๑๕๙,๒๐๐ ๑๗๒,๒๐๐

๖. รายจ่ายจากกำไรสุทธิ ๒๔,๕๐๐,๐๐๐ - ๒๙,๐๙๖,๐๐๐ ๓๒,๕๐๐,๐๐๐

๗. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๐ - ๑๒๗,๖๐๐ ๒๘,๐๐๐

                                       รวม ๓๐,๓๖๔,๘๕๑ ๕๔ ๓๗,๘๖๓,๐๐๐ ๕๔,๓๔๙,๔๐๐



๑-๑๐

๒.๕  รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

               รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๒

    รับจริง  
 ปี ๒๕๕๔ด้าน / แผนงาน

  งบประมาณ   
ปี ๒๕๕๕

  งบประมาณ  
ปี ๒๕๕๖

หมาย
เหตุ

รายได้ ๓๐,๐๔๓,๑๘๓ ๑๐ ๓๑,๒๐๕,๕๐๐ ๔๕,๐๐๕,๕๐๐

  - ดอกเบี้ยรับจำนำ   ๒๖,๗๑๒,๓๖๔ - ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ ๔๑,๐๐๐,๐๐๐

  - ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร    ๒๕๔ ๑๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐

  - กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด   ๓,๓๓๐,๕๖๕ - ๓,๒๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐

  - รายได้เบ็ดเตล็ด ๐ - ๕๐๐ ๕๐๐

เงินได้อื่น ๑๘,๒๘๘,๕๒๒ ๔๑ ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐,๐๐๐

  - เงินรางวัลประจำปี ๑๕% ๒,๗๔๓,๒๗๘ ๓๖ ๓,๔๕๐,๐๐๐ ๔,๒๐๐,๐๐๐

  - เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ๓๐% ๕,๔๘๖,๕๕๖ ๗๒ ๖,๙๐๐,๐๐๐ ๘,๔๐๐,๐๐๐

  - เงินทุนดำเนินการ ๕๕% ๑๐,๐๕๘,๖๘๗ ๓๓ ๑๒,๖๕๐,๐๐๐ ๑๕,๔๐๐,๐๐๐

                                       รวม ๔๘,๓๓๑,๗๐๕ ๕๑ ๕๔,๒๐๕,๕๐๐ ๗๓,๐๐๕,๕๐๐

              รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๒

    จ่ายจริง 
  ปี ๒๕๕๔หมวด

  งบประมาณ  
ปี ๒๕๕๕

  งบประมาณ  
ปี ๒๕๕๖

หมาย
เหตุ

๑. รายจ่ายงบกลาง ๓,๒๔๐,๙๗๒ ๕๗ ๔,๘๐๐,๐๐๐ ๑๖,๗๐๘,๑๐๐

๒. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ๑,๙๘๘,๕๗๖ - ๒,๔๒๗,๐๐๐ ๒,๕๔๗,๐๐๐

๓. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ๑,๒๑๙,๕๔๖ ๓๖ ๒,๐๗๕,๘๐๐ ๒,๑๘๕,๗๐๐

๔. หมวดค่าสาธารณูปโภค ๙๒,๑๗๑ ๔๑ ๑๓๗,๔๐๐ ๑๓๗,๔๐๐

๕. หมวดรายจ่ายอื่น ๑๑๕,๗๐๐ - ๑๒๕,๒๐๐ ๑๕๑,๘๐๐

๖. รายจ่ายจากกำไรสุทธิ ๑๙,๖๖๙,๔๙๐ ๙๕ ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ ๒๘,๖๑๕,๓๐๐

๗. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๐ - ๙๐,๖๐๐ ๑๔๓,๓๐๐

                                       รวม ๒๖,๓๒๖,๔๕๗ ๒๙ ๓๒,๖๕๖,๐๐๐ ๕๐,๔๘๘,๖๐๐



๑-๑๑

๒.๕  รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

               รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๓

    รับจริง  
 ปี ๒๕๕๔ด้าน / แผนงาน

  งบประมาณ   
ปี ๒๕๕๕

  งบประมาณ  
ปี ๒๕๕๖

หมาย
เหตุ

รายได้ ๒๑,๖๐๙,๒๗๑ ๗๕ ๑๙,๕๐๑,๐๐๐ ๒๔,๖๐๑,๐๐๐

  - ดอกเบี้ยรับจำนำ   ๑๙,๒๒๐,๓๔๒ ๕๐ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐,๐๐๐

  - ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร    ๒๔ ๒๕ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐

  - กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด   ๒,๓๘๘,๙๐๕ - ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๖๐๐,๐๐๐

เงินได้อื่น ๑๒,๐๐๕,๒๒๒ ๒๖ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐,๐๐๐

  - เงินรางวัลประจำปี ๑๕% ๑,๘๐๐,๗๘๓ ๓๔ ๒,๕๕๐,๐๐๐ ๓,๑๕๐,๐๐๐

  - เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ๓๐% ๓,๖๐๑,๕๖๖ ๖๘ ๕,๑๐๐,๐๐๐ ๖,๓๐๐,๐๐๐

  - เงินทุนดำเนินการ ๕๕% ๖,๖๐๒,๘๗๒ ๒๔ ๙,๓๕๐,๐๐๐ ๑๑,๕๕๐,๐๐๐

                                       รวม ๓๓,๖๑๔,๔๙๔ ๐๑ ๓๖,๕๐๑,๐๐๐ ๔๕,๖๐๑,๐๐๐

              รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๓

    จ่ายจริง 
  ปี ๒๕๕๔หมวด

  งบประมาณ  
ปี ๒๕๕๕

  งบประมาณ  
ปี ๒๕๕๖

หมาย
เหตุ

๑. รายจ่ายงบกลาง ๔,๒๒๔,๑๔๐ ๔๙ ๖,๔๐๐,๐๐๐ ๑๔,๙๐๐,๐๐๐

๒. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ๑,๑๗๙,๕๘๐ ๘๗ ๑,๘๑๐,๐๐๐ ๒,๐๑๐,๐๐๐

๓. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ๗๑๕,๗๑๑ ๒๑ ๑,๖๖๘,๕๐๐ ๒,๐๖๘,๕๐๐

๔. หมวดค่าสาธารณูปโภค ๗๔,๗๑๙ ๓๕ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐

๕. หมวดรายจ่ายอื่น ๗๗,๓๐๐ - ๙๓,๘๐๐ ๑๑๐,๗๐๐

๖. รายจ่ายจากกำไรสุทธิ ๑๒,๐๐๕,๒๒๒ ๒๖ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐,๐๐๐

๗. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๗๐,๖๐๐ - ๔๕,๐๕๐ ๐

                                       รวม ๑๘,๓๔๗,๒๗๔ ๑๘ ๒๗,๑๔๗,๓๕๐ ๔๐,๒๑๙,๒๐๐



๑-๑๒

๒.๕  รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

               รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งแห่งที่ ๑

    รับจริง  
 ปี ๒๕๕๔ด้าน / แผนงาน

  งบประมาณ   
ปี ๒๕๕๕

  งบประมาณ  
ปี ๒๕๕๖

หมาย
เหตุ

รายได้ ๒,๗๕๖,๐๕๓ ๔๖ ๒,๙๗๘,๘๐๐ ๒,๗๘๖,๘๐๐

  - ค่าบริการสถานีขนส่ง ๑,๘๑๔,๒๔๘ - ๑,๙๕๐,๐๐๐ ๑,๙๕๐,๐๐๐

  - ค่าบริการห้องสุขา ๑๖๕,๐๐๐ - ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐

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

  - ค่าบริการติดตั้งป้ายโฆษณา ๐ - ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐

  - ค่าเช่าทรัพย์สินอื่นๆ ๐ - ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐

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

  - ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ๗,๓๙๐ ๗๓ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

  - รายได้เบ็ดเตล็ด ๒๘๒,๖๑๔ ๗๓ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐

  - เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ ๓๒๐,๐๐๐ - ๔๕๒,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐

                                       รวม ๒,๗๕๖,๐๕๓ ๔๖ ๒,๙๗๘,๘๐๐ ๒,๗๘๖,๘๐๐

              รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งแห่งที่ ๑

    จ่ายจริง 
  ปี ๒๕๕๔หมวด

  งบประมาณ  
ปี ๒๕๕๕

  งบประมาณ  
ปี ๒๕๕๖

หมาย
เหตุ

๑. รายจ่ายงบกลาง ๕๖,๓๖๔ - ๑๑๘,๒๐๐ ๑๐๑,๘๐๐

๒. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ๓๖๖,๙๓๐ - ๔๐๙,๓๐๐ ๔๒๙,๘๐๐

๓. หมวดค่าจ้างชั่วคราว ๕๖๓,๖๔๐ - ๖๓๑,๗๐๐ ๕๔๐,๐๐๐

๔. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ๑,๐๗๙,๓๑๕ ๑๖ ๑,๒๗๙,๐๐๐ ๑,๒๒๙,๐๐๐

๕. หมวดค่าสาธารณูปโภค ๕๓๙,๘๘๒ ๓๗ ๔๙๐,๐๐๐ ๔๖๐,๐๐๐

๖. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๐ - ๕๐,๐๐๐ ๒๔,๖๐๐

                                       รวม ๒,๖๐๖,๑๓๑ ๕๓ ๒,๙๗๘,๒๐๐ ๒,๗๘๕,๒๐๐



๑-๑๓

๒.๖ รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการของเทศบาลนคร
นครราชสีมา ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

ก. ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคคลากรของงบประมาณรายจ่าย

            ๑. เงินเดือน ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น ๒๐๘,๕๙๔,๔๐๐   บาท
            ๒. ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น ๒๘,๙๓๐,๓๐๐   บาท
            ๓. เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้กับพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๒๐,๗๙๘,๖๐๐   บาท
            ๔. ค่ารักษาพยาบาล ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๑,๒๔๐,๐๐๐   บาท
            ๕. ค่าเช่าบ้าน ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น ๒,๓๙๔,๘๐๐   บาท
            ๖. ค่าช่วยเหลือบุตร ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น ๐   บาท
            ๗. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น ๒,๔๖๓,๐๐๐   บาท
            ๘. ค่าป่วยการ ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น ๕,๗๙๘,๖๐๐   บาท
            ๙. เงินประจำตำแหน่งต่างๆ ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น ๑,๘๕๖,๔๐๐   บาท
            ๑๐. เงินเพิ่มต่างๆ ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น ๓๑,๙๐๓,๒๐๐   บาท
            ๑๑. เงินช่วยค่าทำศพ ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๑๐,๐๐๐   บาท
            ๑๒. เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๖๓,๔๐๐   บาท
            ๑๓. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น ๓,๘๑๒,๕๐๐   บาท
            ๑๔. เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๐,๕๐๑,๓๐๐   บาท
            ๑๕. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๕,๑๒๖,๖๐๐   บาท
            ๑๖. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น ๓,๑๐๐,๐๐๐   บาท

          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๖,๗๙๓,๑๐๐   บาท

หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ  ๓๓.๙๘  ของประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖



ก. รายจ่ายที่ใช้จ่ายในการพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๑-๑๔

ลำดับ ชื่อโครงการ จำนวนเงิน ปรากฏในแผนงาน หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

๑ ค่าก่อสร้างสถานีดับเพลิงย่อย สาขาโฮมแลนด์

เทศบาลนครนครราชสีมา

๕,๐๐๐,๐๐๐ การรักษาความสงบ 

ภายใน

สำนักปลัดเทศบาล

๒ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานสถานีดับเพลิง  

ย่อย แห่งที่ ๑ (สถานีดับเพลิงสุรนารายณ์)

๕๘๗,๐๐๐ การรักษาความสงบ 

ภายใน

สำนักปลัดเทศบาล

๓ ค่าปรับปรุงลานจอดรถและก่อสร้างโรงจอดรถ  

ดับเพลิง สถานีดับเพลิงย่อย แห่งที่ ๑

(สถานีดับเพลิงสุรนารายณ์)

๓๓๐,๐๐๐ การรักษาความสงบ 

ภายใน

สำนักปลัดเทศบาล

๔ ค่าปรับปรุงลานจอดรถยนต์ดับเพลิง

ด้านหลังสถานีดับเพลิงย่อย แห่งที่ ๑

(สถานีดับเพลิงสุรนารายณ์)

๓๓๐,๐๐๐ การรักษาความสงบ 

ภายใน

สำนักปลัดเทศบาล

๕ ค่าปรับปรุงห้องน้ำด้านบนสถานีดับเพลิงย่อย

แห่งที่ ๒ (สถานีดับเพลิงเคหะชุมชน)

๘๐,๐๐๐ การรักษาความสงบ 

ภายใน

สำนักปลัดเทศบาล

๖ ค่าปรับปรุงบริเวณชั้น ๒ อาคารสำนักการช่าง   ๙๐๐,๐๐๐ เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

๗ ค่าปรับปรุงสะพานลอยบริเวณหน้า  

โรงเรียนมารีย์วิทยา

๑,๓๒๐,๐๐๐ เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

๘ ค่าปรับปรุงสะพาน ค.ส.ล. ข้ามลำตะคอง    

บริเวณถนนช้างเผือก

๕,๙๗๗,๐๐๐ เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

๙ ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ

ถนนท้าวสุระ ซอย ๒/๙   เชื่อมกับถนนท้าวสุระ

ซอย ๒/๑๑ (กลางซอย)

๑๙๔,๐๐๐ เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

๑๐ ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ

ซอยลำปรุ ข้างบ้านเลขที่ ๒๒๑ และ ๒๒๑/๑

๒๔๓,๖๐๐ เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

๑๑ ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ

ถนนสืบศิริ ซอย ๒๔ แยกขวามือ ในซอย  

สุดท้าย  ข้างบ้านเลขที่ ๒๐๘๕ และบ้านเลขที่

๒๐๗๙/๗    

๒๔๑,๐๐๐ เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

๑๒ ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ

ถนนมิตรภาพ ซอยตรงข้ามห้างเดอะมอลล์  

นครราชสีมา

๓,๑๔๙,๐๐๐ เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

๑๓ ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ

ถนนมิตรภาพ ซอย ๑๒/๓

๔๖๖,๐๐๐ เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

๑๔ ค่าเครื่องกั้นทางข้ามทางรถไฟอัตโนมัติ จำนวน

๓ จุด

๑๔,๕๖๔,๐๐๐ เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

๑๕ ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำตรอกเสาธง  

(จากแยกตลาดย่าโมถึงถนนมิตรภาพ)

๑,๗๖๙,๐๐๐ เคหะและชุมชน สำนักการช่าง



ก. รายจ่ายที่ใช้จ่ายในการพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๑-๑๕

ลำดับ ชื่อโครงการ จำนวนเงิน ปรากฏในแผนงาน หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

๑๖ ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนเดชอุดม   

ซอย ๑๒

๑,๕๐๐,๐๐๐ เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

๑๗ ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสืบศิริ ซอย ๓

ถึงหนองแก้ช้าง

๑,๖๐๐,๐๐๐ เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

๑๘ ค่าปรับปรุงรางระบายน้ำ ข้างโฮมโปร

(ถนนบายพาส)

๑๕,๐๐๐,๐๐๐ เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

๑๙ ค่าปรับปรุงระบบระบายน้ำประตูระบายน้ำ  

ข่อยงาม

๑๘,๐๐๐,๐๐๐ เคหะและชุมชน สำนักการช่าง

๒๐ ค่าปรับปรุงเคาน์เตอร์ภายในสำนักงาน  

สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒

๗๑,๐๐๐ การพาณิชย์ สถานธนานุบาล ๒

                                       รวมเป็นเงิน ๗๑,๓๒๑,๖๐๐

                      การตั้งงบประมาณรายจ่ายทั่วไปและงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ได้ตั้งรายจ่ายไว้ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย

ไว้ตามความจำเป็นโดยพิจารณากลั่นกรอง ความเหมาะสมแห่งสถานะการคลังของท้องถิ่นปัจจุบันเป็นแนวดำเนินการ

เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าและสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี

                       ในโอกาสนี้  จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

เพื่อสภาเทศบาลนครนครราชสีมาได้โปรดพิจารณาต่อไป

นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา



 

 

(สําเนา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   

 

ส่วนท่ี ๒ 

เทศบัญญัติ 
เร่ือง 

งบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ของ 
เทศบาลนครนครราชสีมา 

  



๒-๑

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

ของเทศบาลนครนครราชสีมา

หลักการ

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ยอดรวม ๑,๓๑๔,๗๑๔,๕๐๐   บาท

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ยอดรวม ๙๑๖,๗๒๘,๐๐๐   บาท
ด้านบริหารทั่วไป ยอดรวม ๑๒๔,๑๕๔,๗๐๐   บาท
          - แผนงานบริหารงานทั่วไป ยอดรวม ๙๔,๗๒๖,๓๐๐   บาท
          - แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม ๒๙,๔๒๘,๔๐๐   บาท
ด้านบริการชุมชนและสังคม ยอดรวม ๖๓๕,๗๗๘,๑๐๐   บาท
          - แผนงานการศึกษา ยอดรวม ๓๒๑,๐๙๐,๒๐๐   บาท
          - แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม ๓๓,๘๖๙,๕๐๐   บาท
          - แผนงานสังคมสงเคราะห์ ยอดรวม ๓,๘๘๑,๙๐๐   บาท
          - แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม ๒๒๒,๐๖๐,๕๐๐   บาท
          - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม ๒๒,๒๓๑,๗๐๐   บาท
          - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม ๓๒,๖๔๔,๓๐๐   บาท
ด้านการเศรษฐกิจ ยอดรวม ๓๔,๐๐๗,๗๐๐   บาท
          - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม ๓๑,๖๖๕,๗๐๐   บาท
          - แผนงานการพาณิชย์ ยอดรวม ๒,๓๔๒,๐๐๐   บาท
ด้านการดำเนินงานอื่น ยอดรวม ๑๒๒,๗๘๗,๕๐๐   บาท
          - แผนงานงบกลาง ยอดรวม ๑๒๒,๗๘๗,๕๐๐   บาท

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ยอดรวม ๓๙๗,๙๘๖,๕๐๐   บาท
ด้านการเศรษฐกิจ ยอดรวม ๒๘๖,๕๘๐,๙๐๐   บาท
          - แผนงานการพาณิชย์ ยอดรวม ๒๘๖,๕๘๐,๙๐๐   บาท
ด้านการดำเนินงานอื่น ยอดรวม ๑๑๑,๔๐๕,๖๐๐   บาท
          - แผนงานงบกลาง ยอดรวม ๖๓,๗๙๘,๕๐๐   บาท
          - แผนงานบริหาร ยอดรวม ๔๗,๖๐๗,๑๐๐   บาท

เหตุผล

                 เพื่อให้หน่วยงานต่างๆได้มีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สำหรับใช้เป็นหลักในการใช้จ่ายเงิน  ของเทศบาล  จึงขอเสนอเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย                       
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  เพื่อสภาเทศบาลพิจารณาเห็นชอบต่อไป
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 (สำเนา) 
เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
ของเทศบาลนครนครราชสีมา

             โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ อาศัยอำนาจ 
ตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖  มาตรา ๖๕ เทศบาลนครนครราชสีมา  จึงตรา
เทศบัญญัตินี้ขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครนครราชสีมา และโดยความเห็นชอบของ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า "เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖"

ข้อ ๒. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕  เป็นต้นไป

ข้อ ๓. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น           
         ๑,๓๑๔,๗๑๔,๕๐๐  บาท   โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน

ข้อ ๔. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป   ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น  ๙๑๖,๗๒๘,๐๐๐  บาท  

ด้านบริหารทั่วไป ยอดรวม ๑๒๔,๑๕๔,๗๐๐   บาท
          - แผนงานบริหารงานทั่วไป ยอดรวม ๙๔,๗๒๖,๓๐๐   บาท
          - แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม ๒๙,๔๒๘,๔๐๐   บาท
ด้านบริการชุมชนและสังคม ยอดรวม ๖๓๕,๗๗๘,๑๐๐   บาท
          - แผนงานการศึกษา ยอดรวม ๓๒๑,๐๙๐,๒๐๐   บาท
          - แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม ๓๓,๘๖๙,๕๐๐   บาท
          - แผนงานสังคมสงเคราะห์ ยอดรวม ๓,๘๘๑,๙๐๐   บาท
          - แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม ๒๒๒,๐๖๐,๕๐๐   บาท
          - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม ๒๒,๒๓๑,๗๐๐   บาท
          - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม ๓๒,๖๔๔,๓๐๐   บาท
ด้านการเศรษฐกิจ ยอดรวม ๓๔,๐๐๗,๗๐๐   บาท
          - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม ๓๑,๖๖๕,๗๐๐   บาท
          - แผนงานการพาณิชย์ ยอดรวม ๒,๓๔๒,๐๐๐   บาท
ด้านการดำเนินงานอื่น ยอดรวม ๑๒๒,๗๘๗,๕๐๐   บาท
          - แผนงานงบกลาง ยอดรวม ๑๒๒,๗๘๗,๕๐๐   บาท

 -  ทั้งนี้ตามรายละเอียดที่ปรากฏในส่วนที่ ๓ 
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ข้อ ๕. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ   ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น ๓๙๗,๙๘๖,๕๐๐ บาท

ด้านการเศรษฐกิจ ยอดรวม ๒๘๖,๕๘๐,๙๐๐   บาท
        - แผนงานการพาณิชย์ ยอดรวม ๒๘๖,๕๘๐,๙๐๐   บาท
ด้านการดำเนินงานอื่น ยอดรวม ๑๑๑,๔๐๕,๖๐๐   บาท
        - แผนงานงบกลาง ยอดรวม ๖๓,๗๙๘,๕๐๐   บาท
        - แผนงานบริหาร ยอดรวม ๔๗,๖๐๗,๑๐๐   บาท

 -  ทั้งนี้ตามรายละเอียดที่ปรากฏในส่วนที่ ๔ 

ข้อ ๖. ให้นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบ    
         ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล 

ข้อ ๗. ให้นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา  มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

(ลงนาม) สุรวุฒิ  เชิดชัย
(นายสุรวุฒิ เชิดชัย)

นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา   

เห็นชอบ

(ลงนาม) สุชาติ  นพวรรณ
(นายสุชาติ นพวรรณ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา



 

ส่วนท่ี ๓ 
 
 
 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 
 

ของ 
 

เทศบาลนครนครราชสีมา 
 

   -  ประมาณการรายรับ 
     -  รายจ่ายตามแผนงาน 
     -  รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน 
 
 



ประมาณการรายรับ
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ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖

เทศบาลนครนครราชสีมา
อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา

          รายรับปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ประมาณการไว้ รวมทั้งสิ้น ๙๑๖,๗๒๘,๐๐๐ บาท  แยกเป็น
  

รายได้ภาษีอากร  รวม ๕๑๙,๒๐๐,๐๐๐  บาท

๑. หมวดภาษีอากร รวม ๑๑๗,๘๐๐,๐๐๐  บาท  แยกเป็น

       ๑.๑ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   จำนวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

โดยตั้งตามบัญชีคุมผู้ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน และใกล้เคียงกับ

รายรับจริงในปีงบประมาณ ๒๕๕๔

       ๑.๒ ภาษีบำรุงท้องที่   จำนวน ๑,๘๐๐,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

โดยตั้งตามบัญชีคุมผู้ชำระภาษีบำรุงท้องที่ และใกล้เคียงกับ

รายรับจริงในปีงบประมาณ ๒๕๕๔

       ๑.๓ ภาษีป้าย   จำนวน ๑๖,๐๐๐,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยตั้งตามบัญชีคุม

ผู้ชำระภาษีป้าย และใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ ๒๕๕๔

๒. หมวดภาษีจัดสรร รวม ๔๐๑,๔๐๐,๐๐๐  บาท  แยกเป็น

       ๒.๑ ภาษีมูลค่าเพิ่ม   จำนวน ๒๗๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่รัฐจัดสรรให้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔

ตั้งตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ จำนวน ๒๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และตาม

พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ ๑ ใน ๙ จำนวน ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

       ๒.๒ ภาษีธุรกิจเฉพาะ   จำนวน ๑,๔๐๐,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท  

โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่รัฐจัดสรรให้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔

       ๒.๓ ภาษีสุรา   จำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริง

ที่รัฐจัดสรรให้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔

       ๒.๔ ภาษีสรรพสามิต   จำนวน ๔๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่รัฐจัดสรรให้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕

       ๒.๕ ค่าภาคหลวงแร่   จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท
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ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริง

ที่รัฐจัดสรรให้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔

       ๒.๖ ค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม   จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริง

ที่รัฐจัดสรรให้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔

       ๒.๗ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย   

ที่ดิน   จำนวน ๖๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่รัฐจัดสรรให้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔  

  

รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร  รวม ๖๖,๕๒๘,๐๐๐  บาท

๓. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม ๑๖,๐๕๙,๒๐๐  บาท  แยกเป็น

       ๓.๑ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา   จำนวน ๙๐,๐๐๐  บาท

ตั้งประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยตั้งใกล้เคียงกับ

รายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เนื่องจากเป็นรายได้ที่

ไม่แน่นอน รัฐจัดเก็บแล้วส่งให้

       ๓.๒ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน   จำนวน ๓,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริง

ที่ได้รับในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เนื่องจากเป็นรายได้ที่ไม่แน่นอนอำเภอ

เป็นผู้จัดเก็บแล้วส่งให้

       ๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร  

จำนวน ๕๐๐,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท 

โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ ๒๕๕๕

       ๓.๔ ค่าธรรมเนียมใบรับรองอาคาร   จำนวน ๔,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท 

โดยตั้งตามรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เนื่องจาก

เป็นรายได้ที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผู้มาขออนุญาต

       ๓.๕ ค่าธรรมเนียมใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร   จำนวน ๔,๕๐๐  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยตั้งตามรายรับจริง

ที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕

       ๓.๖ ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรอง   จำนวน ๑๐๐  บาท

ตั้งประมาณการไว้ เนื่องจากมีรายได้เกิดขึ้นมาในปีงบประมาณ ๒๕๕๕

       ๓.๗ ค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต   จำนวน ๕๐๐  บาท
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ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยตั้งตามรายรับจริง

ที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เนื่องจากเป็นรายได้ที่จัดเก็บได้

ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผู้มาขออนุญาต

       ๓.๘ ค่าธรรมเนียมใบแจ้งขุดดินถมดิน   จำนวน ๒,๕๐๐  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยตั้งใกล้เคียง

กับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปี ๒๕๕๕  และเป็นการปฏิบัติตาม 

พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๖

       ๓.๙ ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย   จำนวน ๘,๓๐๐,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

โดยตั้งให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔  

       ๓.๑๐ ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล   จำนวน ๔๒๐,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท

โดยตั้งตามสัญญาทีให้เอกชนรับดำเนินการสูบสิ่งปฏิกูล 

ในอัตราค่าธรรมเนียมเดือนละ ๓๕,๐๐๐ บาท

       ๓.๑๑ ค่าธรรมเนียมปิดโปรยติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว

เพื่อการโฆษณา   จำนวน ๓๐,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เนื่องจากเป็นรายได้ที่ไม่แน่นอน

ขึ้นอยู่กับผู้มาขออนุญาต

       ๓.๑๒ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร   จำนวน ๒๓๕,๓๐๐  บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๓๒,๖๐๐ บาท

เนื่องจากปัจจุบันการรับรองเอกสารเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร

ประชาชนสามารถคัดรับรองได้ ณ สำนักทะเบียนฯ ทั่วประเทศ

       ๓.๑๓ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน ๙๐๐,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๕๑๖,๕๐๐ บาท

เนื่องจากพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ เพิ่มค่าธรรมเนียมบัตรหายบัตรชำรุด เปลี่ยนบัตร

จากราคา ๒๐ บาท เป็นราคา ๑๐๐ บาท

       ๓.๑๔ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   จำนวน ๑๕,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เนื่องจากสถานประกอบการ

มีจำนวนเท่าเดิม

       ๓.๑๕ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์   จำนวน ๓๐,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท 

โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕

เนื่องจากเป็นรายได้ที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผู้มาขอจดทะเบียนพาณิชย์

       ๓.๑๖ ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก   จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท



๓-๔

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริง

ที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕

       ๓.๑๗ ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของบ้านเมือง   จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยตั้งใกล้เคียงกับยอด

ค่าปรับกึ่งหนึ่งของปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท. ๐๓๑๓/ว ๑๕๒๑ ลว. ๒ ก.ค. ๓๕ และเป็นรายได้ที่ไม่แน่นอน

ขึ้นอยู่กับการจับกุมและจำนวนผู้ฝ่าฝืนตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดฯ

       ๓.๑๘ ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร   จำนวน ๓,๖๐๐  บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๑,๒๐๐ บาท 

เนื่องจากในปัจจุบันประชาชนสามารถคัดรับรองเอกสารได้ 

ณ สำนักงานทะเบียนฯ ทั่วประเทศ และการทำผิดตาม พ.ร.บ. 

งานทะเบียนราษฎรฯ ประชาชนมีความเข้าใจในการปฎิบัติตาม

กฏหมายระเบียบได้ถูกต้องมากขึ้น

       ๓.๑๙ ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน ๗๒,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๒๕,๗๐๐ บาท 

เนื่องจากพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ ลดค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน

ทุกกรณี ไม่เกิน ๑๐๐ บาท และผู้ขอมีบัตรภายในระยะเวลาที่

กฎหมายกำหนดมากขึ้น

       ๓.๒๐ ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข   จำนวน ๔๑,๒๐๐  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริง

ที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เนื่องจากเป็นรายได้ที่จัดเก็บได้

ไม่แน่นอน

       ๓.๒๑ ค่าปรับการผิดสัญญา   จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕

เนื่องจากเป็นรายได้ที่จัดเก็บได้ไม่แน่นอน

       ๓.๒๒ ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย   จำนวน ๕๐,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท 

โดยตั้งจากจำนวนผู้ที่ขออนุญาต จำนวน ๑๐ ราย ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท

       ๓.๒๓ ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน   จำนวน ๒๘,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยตั้งตามจำนวน

ผู้ขออนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชนในเขตเทศบาล จำนวน 

๑๔ ราย ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท

       ๓.๒๔ ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  

จำนวน ๕๓๐,๐๐๐  บาท



๓-๕

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๒,๒๐๐ บาท

เนื่องจากมีผู้ประกอบกิจการมากขึ้น มีสถานที่จำหน่ายอาหาร

หรือสะสมอาหาร แยกเป็นพื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร จำนวน 

๑,๓๐๐ ราย เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท พื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 

จำนวน ๑๐๐ ราย เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท

       ๓.๒๕ ค่าใบอนุญาตให้ตั้งแผงลอย   จำนวน ๘๕,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จากผู้ประกอบการค้าแผงลอย

จำนวน ๘๕๐ ราย ๆ ละ ๑๐๐ บาท

       ๓.๒๖ ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย   

ต่อสุขภาพ   จำนวน ๑,๑๑๖,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๑๖,๐๐๐ บาท

จากผู้ประกอบการค้า จำนวน ๑,๓๒๖ ราย และการจัดเก็บค่าธรรมเนียม

มีหลายอัตรา 

       ๓.๒๗ ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร   จำนวน ๑๕,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท 

โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

เนื่องจากเป็นรายได้ที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผู้มาขออนุญาต

       ๓.๒๘ ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง   จำนวน ๕๐,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยตั้งใกล้เคียงกับ

รายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เนื่องจากเป็นรายได้

ที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผู้มาขออนุญาต

       ๓.๒๙ ค่าใบอนุญาตอื่นๆ   จำนวน ๓๓,๕๐๐  บาท

ตั้งประมาณการไว้เป็นปีแรก จากภารกิจถ่ายโอนจัดเก็บค่าธรรมเนียม

การขอใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาต จัดตั้งสถานีบริการน้ำมัน

เชื้อเพลิงหรือสถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง (ปั๊มน้ำมัน) ตาม พ.ร.บ.

ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒

๔. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม ๑๑,๖๒๑,๐๐๐  บาท  แยกเป็น

       ๔.๑ ค่าเช่าที่ดิน   จำนวน ๓๖๐,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยตั้งตามสัญญาเช่า

ที่ตั้งโรงเพลงโคราช จำนวน ๓ ราย เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ต่อเดือน

       ๔.๒ ค่าเช่าศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง   จำนวน ๑๔๐,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยตั้งตามสัญญาเช่า

ศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง

       ๔.๓ ค่าเช่าส้วมสาธารณะ   จำนวน ๓๔๘,๐๐๐  บาท



๓-๖

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 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 ๙๑๗,๔๐๐  บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๕๔๙,๖๐๐ บาท

โดยตั้งตามสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์ จำนวน ๑๑ ราย อัตราค่าเช่า

รวมเป็นเงิน ๗๖,๔๕๐ บาท ต่อเดือน

       ๔.๕ ค่าเช่าแผงตลาดเทศบาล   จำนวน ๒,๗๙๘,๓๐๐  บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๑๐,๖๐๐ บาท 

โดยตั้งตามสัญญาเช่าแผงตลาดเทศบาล ๒ และตลาดเทศบาล ๕

       ๔.๖ ค่าเช่าร้านแผงลอย   จำนวน ๗๘๔,๘๐๐  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๕๕  โดยตั้งตามสัญญาเช่า

แผงขายดอกไม้ธูปเทียนและเครื่องสักการะบูชาท้าวสุรนารีในอัตรา

เดือนละ ๖๕,๔๐๐ บาท

       ๔.๗ ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.   จำนวน ๔๐๐,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท

โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณ ๒๕๕๔

       ๔.๘ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร   จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

โดยตั้งจากการคำนวณอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่มีการผันผวนขึ้นลง

ไม่แน่นอน

       ๔.๙ เงินปันผลจากโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน   จำนวน ๒,๕๐๐  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยตั้งตามรายรับที่โรงพิมพ์ฯ

เคยจัดส่งให้

       ๔.๑๐ ค่าเช่ารถสุขาเคลื่อนที่   จำนวน ๑๒๐,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๔๘,๐๐๐ บาท 

โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕

เป็นรายได้ที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผู้มาขอใช้บริการ

       ๔.๑๑ ค่าเช่ารถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล   จำนวน ๕๐,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เนื่องจากคาดว่ามี

สถานประกอบการที่มาขอใช้บริการเท่าเดิม

       ๔.๑๒ รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน  

จำนวน ๗๐๐,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เนื่องจากมีการจัดเก็บ

ค่าอนุญาตต่อสัญญา และค่าธรรมเนียมโอนสิทธิการเช่า โดยตั้ง

ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕
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๕. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์ รวม ๒๔,๔๕๐,๐๐๐  บาท  แยกเป็น

       ๕.๑ เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากสถานธนานุบาล   จำนวน ๒๔,๔๕๐,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท

โดยตั้งในอัตราร้อยละ ๓๐ ของกำไรสุทธิ ปี ๒๕๕๕ จากสถานธนานุบาล

แห่งที่ ๑ จำนวน ๙,๗๕๐,๐๐๐ บาท จากสถานธนานุบาล แห่งที่ ๒ 

ในอัตราร้อยละ ๓๐ ของกำไรสุทธิ ปี ๒๕๕๕  จำนวน ๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท

จากสถานธนานุบาล แห่งที่ ๓ ในอัตราร้อยละ ๓๐ ของกำไรสุทธิ ปี ๒๕๕๕

จำนวน ๖,๓๐๐,๐๐๐ บาท

๖. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม ๑๔,๓๙๗,๘๐๐  บาท  แยกเป็น

       ๖.๑ เงินที่มีผู้อุทิศให้   จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริง

ที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔

       ๖.๒ ค่าขายแบบแปลน   จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยตั้งใกล้เคียงกับ

รายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เนื่องจากเป็นรายได้

ที่จัดเก็บได้ไม่แน่นอน

       ๖.๓ ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง   จำนวน ๑๒,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริง

ที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เนื่องจากเป็นรายได้ที่จัดเก็บได้

ไม่แน่นอน

       ๖.๔ ค่าซ่อมผิวถนน   จำนวน ๕๐,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยตั้งใกล้เคียงกับ

รายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เนื่องจากเป็นรายได้

ที่จัดเก็บได้ไม่แน่นอน

       ๖.๕ ค่ารักษาความสะอาดตลาดสาธารณะ   จำนวน ๓,๘๗๕,๘๐๐  บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๖๗,๐๐๐ บาท

โดยตั้งตามสัญญาอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าบริเวณจุดผ่อนผันต่าง ๆ

ที่เทศบาลกำหนดขึ้น ๗ จุด ได้แก่ จุดผ่อนผันไนท์บาซาร์  ถนนมนัส

ถนนจอมพล  ถนนสุรนารายณ์ ถนนช้างเผือก ถนนสุรนารี ถนนกุดั่น

ซอยสุขมาศ และจุดผ่อนผันถนนมุขมนตรี

       ๖.๖ เงินชดเชยค่าเสียหาย   จำนวน ๑๐,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริง

ที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เนื่องจากเป็นรายได้ที่จัดเก็บได้

ไม่แน่นอน

       ๖.๗ ค่าจำหน่ายเศษของ   จำนวน ๓๐๐,๐๐๐  บาท



๓-๘

ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 

เนื่องจากเป็นรายได้ที่จัดเก็บได้ไม่แน่นอน

       ๖.๘ ค่าทดสอบวัสดุ   จำนวน ๕๐,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยตั้งตามรายรับจริง

ที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เนื่องจากเป็นรายได้ที่จัดเก็บได้

ไม่แน่นอน

       ๖.๙ ค่าจำหน่ายกระแสไฟฟ้า   จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๙,๐๗๙,๐๐๐ บาท 

เป็นรายได้จากการเดินระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย

จากศูนย์กำจัดขยะชุมชนเทศบาลนครนครราชสีมา

       ๖.๑๐ รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ   จำนวน ๑๐๐,๐๐๐  บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริง

ที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เนื่องจากเป็นรายได้ที่จัดเก็บได้

ไม่แน่นอน

  

เงินช่วยเหลือ  รวม ๓๓๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท

๗. หมวดเงินอุดหนุน รวม ๓๓๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  แยกเป็น

       ๗.๑ เงินอุดหนุนทั่วไปของเทศบาล   จำนวน ๓๓๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท

ประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๑๔๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

โดยตั้งตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๑๕๙๒ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕  ให้จัดทำ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป 

รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา (เงินเดือนครู 

และค่าจ้างประจำ) โดยประมาณรายรับให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์

การจัดสรร



รายจายตามแผนงาน
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖

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
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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 ๕๕,๕๒๔,๒๐๐      บาท
กองวิชาการและแผนงาน งบประมาณรวม ๑๖,๓๘๒,๓๐๐      บาท
สำนักการคลัง งบประมาณรวม ๒๒,๘๑๙,๘๐๐      บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖

เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

๓-๑๑

งาน เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ

ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รวม หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

รหัส
บัญชี

-งานบริหารทั่วไป ๒๑,๙๘๒,๒๐๐ ๓,๔๗๔,๓๐๐ ๒๕,๓๗๗,๗๐๐ ๔,๒๔๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๐ ๕๕,๕๒๔,๒๐๐ สำนักปลัดเทศบาล ๑๑๑

-งานวางแผนสถิติและวิชาการ ๕,๒๓๐,๑๐๐ ๑,๓๔๑,๒๐๐ ๙,๗๓๑,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๑๖,๓๘๒,๓๐๐ กองวิชาการและ 

แผนงาน

๑๑๒

-งานบริหารงานคลัง ๑๔,๔๕๐,๘๐๐ ๓,๙๒๔,๕๐๐ ๔,๔๔๔,๕๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๒,๘๑๙,๘๐๐ สำนักการคลัง ๑๑๓

          รวมจ่ายทั้งสิ้น ๔๑,๖๖๓,๑๐๐ ๘,๗๔๐,๐๐๐ ๓๙,๕๕๓,๒๐๐ ๔,๓๒๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๐ ๙๔,๗๒๖,๓๐๐



๓-๑๒

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖

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 ๒๙,๔๒๘,๔๐๐      บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖

เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๓-๑๓

งาน เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ

ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รวม หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

รหัส
บัญชี

-งานเทศกิจ ๑,๖๗๗,๕๐๐ ๑,๘๔๕,๒๐๐ ๑,๕๓๕,๔๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๕,๐๖๘,๑๐๐ สำนักปลัดเทศบาล ๑๒๒

-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย

๖,๕๗๑,๔๐๐ ๖,๒๖๖,๙๐๐ ๔,๖๗๐,๐๐๐ ๕๒๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๖,๓๒๗,๐๐๐ ๒๔,๓๖๐,๓๐๐ สำนักปลัดเทศบาล ๑๒๓

          รวมจ่ายทั้งสิ้น ๘,๒๔๘,๙๐๐ ๘,๑๑๒,๑๐๐ ๖,๒๐๕,๔๐๐ ๕๓๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๖,๓๒๗,๐๐๐ ๒๙,๔๒๘,๔๐๐



๓-๑๔

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖

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 ๓๒๑,๐๙๐,๒๐๐      บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖

เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานการศึกษา

๓-๑๕

งาน เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ

ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รวม หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

รหัส
บัญชี

-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ๕,๙๖๓,๕๐๐ ๑,๙๔๔,๐๐๐ ๒,๙๑๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๑๐,๘๔๗,๕๐๐ สำนักการศึกษา ๒๑๑

-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม

ศึกษา

๑๒๘,๘๑๓,๑๐๐ ๘,๔๙๐,๘๐๐ ๗๕,๑๔๙,๐๐๐ ๒,๒๓๐,๐๐๐ ๔๘,๗๑๓,๖๐๐ ๐ ๐ ๒๖๓,๓๙๖,๕๐๐ สำนักการศึกษา ๒๑๒

-งานระดับมัธยมศึกษา ๓,๘๓๔,๑๐๐ ๓,๖๓๖,๐๐๐ ๒๓,๙๐๕,๐๐๐ ๑,๔๔๗,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๓๓,๒๒๒,๑๐๐ สำนักการศึกษา ๒๑๓

-งานศึกษาไม่กำหนดระดับ ๑,๙๕๓,๘๐๐ ๑,๑๘๘,๐๐๐ ๘,๘๖๗,๓๐๐ ๑,๖๑๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๑๓,๖๒๔,๑๐๐ สำนักการศึกษา ๒๑๔

          รวมจ่ายทั้งสิ้น ๑๔๐,๕๖๔,๕๐๐ ๑๕,๒๕๘,๘๐๐ ๑๑๐,๘๓๑,๓๐๐ ๕,๓๒๒,๐๐๐ ๔๙,๑๑๓,๖๐๐ ๐ ๐ ๓๒๑,๐๙๐,๒๐๐



๓-๑๖

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖

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 ๓๓,๘๖๙,๕๐๐      บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖

เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานสาธารณสุข

๓-๑๘

งาน เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ

ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รวม หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

รหัส
บัญชี

-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข

๔,๖๐๕,๓๐๐ ๑,๖๕๖,๕๐๐ ๒,๒๕๗,๖๐๐ ๗๗๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๙,๒๙๔,๔๐๐ สำนักการสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

๒๒๑

-งานบริการสาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอื่น

๔,๒๕๖,๒๐๐ ๑,๗๒๘,๐๐๐ ๓,๔๔๐,๙๐๐ ๐ ๙๕๐,๐๐๐ ๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๐,๕๑๕,๑๐๐ สำนักการสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

๒๒๓

-งานศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๑,๑๗๙,๘๐๐ ๑,๑๘๘,๐๐๐ ๑,๒๗๙,๒๐๐ ๔๑๓,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๑๔,๐๖๐,๐๐๐ สำนักการสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

๒๒๔

          รวมจ่ายทั้งสิ้น ๒๐,๐๔๑,๓๐๐ ๔,๕๗๒,๕๐๐ ๖,๙๗๗,๗๐๐ ๑,๑๘๘,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ ๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๓๓,๘๖๙,๕๐๐



๓-๑๙

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖

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 ๓,๘๘๑,๙๐๐      บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖

เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานสังคมสงเคราะห์

๓-๒๐

งาน เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ

ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รวม หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

รหัส
บัญชี

-งานสวัสดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์

๑,๒๙๕,๙๐๐ ๐ ๒,๕๘๖,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓,๘๘๑,๙๐๐ กองสวัสดิการสังคม ๒๓๒

          รวมจ่ายทั้งสิ้น ๑,๒๙๕,๙๐๐ ๐ ๒,๕๘๖,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓,๘๘๑,๙๐๐



๓-๒๑

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖

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 ๖๘,๓๔๖,๘๐๐      บาท
สำนักการช่าง งบประมาณรวม ๑๕๓,๗๑๓,๗๐๐      บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖

เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานเคหะและชุมชน

๓-๒๓

งาน เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ

ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รวม หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

รหัส
บัญชี

-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน

๕,๕๗๓,๖๐๐ ๓๓๓,๒๐๐ ๑,๓๙๕,๖๐๐ ๔๒๖,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๗,๗๒๘,๔๐๐ สำนักการช่าง ๒๔๑

-งานไฟฟ้าถนน ๓,๑๖๔,๔๐๐ ๓,๑๑๔,๓๐๐ ๑,๗๔๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๒๗,๓๕๓,๑๐๐ ๓๕,๓๗๑,๘๐๐ สำนักการช่าง ๒๔๒

-งานสวนสาธารณะ ๑,๒๗๖,๔๐๐ ๕,๒๙๒,๐๐๐ ๑๔,๘๖๑,๐๐๐ ๙๕๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๒๒,๓๘๔,๔๐๐ สำนักการช่าง ๒๔๓

-งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ๒,๔๐๙,๓๐๐ ๑,๖๖๙,๗๐๐ ๑๐,๐๐๓,๐๐๐ ๔,๗๒๕,๓๐๐ ๐ ๙,๓๒๘,๐๐๐ ๑,๐๓๕,๐๐๐ ๒๙,๑๗๐,๓๐๐ สำนักการช่าง ๒๔๔

-งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ๕,๙๙๑,๑๐๐ ๓๗,๓๖๙,๕๐๐ ๒๑,๘๐๓,๒๐๐ ๓,๐๐๐ ๐ ๐ ๓,๑๘๐,๐๐๐ ๖๘,๓๔๖,๘๐๐ สำนักการสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

๒๔๔

-งานบำบัดน้ำเสีย ๒,๕๐๗,๐๐๐ ๖,๐๙๔,๘๐๐ ๖,๒๙๖,๐๐๐ ๕,๐๒๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๓๙,๑๓๖,๐๐๐ ๕๙,๐๕๘,๘๐๐ สำนักการช่าง ๒๔๕

          รวมจ่ายทั้งสิ้น ๒๐,๙๒๑,๘๐๐ ๕๓,๘๗๓,๕๐๐ ๕๖,๐๙๘,๘๐๐ ๑๑,๑๓๔,๓๐๐ ๐ ๙,๓๒๘,๐๐๐ ๗๐,๗๐๔,๑๐๐ ๒๒๒,๐๖๐,๕๐๐



๓-๒๔

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖

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 ๒๒,๒๓๑,๗๐๐      บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖

เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๓-๒๕

งาน เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ

ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รวม หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

รหัส
บัญชี

-งานบริหารทั่วไป ๑,๐๑๑,๐๐๐ ๑,๙๖๒,๓๐๐ ๒,๒๔๘,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๕,๔๗๑,๓๐๐ กองสวัสดิการสังคม ๒๕๑

-งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน

๒,๓๘๒,๖๐๐ ๐ ๘,๕๖๗,๘๐๐ ๐ ๕,๘๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๑๖,๗๖๐,๔๐๐ กองสวัสดิการสังคม ๒๕๒

          รวมจ่ายทั้งสิ้น ๓,๓๙๓,๖๐๐ ๑,๙๖๒,๓๐๐ ๑๐,๘๑๕,๘๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๕,๘๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๒๒,๒๓๑,๗๐๐



๓-๒๖

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖

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 ๓๒,๖๔๔,๓๐๐      บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖

เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

๓-๒๗

งาน เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ

ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รวม หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

รหัส
บัญชี

-งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ๑,๐๑๔,๓๐๐ ๐ ๓๑,๖๓๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓๒,๖๔๔,๓๐๐ สำนักการศึกษา ๒๖๓

          รวมจ่ายทั้งสิ้น ๑,๐๑๔,๓๐๐ ๐ ๓๑,๖๓๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓๒,๖๔๔,๓๐๐



๓-๒๘

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖

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 ๓๑,๖๖๕,๗๐๐      บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖

เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๓-๒๙

งาน เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ

ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รวม หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

รหัส
บัญชี

-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ๙,๑๐๐,๖๐๐ ๙,๓๕๐,๑๐๐ ๑๓,๒๑๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓๑,๖๖๕,๗๐๐ สำนักการช่าง ๓๑๒

          รวมจ่ายทั้งสิ้น ๙,๑๐๐,๖๐๐ ๙,๓๕๐,๑๐๐ ๑๓,๒๑๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓๑,๖๖๕,๗๐๐



๓-๓๐

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖

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 ๒,๓๔๒,๐๐๐      บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖

เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานการพาณิชย์

๓-๓๑

งาน เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ

ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รวม หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

รหัส
บัญชี

-งานตลาดสด ๓๖๑,๐๐๐ ๑,๒๙๖,๐๐๐ ๔๘๕,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๒,๓๔๒,๐๐๐ สำนักการสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

๓๓๓

          รวมจ่ายทั้งสิ้น ๓๖๑,๐๐๐ ๑,๒๙๖,๐๐๐ ๔๘๕,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๒,๓๔๒,๐๐๐



๓-๓๒

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖

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 ๑๒๒,๗๘๗,๕๐๐      บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖

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 ๐ ๑๒๒,๗๘๗,๕๐๐ สำนักปลัดเทศบาล ๔๑๑

          รวมจ่ายทั้งสิ้น ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๒๒,๗๘๗,๕๐๐



รายจายงบกลาง



๓-๓๔

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายงบกลาง

รายจ่ายงบกลาง    ตั้งไว้ ๑๒๒,๗๘๗,๕๐๐  บาท               แยกเป็น   

             ๑. รายจ่ายตามข้อผูกพัน   ตั้งไว้ ๓๔,๐๒๗,๕๐๐  บาท

          ๑.๑ ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย   ตั้งไว้ ๗๕๐,๐๐๐  บาท

โดยคำนวนตั้งจ่ายไว้ในอัตราร้อยละ ๑/๖ ของงบประมาณรายรับจริง

ประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมทุกฉบับของปีที่ผ่านมาของ

งบทั่วไป ยกเว้น เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทั่วไป 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลตามโครงการเงินกู้

ที่ใช้ในการพัฒนาเมืองหลัก เทศบาลมีงบประมาณรายรับจริงทั่วไป

ประจำปีที่ผ่านมา ๗๘๙,๑๗๖,๘๒๔ บาท หักเงินกู้ - บาท เงินจ่ายขาด

เงินสะสม - บาท เงินอุดหนุน ๑๘๘,๑๗๖,๘๒๔ บาท คงเหลือยอดคำนวน

๖๑๐,๑๖๗,๐๘๑.๘๘ บาท คิดร้อยละ ๑/๖ เป็นเงิน ๑,๐๑๖,๙๔๕.๐๓ บาท 

ตั้งจ่ายไว้ ๗๕๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 

๐๓๑๓.๔/ว ๓๘๘๙ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ ระเบียบกระทรวง

มหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับ

ค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และระเบียบสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ปรากฎในด้านการดำเนินงานอื่น 

แผนงานงบกลาง

       งานงบกลาง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน          ๗๕๐,๐๐๐  บาท

          ๑.๒ เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น     

 ที่ไม่ใช่ตำแหน่งครู   ตั้งไว้

๓,๕๗๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๒ และฉบับเพิ่มเติม
ปรากฎในด้านการดำเนินงานอื่น 

แผนงานงบกลาง

       งานงบกลาง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน          ๓,๕๗๐,๐๐๐  บาท

          ๑.๓ เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม   ตั้งไว้ ๑๐,๔๕๐,๐๐๐  บาท



๓-๓๕

สำหรับจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมโดยให้หักในอัตราร้อยละ ๑๐

ของค่าจ้างที่จ่ายให้แก่พนักงานจ้าง โดยคำนวณตามอัตราพนักงานจ้าง

ของเทศบาลนครนครราชสีมา จำนวน ๑,๐๘๐ คน

     + จ่ายจากเงินรายได้ จำนวน ๑,๐๓๔ คน เป็นเงิน ๑๐,๒๐๐,๐๐๐ บาท

     + จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๔๖ คน เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๑๐,๔๕๐,๐๐๐ บาท
ปรากฎในด้านการดำเนินงานอื่น 

แผนงานงบกลาง

       งานงบกลาง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน          ๑๐,๒๐๐,๐๐๐  บาท

       งานงบกลาง (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน          ๒๕๐,๐๐๐  บาท

          ๑.๔ ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร   ตั้งไว้ ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเครื่องหมายจราจร  การปรับปรุง 

แก้ไขสิ่งจำเป็นในด้านการจราจร  เพื่อให้เกิดความสะดวก ปลอดภัยแก่

ประชาชนทั่วไปและเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา

ซึ่งเทศบาลพิจารณาตั้งจ่ายจากรายได้ประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เช่น ค่าปรับที่ได้จากผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก ฯลฯ

จึงได้จัดทำโครงการใช้จ่ายด้านการจราจร เป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

โดยแยกดังนี้

     + เครื่องหมายจราจรประเภทบังคับ ได้แก่ เครื่องหมายหยุด ห้ามเข้า

ห้ามจอด ห้ามเลี้ยว ให้ตรงไป ให้จอดรถ เป็นต้น

     + เครื่องหมายจราจรประเภทเตือน ได้แก่ ระวังคนข้ามถนน จอดรถยนต์ 

จอดรถจักรยานยนต์ เครื่องหมายแนะนำประเภทอื่น ๆ เป็นต้น

     + จัดทำและปรับปรุงทางข้าม (ม้าลาย) ตามถนนสายต่าง ๆ

     + จัดทำเครื่องหมายเตือนบนทางเดินรถ

     + จัดทำโครงการติดตั้งกระจกโค้งพร้อมเสาตามถนน ตรอก ซอยต่าง ๆ 

ภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา

     + จัดทำ จัดหาอุปกรณ์เกี่ยวกับการจราจร เช่น กรวยยางชนิดมีแถบ

สะท้อนแสง เป็นต้น

     + ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องในด้านการจราจร

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านการดำเนินงานอื่น 

แผนงานงบกลาง

       งานงบกลาง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน          ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท

          ๑.๕ เงินทุนสำหรับการศึกษา   ตั้งไว้ ๑,๓๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินทุนการศึกษาของสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล

ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง



๓-๓๖

ปรากฎในด้านการดำเนินงานอื่น 

แผนงานงบกลาง

       งานงบกลาง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน          ๑,๓๐๐,๐๐๐  บาท

          ๑.๖ เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ   ตั้งไว้ ๓,๓๑๓,๙๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพจาก

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยการสนับสนุน

การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมการดำเนินงาน

และต้องออกสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของค่าบริการที่ได้รับจาก

กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ปรากฎในด้านการดำเนินงานอื่น 

แผนงานงบกลาง

       งานงบกลาง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน          ๓,๓๑๓,๙๐๐  บาท

          ๑.๗ เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น   ตั้งไว้ ๑๑,๖๓๔,๖๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ในอัตราร้อยละ ๒ ของรายได้ ประจำปีตามงบประมาณ

ทั่วไป ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน 

ตามนัยหนังสือกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว ๑๗๖๖

ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ซึ่งได้คำนวณจากรายได้ประจำปีตามงบประมาณ 

รายจ่ายทั่วไป จำนวน ๙๑๖,๗๒๘,๐๐๐ บาท หักด้วยเงินที่มีผู้อุทิศให้ ๔,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท เงินอุดหนุน ๓๓๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือยอดที่ นำมาคำนวณ 

๕๘๑,๗๒๘,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๒ เป็นเงิน ๑๑,๖๓๔,๕๖๐ บาท จึงตั้งจ่ายไว้ 

๑๑,๖๓๔,๖๐๐ บาท 
ปรากฎในด้านการดำเนินงานอื่น 

แผนงานงบกลาง

       งานงบกลาง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน          ๑๑,๖๓๔,๖๐๐  บาท

          ๑.๘ เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)   ตั้งไว้ ๙,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) 

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๑๖๙๗

ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
ปรากฎในด้านการดำเนินงานอื่น 

แผนงานงบกลาง

       งานงบกลาง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน          ๙,๐๐๐  บาท

       ๒. เงินสำรองจ่าย   ตั้งไว้ ๑๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ 

ข้อ ๑๙
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ปรากฎในด้านการดำเนินงานอื่น 

แผนงานงบกลาง

       งานงบกลาง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน          ๑๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท

       ๓. เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ   ตั้งไว้ ๗๖,๒๖๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการการประปา  เป็นเงิน

๗๖,๐๐๐,๐๐๐  บาท  เพื่อใช้ในกิจการประปา และสถานีขนส่ง

แห่งที่ ๑  เป็นเงิน  ๒๖๐,๐๐๐  บาท เพื่อใช้ในการบริหารงาน

ของสถานีขนส่งแห่งที่ ๑
ปรากฎในด้านการดำเนินงานอื่น 

แผนงานงบกลาง

       งานงบกลาง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน          ๗๖,๒๖๐,๐๐๐  บาท

       ๔. เงินช่วยค่าทำศพ   ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าทำศพ กรณีพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลนคร

นครราชสีมา ตายระหว่างรับราชการ
ปรากฎในด้านการดำเนินงานอื่น 

แผนงานงบกลาง

       งานงบกลาง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน          ๑๐๐,๐๐๐  บาท

       ๕. 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



สํานักปลัดเทศบาล
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  ๘๔,๙๕๒,๖๐๐   บาท แยกเป็น

- รายจ่ายประจำ  ตั้งไว้ ๗๘,๖๒๕,๖๐๐   บาท

    จ่ายจากรายได้  ตั้งไว้ ๗๘,๖๒๕,๖๐๐   บาท

    จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ตั้งไว้ ๐   บาท

- รายจ่ายเพื่อการลงทุน  ตั้งไว้ ๖,๓๒๗,๐๐๐   บาท

รายจ่ายประจำ   ตั้งไว้ ๗๘,๖๒๕,๖๐๐  บาท             แยกเป็น       

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ    ตั้งไว้ ๓๐,๒๓๑,๑๐๐  บาท

เงินเดือน    ตั้งไว้ ๒๗,๗๖๕,๑๐๐  บาท 

       - เงินเดือน / ค่าตอบแทนผู้บริหารเทศบาล   ตั้งไว้ ๓,๐๙๒,๓๐๐  บาท

            + เงินเดือนนายกเทศมนตรี / รองนายกเทศมนตรี   ตั้งไว้ ๒,๑๓๒,๓๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ ๕๕,๕๓๐ บาท

รองนายกเทศมนตรี จำนวน ๔ อัตรา ๆ ละ ๓๐,๕๔๐ บาท ต่อเดือน
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒,๑๓๒,๓๐๐ บาท

            + ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี / รองนายกเทศมนตรี  

ตั้งไว้ ๔๘๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี / รองนายกเทศมนตรี   ตั้งไว้ ๔๘๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ

๑๐,๐๐๐ บาท รองนายกเทศมนตรี จำนวน ๔ อัตรา ๆ ละ ๗,๕๐๐ บาท

ต่อเดือน
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท
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       - เงินเดือนพนักงานเทศบาล   ตั้งไว้ ๒๒,๔๗๓,๓๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  และเงินปรับปรุงเงินเดือน

ประจำปี
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๕,๘๗๓,๑๐๐ บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานเทศกิจ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐๑,๒๐๐ บาท

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖,๐๙๙,๐๐๐ บาท

       - เงินเพิ่มต่างๆ   ตั้งไว้ ๘๐๕,๕๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาล ระดับ ๙ 

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

๑๐,๐๐๐ บาท ต่อเดือน รองปลัดเทศบาล ระดับ ๘ จำนวน ๑ อัตรา ๆ ละ 

๕,๖๐๐ บาท ต่อเดือน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ระดับ ๘ เดือนละ

๕,๖๐๐ บาท เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล ผู้ได้รับเงินเดือน

หรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง เงินเพิ่มสำหรับการสู้รบ

(พ.ส.ร.) ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราวของพนักงานเทศบาล และเงินเพิ่มอื่น ๆ
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗๓๓,๓๐๐ บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗๒,๒๐๐ บาท

       - เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร   ตั้งไว้ ๔๙๔,๔๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล ระดับ ๙ เดือนละ

๑๐,๐๐๐ บาท รองปลัดเทศบาล ระดับ ๙ จำนวน ๒ อัตรา ๆ ละ

๑๐,๐๐๐ บาท ต่อเดือน รองปลัดเทศบาล ระดับ ๘ จำนวน ๑ อัตรา ๆ ละ

๕,๖๐๐ บาท และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ระดับ ๘ เดือนละ 

๕,๖๐๐ บาท
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๙๔,๔๐๐ บาท

       - เงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษาของผู้บริหาร   ตั้งไว้ ๘๙๙,๖๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือน / ค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรี เป็นเงินเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี  จำนวน 

๑ อัตรา ๆ ละ ๑๙,๔๔๐ บาท ต่อเดือน และเงินเดือนที่ปรึกษาของ

นายกเทศมนตรี จำนวน ๔ อัตรา ๆ ละ ๑๓,๘๘๐ บาท ต่อเดือน
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ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๘๙๙,๖๐๐ บาท

ค่าจ้างประจำ    ตั้งไว้ ๒,๔๖๖,๐๐๐  บาท 

       - ค่าจ้างลูกจ้างประจำ   ตั้งไว้ ๒,๓๘๖,๖๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุง

ค่าจ้างประจำปี
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๘๕๕,๓๐๐ บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานเทศกิจ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๑๔๕,๕๐๐ บาท

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๘๕,๘๐๐ บาท

       - เงินเพิ่มต่าง ๆ   ตั้งไว้ ๗๙,๔๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือน

หรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๔,๒๐๐ บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานเทศกิจ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐,๘๐๐ บาท

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๔,๔๐๐ บาท

หมวดค่าจ้างชั่วคราว    ตั้งไว้ ๑๑,๕๘๖,๔๐๐  บาท

ค่าจ้างชั่วคราว    ตั้งไว้ ๑๑,๕๘๖,๔๐๐  บาท 

       - เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง   ตั้งไว้ ๑๑,๕๘๖,๔๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง  

และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓,๔๗๔,๓๐๐ บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานเทศกิจ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๘๔๕,๒๐๐ บาท

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖,๒๖๖,๙๐๐ บาท

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    ตั้งไว้ ๓๑,๕๘๓,๑๐๐  บาท

ค่าตอบแทน    ตั้งไว้ ๑๑,๙๖๒,๕๐๐  บาท 

       - ค่าตอบแทน ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา

และเลขานุการสภา   ตั้งไว้ ๕,๗๙๘,๖๐๐  บาท
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สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล เดือนละ ๓๐,๕๔๐ บาท

รองประธานสภาเทศบาล เดือนละ ๒๔,๙๙๐ บาท และสมาชิกสภาเทศบาล

จำนวน ๒๒ อัตรา ๆ ละ ๑๙,๔๔๐ บาท ต่อเดือน
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕,๗๙๘,๖๐๐ บาท

       - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ตั้งไว้ ๑,๑๒๘,๐๐๐  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

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการสอบตามระเบียบฯ
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท

            + เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ   ตั้งไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงาน

ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลนครนครราชสีมา
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

       - ค่าเบี้ยประชุม   ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล  เมื่อมีการประชุมเพื่อ

กิจการเทศบาล เช่น การตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล การตรวจ

ร่างเทศบัญญัติ และการประชุมอื่น ๆ
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ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท

       - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   ตั้งไว้ ๑,๙๓๗,๐๐๐  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 ๒๐๐,๐๐๐ 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 ๕๐๐,๙๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล และ

ลูกจ้างประจำของสำนักปลัดเทศบาล ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายเงิน

ช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๒๘,๑๐๐ บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานเทศกิจ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๒,๘๐๐ บาท

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท

       - เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   ตั้งไว้ ๒,๒๗๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล  

ลูกจ้างประจำ และครอบครัว ตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบฯ
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป
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       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานเทศกิจ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๒๐,๐๐๐ บาท

ค่าใช้สอย    ตั้งไว้ ๑๔,๙๓๒,๐๐๐  บาท 

       - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   ตั้งไว้ ๙๑๖,๐๐๐  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

     + ค่าเช่าทรัพย์สินต่าง ๆ
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๘๕๐,๐๐๐ บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานเทศกิจ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ 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
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป
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       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานเทศกิจ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๕๐,๐๐๐ บาท

       - รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   ตั้งไว้ ๑๑,๕๘๐,๐๐๐  บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล   ตั้งไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล โดย

จัดให้มีการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล 

และลูกจ้างจากทุกหน่วยงาน จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ 

ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๕ ธันวามหาราช  

ตั้งไว้ ๘,๐๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 

ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๕ ธันวา

มหาราช และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ โดยถัวจ่ายภายใน

วงเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดพระเกียรติและถวายพระพร 

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา       

๑๒ สิงหามหาราชินี   ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดพระเกียรติและถวาย

พระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิม

พระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

ในโครงการ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
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            + ค่ารับรองผู้ที่มาเยี่ยมหรือมาตรวจงานเทศบาล   ตั้งไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ารับรองผู้ที่มาเยี่ยมหรือมาตรวจงานเทศบาลและ

ผู้ปฏิบัติงานเทศบาล และชมกิจการของเทศบาลเป็นครั้งคราว โดย

ตั้งตามเกณฑ์ในอัตราไม่เกินปีละ ๐.๕% ของรายได้จริงในปีงบประมาณ

ที่ล่วงมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม

และเงินที่มีผู้อุทิศให้ ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท

๐๘๐๘.๔/ว ๒๓๘๑ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เทศบาลมีรายได้จริง

ในปีงบประมาณที่ล่วงมาเป็นเงิน ๗๙๘,๓๔๓,๘๔๒.๘๘ บาท หักเงินอุดหนุน

๑๘๘,๑๗๖,๘๒๔ บาท เงินที่มีผู้อุทิศให้ ๔,๑๑๐,๕๗๕.๗๔ บาท คงเหลือ

ยอดที่นำมาคำนวณ ๖๐๖,๐๕๖,๔๔๓.๑๔ บาท ร้อยละ ๐.๕% เป็นเงิน

๓,๐๓๐,๒๘๒.๒๒ บาท จึงตั้งจ่ายไว้ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลหรือคณะกรรมการ   ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลหรือคณะกรรมการ

หรือคณะอนุกรรมการ โดยตั้งงบประมาณตามหนังสือสั่งการกระทรวง

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดระเบียบและเสริมสร้างการมีส่วนร่วม 

ของผู้ประกอบการค้าในเขตเทศบาล   ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดระเบียบและเสริมสร้างการมี

ส่วนร่วมของผู้ประกอบการค้า จำนวนประมาณ ๑๐๐ คน โดยจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงาน เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครื่องเขียน

แบบพิมพ์ ค่าวัสดุในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ

โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร

นครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานเทศกิจ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของพนักงานดับเพลิง  

ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ

พนักงานดับเพลิง จำนวนประมาณ ๙๐ คน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
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การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าเครื่องเขียน

แบบพิมพ์ ค่าวัสดุในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นใน

โครงการ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนา

เทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  

ตั้งไว้ ๒๑๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน จำนวนประมาณ ๘๐ คน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าตอบแทน

วิทยากร ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ค่าชุดฝึก

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่

จำเป็นในโครงการ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๒๑๐,๐๐๐ บาท 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๑๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและอพยพ  

ประชาชนในชุมชน   ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและ

อพยพประชาชนในชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร

ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุในการฝึกอบรม 

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน

๕๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์พัฒนาวันอาสาสมัครป้องกันภัย  

ฝ่ายพลเรือน   ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์พัฒนาวันอาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ผู้เข้าร่วมพัฒนา จำนวนประมาณ ๒๐๐ คน 

โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ

โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร

นครราชสีมา)
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ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย  

ฝ่ายพลเรือนและศึกษาดูงาน   ตั้งไว้ ๔๕๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและศึกษาดูงาน จำนวนประมาณ ๑๖๐ คน 

โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 

ค่าวัสดุในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ โดยถัวจ่าย

ภายในวงเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท

       - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   ตั้งไว้ ๑,๓๐๖,๐๐๐  บาท
            + ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร   ตั้งไว้ ๔๗๔,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักในการ

เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ของนายกเทศมนตรี รองนายก

เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา

เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
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 

เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่ารับรอง 

และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น เนื่องในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 

ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และ

พนักงานเทศบาล
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท
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            + ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล   ตั้งไว้ ๑๖,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล เพื่อจ่ายเป็น

ค่าของขวัญหรือเงินรางวัลในการตอบแทนแก่บุคคลหรือหน่วยงาน

ต่าง ๆ ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับเทศบาล เช่น ใบประกาศเกียรติคุณ 

โล่ หรือในการจัดอบรมสัมมนา 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

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็น    

ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง   ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและ

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ และ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (จากแผน

พัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานเทศกิจ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์การลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล   ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์การลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล

โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าผ้าเย็น ลูกอม และ

วัสดุอื่น ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น วันหยุดปีใหม่ สงกรานต์ ฯลฯ โดย

ถัวจ่ายภายในวงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร

นครราชสีมา)
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ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

ค่าวัสดุ    ตั้งไว้ ๔,๖๘๘,๖๐๐  บาท 

       - วัสดุสำนักงาน   ตั้งไว้ ๖๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ใช้ในสำนักงาน

เช่น กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ กรรไกร ยางลบ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายใน

การจัดทำคู่มือ หนังสือ ระเบียบ กฎหมาย เอกสารของเทศบาล และ

แบบพิมพ์เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร (ทร.ต่าง ๆ) และงานบัตรประจำตัว

ประชาชน
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๕๐,๐๐๐ บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานเทศกิจ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   ตั้งไว้ ๑๓๖,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้าในสำนักงาน

ฟิวส์ อุปกรณ์เครื่องขยายเสียง เครื่องอัดเทปอื่น ๆ และอุปกรณ์

เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร เช่น แบตเตอรี่ (ถ่าน) วิทยุมือถือ
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๑,๐๐๐ บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานเทศกิจ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ 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
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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

       - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   ตั้งไว้ ๓๐๗,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน น้ำมันเบรก หัวเทียน แบตเตอรี่  

กุญแจต่าง ๆ อะไหล่รถยนต์ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ตลอดจนเครื่องมือ

เครื่องใช้ในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุต่าง ๆ และอื่น ๆ ทดแทน

ที่ชำรุด
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 และน้ำมัน

หล่อลื่นอื่น 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
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       - 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

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบและชุดป้องกันอันตรายขณะปฏิบัติงาน

ของพนักงานดับเพลิงและพนักงานเทศกิจ เช่น ชุดปฏิบัติการ รองเท้า

ดับเพลิง 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 ๓๐๑,๐๐๐  บาท



๓-๑-๑๕

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทอื่น ๆ 

เท่าที่จำเป็น เช่น สายส่งน้ำ ไม้ชักขอ ข้อแยกทางส่งน้ำ หัวฉีดน้ำ

ดับเพลิงชนิดฟอกซ์ไฟร์เตอร์ ฯลฯ
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

หมวดค่าสาธารณูปโภค    ตั้งไว้ ๔,๗๗๕,๐๐๐  บาท

ค่าสาธารณูปโภค    ตั้งไว้ ๔,๗๗๕,๐๐๐  บาท 

       - ค่าไฟฟ้า   ตั้งไว้ ๒,๘๘๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำนักการช่าง งานทะเบียนราษฎร   

สถานีดับเพลิงถนนจอมสุรางค์ยาตร์ และสาขาสุรนารายณ์ สถานี

ย่อยแห่งที่ ๒ (การเคหะ) ตึกสำนักงานเทศบาล อาคารฉลอง

สิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ห้องเก็บพัสดุของงานเทศกิจบริเวณสำนักงาน

เทศบาล และไฟส่องสว่างบริเวณถนน ไฟใต้อาคารแฟลตหมื่นไวย  

ของสำนักงานเทศบาล ฯลฯ
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       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
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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 และค่าโทรเลขในการติดต่อราชการของเทศบาลนคร

นครราชสีมา
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

       - ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม   ตั้งไว้ ๙๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ต เช่น 

ค่าสมาชิก ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าดูแลรักษาเว็บไซต์ ค่าเช่า

เครื่องแม่ข่าย ค่าจ้างทำโปรแกรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง  

ฯลฯ
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท

หมวดเงินอุดหนุน    ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐  บาท

เงินอุดหนุน    ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐  บาท 

       - เงินอุดหนุนส่วนราชการ เอกชนหรือกิจการเป็นสาธารณประโยชน์    

ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำนักงานสวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ

รัชกาลที่ ๙ กองทัพภาคที่ ๒ ในการชำระค่ากระแสไฟฟ้าและการ

ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าของสวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ 

รัชกาลที่ ๙ ตามหนังสือสำนักงานสวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ 

รัชกาลที่ ๙ ที่ กห ๐๔๘๒/๘๕๔๗ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

หมวดรายจ่ายอื่น    ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐  บาท 

       - ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง   ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐  บาท
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สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ของเทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น

เป็นกรณีพิเศษ
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

รายจ่ายเพื่อการลงทุน   ตั้งไว้ ๖,๓๒๗,๐๐๐  บาท             แยกเป็น       

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    ตั้งไว้ ๖,๓๒๗,๐๐๐  บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    ตั้งไว้ ๖,๓๒๗,๐๐๐  บาท 

       - อาคารต่างๆ   ตั้งไว้ ๖,๓๒๗,๐๐๐  บาท

            + ค่าก่อสร้างสถานีดับเพลิงย่อย สาขาโฮมแลนด์

เทศบาลนครนครราชสีมา   ตั้งไว้ ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ๒ ชั้น และโครงเหล็ก

๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ประกอบด้วย ส่วนสำนักงานเป็นอาคาร ค.ส.ล. 

๒ ชั้น พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๓๓ ตารางเมตร และส่วนจอดรถยนต์

ดับเพลิงเป็นโครงเหล็ก ๑ ชั้น พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานสถานีดับเพลิงย่อย แห่งที่ ๑

(สถานีดับเพลิงสุรนารายณ์)   ตั้งไว้ ๕๘๗,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าทาสีอาคารสำนักงานภายนอกและภายใน

ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม ซ่อมแซมโคมไฟส่องสว่าง ซ่อมแซมประตู

และหน้าต่างที่ชำรุดฝ้าเพดาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๕๘๗,๐๐๐ บาท

            + ค่าปรับปรุงลานจอดรถและก่อสร้างโรงจอดรถดับเพลิง

สถานีดับเพลิงย่อย แห่งที่ ๑ (สถานีดับเพลิงสุรนารายณ์)   ตั้งไว้ ๓๓๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าปรับปรุงลานจอดรถ ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร

พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๖ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างหลังคาคลุมลานจอดรถ

พื้นที่หลังคาไม่น้อยกว่า ๖๔ ตารางเมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร

นครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๓๓๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าปรับปรุงลานจอดรถยนต์ดับเพลิง ด้านหลังสถานีดับเพลิงย่อย

แห่งที่ ๑ (สถานีดับเพลิงสุรนารายณ์)   ตั้งไว้ ๓๓๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าปรับปรุงลานจอดรถยนต์ดับเพลิง ด้านหลังสถานี

ดับเพลิงย่อย แห่งที่ ๑ (สถานีดับเพลิงสุรนารายณ์) โดยทำการเทพื้น

ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่เทพื้น ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๕๕๒ ตารางเมตร 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๓๓๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าปรับปรุงห้องน้ำด้านบนสถานีดับเพลิงย่อย แห่งที่ ๒

(สถานีดับเพลิงเคหะชุมชน)   ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเพื่อให้มีห้องอาบน้ำและชำระ

ร่างกาย (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท



กองวิชาการและแผนงาน
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
กองวิชาการและแผนงาน

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  ๑๖,๓๘๒,๓๐๐   บาท แยกเป็น

- รายจ่ายประจำ  ตั้งไว้ ๑๖,๓๘๒,๓๐๐   บาท

    จ่ายจากรายได้  ตั้งไว้ ๑๖,๓๘๒,๓๐๐   บาท

    จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ตั้งไว้ ๐   บาท

- รายจ่ายเพื่อการลงทุน  ตั้งไว้ ๐   บาท

รายจ่ายประจำ   ตั้งไว้ ๑๖,๓๘๒,๓๐๐  บาท             แยกเป็น       

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ    ตั้งไว้ ๕,๒๓๐,๑๐๐  บาท

เงินเดือน    ตั้งไว้ ๕,๒๓๐,๑๐๐  บาท 

       - เงินเดือนพนักงานเทศบาล   ตั้งไว้ ๕,๐๑๘,๘๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง

เงินเดือนประจำปี
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕,๐๑๘,๘๐๐ บาท

       - เงินเพิ่มต่างๆ   ตั้งไว้ ๑๔๔,๑๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อำนวยการกองวิชาการ

และแผนงาน ระดับ ๘  เดือนละ ๕,๖๐๐  บาท เงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราวของพนักงานเทศบาล และเงินเพิ่มอื่น ๆ
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๔๔,๑๐๐ บาท

       - เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร   ตั้งไว้ ๖๗,๒๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองวิชาการ

และแผนงาน ระดับ ๘ เดือนละ ๕,๖๐๐ บาท
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖๗,๒๐๐ บาท

หมวดค่าจ้างชั่วคราว    ตั้งไว้ ๑,๓๔๑,๒๐๐  บาท

ค่าจ้างชั่วคราว    ตั้งไว้ ๑,๓๔๑,๒๐๐  บาท 
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       - เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง   ตั้งไว้ ๑,๓๔๑,๒๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง  

และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๓๔๑,๒๐๐ บาท

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    ตั้งไว้ ๙,๗๓๑,๐๐๐  บาท

ค่าตอบแทน    ตั้งไว้ ๕๙๑,๐๐๐  บาท 

       - ค่าเบี้ยประชุม   ตั้งไว้ ๑,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและ

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลสำหรับ

ข้าราชการอื่นหรือบุคคลภายนอกที่ให้การช่วยเหลือทางเทศบาล

ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลประจำปีที่มิใช่กระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท

       - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

       - ค่าเช่าบ้าน   ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ตามสิทธิที่

ได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

       - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล

ตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท

       - เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐  บาท
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สำหรับจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล สำหรับพนักงานเทศบาลและ

ครอบครัว ตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

ค่าใช้สอย    ตั้งไว้ ๕,๓๗๐,๐๐๐  บาท 

       - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   ตั้งไว้ ๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี้

     + ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้าง

ดำเนินคดี ค่าจ้างทำความสะอาด 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 ๆ

ของเทศบาลหรือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง

วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงภาพยนตร์ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ

     + ค่ารับวารสารข่าวนิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์รายวัน จากส่วนกลาง

และท้องถิ่น เพื่อติดตามข่าวความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์บ้านเมือง

และเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

     + ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับตาม

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

       - รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน   ตั้งไว้ ๙๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

     + ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่  เครื่อง

พิมพ์ดีด เครื่องโรเนียว รถจักรยานยนต์ รถยนต์ คอมพิวเตอร์

เครื่องปรับอากาศ เครื่องคำนวณเลข ไมโครโฟน วิทยุ กล้อง

ถ่ายภาพ ฯลฯ

     + ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ของกองวิชาการ

และแผนงาน เช่น ประตู-หน้าต่าง ห้องน้ำ ป้ายประกาศ ฯลฯ
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท

       - รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   ตั้งไว้ ๒,๙๐๐,๐๐๐  บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร

ด้านการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลนครนครราชสีมา   ตั้งไว้ ๗๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาบุคลากรด้าน

การประชาสัมพันธ์ของเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย

จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าวิทยากร 

ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 

๗๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา    

ตั้งไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ค่าใช้จ่าย

ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา และค่าใช้จ่าย

ในการจัดประชุมประชาคมเมือง โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 

และเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ  ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (จากแผนพัฒนา

เทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลากรในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ภูมิศาสตร์ (GIS) มาใช้ในการปฏิบัติงาน   ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา โดยจ่ายเป็น

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร

ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่าย

ภายในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร

นครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

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

กล้วยไม้ โดยจ่ายเป็นค่าจัดนิทรรศการและกิจกรรม ประกวด

กล้วยไม้ การออกร้านสินค้าต่าง ๆ การแสดงอื่น ๆ ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ เงินรางวัล ค่าจัดสถานที่เวที ค่าเครื่องเสียง 

ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายใน

วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว      

(Road Show) ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา   ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว

โดยจ่ายเป็นค่าเช่าบูธ ค่าป้าย ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสื่อ

ประชาสัมพันธ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุ

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

       - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   ตั้งไว้ ๗๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายต่าง ๆ ดังนี้

     + ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เป็น

ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะเดินทางและค่าเช่าที่พักระหว่าง

เดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล 

หรือเป็นค่าขนย้ายสิ่งของในกรณีที่มีการโอน (ย้าย) ไป

รับราชการที่เทศบาลอื่น

     + ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัลในการตอบแทนแก่

บุคคลหรือหน่วยงานต่างๆที่ทำคุณประโยชน์ให้กับเทศบาล เช่น 

ใบประกาศเกียรติคุณ โล่ ฯลฯ
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท

ค่าวัสดุ    ตั้งไว้ ๓,๗๗๐,๐๐๐  บาท 

       - วัสดุสำนักงาน   ตั้งไว้ ๑,๖๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์  และอุปกรณ์เครื่องใช้

สำนักงานตามความจำเป็น เช่น กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ ฯลฯ  
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และค่าจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานและกิจการของ

เทศบาล เช่น หนังสือข่าวเทศบาล หนังสือรายงานผลการดำเนินงาน

และกิจกรรมของเทศบาล เอกสารแนะนำเทศบาลและสถานที่

ท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา เอกสารคู่มือ แผ่นพับ เพื่อการ

ประชาสัมพันธ์ งานเทศบาล แผ่นปลิว สติ๊กเกอร์ คำขวัญ คำเชิญชวน

ต่าง ๆ เป็นต้น
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า  สายไฟ

อะไหล่ทรานซิสเตอร์ สายลำโพง น้ำยาล้างหัวเทป ตะกั่ว ฟิวส์ น๊อต

สปอร์ตไลท์  ถ่านไฟฉาย ฯลฯ
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ 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 น้ำมันเบรก หัวเทียน แบตเตอรี่

และอื่น ๆ สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ของกองวิชาการ

และแผนงาน
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถจักรยานยนต์

และรถยนต์เพื่อใช้ติดต่อราชการตามความจำเป็นของกองวิชาการ
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และแผนงาน
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   ตั้งไว้ ๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประเภทต่าง ๆ เช่น ฟิล์ม

ถ่ายรูป รูปภาพกิจกรรม เทป สไลด์ ทำป้ายประกาศแผ่นพลาสติก 

ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล กระดาษสีชนิดต่างๆ  

ฯลฯ
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุคอมพิวเตอร์   ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษต่อเนื่อง

หัวพิมพ์ หมึกพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอื่น ๆ
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

หมวดค่าสาธารณูปโภค    ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐  บาท

ค่าสาธารณูปโภค    ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐  บาท 

       - ค่าไฟฟ้า   ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า จอ LED ของสำนักงานเทศบาลนคร

นครราชสีมา
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานวางแผนสถิติและวิชาการ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท



สํานักการคลัง
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
สำนักการคลัง

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  ๒๒,๘๑๙,๘๐๐   บาท แยกเป็น

- รายจ่ายประจำ  ตั้งไว้ ๒๒,๘๑๙,๘๐๐   บาท

    จ่ายจากรายได้  ตั้งไว้ ๒๒,๘๑๙,๘๐๐   บาท

    จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ตั้งไว้ ๐   บาท

- รายจ่ายเพื่อการลงทุน  ตั้งไว้ ๐   บาท

รายจ่ายประจำ   ตั้งไว้ ๒๒,๘๑๙,๘๐๐  บาท             แยกเป็น       

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ    ตั้งไว้ ๑๔,๔๕๐,๘๐๐  บาท

เงินเดือน    ตั้งไว้ ๑๓,๑๐๘,๙๐๐  บาท 

       - เงินเดือนพนักงานเทศบาล   ตั้งไว้ ๑๒,๔๖๒,๑๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารงานคลัง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๒,๔๖๒,๑๐๐ บาท

       - เงินเพิ่มต่างๆ   ตั้งไว้ ๕๒๖,๘๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษพนักงานเทศบาลผู้ได้รับเงินเดือน

หรือค่าจ้างถึงขั้นสูง ของอันดับหรือตำแหน่ง และค่าตอบแทนรายเดือน

ของผู้บริหารระดับ ๙ เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ระดับ ๘ จำนวน ๒ อัตรา ๆ ละ 

๓,๕๐๐ บาท ต่อเดือน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงานเทศบาล 

และเงินเพิ่มอื่น ๆ
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารงานคลัง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๒๖,๘๐๐ 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 ๑,๓๔๑,๙๐๐  บาท 
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       - ค่าจ้างลูกจ้างประจำ   ตั้งไว้ ๑,๒๙๐,๓๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารงานคลัง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๒๙๐,๓๐๐ บาท

       - เงินเพิ่มต่าง ๆ   ตั้งไว้ ๕๑,๖๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือน

หรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารงานคลัง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๑,๖๐๐ บาท

หมวดค่าจ้างชั่วคราว    ตั้งไว้ ๓,๙๒๔,๕๐๐  บาท

ค่าจ้างชั่วคราว    ตั้งไว้ ๓,๙๒๔,๕๐๐  บาท 

       - เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง   ตั้งไว้ ๓,๙๒๔,๕๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างและ

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารงานคลัง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓,๙๒๔,๕๐๐ บาท

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    ตั้งไว้ ๔,๔๔๔,๕๐๐  บาท

ค่าตอบแทน    ตั้งไว้ ๒,๗๒๖,๔๐๐  บาท 

       - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารงานคลัง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

       - ค่าเช่าบ้าน   ตั้งไว้ ๑๖๒,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารงานคลัง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๖๒,๐๐๐ บาท

       - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว้ ๒๖๔,๔๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 

ลูกจ้างประจำ และข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
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ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารงานคลัง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๖๔,๔๐๐ บาท

       - เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   ตั้งไว้ ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล 

ลูกจ้างประจำ ข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่นและครอบครัวที่มีสิทธิ

ได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารงานคลัง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ค่าใช้สอย    ตั้งไว้ ๕๙๖,๐๐๐  บาท 

       - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   ตั้งไว้ ๒๑๖,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    ดังนี้

    + ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าซักผ้าม่าน ทำความสะอาด

 สำนักงาน ค่าจ้างตีเส้นทำช่องทางจอดยานยนต์และอื่น ๆ

    + ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนยานพาหนะของเทศบาลและ

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการติดต่อราชการกับสำนักงานที่ดินจังหวัด

และอื่น ๆ

     + ค่ารับวารสารรายวัน ให้เจ้าหน้าที่อ่านศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

     + ค่าเช่าทรัพย์สิน เป็นค่าเช่าค่าต่อสัญญาที่ดินราชพัสดุ ซึ่งเป็น

ที่ตั้งตลาดเทศบาล ๕ (ประตูผี)    

     + ค่าประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์  ภาคบังคับตาม

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารงานคลัง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๑๖,๐๐๐ บาท

       - รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน   ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ดังนี้

   + ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น  รถยนต์

เครื่องปรับอากาศ เครื่องคำนวณเลข  ฯลฯ 

    + ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เช่น ประตู หน้าต่าง

ซ่อมแซมห้องน้ำ  ห้องส้วม  ฯลฯ
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารงานคลัง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

       - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   ตั้งไว้ ๒๓๐,๐๐๐  บาท
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            + ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร   ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 

เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ระหว่างเดินทางและค่าพาหนะเดินทาง

ไปราชการ เข้ารับการอบรมต่าง ๆ ตามที่จำเป็นและส่วนกลางจัดขึ้น

หรือเทศบาลเห็นสมควรให้เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารงานคลัง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการสำรวจพัฒนาฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและ  

ทะเบียนทรัพย์สิน   ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสำรวจพัฒนาฐานข้อมูล แผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพย์สิน ในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) จ่ายเป็น

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุ และ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารงานคลัง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ค่าวัสดุ    ตั้งไว้ ๑,๑๒๒,๑๐๐  บาท 

       - วัสดุสำนักงาน   ตั้งไว้ ๖๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สมุดทะเบียน

ใบเสร็จรับเงิน  เครื่องคำนวณเลข ฯลฯ
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารงานคลัง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐ 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 ๓๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ใช้กับรถยนต์และ 

รถจักรยานยนต์
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารงานคลัง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ 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 ๒๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เทปบันทึกข้อมูล  แผ่นกรองแสง

กระดาษต่อเนื่อง  ฯลฯ
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

       งานบริหารงานคลัง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท



สํานักการศึกษา
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
สำนักการศึกษา

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  ๓๕๓,๗๓๔,๕๐๐   บาท แยกเป็น

- รายจ่ายประจำ  ตั้งไว้ ๓๕๓,๗๓๔,๕๐๐   บาท

    จ่ายจากรายได้  ตั้งไว้ ๑๐๙,๒๐๘,๖๐๐   บาท

    จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ตั้งไว้ ๒๔๔,๕๒๕,๙๐๐   บาท

- รายจ่ายเพื่อการลงทุน  ตั้งไว้ ๐   บาท

รายจ่ายประจำ   ตั้งไว้ ๓๕๓,๗๓๔,๕๐๐  บาท             แยกเป็น       

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ    ตั้งไว้ ๑๔๑,๕๗๘,๘๐๐  บาท

เงินเดือน    ตั้งไว้ ๑๓๙,๑๗๕,๘๐๐  บาท 

       - เงินเดือนพนักงานเทศบาล   ตั้งไว้ ๑๑๓,๐๐๕,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (พนักงานเทศบาลสามัญ

และพนักงานครูเทศบาล) และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕,๒๗๐,๘๐๐ บาท

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒,๐๖๓,๑๐๐ บาท

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๙๙,๙๒๙,๐๐๐ บาท

  งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๓,๐๕๗,๒๐๐ บาท

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๗๐๒,๒๐๐ บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๙๘๒,๗๐๐ บาท

       - เงินเพิ่มต่างๆ   ตั้งไว้ ๒๕,๗๒๙,๒๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทนรายเดือนของผู้อำนวยการสำนัก 

รองผู้อำนวยการสำนัก  ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการ

สถานศึกษา ศึกษานิเทศก์  เงินวิทยฐานะ ค่าตอบแทนพิเศษ

พนักงานเทศบาล เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๔๒,๓๐๐ บาท

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๘๑,๐๐๐ บาท
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  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๒๔,๕๓๗,๒๐๐ บาท

  งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๔๘๕,๖๐๐ บาท

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๑,๕๐๐ บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๑,๖๐๐ บาท

       - เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร   ตั้งไว้ ๔๔๑,๖๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง  ของผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 

รองผู้อำนวยการ ศึกษานิเทศก์
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๘๗,๒๐๐ บาท

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๕๔,๔๐๐ บาท

ค่าจ้างประจำ    ตั้งไว้ ๒,๔๐๓,๐๐๐  บาท 

       - ค่าจ้างลูกจ้างประจำ   ตั้งไว้ ๒,๓๐๑,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเป็นเงินปรับปรุง

ค่าจ้างประจำปี
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๕๖,๙๐๐ บาท

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๑,๖๗๑,๖๐๐ บาท

  งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๘๐,๑๐๐ บาท

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๙๒,๔๐๐ บาท

       - เงินเพิ่มต่าง ๆ   ตั้งไว้ ๑๐๒,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษ

ให้แก่ลูกจ้างประจำ
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖,๓๐๐ บาท

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๗๖,๘๐๐ บาท

  งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๑,๒๐๐ บาท

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗,๗๐๐ บาท

หมวดค่าจ้างชั่วคราว    ตั้งไว้ ๑๕,๒๕๘,๘๐๐  บาท

ค่าจ้างชั่วคราว    ตั้งไว้ ๑๕,๒๕๘,๘๐๐  บาท 

       - เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง   ตั้งไว้ ๑๕,๒๕๘,๘๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง 

และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
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ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๗๖๔,๐๐๐ บาท

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕,๐๑๓,๒๐๐ บาท

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๓,๔๗๗,๖๐๐ บาท

  งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒,๖๒๘,๐๐๐ บาท

  งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๑,๐๐๘,๐๐๐ บาท

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๘๖๔,๐๐๐ บาท

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๓๒๔,๐๐๐ บาท

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    ตั้งไว้ ๑๔๒,๔๖๑,๓๐๐  บาท

ค่าตอบแทน    ตั้งไว้ ๓,๑๖๑,๐๐๐  บาท 

       - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ตั้งไว้ ๒๒๑,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานและความชำนาญหรือความเชี่ยวชาญ

หรือความเชี่ยวชาญพิเศษกับผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นผู้ตรวจ

และประเมินความชำนาญการหรือความเชี่ยวชาญหรือความ

เชี่ยวชาญพิเศษ และผลงานทางวิชาการของพนักงานครูเทศบาล

ผู้ขอรับการประเมินฯ และค่าบริหารจัดการผู้ตรวจการประเมินผลงาน

(จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร

จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๑๒๑,๐๐๐ บาท

       - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   ตั้งไว้ ๔๔๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่

พนักงานและลูกจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
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
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  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

       - ค่าเช่าบ้าน   ตั้งไว้ ๘๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๓๐,๐๐๐ บาท

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

       - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล

และลูกจ้างประจำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

       - เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   ตั้งไว้ ๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล

และลูกจ้างประจำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ค่าใช้สอย    ตั้งไว้ ๘๔,๗๗๔,๐๐๐  บาท 

       - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   ตั้งไว้ ๑,๖๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้

     + ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน  ค่าจ้างเหมา

ทำความสะอาด ค่าจ้างยาม ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่ง ค่าติดตั้งไฟฟ้า 

ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ

     + ค่ารับวารสาร เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสารท้องถิ่น ฯลฯ

     + ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือต่างๆ



๓-๔-๕

     + ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์  

ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ป้ายคัทเอาท์ ฯลฯ

     + ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่าที่ดิน โรงเรียนเทศบาล ๕ 

(วัดป่าจิตตสามัคคี)

     + ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

     + ค่าประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับ ตาม

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

  งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๒๐,๐๐๐ บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

       - รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน   ตั้งไว้ ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ดังนี้

     + ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ชำรุด เช่น 

เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์สำเนาระบบ

ดิจิตอล ยานพาหนะ ฯลฯ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักการศึกษา 

และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลให้อยู่ในสภาพดีเสมอ

     + ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น 

ห้องทำงานหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

และหน่วยงานในสังกัดสำนักการศึกษา ฯลฯ

(จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจาก

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๘๐,๐๐๐ บาท

  งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๖๑,๐๐๐ บาท

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๘๕๙,๐๐๐ บาท

       - รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   ตั้งไว้ ๔๕,๘๙๐,๐๐๐  บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพนักงานจ้างในสังกัดสำนักการศึกษา  

ตั้งไว้ ๗๐,๐๐๐  บาท
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สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพนักงานจ้างในสังกัด

สำนักการศึกษา โดยจัดอบรมความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและ

ระเบียบหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ฯลฯ จ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าของขวัญ

ของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน

วิทยากร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมบริหารงานทั่วไปสถานศึกษา    

และสำนักการศึกษา   ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมบริหารงานทั่วไปสถานศึกษา

และสำนักการศึกษา ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา นักบริหารเทศบาล

และพนักงานจ้างในสังกัดสถานศึกษาและสำนักการศึกษา จ่ายเป็น 

ค่าวัสดุ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการจัดทำผลงานวิชาการและการเผยแพร่  

ผลงาน   ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการจัดทำผลงานวิชาการ

และการเผยแพร่ผลงาน เพื่อขอรับการประเมินวิทยฐานะ สำหรับ

พนักงานเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา จ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าของขวัญ

ของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร

นครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา   ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ

วิชาการโรงเรียน เพื่อจ้างเหมาจัดทำข้อทดสอบ จ่ายเป็นค่า
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ตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมาเข้ารูปเล่ม

ฯลฯ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนา

เทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันคนเก่งภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร 

นครราชสีมา   ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดทำข้อทดสอบ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

สำหรับใช้ทดสอบนักเรียนในการเข้าร่วมแข่งขันในท้องถิ่นระดับ

จังหวัด ระดับเขตการศึกษาและระดับประเทศ จ่ายเป็นค่าจัดพิมพ์

ข้อทดสอบ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหาร

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน

๑๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษาและดูงาน   ตั้งไว้ ๖๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดอบรมครูผู้สอนระดับปฐมวัย ครูระดับชั้นอนุบาล

ครูระดับประถมศึกษา ครูระดับมัธยมศึกษา พนักงานเทศบาล พนักงาน

จ้างและลูกจ้างประจำ อบรมการประกันคุณภาพทางการศึกษา อบรม

ครูภาษาอังกฤษ อบรมครูกัลยาณมิตร อบรมวินัยและประเมินการ

ปฏิบัติงานประจำปี อบรมครูกีฬา อบรมเทคนิควิธีสอนและกิจกรรม

การเรียนรู้ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เพื่อพัฒนางานวิชาการและ

คุณภาพการศึกษา โดยจัดให้มีการอบรมและศึกษาดูงานทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ จ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหาร

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างหรือค่าตอบแทน

นักเรียน นักศึกษา ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร

นครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ   ตั้งไว้ ๗๐๐,๐๐๐  บาท
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สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดร้านนิทรรศการ การแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ 

การประกวดผลงานครู การแสดงสินค้าชุมชนเมืองนครราชสีมา จ่าย

เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าสถานที่ ค่าน้ำมัน

เชื้อเพลิง ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าตอบแทนหรือค่าจ้าง

นักเรียน นักศึกษา ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร

นครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ   ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการภายในโรงเรียน

กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ ๑๑ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับ

ประเทศ เช่น คัดลายมือประกวดวาดภาพ ประกวดงานประดิษฐ์

ประกวดร้องเพลง ประกวดอ่านทำนองเสนาะ แข่งขันตอบปัญหา ฯลฯ

โดยแบ่งเป็นระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา

จ่ายเป็นค่าของขวัญของรางวัล ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจัดทำเอกสาร

เผยแพร่ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ ค่าสนับสนุนการจัดทำสื่อการสอน ค่าสนับสนุนรายการแสดง

บนเวที ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น หรือเจ้าภาพ

กำหนด โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนา

เทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการวิจัยทางการศึกษา   ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าอบรมพนักงานครูเทศบาลในการทำวิจัย ค่าใช้จ่ายใน

การทำวิจัยเก็บข้อมูลค้นคว้าเอกสารอ้างอิง ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหาร

ว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสถานที่ ค่าตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างเหมาเข้าเล่ม ค่าตอบแทน หรือค่าจ้าง

นักเรียน นักศึกษาในการจัดเก็บ และจัดทำข้อมูล ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร

นครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
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            + ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัด 

เทศบาลนครนครราชสีมา   ตั้งไว้ ๖๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ทุกช่วงชั้น

ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อให้สถานศึกษาจัด

กิจกรรมหรือโครงการพัฒนาผู้เรียน เช่น จัดอบรมให้กับผู้เรียน แข่งขัน

กีฬาภายใน แข่งขันทักษะวิชาชีพ ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา

กิจกรรมอื่น ตามโอกาสและเทศกาลต่าง ๆ ฯลฯ ใช้เป็นค่าวัสดุ ค่าตอบแทน

วิทยากรและกรรมการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำมัน

เชื้อเพลิง ค่าจ้างเหมาและบริการ ค่าสถานที่ ค่าของขวัญของรางวัล

ค่าของที่ระลึก ค่าตอบแทนและค่าจ้างนักเรียน นักศึกษา ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนา

เทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ  

การจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับส่วนกลาง   ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นโครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการจัดการ

ศึกษาท้องถิ่นระดับส่วนกลาง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา

ค่าเช่าที่พัก ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าของขวัญของรางวัล

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็น  

ประชาคมอาเซียน (ASEAN COMMUNITY)   ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าอบรมพนักงานครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จัดทำสื่อ

และนวัตกรรมการศึกษารูปเล่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา

ค่าเช่าที่พัก ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เท่าที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม
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แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการหลักสูตรคู่ขนาน   ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจัดทำหลักสูตรคู่ขนานร่วมกัน

ระหว่างโรงเรียนกับสถาบันอาชีวศึกษา ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ

ฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าจ้างเหมา

บริการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าของขวัญ

ของรางวัล ค่าจ้างนักศึกษาหรือค่าตอบแทนนักศึกษา ค่าเช่าสถานที่ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่าย

ภายในวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการห้องเรียนสองภาษาและภาษาอังกฤษเข้ม

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   ตั้งไว้ ๒,๓๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนครูชาวต่างประเทศ ครูชาวไทย ค่าพาหนะ

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารสำหรับการเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับ

ห้องเรียนสองภาษาระดับอนุบาล และประถมศึกษา ของโรงเรียนเทศบาล ๓

(ยมราชสามัคคี) และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน

๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง   ตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติในการปรับหลักสูตรและสาธิต

การสอนแบบบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนเทศบาล ๕

(วัดป่าจิตตสามัคคี) เป็นค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร

ค่าของขวัญของรางวัล ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดย

ถัวจ่ายภายในวงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร

นครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าค่ายวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรม

การเรียนรู้   ตั้งไว้ ๑๘๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดเข้าค่ายวิชาการและกิจกรรมการเรียนรู้ทุกช่วงชั้น

ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา เช่น การเข้าค่าย
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ภาษาอังกฤษ ค่ายภาษาไทย ค่ายคณิตศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายการ

อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริม

ศักยภาพนักเรียน ฯลฯ จ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าของขวัญของรางวัล

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างนักศึกษา หรือค่าตอบแทน

นักเรียน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าที่พัก ค่าจ้างเหมาบริการ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด  

ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี

และยุวกาชาด โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา และเป็น

เจ้าภาพจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่น ค่าเข้าร่วมชุมนุมลูกเสือท้องถิ่น

แห่งชาติ ค่าฝึกอบรมนายหมู่ รองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี ผู้นำ

ยุวกาชาด และผู้กำกับลูกเสือ โดยจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าที่พัก 

ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพิธีเปิด-ปิด งานฝึกอบรม ค่าจัดทำเอกสาร

สิ่งพิมพ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจัดทำของที่ระลึก ค่าสาธารณูปโภค

ค่าตอบแทนกิจกรรมการแสดงบนเวที ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 

ค่าจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ ค่าเช่าเครื่องนอน ค่าเช่าที่พัก 

ค่าเช่าเต็นท์ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

ที่จำเป็นเกี่ยวกับโครงการ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ 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

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการป้องกันการติดสารเสพติด  

และโรคเอดส์ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา   ตั้งไว้ ๒๔๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดอบรมนักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษา

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา และเยาวชนในเขตเทศบาล จำนวน 

ประมาณ ๓๐๐ คน จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน

วิทยากร ค่าสถานที่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าแบบพิมพ์ ค่าศึกษาดูงาน ค่าจ้างเหมา

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจะเบิก

จ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

  งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันแห่งความสำเร็จของนักเรียน  

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา   ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดงานมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนที่จบ

การศึกษา จ่ายเป็นค่าแบบพิมพ์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าพาหนะ 

ค่าจ้างเหมาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 

๒๕๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

นักเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา   ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดอบรม เข้าค่ายเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของนักเรียนให้เป็น

คนดีของสังคม ประกอบด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา จ่ายเป็นค่าวัสดุ

ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำมัน

เชื้อเพลิง ค่าจ้างเหมาพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่าย

ภายในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา
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  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาดนตรีของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร  

นครราชสีมา   ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดส่งนักเรียนเข้าประกวดแสดงวงดนตรี เช่น ประกวด

ดนตรีประเภทต่าง ๆ หรือประกวดวงดนตรีพร้อมหางเครื่อง และจ่าย

เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเก็บตัวนักเรียน ผู้ควบคุม และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน ค่าพาหนะ ค่าตอบแทน

วิทยากรพิเศษ ค่าตัดชุด เครื่องแต่งกาย ค่าจัดทำฉากประกอบการแสดง 

ค่าวัสดุดนตรี ค่าน้ำม้นเชื้อเพลิง ค่าจ้างเหมา ค่าเช่าชุดนักแสดง ค่าจ้าง

ทำความสะอาดชุด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 

๔๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารศูนย์พัฒนา  

เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา   ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดทำและจัดหาสื่อการเรียน

การสอน จัดอบรมและศึกษาดูงานให้แก่ผู้ดูแลเด็กเล็ก คณะกรรมการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สำหรับใช้เป็นค่าวัสดุ 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากรและ

กรรมการ ค่าสถานที่ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าของที่ระลึก 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าพาหนะ ค่าจ้างเหมา

และบริการ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่าย

ภายในวงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 

(จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจาก

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชัน   ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าของขวัญ

ของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 

๑๕๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)



๓-๔-๑๔

ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนา        

การศึกษา   ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา เป็น

ค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา

บริการ ค่าของขวัญของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดย

ถัวจ่ายภายในวงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร

นครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย  

ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา   ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสื่ออุปกรณ์ หนังสือฝึกทักษะ

และเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ของโรงเรียนใน

สังกัดเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายใน

วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

(จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจาก

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ   ตั้งไว้ ๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬา-กรีฑาโรงเรียนกีฬา

เทศบาล (อนุสรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และ

เข้าร่วมแข่งขันระดับต่าง ๆ ได้แก่ มวยสากลสมัครเล่น ฟุตบอล 

ยกน้ำหนัก ฯลฯ ค่าจ้างครูสอนชาวต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการของนักกีฬา-กรีฑา และผู้เกี่ยวข้อง ค่าพาหนะ

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าชุดกีฬา วัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร

นครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท



๓-๔-๑๕

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการวันเยาวชนแห่งชาติ   ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมในวันเยาวชนแห่งชาติ วันที่ ๒๐ กันยายน

ได้แก่ การแสดงบนเวที การเล่นดนตรี การจัดเข้าค่าย เพื่อบำเพ็ญ

ประโยชน์แก่ส่วนรวม การรักษาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ รวมถึงการคัดเลือก

เยาวชนที่มีความสามารถในด้านต่าง ๆ จำนวน ๑๐ ด้าน ๆ ละ ๑ คน

เช่น ด้านกีฬา ด้านทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ฯลฯ จ่ายเป็นค่าตอบแทน

กรรมการ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับพิธีเปิด ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนวงดนตรี ค่าพาหนะ ค่าน้ำมัน

เชื้อเพลิง ค่าเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่าย

ภายในวงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนคราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ   ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งเป็นวันสำคัญตามมติ

คณะรัฐมนตรี ที่กำหนดให้จัดในวันเสาร์ สัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนมกราคม

โดยกำหนดให้จัดกิจกรรมเพื่อการสันทนาการและนันทนาการ เช่น

การละเล่นเบ็ดเตล็ด ประกวดร้องเพลง จัดนิทรรศการ การแสดงดนตรี 

จับฉลากของขวัญของรางวัล แก่กลุ่มเป้าหมายประมาณ ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ คน 

จ่ายเป็นค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับพิธีเปิด ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่าย

อื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนา

เทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัด  

เทศบาลนครนครราชสีมา   ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนในสังกัดเทศบาลนคร

นครราชสีมา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ค่าของขวัญของรางวัล 

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีเปิด ค่าตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าชุด

กีฬา ค่าวัสดุ-อุปกรณ์กีฬา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่าย

ภายในวงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม
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แผนงานการศึกษา

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนเทศบาลนคร  

นครราชสีมา   ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ และแข่งขันกีฬา

ชิงถ้วยพระราชทานฯ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ได้แก่ เทเบิลเทนนิส

ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล บาสเกตบอล เซปักตะกร้อ เปตอง ว่ายน้ำ และ

กีฬาชนิดอื่น ๆ จ่ายเป็นค่าเก็บตัวฝึกซ้อม ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าวัสดุ

ค่าพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าของขวัญของรางวัล

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติ

งานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น 

โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร

นครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าร่วมการแข่งกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ตั้งไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาในสังกัดเทศบาลนคร

นครราชสีมาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในรุ่น

อายุไม่เกิน ๑๒ ปี ๑๔ ปี ๑๖ ปี ๑๘ ปี และรุ่นอายุอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับ

การแข่งขัน ได้แก่ ฟุตบอล เปตอง วอลเล่ย์บอล ฟุตซอล เทเบิลเทนนิส

เซปักตะกร้อ วอลเล่ย์บอลชายหาด กรีฑา แบดมินตัน และกีฬาสาธิต

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเก็บตัวฝึกซ้อม ค่าชุด

แข่งขัน ชุดกีฬาต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมา

บริการ ค่าวัสดุและอุปกรณ์การฝึกซ้อมแข่งขัน เวชภัณฑ์ และค่าใช้จ่าย

อื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผน

พัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศไทย   ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาในสังกัดเทศบาลนคร

นครราชสีมาที่ผ่านรอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วม

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
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รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ๑๔ ปี ๑๖ ปี

๑๘ ปี และรุ่นอายุอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับการแข่งขัน ได้แก่ ฟุตบอล

เปตอง วอลเล่ย์บอล ฟุตซอล เทเบิลเทนนิส เซปักตะกร้อ วอลเล่ย์บอล 

ชายหาด กรีฑา แบดมินตัน และกีฬาสาธิต ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการ ค่าเก็บตัวฝึกซ้อม ค่าชุดแข่งขัน ชุดกีฬาต่าง ๆ 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุและ

อุปกรณ์การฝึกซ้อมแข่งขัน เวชภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร

นครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งนักกีฬาของสมาชิกศูนย์เยาวชนสุรนารีเข้าร่วม

การแข่งขัน   ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดส่งนักกีฬาที่เป็นสมาชิกของศูนย์เยาวชนสุรนารี 

และเก็บตัวเพื่อเข้าแข่งขันกีฬาในรายการต่าง ๆ อาทิ เพาะกาย ฟุตบอล 

วอลเล่ย์บอล ชาย-หญิง เทเบิลเทนนิส ว่ายน้ำ และกรีฑา ฯลฯ จ่ายเป็น

ค่าเช่าที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าน้ำมัน

เชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 

๕๐,๐๐๐ บาท  (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพแก่เยาวชน           

และประชาชนทั่วไป   ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพให้แก่เยาวชน

ประชาชนทั่วไป โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ภายในสนามกีฬาเทศบาลนคร

นครราชสีมา โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่

เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการสำหรับเจ้าหน้าที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย

ถัวจ่ายภายในวงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร

นครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมเยาวชนส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

 ตั้งไว้ ๑๔๐,๐๐๐  บาท
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สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมฝึกอบรมและฝึกสอนในด้านกีฬา

นันทนาการ ดนตรี หรือแอโรบิค เช่น ว่ายน้ำ เทเบิลเทนนิส เทนนิส

เปตอง แบดมินตัน ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เซปักตะกร้อ และกีฬาชนิดอื่น ๆ 

ตามความเหมาะสม จ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน

๑๔๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาเด็กอนุบาล   ตั้งไว้ ๓๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬาเด็กอนุบาล ภายในและ

ภายนอกเขตเทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าวัสดุ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีเปิด-ปิด ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าจ้างเหมาและบริการ ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าชุดกีฬา ค่าวัสดุ

และอุปกรณ์กีฬา ค่าสนับสนุนขบวนแห่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร

นครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการดนตรีเพื่อประชาชน   ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดจ้างดนตรีสากล ดนตรีพื้นบ้าน มาแสดงในสถานที่

สาธารณะ สวนสาธารณะ เพื่อให้เด็กเยาวชน และประชาชน ได้มีโอกาส

พักผ่อนหย่อนใจในวันสำคัญต่าง ๆ และจัดกิจกรรมประกวดดนตรี จ่าย

เป็นค่าเช่าเวที ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ เงินรางวัล โล่ หรือถ้วยรางวัล ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมวินัยจราจร   ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และ

เยาวชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

และอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (จากแผน

พัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
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ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการ K. K. PARK (Korat Knowledge Park)   ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ

และการอบรม ICT Comp for Kids จ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าของขวัญ

ของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร

ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และ

ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน   ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดอบรมเด็กเยาวชน ประชาชนในการทำสื่อส่งเสริม

การอ่าน จัดกิจกรรมต่าง ๆ และจัดกิจกรรมประกวดห้องสมุดของโรงเรียน

ในสังกัดเทศบาล จ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุการศึกษา ของขวัญและ

รางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนคณะกรรมการ วิทยากร

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างเหมาเข้าเล่ม ค่าใช้จ่าย

อื่นที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนา

เทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนรักการอ่านต้นแบบ  

เทศบาลนครนครราชสีมา   ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดค่ายอบรมเด็กเยาวชน ประชาชนในชุมชน

เทศบาลผ่านโครงการเพื่อส่งเสริมการอ่านเรียนรู้ และจัดกิจกรรม

ประกวดต่าง ๆ จ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุการศึกษา ของขวัญ

และรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

วิทยากร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างเหมา

เข้าเล่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 

๑๕๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
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            + ค่าใช้จ่ายในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานห้องสมุด  

แหล่งเรียนรู้ (ห้องสมุดอัตโนมัติ)   ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลและจัดรวบรวมข้อมูล

หนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ ระบบเดิมของห้องสมุด ให้เป็นระบบทันสมัย 

เพื่อสามารถสืบค้นและวิเคราะห์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้สะดวกรวดเร็ว

ในงานบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 

๖๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่   ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมของห้องสมุดศูนย์เยาวชนสุรนารี อาทิ

กิจกรรมยอดนักอ่าน กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จัดนิทรรศการ ฯลฯ

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าของขวัญ

ของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน

๔๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการสานฝันสู่น้อง   ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมต่าง ๆ ค่าวัสดุ ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น

ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (จากแผน

พัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาเด็กที่มี          

พฤติกรรมรุนแรง   ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมอบรมบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่

เกี่ยวข้องด้านที่มีพฤติกรรมรุนแรง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โดย

ถัวจ่ายภายในวงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการงานลอยกระทง   ตั้งไว้ ๒,๕๐๐,๐๐๐  บาท



๓-๔-๒๑

สำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัล ของรางวัล เงินสนับสนุนการประกวดกระทง

ขบวนแห่และผู้เข้าประกวดนางนพมาศ ค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าตอบแทน

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่ามหรสพ 

วงดนตรีและวงดุริยางค์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น 

ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือต่าง ๆ ค่ารถสุขาเคลื่อนที่ 

ค่าจัดทำรถขบวนของเทศบาล ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าววิทยุกระจายเสียง

โทรทัศน์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน

๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการงานวันขึ้นปีใหม่   ตั้งไว้ ๗,๐๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์ ค่าภาชนะใส่ข้าวสารอาหารแห้ง

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายใน

วงเงิน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการงานวันมาฆบูชา   ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหาร

และเครื่องดื่ม เงินรางวัล การประกวดวาดภาพ การประกวดประทีป

โคมถือ และการประกวดสวดทำนองสรภัญญะ ค่าของที่ระลึกสำหรับ

คณะกรรมการตัดสิน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน

๒๕๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการงานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี   ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในวันที่ ๒๓-๒๔ มีนาคม ของทุกปี เป็นค่าวัสดุ

อุปกรณ์การทำบุญตักบาตร เครื่องบวงสรวง จัดนิทรรศการ ฯลฯ ค่าใช้จ่าย

อื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนา

เทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการงานสงกรานต์   ตั้งไว้ ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท
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สำหรับจ่ายเป็นค่าเงินรางวัล เงินสนับสนุน ขบวนแห่การละเล่นที่เข้าร่วม

ขบวนและการประกวดประกอบอาหารคาว-หวาน ค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์

ค่าใช้จ่ายในพิธีรดน้ำ ขอพร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการ

ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำรถขบวนของเทศบาล ค่าของขวัญของรางวัล

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการงานวันเทศบาล   ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในวันที่ ๒๔ เมษายน เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ 

ในพิธีสงฆ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ

เกี่ยวกับงานของเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่าย

ภายในวงเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการงานวันวิสาขบูชา   ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเงินรางวัลการประกวดประทีปโคมถือ โต๊ะหมู่บูชา

การประกวดวาดภาพ ค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์ ค่าของขวัญของรางวัล 

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่าย

ภายในวงเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศกาลถือศีลกินเจ   ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมถือศีลกินเจ เป็นค่าตอบแทน

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่าย

อื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนา

เทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการงานแห่เทียนพรรษา   ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเงินรางวัล เงินสนับสนุน การประกวดต้นเทียนและ

ขบวนแห่ ค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์ ค่าตอบแทนวงดนตรี ค่าตอบแทนการ

แสดง ค่ามหรสพ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าวัสดุ ค่าเช่าเครื่องเสียง
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ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน 

ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดย

ถัวจ่ายภายในวงเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร

นครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการงานพิธีทางศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี  

ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานพิธีทางศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี 

โดยจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าดอกไม้ธูปเทียน

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการงานตรุษจีน   ตั้งไว้ ๗,๐๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานตรุษจีน เป็นค่าตกแต่ง

สถานที่จัดประกวดกิจกรรม จัดการแสดงศิลปะประจำท้องถิ่น และ

การแสดงอื่น ๆ การออกร้านอาหารและสินค้าต่าง ๆ ค่าสนับสนุน

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายใน

วงเงิน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท

       - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   ตั้งไว้ ๓๕,๒๓๔,๐๐๐  บาท
            + ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร   ตั้งไว้ ๑,๕๘๔,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 

ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและบุคลากรทางการศึกษา เช่น 

ค่าลงทะเบียน  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ระหว่าง

เดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการอบรม ติดต่อราชการต่างจังหวัดหรือ

โอน(ย้าย) ฯลฯ (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับ

การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา
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  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๑๘๖,๐๐๐ บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการวัดผลและประเมินผล   ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับใช้เป็นค่าจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ

งานวิชาการโรงเรียน เพื่อจัดทำหรือจัดหาข้อทดสอบ ในการวัดผล

ประเมินผลของนักเรียน จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอกเวลา

ราชการ ค่าวัสดุสำนักงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่าย

ภายในวเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาเทศบาลนคร  

นครราชสีมา   ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐  บาท
สำหรับใช้เป็นค่าจัดเอกสารสรุปผลการจัดการศึกษา เพื่อใช้เผยแพร่ให้

โรงเรียนในสังกัด จ่ายเป็นค่าจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม ค่าวัสดุสำนักงาน และ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ  

ตั้งไว้ ๑,๘๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดเอกสาร ค่าวัสดุสำนักงาน 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 

๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดซื้อชุดเครื่องแบบให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนา  

เด็กเล็ก   ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐  บาท
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สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องแบบให้แก่เด็กเล็กของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กในสังกัดเทศบาล โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดหาอาหารกลางวัน   ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าประกอบอาหาร อาหารว่าง น้ำแข็งและน้ำดื่ม ฯลฯ ของ

โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดป่าจิตตสามัคคี) และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร

นครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารสำหรับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร      

นครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)   ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าประกอบอาหาร อาหารว่าง น้ำแข็งและน้ำดื่ม ฯลฯ ของ

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล) และ

ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา   ตั้งไว้ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของโรงเรียนสังกัดเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เป็นค่าอาหารกลางวัน ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา

ข้าราชการครู ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบริหารจัดการ

ศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และค่าใช้จ่ายอื่น โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน

๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 

(จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจาก

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท



๓-๔-๒๖

ค่าวัสดุ    ตั้งไว้ ๕๔,๕๒๖,๓๐๐  บาท 

       - วัสดุสำนักงาน   ตั้งไว้ ๑,๐๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ปากกา และเครื่องเขียน

แบบพิมพ์ต่าง ๆ ใช้ในสำนักงาน หนังสือห้องสมุด ฯลฯ
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท

  งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุสำนักงาน (วัสดุการศึกษา)   ตั้งไว้ ๔๖๖,๓๐๐  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 ๖,๓๐๐ 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 ๔๙,๑๔๕,๐๐๐  บาท

            + ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว   ตั้งไว้ ๔๗๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ อุปกรณ์งานบ้าน  แปรง

ผงซักฟอก ไม้กวาด  ฯลฯ



๓-๔-๒๗

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

            + ค่าอาหารเสริม (นม)   ตั้งไว้ ๔๘,๖๗๕,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนใน

สังกัดเทศบาล โรงเรียนที่รับถ่าย (โอน) และตามโครงการจัดหา

อาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเร่ร่อน (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจะ

เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๔๓,๑๕๐,๐๐๐ บาท

  งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕,๕๐๕,๐๐๐ บาท

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ 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



๓-๔-๒๘

ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  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 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



๓-๔-๒๙

ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  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 ๓๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุในหมวดต่าง ๆ ฯลฯ
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม



๓-๔-๓๐

แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

หมวดค่าสาธารณูปโภค    ตั้งไว้ ๕,๓๒๒,๐๐๐  บาท

ค่าสาธารณูปโภค    ตั้งไว้ ๕,๓๒๒,๐๐๐  บาท 

       - ค่าไฟฟ้า   ตั้งไว้ ๓,๕๓๕,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของหน่วยงานในสังกัดสำนัก

การศึกษา และสนามกีฬากลางฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ

เทศบาลนครนครราชสีมา (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจะเบิกจ่าย

ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

  งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๑๓๕,๐๐๐ บาท

       - ค่าน้ำประปา   ตั้งไว้ ๑,๔๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของหน่วยงานในสังกัดสำนักการศึกษา โรงเรียน

ในสังกัดเทศบาล และสนามกีฬากลางฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ

เทศบาลนครนครราชสีมา
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

  งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

       - ค่าโทรศัพท์   ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อราชการกับหน่วยงานอื่น ๆ ของ

หน่วยงานในสังกัดสำนักการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท

  งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท
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       - ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม   ตั้งไว้ ๒๓๗,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

ความเร็วสูง  ค่าบริการรายเดือน  ของสำนักการศึกษา โรงเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและหน่วยงานในสังกัดสำนักการศึกษา
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

  งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๗,๐๐๐ บาท

  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท

หมวดเงินอุดหนุน    ตั้งไว้ ๔๙,๑๑๓,๖๐๐  บาท

เงินอุดหนุน    ตั้งไว้ ๔๙,๑๑๓,๖๐๐  บาท 

       - เงินอุดหนุนส่วนราชการ เอกชนหรือกิจการเป็นสาธารณประโยชน์    

ตั้งไว้ ๔๙,๑๑๓,๖๐๐  บาท
            + เงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนสุรนารีวิทยา   ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนสุรนารีวิทยา ในโครงการ

เยาวชนรักดนตรี เป็นค่าส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทักษะ การเล่นดนตรี

สากลประเภทต่าง ๆ (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับมัธยมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

            + เงินอุดหนุนสถานศึกษาที่ถ่ายโอนภารกิจ   ตั้งไว้ ๔๘,๗๑๓,๖๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สถานศึกษาที่ถ่ายโอนภารกิจให้เทศบาล

เป็นค่าอาหารกลางวัน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 

(จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจาก

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๔๘,๗๑๓,๖๐๐ บาท



สํานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  ๑๐๔,๕๕๘,๓๐๐   บาท แยกเป็น

- รายจ่ายประจำ  ตั้งไว้ ๑๐๑,๒๓๘,๓๐๐   บาท

    จ่ายจากรายได้  ตั้งไว้ ๑๐๐,๒๘๘,๓๐๐   บาท

    จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ตั้งไว้ ๙๕๐,๐๐๐   บาท

- รายจ่ายเพื่อการลงทุน  ตั้งไว้ ๓,๓๒๐,๐๐๐   บาท

รายจ่ายประจำ   ตั้งไว้ ๑๐๑,๒๓๘,๓๐๐  บาท             แยกเป็น       

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ    ตั้งไว้ ๒๖,๓๙๓,๔๐๐  บาท

เงินเดือน    ตั้งไว้ ๑๘,๙๘๖,๕๐๐  บาท 

       - เงินเดือนพนักงานเทศบาล   ตั้งไว้ ๑๖,๒๖๔,๑๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓,๗๐๒,๒๐๐ บาท

       งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓,๑๒๗,๐๐๐ บาท

       งานศูนย์บริการสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗,๙๖๓,๗๐๐ บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๔๗๑,๒๐๐ บาท

       - เงินเพิ่มต่างๆ   ตั้งไว้ ๒,๖๐๒,๔๐๐  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 ว และ

ระดับ ๗ วช เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท

     ๓. เงินค่าตอบแทนของพนักงานผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูง

ของอันดับหรือตำแหน่ง

     ๔. เงินเพิ่มบุคลากรด้านการแพทย์ เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท และเภสัชกร 

เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท 

     ๕. เงินเพิ่มการครองชีพของพนักงานเทศบาลและเงินเพิ่มอื่นๆ
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม
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แผนงานสาธารณสุข

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๕๖,๗๐๐ บาท

       งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๓๙,๗๐๐ บาท

       งานศูนย์บริการสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒,๐๕๒,๐๐๐ บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๔,๐๐๐ 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 ๗,๔๐๖,๙๐๐  บาท 

       - ค่าจ้างลูกจ้างประจำ   ตั้งไว้ ๗,๑๑๗,๓๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐๖,๑๐๐ บาท

       งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๘๕๕,๓๐๐ บาท

       งานศูนย์บริการสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๑๑๙,๓๐๐ บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔,๓๐๑,๕๐๐ บาท

ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานตลาดสด (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๓๕,๑๐๐ บาท

       - เงินเพิ่มต่าง ๆ   ตั้งไว้ ๒๘๙,๖๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือ

ค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๓๐๐ บาท

       งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๔,๒๐๐ บาท

       งานศูนย์บริการสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๔,๘๐๐ บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๖๔,๔๐๐ บาท

ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ
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แผนงานการพาณิชย์

       งานตลาดสด (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๕,๙๐๐ บาท

หมวดค่าจ้างชั่วคราว    ตั้งไว้ ๔๓,๒๓๘,๐๐๐  บาท

ค่าจ้างชั่วคราว    ตั้งไว้ ๔๓,๒๓๘,๐๐๐  บาท 

       - เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง   ตั้งไว้ ๔๓,๒๓๘,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง และเงินเพิ่ม

การครองชีพชั่วคราว
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๖๕๖,๕๐๐ บาท

       งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๗๒๘,๐๐๐ บาท

       งานศูนย์บริการสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๑๘๘,๐๐๐ บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๗,๓๖๙,๕๐๐ บาท

ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานตลาดสด (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๒๙๖,๐๐๐ บาท

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    ตั้งไว้ ๒๙,๒๖๕,๙๐๐  บาท

ค่าตอบแทน    ตั้งไว้ ๔,๕๗๐,๗๐๐  บาท 

       - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   ตั้งไว้ ๒,๔๕๒,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่

พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

       งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

       งานศูนย์บริการสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒,๒๒๐,๐๐๐ บาท

ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานตลาดสด (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

       - ค่าเช่าบ้าน   ตั้งไว้ ๒๖๑,๖๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลสำนักการสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
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ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท

       งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖๔,๘๐๐ บาท

       งานศูนย์บริการสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗๖,๘๐๐ บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท

       - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว้ ๔๔๔,๗๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ

ลูกจ้างประจำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

       งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗,๑๐๐ บาท

       งานศูนย์บริการสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗๗,๘๐๐ บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐๙,๘๐๐ 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

       งานตลาดสด (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

       - บำเหน็จลูกจ้างประจำ   ตั้งไว้ ๑๖๒,๔๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำ จำนวน ๒ ราย คือ

นายรอด นีสันเทียะ, นายทอง ใจเที่ยง
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๖๒,๔๐๐ บาท
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ค่าใช้สอย    ตั้งไว้ ๕,๗๒๑,๖๐๐  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 ๑๘,๐๐๐ บาท

       งานศูนย์บริการสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๗,๖๐๐ บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖๗,๐๐๐ 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
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แผนงานสาธารณสุข

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๗๒,๐๐๐ บาท

       งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท

       งานศูนย์บริการสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗๕๐,๐๐๐ บาท

ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานตลาดสด (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

       - รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   ตั้งไว้ ๒,๕๗๐,๐๐๐  บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน         

เขตเทศบาลนครนครราชสีมาบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง   ตั้งไว้ ๘๘๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรมเพื่อฟื้นฟูพัฒนา

ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพแบบครบองค์รวม

ให้แก่ อสม. การจัดอบรม อสม.ใหม่ ตามหลักสูตรที่สำนักงานสาธารณสุข

จังหวัด กำหนด ๑ ครั้งต่อปี รวมถึงจัดงานประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล

แก่ อสม. ดีเด่น ๑๐ สาขา จำนวน ๑,๗๐๐ คน และจัดประชุมประจำเดือน 

โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าวิทยากร 

ค่าที่พัก ค่าพาหนะ เงินรางวัลสำหรับ อสม. ดีเด่น พร้อมโล่รางวัล ค่าจัด

นิทรรศการ ค่าตกแต่งสถานที่/เวที ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๘๘๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนา

เทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๘๘๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการสถานที่จำหน่ายอาหารสะอาดปลอดภัย 

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและศึกษาดูงานแก่ ผู้ประกอบการ

จำหน่ายอาหาร/ผู้ประกอบการแผงลอยจำหน่ายอาหาร/ผู้ประกอบการตลาด 

ค่าจัดอบรมให้ความรู้เรื่องอาหารปลอดภัยและสารปนเปื้อนในอาหาร 

แก่กลุ่มผู้บริโภค  อาสาสมัครสาธารณสุข  ประธานคณะกรรมการชุมชน 

นักศึกษา นักเรียน อย.น้อย ตลอดจนครูผู้ดูแลโรงอาหารของสถานศึกษา 

เช่น ค่าวัสดุในการจัดอบรม ค่าอาหารสำหรับผู้เข้ารับการอบรม วิทยากร

และคณะผู้ดำเนินงาน ค่าที่พัก ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าตอบแทนวิทยากร 

ค่าพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าจัดทำป้ายรับรองมาตรฐาน 

ค่าชุดผ้ากันเปื้อนพร้อมหมวก ค่าชุดทดสอบความสะอาด (SI-๒) ค่าชุด

ทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ค่าของที่ระลึก เงินรางวัลการประกวดตลาด 
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ร้านอาหาร โรงอาหาร ค่าจัดทำโล่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่าย

ภายในวงเงิน  ๓๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาสถานประกอบการที่เป็น 

อันตรายต่อสุขภาพ   ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ 

ค่าวัสดุในการอบรม ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

สำหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพิธีเปิด-ปิดการอบรม 

ค่าจัดทำสื่อเผยแพร่ความรู้ ค่าจัดพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่าย

ภายในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามแนวทาง 

การจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero waste)   ตั้งไว้ ๙๙๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม/อบรม เพื่อการดำเนินการ

งานที่เกี่ยวข้องในโครงการ เช่น การชี้แจงโครงการ การประชุมประชาคม

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมคัดแยกขยะตามแนวทางการจัดการขยะเหลือศูนย์ 

(Zero Waste) การประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงาน

คัดแยกขยะ การประชุม แกนนำชุมชน ผู้ประกอบการ ตัวแทนสถาน

ประกอบการ วัด/ศาสนสถาน คณะทำงานที่เกี่ยวข้องตามโครงการ 

หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการอบรม/ฝึกอบรม ศึกษาดูงานด้าน

การจัดการขยะ การคัดแยกขยะ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

การจัดการสิ่งแวดล้อมหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับกลุ่มเป้าหมาย 

ค่าใช้จ่ายสำหรับแรงงานบุคคลภายนอกในการคัดแยกขยะอินทรีย์/

รวบรวมขยะอินทรีย์ หรือขยะอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการประกวดชุมชนปลอดขยะ 

ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการคัดแยกหรือรวบรวมขยะ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 

เช่น จ้่างเหมาออกแบบจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม

คัดแยกขยะและหมุนเวียนมาใช้ใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายสำหรับ

การจัดซื้อวัสดุ ของขวัญของรางวัลให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง 

ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าตอบแทน คณะกรรมการ/คณะทำงานในการดำเนินงาน

ประกวดชุมชนปลอดขยะหรือพื้นที่เป้าหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่าย

ในการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ค่าจัดประชุม/อบรม หรือศึกษา

ดูงานเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชน

ทั่วไป หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ค่าใช้จ่าย
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ในการเดินทางไปราชการที่เกี่ยวข้องในโครงการฯ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 

ค่าวัสดุ ตลอดทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 

โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๙๙๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร

นครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๙๙๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม   ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงาน 

เพิ่มพูนประสบการณ์แก่บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมของสำนักการ

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครราชสีมา จำนวน 

๒๔๐ คน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 

โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร

นครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

       - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   ตั้งไว้ ๑,๓๒๗,๐๐๐  บาท
            + ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร   ตั้งไว้ ๓๘๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 

เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักในระหว่างเดินทาง

ไปราชการในประเทศ ตลอดจนค่าลงทะเบียน ค่าขนย้าย ในกรณี

ย้ายไปประจำสำนักงานอื่นและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทย
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

       งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

       งานศูนย์บริการสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดซื้อชุดเยี่ยมและมอบของขวัญแก่มารดา  

หลังคลอดและทารกแรกเกิด   ตั้งไว้ ๓๖๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าของขวัญสำหรับมารดาหลังคลอด และทารกแรกเกิด 

จำนวนประชากร ๑,๒๐๐ ราย ซึ่งเป็นสิ่งของจำเป็นในการเลี้ยงดูบุตร

เบื้องต้น เช่นผ้าเช็ดตัว  แป้ง สบู่  แชมพู คู่มือการเลี้ยงดูบุตร คำแนะนำ
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การปฏิบัติตัวและกระเป๋าบรรจุ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถัวจ่ายภายใน

วงเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศและเสียง   ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตรวจวัดมลพิษประเภทฝุ่นละอองขนาด

เล็กกว่า ๑๐ ไมครอน บริเวณย่านที่มีการจราจรหนาแน่นปีละ ๓ ครั้ง 

ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดระดับเสียงจากสถานประกอบการและย่าน

ที่พักอาศัย เพื่อประเมินระดับเสียงที่รบกวนความเป็นอยู่ของประชาชน 

ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและจัดทำบัญชีการระบายมลพิษทางอากาศ

จากแหล่งกำเนิดที่อยู่กับที่และแหล่งกำเนิดเคลื่อนที่ ค่าใช้จ่ายในการ

จัดการประชุมคณะทำงานภาคีเครือข่ายผู้มีส่วนร่วมในการปรับปรุง

คุณภาพอากาศ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน 

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการสองมือร่วมใจลดภัยโลกร้อน   ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดนิทรรรศการ และกิจกรรมให้ความรู้ให้แก่นักเรียน

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและก๊าซเรือนกระจก 

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนในวันสิ่งแวดล้อม

โลก และวันสิ่งแวดล้อมไทย ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำ

ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าพิธีการเปิดงาน ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีสาธารณะ 

เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการกับก๊าซเรือนกระจก และ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับปรุงคุณภาพอากาศของ

เมือง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการเมืองสะอาด   ตั้งไว้ ๓๒๗,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือ

ในการพัฒนาเมืองสะอาด จัดการประชุมคณะทำงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 

๒๐๐ คน เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดทำ

เอกสารประกอบการประชุม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประกวดชุมชน
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ด้านการรักษาความสะอาด และการดูแลสิ่งแวดล้อมของชุมชนในเขต

เทศบาลนครนครราชสีมา เช่น บ้านสะอาด หน้าบ้านน่ามองชุมชน

สะอาดปราศจากขยะ ได้แก่ ค่าจัดพิมพ์ใบประกาศนียบัตร โล่รางวัล 

เงินรางวัล การประกวดค่าใช้จ่ายในการรณรงค์สร้างความตระหนัก

ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความสะอาด เช่น ค่าอาหารกลางวัน

และเครื่องดื่ม ค่าจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ 

ป้ายประชาสัมพันธ์ นิทรรศการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายใน

วงเงิน ๓๒๗,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๒๗,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบการ   ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและให้ความรู้แก่

ผู้ประกอบการ ค่าวัสดุ ในการจัดกิจกรรม ค่าตอบแทนผู้ตรวจประเมิน

สถานประกอบการ ค่าวัสดุจัดทำสื่อเผยแพร่ความรู้ ค่าจัดพิมพ์เอกสาร

และคู่มือ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 

๓๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมและ 

พัฒนาการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาด ในเขตเทศบาลนคร 

นครราชสีมา   ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมจัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ 

ด้านการรักษาความสะอาดในวันสำคัญและโอกาสต่าง ๆ โดยจ่ายเป็น

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดการประชุม การรณรงค์

พัฒนาความสะอาด ค่าวัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ

ใบปลิว ตลอดทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร

นครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ค่าวัสดุ    ตั้งไว้ ๑๘,๙๗๓,๖๐๐  บาท 

       - วัสดุสำนักงาน   ตั้งไว้ ๔๕๖,๐๐๐  บาท
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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 เท่าที่จำเป็นเพื่อเปลี่ยนส่วนที่ชำรุด ภายในสำนักการสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม
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 ๑,๑๗๕,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการทำความสะอาด เช่น ไม้กวาด 

ถังขยะ เข่ง แปรง น้ำยาล้างทำความสะอาดห้องสุขภัณฑ์ ที่นอนนวด

เพื่อสุขภาพ ฯลฯ
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

       งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

       งานศูนย์บริการสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

แผนงานเคหะและชุมชน
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       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๐๑๐,๐๐๐ บาท

ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานตลาดสด (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท

       - วัสดุก่อสร้าง   ตั้งไว้ ๓๙๗,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย บุ้งกี๋ ท่อน้ำ

และอุปกรณ์การประปา 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 ๑๑,๖๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นต่าง ๆ เพื่อใช้กับ

รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเตาแก๊ส เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล 

น้ำมันหล่อลื่น แก๊สหุงต้ม ฯลฯ
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข
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       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

       งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

       งานศูนย์บริการสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท

ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานตลาดสด (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   ตั้งไว้ ๕๖๖,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟิล์มเอ็กซเรย์ ถุงมือ 

ไหมเย็บแผลในการผ่าตัด น้ำยาต่าง ๆ ผ้าพันแผล  สำลี และอื่น ๆ  

เคมีภัณฑ์ วัคซีน และวัสดุทางการแพทย์ เช่น เข็มฉีดยา ยาฉีด

คุมกำเนิด เปิดคลีนิกรักษาสัตว์ ชุดทดสอบหาอ๊อกซิเจนในน้ำ 

พี เอช คลอรีนอิสระ น้ำยาตรวจหาแบคทีเรียในอาหาร-เครื่องดื่ม  

ขวดแก้ว หลอดทดลอง ขวดวัดปริมาตร อุปกรณ์สำหรับเก็บ

ตัวอย่างน้ำ ฯลฯ
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๒๒,๐๐๐ บาท

       งานศูนย์บริการสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ 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

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท

ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ



๓-๕-๑๔

แผนงานการพาณิชย์

       งานตลาดสด (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท

       - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   ตั้งไว้ ๕๓,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เช่น ฟิล์มถ่ายภาพ 

ฟิล์มสไลด์ เทปบันทึกภาพและเสียง กระดาษทำบทความ/ข่าว ฯลฯ
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท

       งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

       งานศูนย์บริการสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐ บาท

ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานตลาดสด (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

       - วัสดุเครื่องแต่งกาย   ตั้งไว้ ๓๗๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าซื้อรองเท้ายางหุ้มส้นสูงใต้เข่า ถุงมือหนังชนิดยาว 

ผ้าปิดจมูก เสื้อกาวน์ ฯลฯ ให้พนักงาน คนงาน งานศูนย์บริการ งาน

ซ่อมบำรุงพาหนะเครื่องจักรกล และเสื้อกั๊กสำหรับคนงานปัดกวาดและ

เก็บขนขยะมูลฝอย
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ 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

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท



๓-๕-๑๕

       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 ๘๖,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็น ค่ามิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า สายส่งน้ำ และข้อต่อ

ส่งน้ำดับเพลิง สำหรับรถบรรทุกน้ำ เพื่อใช้ล้างตลาด และอะไหล่

เครื่องพ่นยุง ฯลฯ
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท

       งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

       งานศูนย์บริการสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานตลาดสด (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท

หมวดค่าสาธารณูปโภค    ตั้งไว้ ๑,๓๙๑,๐๐๐  บาท

ค่าสาธารณูปโภค    ตั้งไว้ ๑,๓๙๑,๐๐๐  บาท 

       - ค่าไฟฟ้า   ตั้งไว้ ๑,๒๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท

       งานศูนย์บริการสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานตลาดสด (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

       - ค่าน้ำประปา   ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปา สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข



๓-๕-๑๖

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท

       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 ๙๕๐,๐๐๐  บาท

เงินอุดหนุน    ตั้งไว้ ๙๕๐,๐๐๐  บาท 

       - เงินอุดหนุนส่วนราชการ เอกชนหรือกิจการเป็นสาธารณประโยชน์    

ตั้งไว้ ๙๕๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณสุข ตามประกาศ

คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๙๕๐,๐๐๐ บาท

รายจ่ายเพื่อการลงทุน   ตั้งไว้ ๓,๓๒๐,๐๐๐  บาท             แยกเป็น       

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    ตั้งไว้ ๓,๓๒๐,๐๐๐  บาท

ค่าครุภัณฑ์    ตั้งไว้ ๓,๓๒๐,๐๐๐  บาท 

       - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   ตั้งไว้ ๓,๓๒๐,๐๐๐  บาท

            + ค่าซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ภ ๓๒๑๖   ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ภ ๓๒๑๖ ดังนี้

เปลี่ยนยางนอก แบตเตอรี่ เปลี่ยนลูกหมากทั้งชุด เปลี่ยนโช๊ค ลูกปืน

ชุดเบรก แผ่นคลัช เบาะนั่งและอื่น ๆ เพื่อให้รถยนต์สามารถใช้งานได้

และอยู่ในสภาพดีสามารถออกปฏิบัติงานควบคุมการแพร่ระบาดของ

โรคติดต่อได้อย่างต่อเนื่อง จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท ตั้งตาม
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ราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร

นครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ย ๑๖๘๘   ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ย ๑๖๘๘ ดังนี้

เปลี่ยนยางรถยนต์ ซ่อมแอร์ แบตเตอรี่ เปลี่ยนช่วงล่าง ได้แก่ ลูกหมากล่าง

คันส่งตัว ยาง ลูกหมากปีกนก ซ่อมเครื่องยนต์ หุ้มเบาะหน้า และเปลี่ยน

เบาะหลังเพื่อใช้ในการออกปฏิบัติงานด้านสัตวแพทย์ให้มีความคล่องตัว

มากขึ้น จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้

เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

       งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน

๘๔-๘๙๓๓ ข ๙๔   ตั้งไว้ ๓๔๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ๖ ล้อ 

เครื่องยนต์ดีเซล ๑๓๐ แรงม้า ขนาดความจุ ๕ ลูกบาศก์เมตร หมายเลข

ทะเบียน ๘๔-๘๙๓๓ ข ๙๔

     - ซ่อมปะผุแผงข้างห้องเก็บขยะห้องอัดขยะ

     - เปลี่ยนพื้นห้องเก็บขยะ

     - เปลี่ยนพื้นห้องอัดขยะ

     - เปลี่ยนคานรองรับพื้นห้องเก็บขยะและห้องอัดขยะ

     - เปลี่ยนบูชหูกระบอกไฮดรอลิกบานอัดบานเลื่อน

     - เปลี่ยนลูกกลิ้งบานเลื่อนพร้อมรางบานเลื่อน

     - ซ่อมระบบไฮดรอลิกทั้งคัน

     - เคาะปะผุขึ้นรูปหัวเก๋ง

     - ทำสีรถยนต์ใหม่ทั้งคันพร้อมระบบไฟรถยนต์

จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๓๔๐,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสม

กับการงานใช้ (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๓๔๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน

๘๓-๘๐๕๓ ข ๗๓   ตั้งไว้ ๔๓๐,๐๐๐  บาท
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สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ๖ ล้อ 

เครื่องยนต์ดีเซล ๑๙๖ แรงม้า ขนาดความจุ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร หมายเลข

ทะเบียน ๘๓-๘๐๕๓ ข ๗๓

     - ตัดต่อด้ามคัสซีตัวรถยนต์พร้อมคานเสริมคัสซี ๒ ข้าง

     - ซ่อมระบบไฮดรอลิกบานอัดบานเลื่อนตัวยกท้าย ๖ จุด

     - เปลี่ยนเหล็กรองรับตัวถังและคานเสริม ๒ ข้าง

     - เปลี่ยนแผงดันขยะทิ้งพร้อมอุปกรณ์ เหล็กหนา ๔.๕ มิลลิเมตร ๑ บาน

     - เปลี่ยนเหล็กคานรองรับถังขยะ เหล็กหนา ๔.๕ มิลลิเมตร ๑ คัน

     - เปลี่ยนพื้นห้องเก็บขยะพร้อมยางกันน้ำเสีย ๑ ห้อง

     - ซ่อมปะผุห้องเก็บขยะตัดต่อแผงข้างพร้อมทำสีใหม่ทั้งคันพร้อมระบบไฟ

๑ คัน

     - เปลี่ยนเหล็กรางบานสไลด์ขยะทิ้ง

จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๔๓๐,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสม

กับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๔๓๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ๑๐ ล้อ

หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๙๖๓ ข ๗๙   ตั้งไว้ ๓๑๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ๑๐ ล้อ 

เครื่องยนต์ดีเซล ๑๙๕ แรงม้า ขนาดความจุ ๑๙ ลูกบาศก์เมตร หมายเลข

ทะเบียน ๘๓-๗๙๖๓ ข ๗๙

     - เปลี่ยนลูกหมากพยุงล้อหลัง

     - เปลี่ยนสลักหูแหนบ บู๊ชหูแหนบ

     - เปลี่ยนสลักคานหน้า

     - เปลี่ยนผ้าเบรก จานเบรก

     - ซ่อมระบบไฮดรอลิกทั้งคัน 

จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๓๑๐,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสม

กับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๓๑๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าซ่อมแซมรถยนต์กวาดดูดฝุ่น หมายเลขทะเบียน ๘๓-๘๐๕๘ ก ๓  

ตั้งไว้ ๗๕๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมรถยนต์กวาดดูดฝุ่น เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ

๑๙๕ แรงม้า หมายเลขทะเบียน ๘๓-๘๐๕๘ ก ๓

     - ซ่อมปากท่อดูดฝุ่น บน-ล่าง พร้อมล้อ



๓-๕-๑๙

     - ซ่อมพัดลมดูดฝุ่นโบเออร์

     - เปลี่ยนเทอร์โบเครื่องดูดฝุ่น

     - เปลี่ยนฝาท้าย

     - ปะผุพ่นสีทั้งคัน

จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๗๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสม

กับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๗๕๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าซ่อมแซมรถยนต์กวาดดูดฝุ่น หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๙๗๒ ก ๖  

ตั้งไว้ ๗๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมรถยนต์กวาดดูดฝุ่น เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ

๑๙๕ แรงม้า หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๙๗๒ ก ๖

     - ซ่อมแซมระบบปัดกวาดและดูดฝุ่น

     - ซ่อมแซมปากท่อดูดฝุ่น บน-ล่าง พร้อมล้อ

     - ซ่อมพัดลมดูดฝุ่นโบเออร์

     - เปลี่ยนเทอร์โบเครื่องดูดฝุ่น

     - เปลี่ยนฝาท้าย

     - ปะผุพ่นสีทั้งคัน

จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสม

กับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท

            + รถตัดหญ้าไหล่ทางมีแขนยื่นด้านข้าง ชนิด ๖ ล้อ   ตั้งไว้ ๖๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ารถตัดหญ้าไหล่ทางมีแขนยื่นด้านข้าง ชนิด ๖ ล้อ

เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๑ แรงม้า มีรังผึ้งพัดลม

ระบายความร้อน น้ำมันไฮดรอลิก มีคันโยกคอนโทรลวาล์วควบคุม

การทำงานของมอเตอร์ไฮดรอลิก ขับเคลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิก

แขนตัดหญ้ายกสูง-ต่ำได้ ยื่นเข้า-ออกได้ ด้วยระบบไฮดรอลิก

แขนตัดหญ้าหันออกด้านข้างและด้านหน้าของตัวรถได้ ๑๘๐ องศา

ด้วยระบบไฮดรอลิก หัวตัดหญ้าสามารถปรับองศาตามมุมเอียงของ

พื้นที่ได้ด้วยระบบไฮดรอลิก หมุนขับใบมีดตัดหญ้าด้วยมอเตอร์

ไฮดรอลิก จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๖๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่น

เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม



๓-๕-๒๐

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๖๕๐,๐๐๐ บาท



กองสวัสดิการสังคม



๓-๖-๑

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
กองสวัสดิการสังคม

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  ๒๖,๑๑๓,๖๐๐   บาท แยกเป็น

- รายจ่ายประจำ  ตั้งไว้ ๒๖,๑๑๓,๖๐๐   บาท

    จ่ายจากรายได้  ตั้งไว้ ๒๖,๑๑๓,๖๐๐   บาท

    จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ตั้งไว้ ๐   บาท

- รายจ่ายเพื่อการลงทุน  ตั้งไว้ ๐   บาท

รายจ่ายประจำ   ตั้งไว้ ๒๖,๑๑๓,๖๐๐  บาท             แยกเป็น       

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ    ตั้งไว้ ๔,๖๘๙,๕๐๐  บาท

เงินเดือน    ตั้งไว้ ๔,๖๘๙,๕๐๐  บาท 

       - เงินเดือนพนักงานเทศบาล   ตั้งไว้ ๔,๔๖๖,๗๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

       งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๒๕๗,๓๐๐ บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๘๕๘,๐๐๐ บาท

       งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒,๓๕๑,๔๐๐ บาท

       - เงินเพิ่มต่างๆ   ตั้งไว้ ๑๕๕,๖๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทนรายเดือนของผู้อำนวยการกอง ระดับ ๘

เป็นเงินเดือนละ ๕,๖๐๐ บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน

เทศบาล เงินค่าตอบแทนพิเศษและเงินเพิ่มอื่นๆ
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

       งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๘,๖๐๐ บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๘๕,๘๐๐ บาท

       งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๑,๒๐๐ บาท

       - เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร   ตั้งไว้ ๖๗,๒๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร  เป็นเงินเดือนละ ๕,๖๐๐  บาท
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม



๓-๖-๒

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖๗,๒๐๐ บาท

หมวดค่าจ้างชั่วคราว    ตั้งไว้ ๑,๙๖๒,๓๐๐  บาท

ค่าจ้างชั่วคราว    ตั้งไว้ ๑,๙๖๒,๓๐๐  บาท 

       - เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง   ตั้งไว้ ๑,๙๖๒,๓๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง  และเงินเพิ่ม

การครองชีพชั่วคราว
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๙๖๒,๓๐๐ บาท

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    ตั้งไว้ ๑๓,๔๐๑,๘๐๐  บาท

ค่าตอบแทน    ตั้งไว้ ๑,๑๘๖,๘๐๐  บาท 

       - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  แก่พนักงานเทศบาล

และพนักงานจ้าง
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



๓-๖-๓

       งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท

       - เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ

เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

       งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

       งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

ค่าใช้สอย    ตั้งไว้ ๙,๗๒๐,๐๐๐  บาท 

       - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ดังนี้

     + ค่าจ้างเหมาบริการ โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าเช่า

เครื่องถ่ายเอกสารแบบดิจิตอล และอื่นๆ เท่าที่จำเป็นของ

กองสวัสดิการสังคม

     + ค่ารับวารสาร โดยจ่ายเป็นค่ารับวารสารและหนังสือพิมพ์รายวัน

     + ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าโอนเงินผู้ป่วยเอดส์/คนพิการ/ 

ผู้สูงอายุ/ค่าลงทะเบียนอบรม และอื่น ๆ เท่าที่จำเป็นของ

กองสวัสดิการสังคม

     + ค่าติดตั้งไฟฟ้า น้ำประปา และโทรศัพท์ เช่น ค่าติดตั้งอุปกรณ์

ไฟฟ้าเพิ่มเติม

     + ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือต่างๆ และค่าจ้างพิมพ์ของ

กองสวัสดิการสังคม

     + ค่าโฆษณาและเผยแพร่โดยจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสารสิ่งตีพิมพ์  

สติ๊กเกอร์อื่น ๆ เพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ของชุมชน 

ตลอดจนงานสำคัญต่าง ๆ ให้ชุมชนในเขตเทศบาลทราบ

      + ค่าประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ภาคบังคับตาม

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 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 ๒๐๐,๐๐๐  บาท
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สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้

     + ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่ 

เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องโรเนียว เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องดิจิตอล 

เครื่องขยายเสียง เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ 

รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ

      + ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของกองสวัสดิการ

สังคม เช่น ประตู-หน้าต่าง ห้องน้ำ ป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

       งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

       งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

       - รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   ตั้งไว้ ๖,๙๗๐,๐๐๐  บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนชุมชน   ตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนชุมชน จำนวน ๘๓ ชุมชน 

โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร 

ค่าวัสดุ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร

นครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาองค์กรชุมชน   ตั้งไว้ ๑,๖๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาองค์กรชุมชน เป็นค่าใช้จ่าย

ในการจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้แก่องค์กรชุมชน และเจ้าหน้าที่

ที่เกี่ยวข้องประมาณ ๑,๐๐๐ คน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร

นครราชสีมา)
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
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ประชุมประธานกองทุน ประมาณ ๘๐ คน เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 

๒๕๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ   ตั้งไว้ ๔๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เป็น

ค่าฝึกอบรมอาชีพอิสระ สัมมนา ศึกษาดูงาน และส่งเสริมการตลาด

ให้แก่ชุมชน ประมาณ ๔๐๐ คน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 

และเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าตอบแทน

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายใน

วงเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตสินค้า OTOP  

และกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา และประกวดสุดยอด  

ผลิตภัณฑ์ชุมชน   ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตสินค้า OTOP 

และกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา และประกวดสุดยอด

ผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานเครือข่าย

ผู้ผลิตสินค้า OTOP ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่

ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๒๐ คน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าตอบแทน เงินรางวัล,โล่ 

ของขวัญ ของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 

๔๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการหนึ่งชุมชน หนึ่งนักร้อง   ตั้งไว้ ๓๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการหนึ่งชุมชน หนึ่งนักร้อง เป็น

ค่าจัดการประกวดร้องเพลง และจินตลีลา ให้แก่ประชาชน ชุมชน

ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดยจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่เวที 

แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ติดตั้งเครื่องเสียง ประกาศเผยแพร่ บอร์ด

ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ  

ค่าตอบแทน ค่าของขวัญของที่ระลึก เงินรางวัล พร้อมโล่ ค่าตอบแทน
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การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายใน

วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการศาสตร์และศิลป์ในการพูดสำหรับผู้นำชุมชน  

ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศาสตร์และศิลป์ในการพูดสำหรับ

ผู้นำชุมชน เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้แก่ประธานชุมชนหรือ

ผู้รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 

๒๐๐ คน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร 

ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญา  

เศรษฐกิจพอเพียง   ตั้งไว้ ๙๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่

ประชาชน จำนวน ๔๕๐ คน และจัดอบรมให้ความรู้ด้านพัฒนาชุมชน

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 

และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร

นครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด    ตั้งไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด 

เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม และจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประมาณ ๕๐๐ คน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร  

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าที่พัก ค่าพาหนะ 

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา )
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม



๓-๖-๗

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

ด้านการพัฒนาชุมชน   ตั้งไว้ ๓๕๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงาน

ด้านการพัฒนาชุมชน เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา และศึกษา

ดูงาน ให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่

ที่เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ 

ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่าย

ภายในวงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด   ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 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 ค่าใช้จ่าย

ในการจัดประกวดชุมชน ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านองค์กรชุมชนดีเด่น, 

สิ่งแวดล้อมในชุมชนดีเด่น โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าโล่ เงินรางวัล และค่าใช้จ่าย

อื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตสำหรับ 

เด็กด้อยโอกาส   ตั้งไว้ ๗๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต

สำหรับเด็กด้อยโอกาส เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ประมาณ 

๒๐๐ คน และศึกษาดูงาน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ



๓-๖-๘

เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดย

ถัวจ่ายภายในวงเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร

นครราชสีมา )
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

       งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเด็กและเยาวชนชุมชนในเขต  

เทศบาลนครนครราชสีมา   ตั้งไว้ ๒๒๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเด็กและเยาวชนชุมชน

ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้

แก่เด็กและเยาวชน และอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม – จริยธรรม 

จำนวน ๒๐๐ คน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น 

ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือต่าง ๆ ค่ารถสุขา

เคลื่อนที่ ค่าจัดสถานที่ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าววิทยุกระจายเสียง

โทรทัศน์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

       งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมทีมงานด้านสวัสดิการสังคมและ  

สังคมสงเคราะห์   ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมทีมงานด้านสวัสดิการ

สังคมและสังคมสงเคราะห์ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดสวัสดิการสังคมฯ ประมาณ ๑๐๐ คน 

เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ 

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

       งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการสมาคม 

ฌาปนกิจสงเคราะห์ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา   ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดยจ่าย

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมแก่คณะกรรมการบริหารสมาคมฌาปนกิจ 

ในเขตเทศบาลฯ จำนวน ๕ สมาคม เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ



๓-๖-๙

เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่าย

ภายในวงเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

       งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทสตรีในชุมชน   ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทสตรี

ในชุมชน เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ประมาณ ๑๒๐ คน โดยจ่าย

เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ และ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนา

เทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

       งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ   ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุในชุมชน 

เป็นค่าจัดอบรมให้ความรู้/จัดกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติในชุมชน

เขตเทศบาลนครนครราชสีมา จำนวน ๘๓ ชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าของขวัญ ของรางวัล 

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท (จากแผน

พัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา )
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

       งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

       - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   ตั้งไว้ ๒,๔๐๐,๐๐๐  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



๓-๖-๑๐

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

       งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่   ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ โดยจัด

ให้มีการออกบริการนอกสถานที่ไปยังชุมชนและกลุ่มต่าง ๆ ภายใน

เขตเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่เวที แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ 

ติดตั้งเครื่องเสียง ประกาศเผยแพร่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่าย

ภายในวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในชุมชน   ตั้งไว้ ๑,๑๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในชุมชน 

เป็นค่าจัดซื้อของขวัญ ของรางวัลวันเด็ก และจ้างเหมาทำอาหารใน

การจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กในชุมชนในเขต

เทศบาลนครนครราชสีมา โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

       งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้เดือดร้อนและ 

ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน    ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้เดือดร้อน

และผู้ด้อยโอกาสในชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อน ประมาณ 

๒,๐๐๐ ครอบครัว โดยให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ เครื่องอุปโภค

บริโภค หรือเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ และจัดซื้อผ้าห่มกันหนาว 

โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร

นครราชสีมา )
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

       งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการตลาดนัดชุมชน   ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตลาดนัดชุมชน โดยจัดให้มี

การจัดทำตลาดนัดบริการนอกสถานที่ไปยังชุมชนและกลุ่มต่าง ๆ 

ภายในเขตเทศบาล โดยจัดให้มีการจัดแสดงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน เป็นค่า
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แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ติดตั้งเครื่องเสียง ประกาศ เผยแพร่บอร์ด

ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 

๒๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ค่าวัสดุ    ตั้งไว้ ๒,๔๙๕,๐๐๐  บาท 

       - วัสดุสำนักงาน   ตั้งไว้ ๙๗๕,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ได้แก่ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ แฟ้ม 

และวัสดุอื่น ๆ 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 และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อใช้

ในกองสวัสดิการสังคม
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุก่อสร้าง   ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง  ซึ่งใช้ในการดูแลอาคารสิ่งก่อสร้าง

ของกองสวัสดิการสังคม
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



๓-๖-๑๒

       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 และรถจักรยานยนต์

กองสวัสดิการสังคม
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   ตั้งไว้ ๖๕,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประเภทต่างๆ เช่น ฟิลม์  

สไลด์ เทปชนิดคาสเซ็ท เทปชนิดบันทึก วี.ดี.โอ ประเภทต่าง ๆ เพื่อ

ใช้ในกิจการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่จำเป็นหรือวัสดุ เช่น ไม้อัด 

ไม้เคร่า แผ่นพลาสติกต่าง ๆ ไวท์บอร์ดและอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับ

การเขียน ระบายสี หรือวัสดุโฆษณาอื่น ๆ เท่าที่จำเป็น
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖๕,๐๐๐ บาท

       - วัสดุกีฬา   ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา  เช่น  ฟุตบอล  วอลเลย์บอล  ตะกร้อ  

และอื่นๆ  เท่าที่จำเป็น
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุคอมพิวเตอร์   ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษปริ๊น แผ่นดิสก์ 

แผ่นซีดี ดีวีดี เม้าท์ แผ่นรองเม้าท์ หมึกปริ๊นเตอร์ อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ เท่าที่จำเป็น
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานบริหารทั่วไป (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุดนตรี   ตั้งไว้ ๕,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุดนตรี เช่น กลอง ฉิ่ง ฉาบ และอื่น ๆ  

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

สำหรับจ่ายเป็นโทรศัพท์ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ 

และติดต่อประสานงานกับชุมชนต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลนคร

นครราชสีมา
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
สำหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชุมชนเทศบาลนครนครราชสีมา 

เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน

เขตเทศบาลนครนครราชสีมา (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม



๓-๖-๑๔

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕,๘๑๐,๐๐๐ บาท



สํานักการชาง
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
สำนักการช่าง

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  ๑๘๕,๓๗๙,๔๐๐   บาท แยกเป็น

- รายจ่ายประจำ  ตั้งไว้ ๑๑๗,๘๕๕,๓๐๐   บาท

    จ่ายจากรายได้  ตั้งไว้ ๑๑๐,๓๒๘,๓๐๐   บาท

    จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ตั้งไว้ ๗,๕๒๗,๐๐๐   บาท

- รายจ่ายเพื่อการลงทุน  ตั้งไว้ ๖๗,๕๒๔,๑๐๐   บาท

รายจ่ายประจำ   ตั้งไว้ ๑๑๗,๘๕๕,๓๐๐  บาท             แยกเป็น       

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ    ตั้งไว้ ๒๔,๐๓๑,๓๐๐  บาท

เงินเดือน    ตั้งไว้ ๑๗,๘๑๗,๕๐๐  บาท 

       - เงินเดือนพนักงานเทศบาล   ตั้งไว้ ๑๖,๙๖๘,๓๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕,๐๗๘,๙๐๐ บาท

       งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒,๙๘๔,๓๐๐ บาท

       งานสวนสาธารณะ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๒๔๒,๐๐๐ บาท

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๖๔๕,๙๐๐ บาท

       งานบำบัดน้ำเสีย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๘๖๑,๐๐๐ บาท

ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

       งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔,๑๕๖,๒๐๐ บาท

       - เงินเพิ่มต่างๆ   ตั้งไว้ ๗๒๙,๒๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหาร ระดับ ๙ เดือนละ 

๑๐,๐๐๐ บาท ระดับ ๘ จำนวน ๓ อัตรา ๆ ละ ๓,๕๐๐ บาท ต่อเดือน 

ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง

ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง เงินเพิ่มพิเศษให้พนักงานเป็นเงิน

ประจำตำแหน่ง วช.ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เงินค่าตอบแทน

รายเดือน วช.ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราวของพนักงานเทศบาล และเงินเพิ่มอื่น ๆ
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม
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แผนงานเคหะและชุมชน

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๗๔,๗๐๐ บาท

       งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๘๐,๑๐๐ บาท

       งานสวนสาธารณะ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๔,๔๐๐ บาท

       งานบำบัดน้ำเสีย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๘๒,๗๐๐ บาท

ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

       งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๗,๓๐๐ บาท

       - เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร   ตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการช่าง

ระดับ  ๙  เป็นเงินเดือนละ  ๑๐,๐๐๐  บาท
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท

ค่าจ้างประจำ    ตั้งไว้ ๖,๒๑๓,๘๐๐  บาท 

       - ค่าจ้างลูกจ้างประจำ   ตั้งไว้ ๖,๐๓๓,๙๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗๓๔,๐๐๐ บาท

       งานบำบัดน้ำเสีย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๔๑,๖๐๐ บาท

ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

       งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔,๗๕๘,๓๐๐ บาท

       - เงินเพิ่มต่าง ๆ   ตั้งไว้ ๑๗๙,๙๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือน

หรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง และเงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราวลูกจ้างประจำ
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๙,๔๐๐ บาท

       งานบำบัดน้ำเสีย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๑,๗๐๐ บาท

ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

       งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๒๘,๘๐๐ บาท

หมวดค่าจ้างชั่วคราว    ตั้งไว้ ๒๕,๘๕๔,๑๐๐  บาท
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ค่าจ้างชั่วคราว    ตั้งไว้ ๒๕,๘๕๔,๑๐๐  บาท 

       - เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง   ตั้งไว้ ๒๕,๘๕๔,๑๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างและเงินเพิ่ม

การครองชีพชั่วคราว
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๓๓,๒๐๐ บาท

       งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓,๑๑๔,๓๐๐ บาท

       งานสวนสาธารณะ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕,๒๙๒,๐๐๐ บาท

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๖๖๙,๗๐๐ บาท

       งานบำบัดน้ำเสีย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖,๐๙๔,๘๐๐ บาท

ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

       งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๙,๓๕๐,๑๐๐ บาท

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    ตั้งไว้ ๔๗,๕๑๐,๖๐๐  บาท

ค่าตอบแทน    ตั้งไว้ ๒,๒๓๗,๖๐๐  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 ๒๔๓,๖๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๖๕,๖๐๐ บาท

       งานสวนสาธารณะ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท

       - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว้ ๓๕๓,๐๐๐  บาท
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สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  

และลูกจ้างประจำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
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 ๒๐,๑๐๖,๐๐๐  บาท 

       - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   ตั้งไว้ ๑๓,๐๗๖,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายต่าง ๆ  ดังนี้

     + ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน

ยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมในการรังวัดตรวจสอบเขตที่ดิน ฯลฯ

     + ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าชดเชย
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มิเตอร์ไฟฟ้าที่ชำรุด

     + ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าปรับปรุงกระแสไฟฟ้า ค่าลอกท่อ

ระบายน้ำ ฯลฯ

     + ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดซื้อ

จัดจ้าง ทำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ม้วนวีดีทัศน์ แผ่นพับ คู่มือการ

จัดการน้ำเสียขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของชุมชน เพื่อแจกจ่าย

ให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ฯลฯ

     + ค่าจ้างเหมาตกแต่งดูแลสวนภูมิรักษ์ ๑,๒ สวนสุขภาพ 

สวนประตูน้ำ สวนบริเวณหนองแก้ช้าง สวนบริเวณอ่างอัษฎางค์ 

สวนอนุสรณ์สถานวีรกรรมท้าวสุรนารี เกาะกลางถนนมิตรภาพ

และสวนสาธารณะอื่นเท่าที่จำเป็น ดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า 

สวนไม้ประดับ หรือสวนหย่อม บริเวณสวนสาธารณะภายในเขต

เทศบาล ฯลฯ 

     + ค่าประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับ ตาม

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕

     + ค่าจ้างเหมาดำเนินการคัดแยกและเก็บรวบรวมขยะอินทรีย์

ในกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ตลาด ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ภัตตาคาร 

รวมทั้งจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในการคัดแยกและรวบรวม

ขยะอินทรีย์ ฯลฯ
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๑๒,๐๐๐ บาท

       งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท

       งานสวนสาธารณะ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๑,๔๒๔,๐๐๐ บาท

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

       งานบำบัดน้ำเสีย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

       - รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน   ตั้งไว้ ๖,๑๘๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ เครื่องใช้

สำนักงาน ยานพาหนะ เครื่องจักรกล และค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม

สิ่งก่อสร้าง อาคาร 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 ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
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       งานบำบัดน้ำเสีย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒,๒๗๖,๐๐๐ บาท

ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

       งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๕๘๔,๐๐๐ บาท

       - รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   ตั้งไว้ ๗๐๐,๐๐๐  บาท

            + ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค 

ภายในเขตเทศบาล   ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐  บาท
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 เป็นค่าใช้จ่าย

ในการจัดกิจกรรมทำความสะอาดลำตะคองในเขตเทศบาลนคร

นครราชสีมา โดยสำนักการช่างร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาลและจังหวัดนครราชสีมา

โดยการขุดลอก กำจัดวัชพืช ตัดกิ่งไม้รุกล้ำลำตะคอง 

จัดซื้อวัสดุต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพลำตะคอง จัดทำสื่อ

ประชาสัมพันธ์บอกแนวระดับเพื่อการเตือนภัยน้ำท่วม จัดทำสื่อ

ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของเทศบาลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น 

โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐  บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร

นครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานบำบัดน้ำเสีย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีต้นแบบ  

การจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลนครนครราชสีมา   ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยี

ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครนครราชสีมา เป็นค่าใช้จ่าย

ในการจัดการอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยของ

เทศบาลนครนครราชสีมาสู่ประชาชน ชุมชน นักเรียน และผู้ที่สนใจทั่วไป
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จำนวน ๒๐๐ คน จัดสื่อการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้แก่ วีดีทัศน์ ศูนย์

กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครนครราชสีมา แผ่นพับประชาสัมพันธ์ศูนย์

กำจัดขยะ แบบจำลองการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และกระแสไฟฟ้า จัดทำห้อง

นิทรรศการการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ประกอบด้วยสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

ที่แสดงถึงกระบวนการทำงานของระบบกำจัดขยะมูลฝอย และค่าใช้จ่าย

อื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

       - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 

ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะและค่าเช่าที่พัก  ในระหว่างเดินทางไปราชการ

ให้พนักงานเทศบาล เมื่อมีความจำเป็นที่ต้องเดินทางไปราชการ  หรือ

ในกรณีที่พนักงานเทศบาลโอน (ย้าย) ไปประจำสำนักงานอื่น
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

       งานบำบัดน้ำเสีย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

ค่าวัสดุ    ตั้งไว้ ๒๕,๑๖๗,๐๐๐  บาท 

       - วัสดุสำนักงาน   ตั้งไว้ ๙๐๐,๐๐๐  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 ๖๐,๐๐๐ บาท

       งานบำบัดน้ำเสีย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท

ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

       งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
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       - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   ตั้งไว้ ๑,๖๘๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ  ที่ใช้ในการบำรุงรักษาซ่อมแซม

ไฟฟ้าสาธารณะที่มีอยู่เดิม  และจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับติดตั้ง

ในถนน  ตรอก  ซอย  ที่ยังไม่มีไฟฟ้าแสงสว่างเท่าที่จำเป็น  เพื่อให้มี

แสงสว่าง  และเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๓๐,๐๐๐ บาท

       งานบำบัดน้ำเสีย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุงานบ้านงานครัว   ตั้งไว้ ๒๗๗,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าแปรง  ไม้กวาด  ผงซักฟอก  สบู่  น้ำยาดับกลิ่น  ฯลฯ

เท่าที่จำเป็น
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท

       งานสวนสาธารณะ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐๗,๐๐๐ บาท

       งานบำบัดน้ำเสีย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุก่อสร้าง   ตั้งไว้ ๗,๑๐๐,๐๐๐  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 ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

       งานบำบัดน้ำเสีย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

       งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   ตั้งไว้ ๑,๘๗๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เพลา ตลับลูกปืน  

น้ำมันเบรก หัวเทียน ฯลฯ สำหรับยานพาหนะ เครื่องจักรกล ฯลฯ  

เท่าที่จำเป็น
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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
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 น้ำยาดับกลิ่น

ขยะ 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 ๒,๘๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าปุ๋ย ถุงพลาสติก และจัดซื้อพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ  

ต้นไม้ใหญ่ ตลอดจนเครื่องมือขนาดเล็ก เช่น กรรไกรตัดต้นไม้ 

บัวรดน้ำ สายยาง กระถางต้นไม้ ฯลฯ เท่าที่จำเป็น เพื่อประดับตามถนน

สายต่าง ๆ ตลอดจนปรับปรุงสภาพแวดล้อม ตกแต่งสวนสาธารณะต่าง ๆ  
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ของเทศบาล ทำให้บ้านเมืองเกิดความร่มรื่นและสวยงาม
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานสวนสาธารณะ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ 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

       งานบำบัดน้ำเสีย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุเครื่องแต่งกาย   ตั้งไว้ ๓๘๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อใช้ในการซ่อมไฟฟ้า

สาธารณะ, ซ่อมถนน, ทางเท้า, ท่อระบายน้ำ เช่น เสื้อผ้าชุด

ปฏิบัติงาน ถุงมือ รองเท้า เข็มขัด ฯลฯ
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท

       งานสวนสาธารณะ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท

       งานบำบัดน้ำเสีย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท

ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

       งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุคอมพิวเตอร์   ตั้งไว้ ๒๗๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์  แผ่นหรือ

จานบันทึกข้อมูล  แผ่นกรองแสง  ตลับผ้าหมึก  ฯลฯ
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

       งานบำบัดน้ำเสีย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุสำรวจ   ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม  เครื่องมือแกะสลัก

เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ
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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 ๑๑,๑๓๑,๓๐๐  บาท

ค่าสาธารณูปโภค    ตั้งไว้ ๑๑,๑๓๑,๓๐๐  บาท 

       - ค่าไฟฟ้า   ตั้งไว้ ๑๑,๐๑๐,๓๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าโรงงานพัสดุหนองกระทุ่ม  ระบบบำบัด

น้ำเสียและการกำจัดมูลฝอย  สถานเพาะชำ  โบราณสถาน  สวนภูมิรักษ์
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท

       งานสวนสาธารณะ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๙๒๕,๐๐๐ บาท

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔,๗๒๕,๓๐๐ บาท

       งานบำบัดน้ำเสีย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

       - ค่าน้ำประปา   ตั้งไว้ ๙๑,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำนักการช่าง  สถานีสูบน้ำเสีย  สถานเพาะชำ  

อนุสรณ์สถาน  กำแพงเมืองเก่า
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท

       งานสวนสาธารณะ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

       งานบำบัดน้ำเสีย (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท

       - ค่าโทรศัพท์   ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสำนักการช่าง
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

หมวดรายจ่ายอื่น    ตั้งไว้ ๙,๓๒๘,๐๐๐  บาท 

       - ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง   ตั้งไว้ ๙,๓๒๘,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการเดินระบบและดูแลระบบ

ผลิตปุ๋ยอินทรีย์และกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย (จ้าง ๘ เดือน)
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(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๘๐๑,๐๐๐ บาท

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๗,๕๒๗,๐๐๐ บาท

รายจ่ายเพื่อการลงทุน   ตั้งไว้ ๖๗,๕๒๔,๑๐๐  บาท             แยกเป็น       

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    ตั้งไว้ ๖๗,๕๒๔,๑๐๐  บาท

ค่าครุภัณฑ์    ตั้งไว้ ๒,๖๐๐,๕๐๐  บาท 

       - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   ตั้งไว้ ๑,๖๑๘,๕๐๐  บาท

            + ค่าซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บ ๖๕๒๒   ตั้งไว้ ๒๘๕,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บ ๖๕๒๒

โดยซ่อมถังเก็บน้ำ, ปะผุ, ทำสี จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๒๘๕,๐๐๐ บาท 

ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานบำบัดน้ำเสีย (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๒๘๕,๐๐๐ บาท

            + ค่าซ่อมรถตักล้อยาง หมายเลขทะเบียน นม.ฮ-๗๙๗๙   ตั้งไว้ ๓๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมรถตักล้อยาง ชส. ๐๓ ข. TCM ๘๓๕ 

นม.ฮ-๗๙๗๙ โดยทำการซ่อมระบบไฮดรอลิค เปลี่ยนซีล

กระบอกไฮดรอลิก, ซีลคอนโทรล ซีลข้อต่อตามจุดต่าง ๆ

ซ่อมระบบไฟฟ้า ทำสีปะผุ และอื่นๆ จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน

๓๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการ

ใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน นม.๘๓-๘๔๐๓   ตั้งไว้ ๓๕๕,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ ชส. ๐๘ ข. อีซูซุ FTR 

นม.๘๓-๘๔๐๓ โดยการทำสีปะผุ ซ่อมกระบะท้าย ซ่อมระบบ

ช่วงล่าง เช่น เปลี่ยนลูกหมาก คันชัก-คันส่ง ซ่อมระบบไฟฟ้า

ส่องสว่างอื่น ๆ จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๓๕๕,๐๐๐ บาท ตั้งตาม

ราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนา

เทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน
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       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๓๕๕,๐๐๐ บาท

            + ค่าซ่อมรถบรรทุกสิบล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๘๗๕๗   ตั้งไว้ ๓๓๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมรถบรรทุกสิบล้อ ชส. ๑๓ ข. ทะเบียน 

๘๓-๘๗๕๗ โดยทำการซ่อมปะผุทำสีใหม่ ซ่อมพื้นกระบะ ซ่อม

ระบบเครื่องยนต์ ซ่อมระบบช่วงล่าง ได้แก่ เปลี่ยนลูกหมาก

ปีกนก คันชัก-คันส่ง ลูกหมากเพลาโบกี้อื่น ๆ จำนวน ๑ คัน

เป็นเงิน ๓๓๐,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสม

กับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๓๓๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าซ่อมรถบรรทุกติดเครนติดตั้งกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน

๘๔-๐๒๐๑ นม    ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมรถบรรทุกติดเครนติดตั้งกระเช้าไฟฟ้า 

ยี่ห้อ TOYOTA ไดน่า ๓๐๐ หมายเลขทะเบียน ๘๔-๐๒๐๑ นม 

(ท.๒๗) โดยการซ่อมระบบเครื่องยนต์ ซ่อมระบบช่วงล่าง และ

ซ่อมระบบไฮดรอลิก พร้อมปะผุทำสีทั้งคัน จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน 

๒๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าซ่อมรถยนต์บรรทุกติดเครนพร้อมชุดกระเช้า หมายเลขทะเบียน

๘๔-๐๒๐๓ นม   ตั้งไว้ ๔๘,๕๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมรถบรรทุกติดเครนพร้อมชุดกระเช้า ยี่ห้อ TOYOTA 

หมายเลขทะเบียน ๘๔-๐๒๐๓ นม (ท.๔๘) โดยการซ่อมปะผุทำสีทั้งคันและ

เสริมฐานกระเช้า จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๔๘,๕๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่น

เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๔๘,๕๐๐ บาท

       - ครุภัณฑ์การเกษตร   ตั้งไว้ ๙๘๒,๐๐๐  บาท

            + ค่าซ่อมเครื่องสูบน้ำประจำโรงสูบบึงทะเล   ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมเครื่องสูบน้ำประจำโรงสูบบึงทะเล ขนาด ๔๐ KW 

โดยซ่อมมอเตอร์และเปลี่ยนซีล ลูกปืน จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน 

๓๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
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ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานบำบัดน้ำเสีย (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าซ่อมเครื่องสูบน้ำประจำโรงสูบช้างเผือก   ตั้งไว้ ๕๔๔,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมเครื่องสูบน้ำประจำโรงสูบช้างเผือก ขนาด ๒๑ KW 

โดยซ่อมมอเตอร์และเปลี่ยนซีล ลูกปืน จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๒๗๒,๐๐๐ บาท

เป็นเงิน ๕๔๔,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานบำบัดน้ำเสีย (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๕๔๔,๐๐๐ บาท

            + ค่าซ่อมเครื่องสูบน้ำประจำโรงสูบชุมชนท้าวสุระและมหาชัย   ตั้งไว้ ๑๓๘,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมเครื่องสูบน้ำประจำโรงสูบท้าวสุระและมหาชัย ขนาด 

๑๓ KW โดยซ่อมมอเตอร์และเปลี่ยนซีล ลูกปืน จำนวน ๔ เครื่อง ๆ ละ

๓๔,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๓๘,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสม

กับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานบำบัดน้ำเสีย (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๑๓๘,๐๐๐ บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    ตั้งไว้ ๖๔,๙๒๓,๖๐๐  บาท 

       - อาคารต่างๆ   ตั้งไว้ ๙๐๐,๐๐๐  บาท

            + ค่าปรับปรุงบริเวณชั้น ๒ อาคารสำนักการช่าง      ตั้งไว้ ๙๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าปรับปรุงพื้นที่ภายในบริเวณส่วนสำนักงาน ชั้น ๒ 

อาคารสำนักการช่าง โดยทำการรื้อถอนพื้นของเดิม พร้อมทำ

การติดตั้งใหม่ พื้นที่ประมาณ ๕๔๐ ตารางเมตร และปรับปรุง

ห้องน้ำบริเวณ ชั้น ๒ โดยทำการรื้อถอนกระเบื้องปูพื้นผนังและ

สุขภัณฑ์ของเดิม พร้อมทำการติดตั้งใหม่ (จากแผนพัฒนา

เทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท

       - สะพาน   ตั้งไว้ ๗,๒๙๗,๐๐๐  บาท

            + ค่าปรับปรุงสะพานลอยบริเวณหน้าโรงเรียนมารีย์วิทยา   ตั้งไว้ ๑,๓๒๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสะพานลอยโครงสร้างเหล็กขนาดยาว

ประมาณ ๒๕.๐๐ เมตร โดยปรับปรุงโครงสร้างให้มีความมั่นคง

แข็งแรงในส่วนที่ชำรุด พร้อมตกแต่งและก่อสร้างหลังคา

คลุมบันไดทางขึ้นทั้ง ๒ ด้าน พร้อมปรับปรุงงานระบบไฟฟ้า 
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(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๑,๓๒๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าปรับปรุงสะพาน ค.ส.ล. ข้ามลำตะคองบริเวณถนนช้างเผือก   ตั้งไว้ ๕,๙๗๗,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ารื้อถอนสะพาน ค.ส.ล. เดิม ก่อสร้างสะพาน

ค.ส.ล. กว้างประมาณ ๑๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๐.๕๐ เมตร

มีทางเท้ากว้างข้างละ ๑.๘๐ เมตร พร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๕,๙๗๗,๐๐๐ บาท

       - ถนน   ตั้งไว้ ๕๖,๗๒๖,๖๐๐  บาท

            + ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนท้าวสุระ ซอย ๒/๙  

เชื่อมกับถนนท้าวสุระ ซอย ๒/๑๑ (กลางซอย)   ตั้งไว้ ๑๙๔,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย

๑.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๕๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนน

ไม่น้อยกว่า ๖๗ ตารางเมตร ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักชนิดใต้ผิวจราจร

ความยาวรวม ๕๐.๐๐ เมตร ท่อเชื่อมกับท่อระบายน้ำเดิมทั้งสองด้าน

ความยาวประมาณ ๒.๐๐ เมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร

นครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๑๙๔,๐๐๐ บาท

            + ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยลำปรุ ข้างบ้านเลขที่

๒๒๑   และ ๒๒๑/๑   ตั้งไว้ ๒๔๓,๖๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร 

กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๔๔.๐๐ เมตร หรือ

พื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า ๑๖๗ ตารางเมตร ก่อสร้าง

ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร 

พร้อมบ่อพักชนิดใต้ผิวจราจร ความยาวรวม ๔๔.๐๐ เมตร

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๒๔๓,๖๐๐ บาท
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            + ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ถนนสืบศิริ ซอย ๒๔

แยกขวามือ ในซอยสุดท้าย  ข้างบ้านเลขที่ ๒๐๘๕ และบ้านเลขที่ ๒๐๗๙/๗      

ตั้งไว้ ๒๔๑,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน

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

๑.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๔๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนน

ไม่น้อยกว่า ๓๖ ตารางเมตร ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด

๐.๔๐X๐.๔๐ เมตร กลางถนนความยาวประมาณ ๔๐.๐๐ เมตร

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

๒.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๒.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนน

ไม่น้อยกว่า ๕๕ ตารางเมตร ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด

๐.๔๐X๐.๔๐ เมตร ทั้งสองด้านความยาวประมาณ ๔๔.๐๐ เมตร

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๒๔๑,๐๐๐ บาท

            + ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ  

ซอยตรงข้ามห้างเดอะมอลล์นครราชสีมา   ตั้งไว้ ๓,๑๔๙,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน

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

๗.๐๐-๘.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๕๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่

ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตารางเมตร ก่อสร้างท่อระบายน้ำ

ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพักชนิดใต้ผิว

จราจรทั้งสองด้าน ความยาวรวม ๕๑๐.๐๐ เมตร

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

๗.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนน

ไม่น้อยกว่า ๑๖๙ ตารางเมตร ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพักชนิดใต้ผิวจราจรทั้งสองด้าน 

ความยาวรวม ๕๐.๐๐ เมตร

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๓,๑๔๙,๐๐๐ บาท

            + ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ          

ซอย ๑๒/๓   ตั้งไว้ ๔๖๖,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย

๑.๘๐ เมตร ความยาวประมาณ ๙๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนน



๓-๗-๑๗

ไม่น้อยกว่า ๑๗๑ ตารางเมตร ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด

๐.๔๐X๐.๔๐ เมตร ทั้งสองฝั่งความยาวประมาณ ๑๙๐.๐๐ เมตร 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๔๖๖,๐๐๐ บาท

            + ค่าเครื่องกั้นทางข้ามทางรถไฟอัตโนมัติ จำนวน ๓ จุด   ตั้งไว้ ๑๔,๕๖๔,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็น

     + จุดที่ ๑ จุดตัดถนนมิตรภาพ ซอย ๒๘ (ซอยชานนท์) 

กม.๒๕๙+๗๒๕ เครื่องกั้นถนนชนิด ข.๑ คานอัตโนมัติ ๒ แท่นคาน

     + จุดที่ ๒ จุดตัดถนนมิตรภาพ ซอย ๒๒ (ซอยทางมอญ)

กม.๒๖๐+๔๕๔ เครื่องกั้นถนนชนิด ข.๑ คานอัตโนมัติ ๒ แท่นคาน

พร้อมซุ้มเครื่องกั้นถนน

     + จุดที่ ๓ จุดตัดถนนโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม

ท่อระบายน้ำ ถนนเชื่อมระหว่างถนนสืบศิริ-ถนนสืบศิริ ซอย ๓

(ข้างวัดป่าสาละวัน) กม.๒๖๒+๓๕๓ เครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงาน

ด้วยไฟฟ้า 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๑๔,๕๖๔,๐๐๐ บาท

            + ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำตรอกเสาธง  

(จากแยกตลาดย่าโมถึงถนนมิตรภาพ)   ตั้งไว้ ๑,๗๖๙,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่า

ศูนย์กลาง ๑.๒๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ทั้งสองฝั่งความยาวประมาณ 

๑๖๐.๐๐ เมตร ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร 

พื้นที่ประมาณ ๒๖๓ ตารางเมตร ก่อสร้างกัตเตอร์รับน้ำ ๑ จุด

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานบำบัดน้ำเสีย (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๑,๗๖๙,๐๐๐ บาท

            + ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนเดชอุดม ซอย ๑๒   ตั้งไว้ ๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวประมาณ ๑๕๘.๐๐ เมตร ก่อสร้าง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ประมาณ ๕๒๕ ตารางเมตร

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
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ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานบำบัดน้ำเสีย (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสืบศิริ ซอย ๓ ถึงหนองแก้ช้าง   ตั้งไว้ ๑,๖๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง

๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวประมาณ ๒๗๐.๐๐ เมตร ก่อสร้าง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ประมาณ ๒๖๘ ตารางเมตร 

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานบำบัดน้ำเสีย (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าปรับปรุงรางระบายน้ำ ข้างโฮมโปร (ถนนบายพาส)   ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าปรับปรุงรางระบายน้ำ กว้างประมาณ ๘.๐๐ เมตร

ความยาวประมาณ ๔๘๘.๐๐ เมตร ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา

๐.๑๕ เมตร ความยาวประมาณ ๔๘๘.๐๐ เมตร พื้นที่ประมาณ

๒,๙๒๘ ตารางเมตร ก่อสร้างสถานีและเครื่องสูบน้ำ ๓ ชุด พร้อมตะแกรง

ดักขยะ จำนวน ๑ ชุด (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานบำบัดน้ำเสีย (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าปรับปรุงระบบระบายน้ำประตูระบายน้ำข่อยงาม   ตั้งไว้ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ควบคุม

การระบายน้ำ (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

       งานบำบัดน้ำเสีย (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท



 

ส่วนท่ี ๔   
 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
- การประปา 
- สถานธนานุบาล ๑ 
- สถานธนานุบาล ๒ 
- สถานธนานุบาล ๓ 
- สถานีขนส่ง แห่งท่ี ๑ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

ของ 

เทศบาลนครนครราชสีมา 
 

                       - ประมาณการรายรับ 
                       - ประมาณการรายจ่าย 
 
 



งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖

๔-๑

ประมาณการรายรับ

รายรับ
งบเฉพาะการ ค่าจำหน่ายน้ำจาก

มาตรวัดน้ำ
ค่าจำหน่ายน้ำจาก

ท่อธาร
ค่าบริการ

ประจำเดือน
ค่าจำหน่ายสิ่งของ

จากคลังพัสดุ
ผลประโยชน์อื่น ๆ เงินที่งบประมาณทั่วไป

ช่วยเหลือเฉพาะการ
รวมรับทั้งสิ้น

การประปา ๑๖๐,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๖,๘๔๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๗๑๐,๐๐๐ ๗๖,๐๐๐,๐๐๐ ๒๕๐,๑๕๐,๐๐๐

รายรับ
งบเฉพาะการ ดอกเบี้ยรับจำนำ ดอกเบี้ยเงินฝาก

ธนาคาร
กำไรจากการจำหน่าย

ทรัพย์หลุด
รายได้เบ็ดเตล็ด กำไรสุทธิ รวมรับทั้งสิ้น

สถานธนานุบาล ๑ ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐๐ ๓๒,๕๐๐,๐๐๐ ๘๑,๕๐๓,๕๐๐

สถานธนานุบาล ๒ ๔๑,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐๐ ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ ๗๓,๐๐๕,๕๐๐

สถานธนานุบาล ๓ ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๒,๖๐๐,๐๐๐ ๐ ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ ๔๕,๖๐๑,๐๐๐

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 ๑๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒,๗๘๖,๘๐๐



งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖
๔-๒

รายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย

งบเฉพาะการ
งบกลาง เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจำ
ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน

ใช้สอย และวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง
จ่ายจาก กำไรสุทธิ รวมจ่ายทั้งสิ้น

 การประปา ๖๓,๖๙๖,๗๐๐ ๑๖,๔๒๓,๕๐๐ ๑๗,๐๙๓,๓๐๐ ๖๒,๖๕๔,๔๐๐ ๙๐,๐๗๕,๒๐๐ ๐ ๐ ๒๐๑,๐๐๐ ๐ ๒๕๐,๑๔๔,๑๐๐

 สถานธนานุบาล ๑ ๑๕,๙๙๙,๐๐๐ ๓,๓๒๗,๑๐๐ ๐ ๒,๑๔๔,๑๐๐ ๑๗๙,๐๐๐ ๐ ๑๗๒,๒๐๐ ๒๘,๐๐๐ ๓๒,๕๐๐,๐๐๐ ๕๔,๓๔๙,๔๐๐

 สถานธนานุบาล ๒ ๑๖,๗๐๘,๑๐๐ ๒,๕๔๗,๐๐๐ ๐ ๒,๑๘๕,๗๐๐ ๑๓๗,๔๐๐ ๐ ๑๕๑,๘๐๐ ๑๔๓,๓๐๐ ๒๘,๖๑๕,๓๐๐ ๕๐,๔๘๘,๖๐๐

 สถานธนานุบาล ๓ ๑๔,๙๐๐,๐๐๐ ๒,๐๑๐,๐๐๐ ๐ ๒,๐๖๘,๕๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๐ ๑๑๐,๗๐๐ ๐ ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ ๔๐,๒๑๙,๒๐๐

 สถานีขนส่งแห่งที่ ๑ ๑๐๑,๘๐๐ ๔๒๙,๘๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ ๑,๒๒๙,๐๐๐ ๔๖๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๒๔,๖๐๐ ๐ ๒,๗๘๕,๒๐๐

      รวม   ๑๑๑,๔๐๕,๖๐๐ ๒๔,๗๓๗,๔๐๐ ๑๗,๖๓๓,๓๐๐ ๗๐,๒๘๑,๗๐๐ ๙๐,๙๘๑,๖๐๐ ๐ ๔๓๔,๗๐๐ ๓๙๖,๙๐๐ ๘๒,๑๑๕,๓๐๐ ๓๙๗,๙๘๖,๕๐๐



สํานักการประปา
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รายละเอียดประมาณการรายรับ 
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา เทศบาลนครนครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖

  

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น ๒๕๐,๑๕๐,๐๐๐  บาท       แยกเป็น
๑. หมวดรายได้  ตั้งไว้ ๒๕๐,๑๕๐,๐๐๐  บาท         แยกเป็น

       ๑.๑ ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ   ตั้งไว้ ๑๖๐,๒๐๐,๐๐๐  บาท

โดยประมาณว่าจะจำหน่ายน้ำผ่านมาตรวัดน้ำให้กับผู้ใช้น้ำในเขตรับผิดชอบ

ประมาณ ๕๗,๐๐๐ ราย

       ๑.๒ ค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธาร   ตั้งไว้ ๒,๔๐๐,๐๐๐  บาท

โดยประมาณว่าจะจำหน่ายน้ำจากท่อธารตลอดปี จำนวนประมาณ 

๖๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร 

       ๑.๓ ค่าบริการประจำเดือน   ตั้งไว้ ๖,๘๔๐,๐๐๐  บาท

โดยคำนวณจากผู้ใช้น้ำประมาณ ๕๗,๐๐๐ 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 ๒๕๐,๐๐๐  บาท

ตั้งรับเป็นค่าขายคำร้อง ขายแบบ และรายได้อื่นๆ ที่ไม่ระบุประเภทรายได้ไว้

       ๑.๑๐ ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร   ตั้งไว้ ๑,๖๐๐,๐๐๐  บาท



๔-๑-๒

ตั้งรับเป็นค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

       ๑.๑๑ เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ   ตั้งไว้ ๗๖,๐๐๐,๐๐๐  บาท

เนื่องจากได้รับเงินช่วยเหลือจากงบประมาณทั่วไป เพื่อใช้ในกิจการประปา

แก้ไขปัญหาน้ำประปาไม่เพียงพอแก่ประชาชน



๔-๑-๓

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖

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 ๑๘๖,๔๔๗,๔๐๐      บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖

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 ๑๖,๔๒๓,๕๐๐ ๑๗,๐๙๓,๓๐๐ ๖๒,๖๕๔,๔๐๐ ๙๐,๐๗๕,๒๐๐ ๐ ๐ ๒๐๑,๐๐๐ ๑๘๖,๔๔๗,๔๐๐ การประปา ๓๓๒

          รวมจ่ายทั้งสิ้น ๑๖,๔๒๓,๕๐๐ ๑๗,๐๙๓,๓๐๐ ๖๒,๖๕๔,๔๐๐ ๙๐,๐๗๕,๒๐๐ ๐ ๐ ๒๐๑,๐๐๐ ๑๘๖,๔๔๗,๔๐๐



๔-๑-๕

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖

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 ๖๓,๖๙๖,๗๐๐      บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖

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 ๖๓,๖๙๖,๗๐๐ การประปา ๔๑๑

          รวมจ่ายทั้งสิ้น ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๖๓,๖๙๖,๗๐๐



๔-๑-๗

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายงบกลาง    ตั้งไว้ ๖๓,๖๙๖,๗๐๐  บาท               แยกเป็น     

           ๑. ค่าชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย   ตั้งไว้ ๕๔,๘๕๘,๗๐๐  บาท

          ๑.๑ ค่าชำระต้นเงินกู้กระทรวงการคลัง (โครงการแก้ไขปัญหา  

การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในเมืองนครราชสีมา)   ตั้งไว้

๒๐,๕๖๐,๔๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าชำระต้นเงินกู้กระทรวงการคลัง (โครงการ

แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในเมืองนครราชสีมา) 

สัญญาเลขที่ ๒๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ต้นเงินกู้จำนวน

๒๖๗,๒๘๔,๗๙๗.๔๘ บาท (ค่าจ้างวิศวกรที่ปรึกษาในการสำรวจและ

ออกแบบ) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓ ต่อปี จำนวน ๕๔,๑๓๙,๑๑๕.๕๙ บาท 

โดยส่งใช้ทั้งหมด ๒๖ งวด ปีละ ๒ งวด คือ เดือนมีนาคมและเดือน

กันยายน ส่งใช้ไปแล้ว ๑๖ งวด คงเหลือ ๑๐ งวด เป็นเงินต้น 

๑๐๒,๘๐๑,๘๕๓.๔๘ บาท และดอกเบี้ย ๘,๔๗๘,๑๙๖.๔๙ บาท ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ส่งใช้ต้นเงินกู้งวดที่ ๑๗ และ ๑๘ 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.๒๕๕๖ 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



๔-๑-๘

          ๑.๓ ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้กระทรวงการคลัง   ตั้งไว้ ๒,๙๒๘,๖๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้กระทรวงการคลัง (โครงการแก้ไข

ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในเมืองนครราชสีมา) สัญญาเลขที่ 

๒๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ต้นเงินกู้จำนวน ๒๖๗,๒๘๔,๗๙๗.๔๘ บาท 

(ค่าจ้างวิศวกรที่ปรึกษาในการสำรวจและออกแบบ) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓ 

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

คือ เดือนมีนาคมและเดือนกันยายน ส่งใช้ไปแล้ว ๑๖ งวด คงเหลือ ๑๐ งวด

เป็นเงินต้น ๑๐๒,๘๐๑,๘๕๓.๔๘ บาท และดอกเบี้ย ๘,๔๗๘,๑๙๖.๔๙ บาท 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ส่งใช้ดอกเบี้ยงวดที่ ๑๗ และ ๑๘ เป็นเงินทั้งสิ้น

๒,๙๒๘,๕๘๕.๔๒ บาท จึงตั้งจ่ายไว้ ๒,๙๒๘,๖๐๐ บาท
ปรากฎในด้านการดำเนินงานอื่น 

แผนงานงบกลาง

       งานงบกลาง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน          ๒,๙๒๘,๖๐๐  บาท

          ๑.๔ ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล   ตั้งไว้ ๒,๓๘๔,๖๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 

(โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค เทศบาลนคร

นครราชสีมา) สัญญาเลขที่ ๔๑๓/๒๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ 

ต้นเงินกู้ต้องเสียดอกเบี้ย จำนวน ๗๙,๔๘๓,๘๗๕.๙๓ บาท ต้นเงินกู้ที่

ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย 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.๒๕๕๖ 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 ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  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 



๔-๑-๙

แผนงานงบกลาง

       งานงบกลาง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน          ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท

       ๒. รายจ่ายตามข้อผูกพัน   ตั้งไว้ ๘,๘๒๓,๐๐๐  บาท

          ๒.๑ เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น            

(กบท.)   ตั้งไว้

๓,๔๘๓,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ในอัตราร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายได้ประจำปี

ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน

ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๑๗๑๐ ลงวันที่ 

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ซึ่งคำนวนจากรายได้ประจำปีตามงบประมาณ

เฉพาะการ การประปา จำนวน ๒๕๐,๑๕๐,๐๐๐ บาท หักเงินที่งบประมาณ

ทั่วไปช่วยเหลืองบเฉพาะการ ๗๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือเป็นเงิน 

๑๗๔,๑๕๐,๐๐๐ บาท คำนวนร้อยละ ๒ เป็นเงิน ๓,๔๘๓,๐๐๐ บาท
ปรากฎในด้านการดำเนินงานอื่น 

แผนงานงบกลาง

       งานงบกลาง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน          ๓,๔๘๓,๐๐๐  บาท

          ๒.๒ เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ   ตั้งไว้ ๒๔๒,๕๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าครองชีพผู้รับบำนาญของ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๒  และฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 

๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓ และ ๑๔ พ.ศ.๒๕๕๔
ปรากฎในด้านการดำเนินงานอื่น 

แผนงานงบกลาง

       งานงบกลาง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน          ๒๔๒,๕๐๐  บาท

          ๒.๓ ค่าน้ำชลประทาน   ตั้งไว้ ๕,๐๙๗,๕๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำชลประทานให้กรมชลประทาน ตามบันทึก

ข้อตกลง 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 ๖ ปี  เป็นเงิน ๓๐,๕๘๔,๘๖๐.๓๒ บาท  

คงเหลือ ๙ ปี เป็นเงิน  ๔๕,๘๗๗,๒๙๐.๕๒ บาท จึงตั้งจ่ายไว้

๕,๐๙๗,๕๐๐ บาท
ปรากฎในด้านการดำเนินงานอื่น 

แผนงานงบกลาง

       งานงบกลาง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน          ๕,๐๙๗,๕๐๐  บาท

       ๓. เงินสำรองจ่าย   ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐  บาท



๔-๑-๑๐

สำหรับจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ไม่มีงบอันใดจะเบิกจ่ายได้

ตั้งจ่ายไว้ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
ปรากฎในด้านการดำเนินงานอื่น 

แผนงานงบกลาง

       งานงบกลาง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน          ๑๐,๐๐๐  บาท

       ๔. เงินช่วยค่าทำศพ   ตั้งไว้ ๕,๐๐๐  บาท

สำหรับกรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างถึงแก่กรรม
ปรากฎในด้านการดำเนินงานอื่น 

แผนงานงบกลาง

       งานงบกลาง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน          ๕,๐๐๐  บาท



๔-๑-๑๑

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
สำนักการประปา

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  ๑๘๖,๔๔๗,๔๐๐   บาท แยกเป็น

- รายจ่ายประจำ  ตั้งไว้ ๑๘๖,๒๔๖,๔๐๐   บาท

- รายจ่ายเพื่อการลงทุน  ตั้งไว้ ๒๐๑,๐๐๐   บาท

รายจ่ายประจำ   ตั้งไว้ ๑๘๖,๒๔๖,๔๐๐  บาท             แยกเป็น       

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ    ตั้งไว้ ๑๖,๔๒๓,๕๐๐  บาท

เงินเดือน    ตั้งไว้ ๑๔,๐๕๑,๑๐๐  บาท 

       - เงินเดือนพนักงานเทศบาล   ตั้งไว้ ๑๓,๕๒๕,๘๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการประปา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๓,๕๒๕,๘๐๐ บาท

       - เงินเพิ่มต่างๆ   ตั้งไว้ ๔๐๕,๓๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหาร ระดับ ๙ เดือนละ

๑๐,๐๐๐ บาท ระดับ ๘ จำนวน ๒ อัตรา ๆ ละ ๓,๕๐๐ บาท ต่อเดือน

ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล  ผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูง

ของอันดับหรือตำแหน่ง ค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล

และเงินเพิ่มอื่น ๆ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการประปา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๐๕,๓๐๐ บาท

       - เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร   ตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการประปา ระดับ ๙ 

เป็นเงินเดือนละ ๑๐,๐๐๐   บาท
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการประปา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท

ค่าจ้างประจำ    ตั้งไว้ ๒,๓๗๒,๔๐๐  บาท 

       - ค่าจ้างลูกจ้างประจำ   ตั้งไว้ ๒,๒๘๑,๒๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี



๔-๑-๑๒

ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการประปา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒,๒๘๑,๒๐๐ บาท

       - เงินเพิ่มต่าง ๆ   ตั้งไว้ ๙๑,๒๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้าง

ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการประปา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๙๑,๒๐๐ บาท

หมวดค่าจ้างชั่วคราว    ตั้งไว้ ๑๗,๐๙๓,๓๐๐  บาท

ค่าจ้างชั่วคราว    ตั้งไว้ ๑๗,๐๙๓,๓๐๐  บาท 

       - เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง   ตั้งไว้ ๑๗,๐๙๓,๓๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างและเงินเพิ่ม

การครองชีพชั่วคราว
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการประปา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๗,๐๙๓,๓๐๐ บาท

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    ตั้งไว้ ๖๒,๖๕๔,๔๐๐  บาท

ค่าตอบแทน    ตั้งไว้ ๕,๑๙๘,๔๐๐  บาท 

       - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ตั้งไว้ ๒,๐๕๐,๐๐๐  บาท
            + เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ   ตั้งไว้ ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)

ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการประปา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง   ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะกรรมการ

ตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานของสำนักการประปา
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการประปา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

       - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   ตั้งไว้ ๗๐๖,๔๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน

และลูกจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทย และค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้น้ำ



๔-๑-๑๓

ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการประปา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗๐๖,๔๐๐ บาท

       - ค่าเช่าบ้าน   ตั้งไว้ ๔๒,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการประปา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท

       - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามสิทธิ

ที่ได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการประปา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

       - เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   ตั้งไว้ ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ รวมทั้ง

ครอบครัว  ตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการประปา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ค่าใช้สอย    ตั้งไว้ ๔,๓๘๙,๐๐๐  บาท 

       - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   ตั้งไว้ ๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี้ 

     + ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือต่าง ๆ และค่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ต่าง ๆ 

ของสำนักการประปา

     + ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมธนาคาร

ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมการครอบครองสารเคมี ฯลฯ

     + ค่าเบี้ยประกัน เช่น ค่าเบี้ยประกันภัยภาคบังคับรถราชการ ตาม

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕

     + ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างแก้ไขเครื่องไฟฟ้าขัดข้อง ส่งตัวอย่างน้ำ

ไปวิเคราะห์ ค่าจ้างซ่อมผิวถนน, ทางเท้า ฯลฯ

     + ค่าเช่าทรัพย์สินจากหน่วยราชการและเอกชนเพื่อใช้ในกิจการประปา  

เช่น เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ค่าเช่าที่ดินวางท่อเมนประปา ฯลฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์



๔-๑-๑๔

       งานกิจการประปา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

       - รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน   ตั้งไว้ ๒,๖๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

    + ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ชำรุด เช่น มอเตอร์

ไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ ปั๊มน้ำ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่อง

คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และครุภัณฑ์

อื่น ๆ ของสำนักการประปา

    + ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ชำรุดทรุดโทรม 

เช่น ประตู หน้าต่าง ขัดพื้นหิน ขัดสำนักงาน บ้านพัก โรงสูบน้ำ ฯลฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการประปา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท

       - รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   ตั้งไว้ ๑๓๙,๐๐๐  บาท

            + ค่ารับรอง   ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ารับรองผู้มาเยี่ยมหรือมาตรวจงานประปา เป็นผู้ปฏิบัติงาน

เทศบาล และชมกิจการของการประปาเป็นครั้งคราว
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการประปา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและศึกษาดูงานของส่วนผลิต  

สำนักการประปา   ตั้งไว้ ๙๕,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและศึกษาดูงานของพนักงาน

ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของส่วนผลิตสำนักการประปา จำนวน

๔๕ คน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เป็น

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าตอบแทน

วิทยากร ค่าวัสดุในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการฯ

โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๙๕,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร

นครราชสีมา)
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการประปา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๙๕,๐๐๐ บาท

            + ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจดมาตรวัดน้ำ  

สำนักการประปา   ตั้งไว้ ๑๔,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรของพนักงาน

ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง จำนวนประมาณ ๓๔ คน โดยจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่



๔-๑-๑๕

จำเป็นในโครงการฯ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท (จากแผน

พัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการประปา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท

       - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้            

     + ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ

เดินทางไปราชการ รวมทั้งค่าพาหนะในการขนย้ายในกรณีย้ายไปประจำ

สำนักงานอื่นด้วย และค่าใช้จ่ายในการอบรมต่าง ๆ  ตามที่จำเป็นและ

ส่วนกลางจัดขึ้นหรือเทศบาลเห็นสมควรให้เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับอบรม ฯลฯ

     + ค่าซื้อพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  และพวงมาลา

สำหรับงานพิธีต่าง ๆ 

     + ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการประปา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

ค่าวัสดุ    ตั้งไว้ ๕๓,๐๖๗,๐๐๐  บาท 

       - วัสดุสำนักงาน   ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก  ปากกา 

คาร์บอน และแบบพิมพ์ต่าง ๆ และสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อและ

จัดพิมพ์ 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 ๑๕,๑๑๗,๐๐๐  บาท

            + วัสดุงานบ้านงานครัว   ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น  แปรง  ไม้กวาด สบู่ 

ผงซักฟอก  มุ้ง แก้ว ถ้วยชาม  ฯลฯ



๔-๑-๑๖

ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการประปา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าน้ำดิบที่ซื้อจากกรมชลประทาน      ตั้งไว้ ๑๕,๐๘๗,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำดิบที่ซื้อจากกรมชลประทาน
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการประปา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๕,๐๘๗,๐๐๐ บาท

       - วัสดุก่อสร้าง   ตั้งไว้ ๔,๘๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตะปู ปูน ทราย ท่อน้ำประปา อุปกรณ์การประปา

อุปกรณ์เครื่องสูบน้ำ เช่น หน้าจาน ท่อเหล็ก อะไหล่เครื่องสูบ 

อะไหล่เครื่องยนต์ ใบพัดเครื่องสูบน้ำ ประแจจับแป๊บ ตลอดจน

อุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการประปา ฯลฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการประปา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น ค่าแบตเตอรี่

ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ำมันเบรก ฯลฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการประปา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   ตั้งไว้ ๒,๖๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน  โซล่า น้ำมันเครื่อง จารบี ฯลฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการประปา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   ตั้งไว้ ๒๗,๖๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เช่น คลอรีน

สารส้ม โพลีอลูมิเนียมคลอไรด์  แก๊สอะซิทิลีน  ฯลฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการประปา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๗,๖๐๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุคอมพิวเตอร์   ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ากระดาษต่อเนื่อง  ตลับผ้าหมึก แผ่นกรองแสง 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ใบเสร็จค่าน้ำประปา ฯลฯ



๔-๑-๑๗

ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการประปา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุอื่นๆ   ตั้งไว้ ๑,๗๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น มาตรวัดน้ำขนาดต่างๆ ค่าสายส่งน้ำและ

ข้อต่อส่งน้ำดับเพลิง เกจวัดแรงดันน้ำ วาล์วถังคลอรีน หัวปั๊มจ่ายคลอรีน

ไดอะแฟรมและปั๊มจุ่มสายอ่อนขนาดต่าง ๆ ฯลฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการประปา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท

หมวดค่าสาธารณูปโภค    ตั้งไว้ ๙๐,๐๗๕,๒๐๐  บาท

ค่าสาธารณูปโภค    ตั้งไว้ ๙๐,๐๗๕,๒๐๐  บาท 

       - ค่าไฟฟ้า   ตั้งไว้ ๙๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของโรงสูบน้ำดิบลำตะคอง, โรงกรองน้ำ

บ้านมะขามเฒ่า, โรงกรองน้ำอัษฎางค์ สำนักงานสำนักการประปา และ

ตามจุดย่อยในการแก้ไขปัญหาน้ำประปาไม่ไหล เช่น ที่สำนัก

ชลประทานที่ ๘ บ้านพักทหารหนองไผ่ล้อม บ้านพักทหารถนน

พิบูลละเอียด บริเวณวัดศาลาเย็น  บริเวณวัดทุ่งสว่าง บริเวณตลาด

หนองไผ่ล้อม บริเวณโรงเรียนหัวทะเล บริเวณชุมชนการเคหะ บริเวณ

พัสดุหนองกระทุ่ม สถานีสูบ-จ่ายน้ำประปา สำหรับบริเวณค่ายสุรนารี

และค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จำนวน ๒๑ จุด ฯลฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการประปา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

       - ค่าโทรศัพท์   ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสำนักงานการประปา โรงสูบน้ำดิบลำตะคอง,

โรงกรองน้ำมะขามเฒ่า, ที่ทำการประปาอัษฎางค์ และโรงสูบน้ำอัษฎางค์ที่ ๗-๘
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการประปา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท

       - ค่าไปรษณีย์ โทรเลข   ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าไปรษณียากรและโทรเลข
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการประปา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

       - ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม   ตั้งไว้ ๑๕,๒๐๐  บาท



๔-๑-๑๘

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ต  เช่น

ค่าสมาชิก  ค่าบริการรายเดือน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการประปา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๕,๒๐๐ บาท

รายจ่ายเพื่อการลงทุน   ตั้งไว้ ๒๐๑,๐๐๐  บาท             แยกเป็น       

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    ตั้งไว้ ๒๐๑,๐๐๐  บาท

ค่าครุภัณฑ์    ตั้งไว้ ๒๐๑,๐๐๐  บาท 

       - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   ตั้งไว้ ๑๙๕,๐๐๐  บาท

            + ค่าซ่อมแซมรถบรรทุก   ตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเพื่อซ่อมปะผุทำสีรถยนต์ที่ใช้ในงานติดตั้งและซ่อมท่อ

ทะเบียน ป.๓๔๗๒ และ ป.๓๔๗๓ จำนวน ๒ คัน ๆ ละ ๖๐,๐๐๐ บาท 

เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการ

ใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการประปา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท

            + รถจักรยานยนต์   ตั้งไว้ ๗๕,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ารถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน ๆ ละ

๓๗,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร

นครราชสีมา)
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการประปา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท

       - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   ตั้งไว้ ๖,๐๐๐  บาท

            + กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล   ตั้งไว้ ๖,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด

ไม่น้อยกว่า ๑๒ ล้านพิกเซล จำนวน ๑ กล้อง เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการประปา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท



สถานธนานุบาล ๑



๔-๒-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๑ ๓๗,๘๖๓,๐๐๐   บาท ๕๔,๓๔๙,๔๐๐   บาท

๑ . แผนงานการพาณิชย์ ๓๔,๗๘๖,๘๐๐  บาท ๓๘,๓๕๐,๔๐๐  บาท
๒ . แผนงานบริหาร ๓,๐๗๖,๒๐๐  บาท ๑๕,๙๙๙,๐๐๐  บาท



ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ  ๒๕๕๖

เทศบาลนครนครราชสีมา

๔-๒-๒

งบประมาณรับจริง
ปี  ๒๕๕๔ ปี  ๒๕๕๕ ปี  ๒๕๕๖+- บัญชีหมวด / ประเภท / รายละเอียด เพิ่ม - ลด

รหัส

๑. รายได้ ยอดรวม   ๓๓,๔๕๓,๐๘๕ ๓๐ ๓๗,๐๐๓,๕๐๐ + ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๔๙,๐๐๓,๕๐๐

    ดอกเบี้ยรับจำนำ   ๓๐,๔๒๓,๐๗๑ - ๓๓,๐๐๐,๐๐๐ + ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐,๐๐๐

    ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร    ๖๔ ๓๐ ๓,๐๐๐ ๐ ๓,๐๐๐

    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด   ๓,๐๒๙,๙๕๐ - ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐

    รายได้เบ็ดเตล็ด ๐ - ๕๐๐ ๐ ๕๐๐

๒. เงินได้อื่น ยอดรวม   ๒๔,๕๐๐,๐๐๐ - ๒๘,๕๐๐,๐๐๐ + ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๓๒,๕๐๐,๐๐๐

    กำไรสุทธิปี ๒๕๕๕ ยอดรวม   ๒๔,๕๐๐,๐๐๐ - ๒๘,๕๐๐,๐๐๐ + ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๓๒,๕๐๐,๐๐๐

    เงินรางวัลประจำปี ๑๕% ๓,๖๗๕,๐๐๐ - ๔,๒๗๕,๐๐๐ + ๖๐๐,๐๐๐ ๔,๘๗๕,๐๐๐

    เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ๓๐% ๗,๓๕๐,๐๐๐ - ๘,๕๕๐,๐๐๐ + ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๙,๗๕๐,๐๐๐

    เงินทุนดำเนินการ ๕๕% ๑๓,๔๗๕,๐๐๐ - ๑๕,๖๗๕,๐๐๐ + ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๑๗,๘๗๕,๐๐๐

            รวมรายรับทั้งสิ้น ๕๗,๙๕๓,๐๘๕ ๓๐ ๖๕,๕๐๓,๕๐๐ + ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ ๘๑,๕๐๓,๕๐๐



๔-๒-๓

ประมาณการรายรับ 
งบประมาณรายรับเฉพาะการสถานธนานุบาล

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖
สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑

  

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น ๘๑,๕๐๓,๕๐๐  บาท       แยกเป็น
๑. หมวดรายได้    เป็นเงิน ๔๙,๐๐๓,๕๐๐  บาท         แยกเป็น

       ๑.๑ ดอกเบี้ยรับจำนำ      เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท

โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจำนำของเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๕

เป็นเกณฑ์

       ๑.๒ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร       เป็นเงิน ๓,๐๐๐  บาท

โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงเดือน

กันยายน ๒๕๕๕ เป็นเกณฑ์

       ๑.๓ กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด      เป็นเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท

โดยคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์หลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์

       ๑.๔ รายได้เบ็ดเตล็ด   เป็นเงิน ๕๐๐  บาท

เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่น ๆ

๒. หมวดเงินได้อื่น    เป็นเงิน ๓๒,๕๐๐,๐๐๐  บาท         แยกเป็น

          กำไรสุทธิ  ปี ๒๕๕๕   เป็นเงิน ๓๒,๕๐๐,๐๐๐  บาท

       - เงินรางวัลประจำปี ๑๕%  ของกำไรสุทธิ   เป็นเงิน ๔,๘๗๕,๐๐๐  บาท

       - เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ๓๐%  ของกำไรสุทธิ   เป็นเงิน ๙,๗๕๐,๐๐๐  บาท

       - เงินทุนดำเนินการ ๕๕%  ของกำไรสุทธิ   เป็นเงิน ๑๗,๘๗๕,๐๐๐  บาท



๔-๒-๔

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖

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 ๓๘,๓๕๐,๔๐๐      บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล ๑  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖

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

๓,๓๒๗,๑๐๐ ๐ ๒,๑๔๔,๑๐๐ ๑๗๙,๐๐๐ ๐ ๑๗๒,๒๐๐ ๒๘,๐๐๐ ๕,๘๕๐,๔๐๐ สถานธนานุบาล ๑ ๓๓๑

          รวมจ่ายทั้งสิ้น ๓,๓๒๗,๑๐๐ ๐ ๒,๑๔๔,๑๐๐ ๑๗๙,๐๐๐ ๐ ๑๗๒,๒๐๐ ๒๘,๐๐๐ ๕,๘๕๐,๔๐๐



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล ๑  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖

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 ๓๒,๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๓๒,๕๐๐,๐๐๐ สถานธนานุบาล ๑ ๓๓๑

          รวมจ่ายทั้งสิ้น ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓๒,๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๓๒,๕๐๐,๐๐๐



๔-๒-๗

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖

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 ๑๕,๙๙๙,๐๐๐      บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล ๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖

เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานบริหาร

จ่ายจากรายได้

๔-๒-๘

งาน ค่าชำระดอกเบี้ย เงินกู้ ค่าธรรมเนียม 
ดอกเบี้ยธนาคาร

รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสำรองจ่าย เงินช่วยเหลือพัฒนา 
ท้องถิ่นกรณีพิเศษ

รวม หมายเหตุ

- งานงบกลาง ๒๖,๙๐๐ ๑๕,๓๐๐,๐๐๐ ๖๗๒,๑๐๐ ๐ ๐ ๑๕,๙๙๙,๐๐๐

          รวมจ่ายทั้งสิ้น ๒๖,๙๐๐ ๑๕,๓๐๐,๐๐๐ ๖๗๒,๑๐๐ ๐ ๐ ๑๕,๙๙๙,๐๐๐



บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณรายจ่ายประจำ

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑

๔-๒-๙

งบประมาณจ่ายจริง
ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖+

-

รหัส
บัญชีหมวด / ประเภท

เพิ่ม - ลด

จ่ายจากรายได้

รายจ่ายประจำ

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (รวม)   ๒,๕๕๘,๕๐๘ - ๓,๑๒๗,๑๐๐ + ๒๐๐,๐๐๐ ๓,๓๒๗,๑๐๐

ค่าจ้างประจำ (รวม)   ๒,๕๕๘,๕๐๘ - ๓,๑๒๗,๑๐๐ + ๒๐๐,๐๐๐ ๓,๓๒๗,๑๐๐

     -ค่าจ้างประจำ ๒,๔๓๑,๕๐๐ - ๓,๐๐๐,๐๐๐ + ๒๐๐,๐๐๐ ๓,๒๐๐,๐๐๐

     -เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง ๑๓,๐๐๘ - ๑๓,๑๐๐ ๐ ๑๓,๑๐๐

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

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (รวม)   ๑,๕๐๗,๒๑๒ ๕๙ ๒,๐๙๑,๙๐๐ + ๕๒,๒๐๐ ๒,๑๔๔,๑๐๐

ค่าตอบแทน (รวม)   ๙๙๑,๑๘๒ ๗๕ ๑,๒๔๐,๔๐๐ + ๓๒,๒๐๐ ๑,๒๗๒,๖๐๐

     -เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาล

      ผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง

๕๒,๖๒๘ - ๗๐,๐๐๐ + ๑๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐

     -เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานฯ ๑๓,๑๔๐ - ๒๐,๐๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐

     -ค่าเช่าบ้าน ๙๐,๙๐๐ - ๙๓,๖๐๐ + ๗,๒๐๐ ๑๐๐,๘๐๐

     -เงินค่าช่วยเหลือบุตร ๐ - ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ ๐

     -เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ๔๒,๒๘๕ - ๖๐,๐๐๐ ๐ ๖๐,๐๐๐

     -เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ๑๓๘,๙๔๙ ๗๕ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐

     -ค่าอาหาร ๒๓๔,๑๐๐ - ๒๖๘,๐๐๐ ๐ ๒๖๘,๐๐๐

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

     -เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ ๖๔,๓๐๐ - ๑๑๐,๐๐๐ ๐ ๑๑๐,๐๐๐

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

     -เงินค่าสมนาคุณ ๐ - ๑,๐๐๐ ๐ ๑,๐๐๐

     -เงินสมทบเงินสะสม ๒๔๓,๔๘๐ - ๓๐๐,๐๐๐ + ๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐

ค่าใช้สอย (รวม)   ๓๓๓,๓๕๓ ๕๙ ๕๖๖,๕๐๐ + ๒๐,๐๐๐ ๕๘๖,๕๐๐

-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รวม)   ๒๕๖,๓๗๒ ๕๙ ๓๒๖,๕๐๐ ๐ ๓๒๖,๕๐๐

      -ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๕๙,๐๐๐ - ๑๕๙,๐๐๐ ๐ ๑๕๙,๐๐๐

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

      -ค่าเบี้ยประกัน ๕๐,๒๒๒ ๕๙ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐

      -ค่ารับวารสาร ๓,๖๕๐ - ๔,๐๐๐ ๐ ๔,๐๐๐

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

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

      -ค่าจ้างเหมาบริการ ๐ - ๑๐,๐๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐

      -ค่าอากรแสตมป์ ๐ - ๑๐,๐๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐



๔-๒-๑๐

งบประมาณจ่ายจริง
ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖+

-

รหัส
บัญชีหมวด / ประเภท

เพิ่ม - ลด

-รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม            

ทรัพย์สิน (รวม)   ๔,๓๐๐ - ๘๐,๐๐๐ + ๒๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

      -ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ๐ - ๓๐,๐๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐

      -ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ๒,๘๐๐ - ๒๐,๐๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐

      -ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ๑,๕๐๐ - ๓๐,๐๐๐ + ๒๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

-รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รวม)   ๑,๐๕๓ - ๑๐,๐๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐

      -ค่ารับรอง ๑,๐๕๓ - ๑๐,๐๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐

-รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน

สถานธนานุบาลที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย  

หมวดอื่นๆ (รวม)   ๗๑,๖๒๘ - ๑๕๐,๐๐๐ ๐ ๑๕๐,๐๐๐

      -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ๗๑,๖๒๘ - ๑๕๐,๐๐๐ ๐ ๑๕๐,๐๐๐

ค่าวัสดุ (รวม)   ๑๘๒,๖๗๖ ๒๕ ๒๘๕,๐๐๐ ๐ ๒๘๕,๐๐๐

     -วัสดุสำนักงาน ๓๕,๗๔๕ ๒๐ ๕๐,๐๐๐ ๐ ๕๐,๐๐๐

     -วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๐ - ๑๐,๐๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐

     -วัสดุงานบ้านงานครัว ๑,๖๗๑ ๐๕ ๑๕,๐๐๐ ๐ ๑๕,๐๐๐

     -วัสดุก่อสร้าง ๐ - ๑๐,๐๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐

     -วัสดุคอมพิวเตอร์ ๑๔๕,๒๖๐ - ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐

หมวดค่าสาธารณูปโภค (รวม)   ๑๐๓,๙๘๔ ๘๕ ๑๘๕,๐๐๐ - ๖,๐๐๐ ๑๗๙,๐๐๐

     -ค่าไฟฟ้า ๘๘,๙๙๔ ๖๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๐ ๑๕๐,๐๐๐

     -ค่าน้ำประปา ๑,๙๖๖ ๖๖ ๕,๐๐๐ ๐ ๕,๐๐๐

     -ค่าโทรศัพท์ ๓,๒๕๑ ๖๙ ๑๘,๐๐๐ - ๘,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

     -ค่าไปรษณีย์ โทรเลข ๑,๔๖๕ - ๔,๐๐๐ ๐ ๔,๐๐๐

     -ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ๘,๓๐๖ ๙๐ ๘,๐๐๐ + ๒,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

หมวดรายจ่ายอื่น (รวม)   ๑๓๗,๑๐๐ - ๑๕๙,๒๐๐ + ๑๓,๐๐๐ ๑๗๒,๒๐๐

     -ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ๑๓๗,๑๐๐ - ๑๕๙,๒๐๐ + ๑๓,๐๐๐ ๑๗๒,๒๐๐

                  รวมรายจ่ายประจำ ๔,๓๐๖,๘๐๕ ๔๔ ๕,๕๖๓,๒๐๐ + ๒๕๙,๒๐๐ ๕,๘๒๒,๔๐๐



บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑

๔-๒-๑๑

งบประมาณจ่ายจริง
ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖+

-

รหัส
บัญชีหมวด / ประเภท

เพิ่ม - ลด

จ่ายจากรายได้

รายจ่ายเพื่อการลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รวม)   ๐ - ๑๒๗,๖๐๐ - ๙๙,๖๐๐ ๒๘,๐๐๐

ค่าครุภัณฑ์ (รวม)   ๐ - ๑๒๗,๖๐๐ - ๙๙,๖๐๐ ๒๘,๐๐๐

     -ครุภัณฑ์สำนักงาน ๐ - ๖๒,๐๐๐ - ๓๔,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐

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

                 รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน ๐ - ๑๒๗,๖๐๐ - ๙๙,๖๐๐ ๒๘,๐๐๐



บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณรายจ่ายประจำ

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑

๔-๒-๑๒

งบประมาณจ่ายจริง
ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖+

-

รหัส
บัญชีหมวด / ประเภท

เพิ่ม - ลด

จ่ายจากกำไรสุทธิ

หมวดรายจ่ายอื่น (รวม)   ๒๔,๕๐๐,๐๐๐ - ๒๙,๐๙๖,๐๐๐ + ๓,๔๐๔,๐๐๐ ๓๒,๕๐๐,๐๐๐

   เงินกำไรสุทธิ ปี ๒๕๕๕

     -เงินรางวัลประจำปี ๑๕% ๓,๖๗๕,๐๐๐ - ๔,๒๗๕,๐๐๐ + ๖๐๐,๐๐๐ ๔,๘๗๕,๐๐๐

     -เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น  ๓๐% ๗,๓๕๐,๐๐๐ - ๘,๕๕๐,๐๐๐ + ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๙,๗๕๐,๐๐๐

     -เงินทุนดำเนินการ  ๕๕% ๑๓,๔๗๕,๐๐๐ - ๑๕,๖๗๕,๐๐๐ + ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๑๗,๘๗๕,๐๐๐

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

                  รวมรายจ่ายประจำ ๒๔,๕๐๐,๐๐๐ - ๒๙,๐๙๖,๐๐๐ + ๓,๔๐๔,๐๐๐ ๓๒,๕๐๐,๐๐๐



งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖

เทศบาลนครนครราชสีมา

๔-๒-๑๓

แผนงาน/งาน/โครงการ เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ

ค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค

รายจ่ายอื่น ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รวม

แผนงานการพาณิชย์

     งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาล  

นครนครราชสีมา ๑ 

      - จ่ายจากรายได้ ๓,๓๒๗,๑๐๐ ๒,๑๔๔,๑๐๐ ๑๗๙,๐๐๐ ๑๗๒,๒๐๐ ๒๘,๐๐๐ ๕,๘๕๐,๔๐๐

      - จ่ายจากกำไรสุทธิ ๐ ๐ ๐ ๓๒,๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๓๒,๕๐๐,๐๐๐

                  รวมทั้งสิ้น ๓,๓๒๗,๑๐๐ ๒,๑๔๔,๑๐๐ ๑๗๙,๐๐๐ ๓๒,๖๗๒,๒๐๐ ๒๘,๐๐๐ ๓๘,๓๕๐,๔๐๐

แผนงานบริหาร

     งานงบกลาง ๑๕,๙๙๙,๐๐๐   บาท

            รายจ่ายตามข้อผูกพัน ๖๗๒,๑๐๐   บาท

            ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ๒๖,๙๐๐   บาท

            ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร ๑๕,๓๐๐,๐๐๐   บาท



รายการย่องบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖
เทศบาลนครนครราชสีมา

๔-๒-๑๔

งบประมาณจ่ายจริง
ปี  ๒๕๕๔ ปี  ๒๕๕๕ ปี  ๒๕๕๖+-รายการ เพิ่ม - ลด

รหัส

บัญชี

๑.รายจ่ายงบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน ๐ - ๐ + ๖๗๒,๑๐๐ ๖๗๒,๑๐๐

ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ๗๖,๑๔๗ ๖๑ ๗๖,๒๐๐ - ๔๙,๓๐๐ ๒๖,๙๐๐

ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร ๑,๔๘๑,๘๙๘ ๔๙ ๓,๐๐๐,๐๐๐ + ๑๒,๓๐๐,๐๐๐ ๑๕,๓๐๐,๐๐๐

        รวมรายจ่ายงบกลาง ๑,๕๕๘,๐๔๖ ๑๐ ๓,๐๗๖,๒๐๐ + ๑๒,๙๒๒,๘๐๐ ๑๕,๙๙๙,๐๐๐

๒.รายจ่ายของหน่วยงาน

รายจ่ายประจำ

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ๒,๕๕๘,๕๐๘ - ๓,๑๒๗,๑๐๐ + ๒๐๐,๐๐๐ ๓,๓๒๗,๑๐๐

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ๑,๕๐๗,๒๑๒ ๕๙ ๒,๐๙๑,๙๐๐ + ๕๒,๒๐๐ ๒,๑๔๔,๑๐๐

หมวดค่าสาธารณูปโภค ๑๐๓,๙๘๔ ๘๕ ๑๘๕,๐๐๐ - ๖,๐๐๐ ๑๗๙,๐๐๐

หมวดรายจ่ายอื่น ๑๓๗,๑๐๐ - ๑๕๙,๒๐๐ + ๑๓,๐๐๐ ๑๗๒,๒๐๐

        รวมรายจ่ายประจำ ๔,๓๐๖,๘๐๕ ๔๔ ๕,๕๖๓,๒๐๐ + ๒๕๙,๒๐๐ ๕,๘๒๒,๔๐๐

๓.รายจ่ายเพื่อการลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๐ - ๑๒๗,๖๐๐ - ๙๙,๖๐๐ ๒๘,๐๐๐

        รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน ๐ - ๑๒๗,๖๐๐ - ๙๙,๖๐๐ ๒๘,๐๐๐

๔.รายจ่ายจากกำไรสุทธิ

รายจ่ายประจำ

หมวดรายจ่ายอื่น ๒๔,๕๐๐,๐๐๐ - ๒๙,๐๙๖,๐๐๐ + ๓,๔๐๔,๐๐๐ ๓๒,๕๐๐,๐๐๐

        รวมรายจ่ายจากกำไรสุทธิ ๒๔,๕๐๐,๐๐๐ - ๒๙,๐๙๖,๐๐๐ + ๓,๔๐๔,๐๐๐ ๓๒,๕๐๐,๐๐๐

        รวมรายจ่ายทั้งสิ้น ๓๐,๓๖๔,๘๕๑ ๕๔ ๓๗,๘๖๓,๐๐๐ + ๑๖,๔๘๖,๔๐๐ ๕๔,๓๔๙,๔๐๐

        ยอดประมาณการรายรับ ๕๗,๙๕๓,๐๘๕ ๓๐ ๖๕,๕๐๓,๕๐๐ + ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ ๘๑,๕๐๓,๕๐๐

        รายได้สูงกว่ารายจ่าย ๒๗,๕๘๘,๒๓๓ ๗๖ ๒๗,๖๔๐,๕๐๐ - ๔๘๖,๔๐๐ ๒๗,๑๕๔,๑๐๐



บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
แผนงานบริหาร

งานงบกลาง

๔-๒-๑๕

งบประมาณจ่ายจริง
ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖+

-

รหัส
บัญชีหมวด / ประเภท

เพิ่ม - ลด

     ๑. รายจ่ายตามข้อผูกพัน ๐ - ๐ + ๖๗๒,๑๐๐ ๖๗๒,๑๐๐

     ๒. ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ๗๖,๑๔๗ ๖๑ ๗๖,๒๐๐ - ๔๙,๓๐๐ ๒๖,๙๐๐

     ๓. ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร ๑,๔๘๑,๘๙๘ ๔๙ ๓,๐๐๐,๐๐๐ + ๑๒,๓๐๐,๐๐๐ ๑๕,๓๐๐,๐๐๐

                      รวมจ่ายทั้งสิ้น ๑,๕๕๘,๐๔๖ ๑๐ ๓,๐๗๖,๒๐๐ + ๑๒,๙๒๒,๘๐๐ ๑๕,๙๙๙,๐๐๐



๔-๒-๑๖

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายงบกลาง    ตั้งไว้ ๑๕,๙๙๙,๐๐๐  บาท               แยกเป็น     

           ๑. รายจ่ายตามข้อผูกพัน   ตั้งไว้ ๖๗๒,๑๐๐  บาท

          ๑.๑ เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล

  ตั้งไว้

๖๗๒,๑๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงาน

สถานธนานุบาล ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๒ ของรายได้ในปีที่ล่วงมา

ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับรองแล้ว ตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่ จ.ส.ท. กำหนด ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบฯ
ปรากฎในด้านการดำเนินงานอื่น 

แผนงานบริหาร

       งานงบกลาง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน          ๖๗๒,๑๐๐  บาท

       ๒. ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้   ตั้งไว้ ๒๖,๙๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สัญญาเลขที่ 

๔๙๒/๑๐๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐ ต้นเงินกู้ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๖.๐๐ ต่อปี จำนวน ๓๗๓,๙๖๔.๐๐ บาท โดยส่งใช้ ๕ ปี

ในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส่งใช้ดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ปีที่ ๕ จำนวน

๒๖,๘๗๕.๐๖ บาท จึงตั้งจ่ายไว้ ๒๖,๙๐๐ บาท
ปรากฎในด้านการดำเนินงานอื่น 

แผนงานบริหาร

       งานงบกลาง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน          ๒๖,๙๐๐  บาท

       ๓. ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร   ตั้งไว้ ๑๕,๓๐๐,๐๐๐  บาท

          ๓.๑ ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร   ตั้งไว้ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร ในกรณีสถานธนานุบาล ๑ 

ทำการเบิกเงินเกินบัญชีธนาคารออมสิน สาขาสุรนารี วงเงินอนุมัติ 

๑๙๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามธนาคารกำหนด
ปรากฎในด้านการดำเนินงานอื่น 

แผนงานบริหาร

       งานงบกลาง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน          ๑๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท

          ๓.๒ ส่งใช้เงินยืมเงินทุนดำเนินการ   ตั้งไว้ ๓,๓๐๐,๐๐๐  บาท

เพื่อส่งใช้เงินยืมเงินทุนดำเนินการ ที่ได้ยืมเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

เพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคารปี ๒๕๕๕ ตามระเบียบฯ



๔-๒-๑๗

ปรากฎในด้านการดำเนินงานอื่น 

แผนงานบริหาร

       งานงบกลาง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน          ๓,๓๐๐,๐๐๐  บาท



๔-๒-๑๘

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
สถานธนานุบาล ๑

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  ๓๘,๓๕๐,๔๐๐   บาท แยกเป็น

- รายจ่ายประจำ  ตั้งไว้ ๕,๘๒๒,๔๐๐   บาท

- รายจ่ายเพื่อการลงทุน  ตั้งไว้ ๒๘,๐๐๐   บาท

- รายจ่ายจากกำไรสุทธิ  ตั้งไว้ ๓๒,๕๐๐,๐๐๐   บาท

รายจ่ายประจำ   ตั้งไว้ ๕,๘๒๒,๔๐๐  บาท             แยกเป็น       

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ    ตั้งไว้ ๓,๓๒๗,๑๐๐  บาท

ค่าจ้างประจำ    ตั้งไว้ ๓,๓๒๗,๑๐๐  บาท 

       - ค่าจ้างประจำ   ตั้งไว้ ๓,๒๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาล ๑ จำนวน ๑๐ คน คือ ผู้จัดการฯ 

ผู้ช่วยผู้จัดการ พนักงานบัญชี พนักงานรักษาของ ผู้ช่วยพนักงานรักษาของ 

พนักงานทะเบียน ผู้ช่วยพนักงานทะเบียน พนักงานเขียนตั๋ว ผู้ช่วยพนักงานเขียนตั๋ว

พนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด รวมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓,๒๐๐,๐๐๐ 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



๔-๒-๑๙

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๑๔,๐๐๐ บาท

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    ตั้งไว้ ๒,๑๔๔,๑๐๐  บาท

ค่าตอบแทน    ตั้งไว้ ๑,๒๗๒,๖๐๐  บาท 

       - เงินตอบแทนพิเศษของพนักงาน 

สถานธนานุบาลผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง   ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาล ๑ 

ที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท

       - เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานฯ   ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้พนักงานสถานธนานุบาล ๑

ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๔๖๔ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

       - ค่าเช่าบ้าน   ตั้งไว้ ๑๐๐,๘๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานสถานธนานุบาล ๑ ที่มีสิทธิเบิกค่า

เช่าบ้าน  ได้ตามระเบียบฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๘๐๐ บาท

       - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานสถานธนานุบาล ๑ 

ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ได้ตามระเบียบฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท

       - เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานสถานธนานุบาล ๑ 

และครอบครัวผู้มีสิทธิเบิกได้
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

       - ค่าอาหาร   ตั้งไว้ ๒๖๘,๐๐๐  บาท
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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.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 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

ของพนักงานสถานธนานุบาล 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

       - เงินค่าสมนาคุณ   ตั้งไว้ ๑,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าสมนาคุณให้คณะกรรมการซึ่งพิจารณา หรือสอบสวนความ

ผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงของพนักงานสถานธนานุบาล ๑
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท
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       - เงินสมทบเงินสะสม   ตั้งไว้ ๓๒๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบให้กับพนักงานสถานธนานุบาล ๑  จำนวน ๑๐% 

ของค่าจ้างประจำ เพื่อนำฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด ตามระเบียบฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท

ค่าใช้สอย    ตั้งไว้ ๕๘๖,๕๐๐  บาท 

       - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   ตั้งไว้ ๓๒๖,๕๐๐  บาท

            + ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์   ตั้งไว้ ๑๕๙,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุดและระบบ

โปรแกรมการปฎิบัติงานของสถานธนานุบาล ๑
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๕๙,๐๐๐ 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

            + ค่ารับวารสาร   ตั้งไว้ ๔,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ของสถานธนานุบาล ๑
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท

            + ค่าสอบบัญชี   ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถานธนานุบาล ๑ 

ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามนัยหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๘๔๐ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๑
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
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            + ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน   ตั้งไว้ ๑๒,๕๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ของสถานธนานุบาล ๑ ประจำปี ๒๕๕๖  

ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๒,๕๐๐ บาท

            + ค่าจ้างเหมาบริการ   ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ แรงงานบุคคลภายนอกที่มาดำเนินการ

รักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ รวมถึงค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าอากรแสตมป์   ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าอากรแสตมป์  เพื่อใช้ในการติดอากรแสตมป์สัญญาเงินกู้

กับสถาบันการเงิน
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

       - รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน   ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐  บาท

            + ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์   ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์สำนักงานที่ชำรุด

เสียหาย  ได้แก่  เครื่องปรับอากาศ  เครื่องพิมพ์ดีด  โต๊ะ  เก้าอี้  ฯลฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ 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

            + ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง   ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง  ได้แก่ ตัวอาคาร

สถานธนานุบาล ๑
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์
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       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ 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

       - 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
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สำหรับจ่ายเป็นค่ากระดาษต่อเนื่อง ตลับผ้าหมึก หมึกพิมพ์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

หมวดค่าสาธารณูปโภค    ตั้งไว้ ๑๗๙,๐๐๐  บาท

ค่าสาธารณูปโภค    ตั้งไว้ ๑๗๙,๐๐๐  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 ๑๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ของสถานธนานุบาล ๑
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

       - ค่าไปรษณีย์ โทรเลข   ตั้งไว้ ๔,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดส่งเอกสาร หนังสือต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล ๑
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท

       - ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม   ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายระบบอินเตอร์เน็ต และการสื่อสารอื่น ๆ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

หมวดรายจ่ายอื่น    ตั้งไว้ ๑๗๒,๒๐๐  บาท 

       - ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ    ตั้งไว้ ๑๗๒,๒๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการให้กับสำนักงาน จ.ส.ท. 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ตามระเบียบฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ



๔-๒-๒๕

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๗๒,๒๐๐ บาท

รายจ่ายเพื่อการลงทุน   ตั้งไว้ ๒๘,๐๐๐  บาท             แยกเป็น       

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    ตั้งไว้ ๒๘,๐๐๐  บาท

ค่าครุภัณฑ์    ตั้งไว้ ๒๘,๐๐๐  บาท 

       - ครุภัณฑ์สำนักงาน   ตั้งไว้ ๒๘,๐๐๐  บาท

            + เครื่องปรับอากาศ   ตั้งไว้ ๒๘,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู พร้อม

ค่าติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร

นครราชสีมา)
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท

รายจ่ายจากกำไรสุทธิ   ตั้งไว้ ๓๒,๕๐๐,๐๐๐  บาท             แยกเป็น       

หมวดรายจ่ายอื่น   เงินกำไรสุทธิ  ปี ๒๕๕๕   ตั้งไว้ ๓๒,๕๐๐,๐๐๐  บาท 

       - เงินรางวัลประจำปี ๑๕%   ตั้งไว้ ๔,๘๗๕,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี ๑๕% ของกำไรสุทธิ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (จ่ายจากกำไรสุทธิ) เป็นเงิน ๔,๘๗๕,๐๐๐ บาท

       - เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น  ๓๐%   ตั้งไว้ ๙,๗๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ๓๐% ของกำไรสุทธิ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (จ่ายจากกำไรสุทธิ) เป็นเงิน ๙,๗๕๐,๐๐๐ บาท

       - เงินทุนดำเนินการ  ๕๕%   ตั้งไว้ ๑๗,๘๗๕,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินทุนดำเนินการ ๕๕% ของกำไรสุทธิ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (จ่ายจากกำไรสุทธิ) เป็นเงิน ๑๗,๘๗๕,๐๐๐ บาท



สถานธนานุบาล ๒



๔-๓-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๒ ๓๒,๖๕๖,๐๐๐   บาท ๕๐,๔๘๘,๖๐๐   บาท

๑ . แผนงานการพาณิชย์ ๒๗,๘๕๖,๐๐๐  บาท ๓๓,๗๘๐,๕๐๐  บาท
๒ . แผนงานบริหาร ๔,๘๐๐,๐๐๐  บาท ๑๖,๗๐๘,๑๐๐  บาท



ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๒
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ  ๒๕๕๖

เทศบาลนครนครราชสีมา

๔-๓-๒

งบประมาณรับจริง
ปี  ๒๕๕๔ ปี  ๒๕๕๕ ปี  ๒๕๕๖+- บัญชีหมวด / ประเภท / รายละเอียด เพิ่ม - ลด

รหัส

๑. รายได้ ยอดรวม   ๓๐,๐๔๓,๑๘๓ ๑๐ ๓๑,๒๐๕,๕๐๐ + ๑๓,๘๐๐,๐๐๐ ๔๕,๐๐๕,๕๐๐

    ดอกเบี้ยรับจำนำ   ๒๖,๗๑๒,๓๖๔ - ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ + ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ ๔๑,๐๐๐,๐๐๐

    ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร    ๒๕๔ ๑๐ ๕,๐๐๐ ๐ ๕,๐๐๐

    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด   ๓,๓๓๐,๕๖๕ - ๓,๒๐๐,๐๐๐ + ๘๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐

    รายได้เบ็ดเตล็ด ๐ - ๕๐๐ ๐ ๕๐๐

๒. เงินได้อื่น ยอดรวม   ๑๘,๒๘๘,๕๒๒ ๔๑ ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ + ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐,๐๐๐

    กำไรสุทธิปี ๒๕๕๕ ยอดรวม   ๑๘,๒๘๘,๕๒๒ ๔๑ ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ + ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐,๐๐๐

    เงินรางวัลประจำปี ๑๕% ๒,๗๔๓,๒๗๘ ๓๖ ๓,๔๕๐,๐๐๐ + ๗๕๐,๐๐๐ ๔,๒๐๐,๐๐๐

    เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ๓๐% ๕,๔๘๖,๕๕๖ ๗๒ ๖,๙๐๐,๐๐๐ + ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๘,๔๐๐,๐๐๐

    เงินทุนดำเนินการ ๕๕% ๑๐,๐๕๘,๖๘๗ ๓๓ ๑๒,๖๕๐,๐๐๐ + ๒,๗๕๐,๐๐๐ ๑๕,๔๐๐,๐๐๐

            รวมรายรับทั้งสิ้น ๔๘,๓๓๑,๗๐๕ ๕๑ ๕๔,๒๐๕,๕๐๐ + ๑๘,๘๐๐,๐๐๐ ๗๓,๐๐๕,๕๐๐



๔-๓-๓

ประมาณการรายรับ 
งบประมาณรายรับเฉพาะการสถานธนานุบาล

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖
สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒

  

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น ๗๓,๐๐๕,๕๐๐  บาท       แยกเป็น
๑. หมวดรายได้    เป็นเงิน ๔๕,๐๐๕,๕๐๐  บาท         แยกเป็น

       ๑.๑ ดอกเบี้ยรับจำนำ      เป็นเงิน ๔๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท

โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจำนำของเดือน ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงเดือนกันยายน 

๒๕๕๕ เป็นเกณฑ์

       ๑.๒ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร       เป็นเงิน ๕,๐๐๐  บาท

โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๔  ถึงเดือน 

กันยายน ๒๕๕๕ เป็นเกณฑ์

       ๑.๓ กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด      เป็นเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท

โดยคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์หลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์

       ๑.๔ รายได้เบ็ดเตล็ด   เป็นเงิน ๕๐๐  บาท

เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่น ๆ

๒. หมวดเงินได้อื่น    เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐,๐๐๐  บาท         แยกเป็น

          กำไรสุทธิ  ปี ๒๕๕๕   เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐,๐๐๐  บาท

       - เงินรางวัลประจำปี ๑๕%  ของกำไรสุทธิ   เป็นเงิน ๔,๒๐๐,๐๐๐  บาท

       - เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ๓๐%  ของกำไรสุทธิ   เป็นเงิน ๘,๔๐๐,๐๐๐  บาท

       - เงินทุนดำเนินการ ๕๕%  ของกำไรสุทธิ   เป็นเงิน ๑๕,๔๐๐,๐๐๐  บาท



๔-๓-๔

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๒
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖

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 ๓๓,๗๘๐,๕๐๐      บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล ๒  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖

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

๒,๕๔๗,๐๐๐ ๐ ๒,๑๘๕,๗๐๐ ๑๓๗,๔๐๐ ๐ ๑๕๑,๘๐๐ ๑๔๓,๓๐๐ ๕,๑๖๕,๒๐๐ สถานธนานุบาล ๒ ๓๓๖

          รวมจ่ายทั้งสิ้น ๒,๕๔๗,๐๐๐ ๐ ๒,๑๘๕,๗๐๐ ๑๓๗,๔๐๐ ๐ ๑๕๑,๘๐๐ ๑๔๓,๓๐๐ ๕,๑๖๕,๒๐๐



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล ๒  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖

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 ๒๘,๖๑๕,๓๐๐ ๐ ๒๘,๖๑๕,๓๐๐ สถานธนานุบาล ๒ ๓๓๖

          รวมจ่ายทั้งสิ้น ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๘,๖๑๕,๓๐๐ ๐ ๒๘,๖๑๕,๓๐๐



๔-๓-๗

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๒
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖

เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านการดำเนินงานอื่น 
แผนงานบริหาร

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

และค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร

งานที่ทำ
๑. กำกับดูแลการชำระหนี้เงินกู้ ดอกเบี้ย ให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้
๒. บริหารการใช้เงินสำรองจ่าย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ งบประมาณรวม ๑๖,๗๐๘,๑๐๐      บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล ๒

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖

เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานบริหาร

จ่ายจากรายได้

๔-๓-๘

งาน ค่าชำระดอกเบี้ย เงินกู้ ค่าธรรมเนียม 
ดอกเบี้ยธนาคาร

รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสำรองจ่าย เงินช่วยเหลือพัฒนา 
ท้องถิ่นกรณีพิเศษ

รวม หมายเหตุ

- งานงบกลาง ๐ ๑๖,๑๐๐,๐๐๐ ๖๐๘,๑๐๐ ๐ ๐ ๑๖,๗๐๘,๑๐๐

          รวมจ่ายทั้งสิ้น ๐ ๑๖,๑๐๐,๐๐๐ ๖๐๘,๑๐๐ ๐ ๐ ๑๖,๗๐๘,๑๐๐



บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณรายจ่ายประจำ

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒

๔-๓-๙

งบประมาณจ่ายจริง
ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖+

-

รหัส
บัญชีหมวด / ประเภท

เพิ่ม - ลด

จ่ายจากรายได้

รายจ่ายประจำ

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (รวม)   ๑,๙๘๘,๕๗๖ - ๒,๔๒๗,๐๐๐ + ๑๒๐,๐๐๐ ๒,๕๔๗,๐๐๐

ค่าจ้างประจำ (รวม)   ๑,๙๘๘,๕๗๖ - ๒,๔๒๗,๐๐๐ + ๑๒๐,๐๐๐ ๒,๕๔๗,๐๐๐

     -ค่าจ้างประจำ ๑,๘๘๗,๒๒๑ - ๒,๓๐๐,๐๐๐ + ๑๒๐,๐๐๐ ๒,๔๒๐,๐๐๐

     -เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง ๐ - ๒๕,๐๐๐ ๐ ๒๕,๐๐๐

     -เงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง ๑๐๑,๓๕๕ - ๑๐๒,๐๐๐ ๐ ๑๐๒,๐๐๐

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (รวม)   ๑,๒๑๙,๕๔๖ ๓๖ ๒,๐๗๕,๘๐๐ + ๑๐๙,๙๐๐ ๒,๑๘๕,๗๐๐

ค่าตอบแทน (รวม)   ๘๓๓,๓๙๙ ๕๐ ๑,๓๕๔,๑๐๐ + ๓๔,๙๐๐ ๑,๓๘๙,๐๐๐

     -เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาล

      ผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง

๑๖,๙๐๑ - ๔๒,๕๐๐ + ๒๑,๕๐๐ ๖๔,๐๐๐

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

     -ค่าเช่าบ้าน ๗๐,๖๔๕ - ๑๑๐,๐๐๐ ๐ ๑๑๐,๐๐๐

     -เงินค่าช่วยเหลือบุตร ๐ - ๓,๖๐๐ - ๓,๖๐๐ ๐

     -เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ๓๘,๓๓๖ - ๖๐,๐๐๐ ๐ ๖๐,๐๐๐

     -เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ๙๖,๘๔๗ ๕๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๓๐๐,๐๐๐

     -ค่าอาหาร ๑๘๘,๑๐๐ - ๒๖๐,๐๐๐ + ๕,๐๐๐ ๒๖๕,๐๐๐

     -ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์หลุด ๒๓,๘๐๐ - ๓๐,๐๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐

     -เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ ๙๐,๐๐๐ - ๑๔๐,๐๐๐ ๐ ๑๔๐,๐๐๐

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

     -เงินค่าสมนาคุณ ๐ - ๒,๐๐๐ ๐ ๒,๐๐๐

     -เงินสมทบเงินสะสม ๑๘๘,๗๗๐ - ๒๓๐,๐๐๐ + ๑๒,๐๐๐ ๒๔๒,๐๐๐

ค่าใช้สอย (รวม)   ๒๗๙,๒๔๕ ๔๖ ๔๗๓,๗๐๐ + ๕๕,๐๐๐ ๕๒๘,๗๐๐

-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รวม)   ๒๑๙,๑๒๔ ๗๕ ๒๘๒,๒๐๐ + ๕,๐๐๐ ๒๘๗,๒๐๐

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

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

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

      -ค่ารับวารสาร ๓,๔๙๐ - ๓,๗๐๐ ๐ ๓,๗๐๐

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

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

      -ค่าจ้างเหมาบริการ ๐ - ๕,๐๐๐ + ๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

      -ค่าอากรแสตมป์ ๐ - ๑๐,๐๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐



๔-๓-๑๐

งบประมาณจ่ายจริง
ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖+

-

รหัส
บัญชีหมวด / ประเภท

เพิ่ม - ลด

-รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม            

ทรัพย์สิน (รวม)   ๗,๔๑๓ ๗๑ ๘๑,๕๐๐ ๐ ๘๑,๕๐๐

      -ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ๗,๔๑๓ ๗๑ ๕๐,๐๐๐ ๐ ๕๐,๐๐๐

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

      -ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ๐ - ๒๐,๐๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐

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

      -ค่ารับรอง ๐ - ๑๐,๐๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐

-รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน

สถานธนานุบาลที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย  

หมวดอื่นๆ (รวม)   ๕๒,๗๐๗ - ๑๐๐,๐๐๐ + ๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐

      -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ๕๒,๗๐๗ - ๑๐๐,๐๐๐ + ๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐

ค่าวัสดุ (รวม)   ๑๐๖,๙๐๑ ๔๐ ๒๔๘,๐๐๐ + ๒๐,๐๐๐ ๒๖๘,๐๐๐

     -วัสดุสำนักงาน ๑๕,๓๙๑ ๔๐ ๓๐,๐๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐

     -วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๐ - ๑๕,๐๐๐ ๐ ๑๕,๐๐๐

     -วัสดุงานบ้านงานครัว ๐ - ๕,๐๐๐ ๐ ๕,๐๐๐

     -วัสดุก่อสร้าง ๐ - ๐ + ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

     -วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ๐ - ๕,๐๐๐ ๐ ๕,๐๐๐

     -วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ๐ - ๓,๐๐๐ ๐ ๓,๐๐๐

     -วัสดุคอมพิวเตอร์ ๙๑,๕๑๐ - ๑๙๐,๐๐๐ + ๑๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐

หมวดค่าสาธารณูปโภค (รวม)   ๙๒,๑๗๑ ๔๑ ๑๓๗,๔๐๐ ๐ ๑๓๗,๔๐๐

     -ค่าไฟฟ้า ๗๕,๘๖๙ - ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐

     -ค่าน้ำประปา ๑,๕๗๔ - ๓,๐๐๐ ๐ ๓,๐๐๐

     -ค่าโทรศัพท์ ๓,๙๖๐ ๑๑ ๒๐,๐๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐

     -ค่าไปรษณีย์ โทรเลข ๔,๔๖๖ - ๖,๐๐๐ ๐ ๖,๐๐๐

     -ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ๖,๓๐๒ ๓๐ ๘,๔๐๐ ๐ ๘,๔๐๐

หมวดรายจ่ายอื่น (รวม)   ๑๑๕,๗๐๐ - ๑๒๕,๒๐๐ + ๒๖,๖๐๐ ๑๕๑,๘๐๐

     -ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ๑๑๕,๗๐๐ - ๑๒๕,๒๐๐ + ๒๖,๖๐๐ ๑๕๑,๘๐๐

                  รวมรายจ่ายประจำ ๓,๔๑๕,๙๙๓ ๗๗ ๔,๗๖๕,๔๐๐ + ๒๕๖,๕๐๐ ๕,๐๒๑,๙๐๐



บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒

๔-๓-๑๑

งบประมาณจ่ายจริง
ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖+

-

รหัส
บัญชีหมวด / ประเภท

เพิ่ม - ลด

จ่ายจากรายได้

รายจ่ายเพื่อการลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รวม)   ๐ - ๙๐,๖๐๐ + ๕๒,๗๐๐ ๑๔๓,๓๐๐

ค่าครุภัณฑ์ (รวม)   ๐ - ๙๐,๖๐๐ - ๑๘,๓๐๐ ๗๒,๓๐๐

     -ครุภัณฑ์สำนักงาน ๐ - ๒๕,๐๐๐ + ๘๐๐ ๒๕,๘๐๐

     -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ๐ - ๐ + ๓๗,๕๐๐ ๓๗,๕๐๐

     -ครุภัณฑ์การเกษตร ๐ - ๐ + ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐

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

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รวม)   ๐ - ๐ + ๗๑,๐๐๐ ๗๑,๐๐๐

     ค่าปรับปรุงเคาน์เตอร์ภายในสำนักงาน  

สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒

๐ - ๐ + ๗๑,๐๐๐ ๗๑,๐๐๐

                 รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน ๐ - ๙๐,๖๐๐ + ๕๒,๗๐๐ ๑๔๓,๓๐๐



บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณรายจ่ายประจำ

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒

๔-๓-๑๒

งบประมาณจ่ายจริง
ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖+

-

รหัส
บัญชีหมวด / ประเภท

เพิ่ม - ลด

จ่ายจากกำไรสุทธิ

หมวดรายจ่ายอื่น (รวม)   ๑๙,๖๖๙,๔๙๐ ๙๕ ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ + ๕,๖๑๕,๓๐๐ ๒๘,๖๑๕,๓๐๐

   เงินกำไรสุทธิ ปี ๒๕๕๕

     -เงินรางวัลประจำปี ๑๕% ๒,๗๔๓,๒๗๘ ๓๖ ๓,๔๕๐,๐๐๐ + ๗๕๐,๐๐๐ ๔,๒๐๐,๐๐๐

     -เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น  ๓๐% ๕,๔๘๖,๕๕๖ ๗๒ ๖,๙๐๐,๐๐๐ + ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๘,๔๐๐,๐๐๐

     -เงินทุนดำเนินการ  ๕๕% ๑๐,๐๕๘,๖๘๗ ๓๓ ๑๒,๖๕๐,๐๐๐ + ๒,๗๕๐,๐๐๐ ๑๕,๔๐๐,๐๐๐

     -ส่งใช้เงินยืมเงินทุนดำเนินการ ๑,๓๘๐,๙๖๘ ๕๔ ๐ + ๖๑๕,๓๐๐ ๖๑๕,๓๐๐

                  รวมรายจ่ายประจำ ๑๙,๖๖๙,๔๙๐ ๙๕ ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ + ๕,๖๑๕,๓๐๐ ๒๘,๖๑๕,๓๐๐



งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๒

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖

เทศบาลนครนครราชสีมา

๔-๓-๑๓

แผนงาน/งาน/โครงการ เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ

ค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค

รายจ่ายอื่น ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รวม

แผนงานการพาณิชย์

     งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาล  

นครนครราชสีมา ๒ 

      - จ่ายจากรายได้ ๒,๕๔๗,๐๐๐ ๒,๑๘๕,๗๐๐ ๑๓๗,๔๐๐ ๑๕๑,๘๐๐ ๑๔๓,๓๐๐ ๕,๑๖๕,๒๐๐

      - จ่ายจากกำไรสุทธิ ๐ ๐ ๐ ๒๘,๖๑๕,๓๐๐ ๐ ๒๘,๖๑๕,๓๐๐

                  รวมทั้งสิ้น ๒,๕๔๗,๐๐๐ ๒,๑๘๕,๗๐๐ ๑๓๗,๔๐๐ ๒๘,๗๖๗,๑๐๐ ๑๔๓,๓๐๐ ๓๓,๗๘๐,๕๐๐

แผนงานบริหาร

     งานงบกลาง ๑๖,๗๐๘,๑๐๐   บาท

            รายจ่ายตามข้อผูกพัน ๖๐๘,๑๐๐   บาท

            ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร ๑๖,๑๐๐,๐๐๐   บาท



รายการย่องบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๒
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖
เทศบาลนครนครราชสีมา

๔-๓-๑๔

งบประมาณจ่ายจริง
ปี  ๒๕๕๔ ปี  ๒๕๕๕ ปี  ๒๕๕๖+-รายการ เพิ่ม - ลด

รหัส

บัญชี

๑.รายจ่ายงบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน ๐ - ๐ + ๖๐๘,๑๐๐ ๖๐๘,๑๐๐

ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร ๓,๒๓๔,๗๒๒ ๕๗ ๔,๘๐๐,๐๐๐ + ๑๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑๖,๑๐๐,๐๐๐

เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ ๖,๒๕๐ - ๐ ๐ ๐

        รวมรายจ่ายงบกลาง ๓,๒๔๐,๙๗๒ ๕๗ ๔,๘๐๐,๐๐๐ + ๑๑,๙๐๘,๑๐๐ ๑๖,๗๐๘,๑๐๐

๒.รายจ่ายของหน่วยงาน

รายจ่ายประจำ

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ๑,๙๘๘,๕๗๖ - ๒,๔๒๗,๐๐๐ + ๑๒๐,๐๐๐ ๒,๕๔๗,๐๐๐

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ๑,๒๑๙,๕๔๖ ๓๖ ๒,๐๗๕,๘๐๐ + ๑๐๙,๙๐๐ ๒,๑๘๕,๗๐๐

หมวดค่าสาธารณูปโภค ๙๒,๑๗๑ ๔๑ ๑๓๗,๔๐๐ ๐ ๑๓๗,๔๐๐

หมวดรายจ่ายอื่น ๑๑๕,๗๐๐ - ๑๒๕,๒๐๐ + ๒๖,๖๐๐ ๑๕๑,๘๐๐

        รวมรายจ่ายประจำ ๓,๔๑๕,๙๙๓ ๗๗ ๔,๗๖๕,๔๐๐ + ๒๕๖,๕๐๐ ๕,๐๒๑,๙๐๐

๓.รายจ่ายเพื่อการลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๐ - ๙๐,๖๐๐ + ๕๒,๗๐๐ ๑๔๓,๓๐๐

        รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน ๐ - ๙๐,๖๐๐ + ๕๒,๗๐๐ ๑๔๓,๓๐๐

๔.รายจ่ายจากกำไรสุทธิ

รายจ่ายประจำ

หมวดรายจ่ายอื่น ๑๙,๖๖๙,๔๙๐ ๙๕ ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ + ๕,๖๑๕,๓๐๐ ๒๘,๖๑๕,๓๐๐

        รวมรายจ่ายจากกำไรสุทธิ ๑๙,๖๖๙,๔๙๐ ๙๕ ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ + ๕,๖๑๕,๓๐๐ ๒๘,๖๑๕,๓๐๐

        รวมรายจ่ายทั้งสิ้น ๒๖,๓๒๖,๔๕๗ ๒๙ ๓๒,๖๕๖,๐๐๐ + ๑๗,๘๓๒,๖๐๐ ๕๐,๔๘๘,๖๐๐

        ยอดประมาณการรายรับ ๔๘,๓๓๑,๗๐๕ ๕๑ ๕๔,๒๐๕,๕๐๐ + ๑๘,๘๐๐,๐๐๐ ๗๓,๐๐๕,๕๐๐

        รายได้สูงกว่ารายจ่าย ๒๒,๐๐๕,๒๔๘ ๒๒ ๒๑,๕๔๙,๕๐๐ + ๙๖๗,๔๐๐ ๒๒,๕๑๖,๙๐๐



บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
แผนงานบริหาร

งานงบกลาง

๔-๓-๑๕

งบประมาณจ่ายจริง
ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖+

-

รหัส
บัญชีหมวด / ประเภท

เพิ่ม - ลด

     ๑. รายจ่ายตามข้อผูกพัน ๐ - ๐ + ๖๐๘,๑๐๐ ๖๐๘,๑๐๐

     ๒. ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร ๓,๒๓๔,๗๒๒ ๕๗ ๔,๘๐๐,๐๐๐ + ๑๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑๖,๑๐๐,๐๐๐

     ๓. เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ ๖,๒๕๐ - ๐ ๐ ๐

                      รวมจ่ายทั้งสิ้น ๓,๒๔๐,๙๗๒ ๕๗ ๔,๘๐๐,๐๐๐ + ๑๑,๙๐๘,๑๐๐ ๑๖,๗๐๘,๑๐๐



๔-๓-๑๖

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายงบกลาง    ตั้งไว้ ๑๖,๗๐๘,๑๐๐  บาท               แยกเป็น     

           ๑. รายจ่ายตามข้อผูกพัน   ตั้งไว้ ๖๐๘,๑๐๐  บาท

          ๑.๑ เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล

  ตั้งไว้

๖๐๘,๑๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล

ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๒ ของรายได้ในปีที่ล่วงมา ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ได้รับรองแล้ว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ จ.ส.ท. กำหนด ภายในเดือนธันวาคม

ของทุกปี ตามระเบียบฯ
ปรากฎในด้านการดำเนินงานอื่น 

แผนงานบริหาร

       งานงบกลาง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน          ๖๐๘,๑๐๐  บาท

       ๒. ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร   ตั้งไว้ ๑๖,๑๐๐,๐๐๐  บาท

          ๒.๑ ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร   ตั้งไว้ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร ในกรณีสถานธนานุบาล ๒ 

ทำการเบิกเงินเกินบัญชีธนาคารออมสิน สาขาสุรนารี วงเงินอนุมัติ

๒๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามธนาคารกำหนด
ปรากฎในด้านการดำเนินงานอื่น 

แผนงานบริหาร

       งานงบกลาง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน          ๑๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท

          ๒.๒ ส่งใช้เงินยืมเงินทุนดำเนินการ   ตั้งไว้ ๓,๑๐๐,๐๐๐  บาท

เพื่อส่งใช้เงินยืมเงินทุนดำเนินการ ที่ได้ยืมเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เพื่อจ่าย

ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคารปี ๒๕๕๕ ตามระเบียบฯ
ปรากฎในด้านการดำเนินงานอื่น 

แผนงานบริหาร

       งานงบกลาง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน          ๓,๑๐๐,๐๐๐  บาท



๔-๓-๑๗

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
สถานธนานุบาล ๒

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  ๓๓,๗๘๐,๕๐๐   บาท แยกเป็น

- รายจ่ายประจำ  ตั้งไว้ ๕,๐๒๑,๙๐๐   บาท

- รายจ่ายเพื่อการลงทุน  ตั้งไว้ ๑๔๓,๓๐๐   บาท

- รายจ่ายจากกำไรสุทธิ  ตั้งไว้ ๒๘,๖๑๕,๓๐๐   บาท

รายจ่ายประจำ   ตั้งไว้ ๕,๐๒๑,๙๐๐  บาท             แยกเป็น       

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ    ตั้งไว้ ๒,๕๔๗,๐๐๐  บาท

ค่าจ้างประจำ    ตั้งไว้ ๒,๕๔๗,๐๐๐  บาท 

       - ค่าจ้างประจำ   ตั้งไว้ ๒,๔๒๐,๐๐๐  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 ๒,๔๒๐,๐๐๐ 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 ๒,๑๘๕,๗๐๐  บาท

ค่าตอบแทน    ตั้งไว้ ๑,๓๘๙,๐๐๐  บาท 

       - เงินตอบแทนพิเศษของพนักงาน 

สถานธนานุบาลผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง   ตั้งไว้ ๖๔,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาล ๒

ที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖๔,๐๐๐ บาท

       - เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานฯ   ตั้งไว้ ๙๒,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานสถานธนานุบาล ๒

ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๔๖๔ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๙๒,๐๐๐ บาท

       - ค่าเช่าบ้าน   ตั้งไว้ ๑๑๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานสถานธนานุบาล ๒  ที่มีสิทธิเบิก

ค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ ที่กำหนด
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๑๐,๐๐๐ บาท

       - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานสถานธนานุบาล ๒ 

ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ได้ตามระเบียบ ฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท

       - เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานสถานธนานุบาล  ๒

และครอบครัวผู้มีสิทธิเบิกได้
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท



๔-๓-๑๙

       - ค่าอาหาร   ตั้งไว้ ๒๖๕,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ๒ 

ตามระเบียบฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๖๕,๐๐๐ 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

สำหรับจ่ายเป็นค่าสมนาคุณให้คณะกรรมการซึ่งพิจารณา  หรือสอบสวน

ความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงของพนักงานสถานธนานุบาล ๒
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท

       - เงินสมทบเงินสะสม   ตั้งไว้ ๒๔๒,๐๐๐  บาท



๔-๓-๒๐

สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบให้กับพนักงานสถานธนานุบาล ๒ จำนวน ๑๐% 

ของค่าจ้างประจำ  เพื่อฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด ตามระเบียบ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๔๒,๐๐๐ บาท

ค่าใช้สอย    ตั้งไว้ ๕๒๘,๗๐๐  บาท 

       - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   ตั้งไว้ ๒๘๗,๒๐๐  บาท

            + ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์   ตั้งไว้ ๑๔๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุดและระบบ

โปรแกรมการปฏิบัติงานของสถานธนานุบาล ๒
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ   ตั้งไว้ ๑,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งสถานธนานุบาล  ๒
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท

            + ค่าเบี้ยประกัน   ตั้งไว้ ๗๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยพร้อมทรัพย์สินของสถานธนานุบาล  ๒
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท

            + ค่ารับวารสาร   ตั้งไว้ ๓,๗๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ารับวารสารของสถานธนานุบาล ๒
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓,๗๐๐ 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



๔-๓-๒๑

            + ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน   ตั้งไว้ ๒๒,๕๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินของสถานธนานุบาล ๒ ประจำปี ๒๕๕๖ 

ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๒,๕๐๐ บาท

            + ค่าจ้างเหมาบริการ    ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ แรงงานบุคคลภายนอกที่มาดำเนินการ

รักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ รวมถึงค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าอากรแสตมป์   ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าอากรแสตมป์เพื่อใช้ในการติดอากรแสตมป์สัญญาเงินกู้

กับสถาบันการเงิน
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

       - รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน   ตั้งไว้ ๘๑,๕๐๐  บาท

            + ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์   ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐  บาท

 สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  ครุภัณฑ์สำนักงานที่ชำรุด

เสียหาย   ได้แก่  เครื่องพิมพ์ดีด  เครื่องปรับอากาศ  โต๊ะ  เก้าอี้  ฯลฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ   ตั้งไว้ ๑๑,๕๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ได้แก่ โทรทัศน์ วีดีโอเทป

วิทยุเทป และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ชำรุดเสียหาย  ซึ่งเป็นสิทธิ์ก่อนทำการจำหน่าย
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๑,๕๐๐ บาท

            + ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง   ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ได้แก่  ตัวอาคาร  

สถานธนานุบาล ๒
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์



๔-๓-๒๒

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

       - รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ารับรอง โดยจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม รับรองผู้มา

ตรวจการสถานธนานุบาล ๒
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

       - รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน

สถานธนานุบาลที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

ค่าวัสดุ    ตั้งไว้ ๒๖๘,๐๐๐  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

       - วัสดุก่อสร้าง   ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุในการก่อสร้าง เช่น ทินเนอร์ สี ปูน ตะปู ไม้ ฯลฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   ตั้งไว้ ๕,๐๐๐  บาท



๔-๓-๒๓

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน 

หัวเทียน น้ำมันเบรค ฯลฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

       - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   ตั้งไว้ ๓,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท

       - วัสดุคอมพิวเตอร์   ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ากระดาษต่อเนื่อง ตลับผ้าหมึก หมึกพิมพ์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ 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
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์



๔-๓-๒๔

       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 ๑๕๑,๘๐๐  บาท 

       - ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ    ตั้งไว้ ๑๕๑,๘๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการให้กับสำนักงาน จ.ส.ท.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามระเบียบฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๕๑,๘๐๐ บาท

รายจ่ายเพื่อการลงทุน   ตั้งไว้ ๑๔๓,๓๐๐  บาท             แยกเป็น       

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    ตั้งไว้ ๑๔๓,๓๐๐  บาท

ค่าครุภัณฑ์    ตั้งไว้ ๗๒,๓๐๐  บาท 

       - ครุภัณฑ์สำนักงาน   ตั้งไว้ ๒๕,๘๐๐  บาท

            + ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด ๒ บาน   ตั้งไว้ ๔,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด ๒ บาน จำนวน ๑ ตู้ เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท

ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท

            + ตู้ไม้เก็บเอกสาร   ตั้งไว้ ๑๓,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาดกว้าง ๓๕ ซม. ยาว ๑๗๘ ซม. 

สูง ๑๙๐ ซม. จำนวน ๑ ตู้ เป็นเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่น

เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท

            + เก้าอี้ผู้บริหารทรงสูง   ตั้งไว้ ๕,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ผู้บริหารทรงสูง บุนวม มีล้อเลื่อน มีพนักพิงแขน 

และขาเก้าอี้ชุปโครเมี่ยม จำนวน ๑ ตัว เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคา

ท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ



๔-๓-๒๕

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

            + เก้าอี้ทำงาน   ตั้งไว้ ๓,๘๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ทำงาน บุนวม มีล้อเลื่อนหมุนได้ มีพนักพิง 

จำนวน ๒ ตัว ๆ ละ ๑,๙๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๘๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่น

เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓,๘๐๐ บาท

       - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   ตั้งไว้ ๓๗,๕๐๐  บาท

            + รถจักรยานยนต์   ตั้งไว้ ๓๗,๕๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ารถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน

๓๗,๕๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๗,๕๐๐ บาท

       - ครุภัณฑ์การเกษตร   ตั้งไว้ ๙,๐๐๐  บาท

            + เครื่องปั้มน้ำ   ตั้งไว้ ๙,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องปั้มน้ำ แบบอัตโนมัติ แรงดันไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ วัตต์ จำนวน ๑

เครื่อง เป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    ตั้งไว้ ๗๑,๐๐๐  บาท 

       - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ตั้งไว้ ๗๑,๐๐๐  บาท

            + ค่าปรับปรุงเคาน์เตอร์ภายในสำนักงาน  

สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒   ตั้งไว้ ๗๑,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเคาน์เตอร์ภายในสำนักงานสถานธนานุบาล

เทศบาลนครนครราชสีมา ๒ โดยรื้อถอนเหล็กดัดของเดิม ทำการติดตั้ง

ประตู - ช่องแสงอลูมิเนียมกระจก พร้อมปรับปรุงเคาน์เตอร์ด้วยแผ่นลามิเนต

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗๑,๐๐๐ บาท

รายจ่ายจากกำไรสุทธิ   ตั้งไว้ ๒๘,๖๑๕,๓๐๐  บาท             แยกเป็น       



๔-๓-๒๖

หมวดรายจ่ายอื่น   เงินกำไรสุทธิ  ปี ๒๕๕๕   ตั้งไว้ ๒๘,๖๑๕,๓๐๐  บาท 

       - เงินรางวัลประจำปี ๑๕%   ตั้งไว้ ๔,๒๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี ๑๕% ของกำไรสุทธิ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากกำไรสุทธิ) เป็นเงิน ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท

       - เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น  ๓๐%   ตั้งไว้ ๘,๔๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ๓๐% ของกำไรสุทธิ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากกำไรสุทธิ) เป็นเงิน ๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท

       - เงินทุนดำเนินการ  ๕๕%   ตั้งไว้ ๑๕,๔๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินดำเนินการ ๕๕% ของกำไรสุทธิ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากกำไรสุทธิ) เป็นเงิน ๑๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท

       - ส่งใช้เงินยืมเงินทุนดำเนินการ   ตั้งไว้ ๖๑๕,๓๐๐  บาท

เพื่อส่งใช้เงินยืมเงินทุนดำเนินการ ที่ได้ยืมเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เพื่อจัดสรร

เงินกำไรสุทธิปี ๒๕๕๔ ตามระเบียบฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (จ่ายจากกำไรสุทธิ) เป็นเงิน ๖๑๕,๓๐๐ บาท



สถานธนานุบาล ๓



๔-๔-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๓ ๒๗,๑๔๗,๓๕๐   บาท ๔๐,๒๑๙,๒๐๐   บาท

๑ . แผนงานการพาณิชย์ ๒๐,๗๔๗,๓๕๐  บาท ๒๕,๓๑๙,๒๐๐  บาท
๒ . แผนงานบริหาร ๖,๔๐๐,๐๐๐  บาท ๑๔,๙๐๐,๐๐๐  บาท



ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๓
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ  ๒๕๕๖

เทศบาลนครนครราชสีมา

๔-๔-๒

งบประมาณรับจริง
ปี  ๒๕๕๔ ปี  ๒๕๕๕ ปี  ๒๕๕๖+- บัญชีหมวด / ประเภท / รายละเอียด เพิ่ม - ลด

รหัส

๑. รายได้ ยอดรวม   ๒๑,๖๐๙,๒๗๑ ๗๕ ๑๙,๕๐๑,๐๐๐ + ๕,๑๐๐,๐๐๐ ๒๔,๖๐๑,๐๐๐

    ดอกเบี้ยรับจำนำ   ๑๙,๒๒๐,๓๔๒ ๕๐ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ + ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐,๐๐๐

    ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร    ๒๔ ๒๕ ๑,๐๐๐ ๐ ๑,๐๐๐

    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด   ๒,๓๘๘,๙๐๕ - ๒,๕๐๐,๐๐๐ + ๑๐๐,๐๐๐ ๒,๖๐๐,๐๐๐

๒. เงินได้อื่น ยอดรวม   ๑๒,๐๐๕,๒๒๒ ๒๖ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ + ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐,๐๐๐

    กำไรสุทธิปี ๒๕๕๕ ยอดรวม   ๑๒,๐๐๕,๒๒๒ ๒๖ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ + ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐,๐๐๐

    เงินรางวัลประจำปี ๑๕% ๑,๘๐๐,๗๘๓ ๓๔ ๒,๕๕๐,๐๐๐ + ๖๐๐,๐๐๐ ๓,๑๕๐,๐๐๐

    เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ๓๐% ๓,๖๐๑,๕๖๖ ๖๘ ๕,๑๐๐,๐๐๐ + ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๖,๓๐๐,๐๐๐

    เงินทุนดำเนินการ ๕๕% ๖,๖๐๒,๘๗๒ ๒๔ ๙,๓๕๐,๐๐๐ + ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๑๑,๕๕๐,๐๐๐

            รวมรายรับทั้งสิ้น ๓๓,๖๑๔,๔๙๔ ๐๑ ๓๖,๕๐๑,๐๐๐ + ๙,๑๐๐,๐๐๐ ๔๕,๖๐๑,๐๐๐



๔-๔-๓

ประมาณการรายรับ 
งบประมาณรายรับเฉพาะการสถานธนานุบาล

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖
สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓

  

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น ๔๕,๖๐๑,๐๐๐  บาท       แยกเป็น
๑. หมวดรายได้    เป็นเงิน ๒๔,๖๐๑,๐๐๐  บาท         แยกเป็น

       ๑.๑ ดอกเบี้ยรับจำนำ      เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท

โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจำนำของเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๕

เป็นเกณฑ์

       ๑.๒ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร       เป็นเงิน ๑,๐๐๐  บาท

โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงเดือน

กันยายน ๒๕๕๕  เป็นเกณฑ์

       ๑.๓ กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด      เป็นเงิน ๒,๖๐๐,๐๐๐  บาท

โดยคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์หลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์

๒. หมวดเงินได้อื่น    เป็นเงิน ๒๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท         แยกเป็น

          กำไรสุทธิ  ปี ๒๕๕๕   เป็นเงิน ๒๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท

       - เงินรางวัลประจำปี ๑๕%  ของกำไรสุทธิ   เป็นเงิน ๓,๑๕๐,๐๐๐  บาท

       - เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ๓๐%  ของกำไรสุทธิ   เป็นเงิน ๖,๓๐๐,๐๐๐  บาท

       - เงินทุนดำเนินการ ๕๕%  ของกำไรสุทธิ   เป็นเงิน ๑๑,๕๕๐,๐๐๐  บาท



๔-๔-๔

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๓
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖

เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย์

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยากจนขัดสนเงินทอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า

ไม่ต้องไปกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้อื่นที่ต้องเสียดอกเบี้ยสูงกว่า
๒. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการตรวจสอบทรัพย์สิน ที่ได้มาโดยการกระทำความผิด

และสามารถติดตามผู้กระทำความผิดได้
๓. เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการรับซื้อของโจร
๔. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลและการบริหารกิจการสถานธนานุบาลให้มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น

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

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ งบประมาณรวม ๒๕,๓๑๙,๒๐๐      บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล ๓  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖

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

๒,๐๑๐,๐๐๐ ๐ ๒,๐๖๘,๕๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๐ ๑๑๐,๗๐๐ ๐ ๔,๓๑๙,๒๐๐ สถานธนานุบาล ๓ ๓๓๗

          รวมจ่ายทั้งสิ้น ๒,๐๑๐,๐๐๐ ๐ ๒,๐๖๘,๕๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๐ ๑๑๐,๗๐๐ ๐ ๔,๓๑๙,๒๐๐



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล ๓  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖

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 ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ สถานธนานุบาล ๓ ๓๓๗

          รวมจ่ายทั้งสิ้น ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๒๑,๐๐๐,๐๐๐



๔-๔-๗

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๓
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖

เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านการดำเนินงานอื่น 
แผนงานบริหาร

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการบริหาร การชำระหนี้เงินกู้กองทุนต่างๆ และเงินสำรองจ่าย
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการชำระดอกเบี้ยเงินยืม (เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ) 

และค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร
๓. เพื่อเพิ่มสวัสดิการให้กับพนักงานสถานธนานุบาลหลังพ้นจากการเป็นพนักงาน

สถานธนานุบาล

งานที่ทำ
๑. กำกับดูแลการชำระหนี้เงินกู้ ดอกเบี้ย ให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้
๒. บริหารการใช้เงินสำรองจ่าย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ งบประมาณรวม ๑๔,๙๐๐,๐๐๐      บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล ๓

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖

เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานบริหาร

จ่ายจากรายได้

๔-๔-๘

งาน ค่าชำระดอกเบี้ย เงินกู้ ค่าธรรมเนียม 
ดอกเบี้ยธนาคาร

รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสำรองจ่าย เงินช่วยเหลือพัฒนา 
ท้องถิ่นกรณีพิเศษ

รวม หมายเหตุ

- งานงบกลาง ๔๐๐,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๑๔,๙๐๐,๐๐๐

          รวมจ่ายทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๑๔,๙๐๐,๐๐๐



บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณรายจ่ายประจำ

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓

๔-๔-๙

งบประมาณจ่ายจริง
ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖+

-

รหัส
บัญชีหมวด / ประเภท

เพิ่ม - ลด

จ่ายจากรายได้

รายจ่ายประจำ

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (รวม)   ๑,๑๗๙,๕๘๐ ๘๗ ๑,๘๑๐,๐๐๐ + ๒๐๐,๐๐๐ ๒,๐๑๐,๐๐๐

ค่าจ้างประจำ (รวม)   ๑,๑๗๙,๕๘๐ ๘๗ ๑,๘๑๐,๐๐๐ + ๒๐๐,๐๐๐ ๒,๐๑๐,๐๐๐

     -ค่าจ้างประจำ ๑,๑๑๙,๕๘๐ ๘๗ ๑,๗๐๐,๐๐๐ + ๒๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐

     -เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง ๐ - ๒๐,๐๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐

     -เงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง ๖๐,๐๐๐ - ๙๐,๐๐๐ ๐ ๙๐,๐๐๐

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (รวม)   ๗๑๕,๗๑๑ ๒๑ ๑,๖๖๘,๕๐๐ + ๔๐๐,๐๐๐ ๒,๐๖๘,๕๐๐

ค่าตอบแทน (รวม)   ๕๑๓,๘๘๘ - ๑,๐๖๔,๐๐๐ + ๑๖๐,๐๐๐ ๑,๒๒๔,๐๐๐

     -เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาล

      ผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง

๙,๒๕๘ - ๒๐,๐๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐

     -เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานฯ ๑๘,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ ๐ ๕๐,๐๐๐

     -ค่าเช่าบ้าน ๕๔,๐๐๐ - ๙๐,๐๐๐ + ๒๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐

     -เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ๑๑,๗๐๐ - ๖๐,๐๐๐ ๐ ๖๐,๐๐๐

     -เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ๑๔,๓๕๐ - ๒๐๐,๐๐๐ + ๑๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐

     -ค่าอาหาร ๑๑๙,๑๐๐ - ๒๖๐,๐๐๐ ๐ ๒๖๐,๐๐๐

     -ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์หลุด ๑๖,๖๐๐ - ๓๐,๐๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐

     -เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ ๗๔,๖๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ + ๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐

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

     -เงินสมทบเงินสะสม ๑๑๒,๒๘๐ - ๑๗๐,๐๐๐ + ๒๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐

ค่าใช้สอย (รวม)   ๑๐๐,๓๖๗ ๒๑ ๓๖๗,๕๐๐ + ๑๖๐,๐๐๐ ๕๒๗,๕๐๐

-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รวม)   ๗๐,๐๓๔ ๗๑ ๑๒๓,๕๐๐ + ๑๖๐,๐๐๐ ๒๘๓,๕๐๐

      -ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๐ - ๐ + ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐

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

      -ค่าเบี้ยประกัน ๒๗,๒๓๔ ๗๑ ๔๐,๐๐๐ + ๑๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

      -ค่ารับวารสาร ๓,๓๐๐ - ๔,๐๐๐ ๐ ๔,๐๐๐

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

      -ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ๘,๕๐๐ - ๘,๕๐๐ ๐ ๘,๕๐๐

      -ค่าจ้างเหมาบริการ ๐ - ๑๐,๐๐๐ + ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

      -ค่าอากรแสตมป์ ๐ - ๓๐,๐๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐

-รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม            

ทรัพย์สิน (รวม)   ๒,๗๒๘ ๕๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๐ ๑๔๐,๐๐๐



๔-๔-๑๐

งบประมาณจ่ายจริง
ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖+

-

รหัส
บัญชีหมวด / ประเภท

เพิ่ม - ลด

      -ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ๒,๗๒๘ ๕๐ ๖๐,๐๐๐ ๐ ๖๐,๐๐๐

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

      -ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ๐ - ๖๐,๐๐๐ ๐ ๖๐,๐๐๐

-รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รวม)   ๑,๒๙๖ - ๔,๐๐๐ ๐ ๔,๐๐๐

      -ค่ารับรอง ๑,๒๙๖ - ๔,๐๐๐ ๐ ๔,๐๐๐

-รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน

สถานธนานุบาลที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย  

หมวดอื่นๆ (รวม)   ๒๖,๓๐๘ - ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐

      -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ๒๖,๓๐๘ - ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐

ค่าวัสดุ (รวม)   ๑๐๑,๔๕๖ - ๒๓๗,๐๐๐ + ๘๐,๐๐๐ ๓๑๗,๐๐๐

     -วัสดุสำนักงาน ๙,๖๔๒ - ๓๐,๐๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐

     -วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๐ - ๒๐,๐๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐

     -วัสดุงานบ้านงานครัว ๒๙๔ - ๕,๐๐๐ ๐ ๕,๐๐๐

     -วัสดุก่อสร้าง ๐ - ๒๐,๐๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐

     -วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ๐ - ๕,๐๐๐ ๐ ๕,๐๐๐

     -วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ๕,๒๐๐ - ๗,๐๐๐ ๐ ๗,๐๐๐

     -วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ๐ - ๐ + ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

     -วัสดุคอมพิวเตอร์ ๘๖,๓๒๐ - ๑๕๐,๐๐๐ + ๕๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐

หมวดค่าสาธารณูปโภค (รวม)   ๗๔,๗๑๙ ๓๕ ๑๓๐,๐๐๐ ๐ ๑๓๐,๐๐๐

     -ค่าไฟฟ้า ๕๙,๔๒๕ ๕๕ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐

     -ค่าน้ำประปา ๑,๗๕๓ ๗๓ ๘,๐๐๐ ๐ ๘,๐๐๐

     -ค่าโทรศัพท์ ๓,๙๗๑ ๔๗ ๑๐,๐๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐

     -ค่าไปรษณีย์ โทรเลข ๑,๙๙๓ - ๔,๐๐๐ ๐ ๔,๐๐๐

     -ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ๗,๕๗๕ ๖๐ ๘,๐๐๐ ๐ ๘,๐๐๐

หมวดรายจ่ายอื่น (รวม)   ๗๗,๓๐๐ - ๙๓,๘๐๐ + ๑๖,๙๐๐ ๑๑๐,๗๐๐

     -ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ๗๗,๓๐๐ - ๙๓,๘๐๐ + ๑๖,๙๐๐ ๑๑๐,๗๐๐

                  รวมรายจ่ายประจำ ๒,๐๔๗,๓๑๑ ๔๓ ๓,๗๐๒,๓๐๐ + ๖๑๖,๙๐๐ ๔,๓๑๙,๒๐๐



บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓

๔-๔-๑๑

งบประมาณจ่ายจริง
ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖+

-

รหัส
บัญชีหมวด / ประเภท

เพิ่ม - ลด

จ่ายจากรายได้

รายจ่ายเพื่อการลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รวม)   ๗๐,๖๐๐ - ๔๕,๐๕๐ - ๔๕,๐๕๐ ๐

ค่าครุภัณฑ์ (รวม)   ๓๐,๖๐๐ - ๔๕,๐๕๐ - ๔๕,๐๕๐ ๐

     -ครุภัณฑ์สำนักงาน ๓๐,๖๐๐ - ๕,๔๕๐ - ๕,๔๕๐ ๐

     -ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๐ - ๓๙,๖๐๐ - ๓๙,๖๐๐ ๐

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รวม)   ๔๐,๐๐๐ - ๐ ๐ ๐

     ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานธนานุบาล ๓ ๔๐,๐๐๐ - ๐ ๐ ๐

                 รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน ๗๐,๖๐๐ - ๔๕,๐๕๐ - ๔๕,๐๕๐ ๐



บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณรายจ่ายประจำ

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓

๔-๔-๑๒

งบประมาณจ่ายจริง
ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖+

-

รหัส
บัญชีหมวด / ประเภท

เพิ่ม - ลด

จ่ายจากกำไรสุทธิ

หมวดรายจ่ายอื่น (รวม)   ๑๒,๐๐๕,๒๒๒ ๒๖ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ + ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐,๐๐๐

   เงินกำไรสุทธิ ปี ๒๕๕๕

     -เงินรางวัลประจำปี ๑๕% ๑,๘๐๐,๗๘๓ ๓๔ ๒,๕๕๐,๐๐๐ + ๖๐๐,๐๐๐ ๓,๑๕๐,๐๐๐

     -เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น  ๓๐% ๓,๖๐๑,๕๖๖ ๖๘ ๕,๑๐๐,๐๐๐ + ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๖,๓๐๐,๐๐๐

     -เงินทุนดำเนินการ  ๕๕% ๖,๖๐๒,๘๗๒ ๒๔ ๙,๓๕๐,๐๐๐ + ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๑๑,๕๕๐,๐๐๐

                  รวมรายจ่ายประจำ ๑๒,๐๐๕,๒๒๒ ๒๖ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ + ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐,๐๐๐



งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๓

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖

เทศบาลนครนครราชสีมา

๔-๔-๑๓

แผนงาน/งาน/โครงการ เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ

ค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค

รายจ่ายอื่น ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รวม

แผนงานการพาณิชย์

     งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาล  

นครนครราชสีมา ๓ 

      - จ่ายจากรายได้ ๒,๐๑๐,๐๐๐ ๒,๐๖๘,๕๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๑๐,๗๐๐ ๐ ๔,๓๑๙,๒๐๐

      - จ่ายจากกำไรสุทธิ ๐ ๐ ๐ ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๒๑,๐๐๐,๐๐๐

                  รวมทั้งสิ้น ๒,๐๑๐,๐๐๐ ๒,๐๖๘,๕๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๒๑,๑๑๐,๗๐๐ ๐ ๒๕,๓๑๙,๒๐๐

แผนงานบริหาร

     งานงบกลาง ๑๔,๙๐๐,๐๐๐   บาท

            รายจ่ายตามข้อผูกพัน ๕๐๐,๐๐๐   บาท

            ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ๔๐๐,๐๐๐   บาท

            ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร ๑๔,๐๐๐,๐๐๐   บาท



รายการย่องบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๓
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖
เทศบาลนครนครราชสีมา

๔-๔-๑๔

งบประมาณจ่ายจริง
ปี  ๒๕๕๔ ปี  ๒๕๕๕ ปี  ๒๕๕๖+-รายการ เพิ่ม - ลด

รหัส

บัญชี

๑.รายจ่ายงบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน ๐ - ๐ + ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐

ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ๓๑๑,๖๐๗ ๖๗ ๔๐๐,๐๐๐ ๐ ๔๐๐,๐๐๐

ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร ๓,๙๑๑,๙๐๗ ๘๒ ๖,๐๐๐,๐๐๐ + ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐

เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ ๖๒๕ - ๐ ๐ ๐

        รวมรายจ่ายงบกลาง ๔,๒๒๔,๑๔๐ ๔๙ ๖,๔๐๐,๐๐๐ + ๘,๕๐๐,๐๐๐ ๑๔,๙๐๐,๐๐๐

๒.รายจ่ายของหน่วยงาน

รายจ่ายประจำ

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ๑,๑๗๙,๕๘๐ ๘๗ ๑,๘๑๐,๐๐๐ + ๒๐๐,๐๐๐ ๒,๐๑๐,๐๐๐

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ๗๑๕,๗๑๑ ๒๑ ๑,๖๖๘,๕๐๐ + ๔๐๐,๐๐๐ ๒,๐๖๘,๕๐๐

หมวดค่าสาธารณูปโภค ๗๔,๗๑๙ ๓๕ ๑๓๐,๐๐๐ ๐ ๑๓๐,๐๐๐

หมวดรายจ่ายอื่น ๗๗,๓๐๐ - ๙๓,๘๐๐ + ๑๖,๙๐๐ ๑๑๐,๗๐๐

        รวมรายจ่ายประจำ ๒,๐๔๗,๓๑๑ ๔๓ ๓,๗๐๒,๓๐๐ + ๖๑๖,๙๐๐ ๔,๓๑๙,๒๐๐

๓.รายจ่ายเพื่อการลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๗๐,๖๐๐ - ๔๕,๐๕๐ - ๔๕,๐๕๐ ๐

        รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน ๗๐,๖๐๐ - ๔๕,๐๕๐ - ๔๕,๐๕๐ ๐

๔.รายจ่ายจากกำไรสุทธิ

รายจ่ายประจำ

หมวดรายจ่ายอื่น ๑๒,๐๐๕,๒๒๒ ๒๖ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ + ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐,๐๐๐

        รวมรายจ่ายจากกำไรสุทธิ ๑๒,๐๐๕,๒๒๒ ๒๖ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ + ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐,๐๐๐

        รวมรายจ่ายทั้งสิ้น ๑๘,๓๔๗,๒๗๔ ๑๘ ๒๗,๑๔๗,๓๕๐ + ๑๓,๐๗๑,๘๕๐ ๔๐,๒๑๙,๒๐๐

        ยอดประมาณการรายรับ ๓๓,๖๑๔,๔๙๔ ๐๑ ๓๖,๕๐๑,๐๐๐ + ๙,๑๐๐,๐๐๐ ๔๕,๖๐๑,๐๐๐

        รายได้สูงกว่ารายจ่าย ๑๕,๒๖๗,๒๑๙ ๘๓ ๙,๓๕๓,๖๕๐ - ๓,๙๗๑,๘๕๐ ๕,๓๘๑,๘๐๐



บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
แผนงานบริหาร

งานงบกลาง

๔-๔-๑๕

งบประมาณจ่ายจริง
ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖+

-

รหัส
บัญชีหมวด / ประเภท

เพิ่ม - ลด

     ๑. รายจ่ายตามข้อผูกพัน ๐ - ๐ + ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐

     ๒. ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ๓๑๑,๖๐๗ ๖๗ ๔๐๐,๐๐๐ ๐ ๔๐๐,๐๐๐

     ๓. ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร ๓,๙๑๑,๙๐๗ ๘๒ ๖,๐๐๐,๐๐๐ + ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐

     ๔. เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ ๖๒๕ - ๐ ๐ ๐

                      รวมจ่ายทั้งสิ้น ๔,๒๒๔,๑๔๐ ๔๙ ๖,๔๐๐,๐๐๐ + ๘,๕๐๐,๐๐๐ ๑๔,๙๐๐,๐๐๐



๔-๔-๑๖

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายงบกลาง    ตั้งไว้ ๑๔,๙๐๐,๐๐๐  บาท               แยกเป็น     

           ๑. รายจ่ายตามข้อผูกพัน   ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐  บาท

          ๑.๑ เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล

  ตั้งไว้

๕๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงาน

สถาธนานุบาล ตามหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๑๒๑๐ ลว. ๒๙ ส.ค. ๒๕๕๕

เรื่อง ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็น

พนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. ๒๕๕๔
ปรากฎในด้านการดำเนินงานอื่น 

แผนงานบริหาร

       งานงบกลาง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน          ๕๐๐,๐๐๐  บาท

       ๒. 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 โดยจะต้องเสียดอกเบี้ย

ตามจำนวนที่ระบุไว้ในสัญญา  
ปรากฎในด้านการดำเนินงานอื่น 

แผนงานบริหาร

       งานงบกลาง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน          ๔๐๐,๐๐๐  บาท

       ๓. ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร   ตั้งไว้ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร ในกรณีสถานธนานุบาล ๓ 

ทำการเบิกเงินเกินบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาถนนมิตรภาพ จำนวน 

๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และธนาคารออมสิน สาขาสุรนารี จำนวน 

๒๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามธนาคารกำหนด
ปรากฎในด้านการดำเนินงานอื่น 

แผนงานบริหาร

       งานงบกลาง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน          ๑๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท



๔-๔-๑๗

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
สถานธนานุบาล ๓

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  ๒๕,๓๑๙,๒๐๐   บาท แยกเป็น

- รายจ่ายประจำ  ตั้งไว้ ๔,๓๑๙,๒๐๐   บาท

- รายจ่ายเพื่อการลงทุน  ตั้งไว้ ๐   บาท

- รายจ่ายจากกำไรสุทธิ  ตั้งไว้ ๒๑,๐๐๐,๐๐๐   บาท

รายจ่ายประจำ   ตั้งไว้ ๔,๓๑๙,๒๐๐  บาท             แยกเป็น       

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ    ตั้งไว้ ๒,๐๑๐,๐๐๐  บาท

ค่าจ้างประจำ    ตั้งไว้ ๒,๐๑๐,๐๐๐  บาท 

       - ค่าจ้างประจำ   ตั้งไว้ ๑,๙๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาล ๓ จำนวน ๗ คน คือ 

ผู้จัดการฯ ผู้ช่วยผู้จัดการ พนักงานบัญชี พนักงานรักษาของ พนักงาน

ทะเบียน พนักงานเขียนตั๋ว พนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด 

รวมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ๒๕๕๖ และพนักงานที่โอน(ย้าย) 

มาปฏิบัติหน้าที่ในอัตราค่าจ้างที่สูงขึ้น
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๙๐๐,๐๐๐ 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 ผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ

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



๔-๔-๑๘

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    ตั้งไว้ ๒,๐๖๘,๕๐๐  บาท

ค่าตอบแทน    ตั้งไว้ ๑,๒๒๔,๐๐๐  บาท 

       - เงินตอบแทนพิเศษของพนักงาน 

สถานธนานุบาลผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง   ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาล ๓  ที่ได้รับค่าจ้าง

ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

       - เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานฯ   ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้พนักงาน

สถานธนานุบาล ๓ ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 

๐๘๐๑.๕/ว ๔๖๔ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

       - ค่าเช่าบ้าน   ตั้งไว้ ๑๑๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานสถานธนานุบาล ๓  ที่มีสิทธิเบิก

ค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๑๐,๐๐๐ บาท

       - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานสถานธนานุบาล ๓  

ผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท

       - เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานสถานธนานุบาล ๓

และครอบครัวที่มีสิทธิเบิกได้
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท



๔-๔-๑๙

       - ค่าอาหาร   ตั้งไว้ ๒๖๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ๓ 

ตามระเบียบฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๖๐,๐๐๐ บาท

       - ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์หลุด   ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์หลุดให้กับเจ้าหน้าที่ผู้มา

ดำเนินการจำหน่ายทรัพย์หลุด คนละ ๒๐๐ บาท ตามหนังสือสำนักงาน

จ.ส.ท. ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๑๕๐๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

       - เงินรางวัลเจ้าหน้าที่   ตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจการสถานธนานุบาล ๓  

เดือนละ ๔,๐๐๐ บาท ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๑๘ 

ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๐ และค่ารักษาการแทนผู้ตรวจการสถานธนานุบาล ๓ 

วันละ ๑๐๐ บาท ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๘๙๗ ลงวันที่ 

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ รวมทั้งค่าตรวจสอบทรัพย์รับจำนำประจำปีของพนักงาน

สถานธนานุบาล ๓
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท

       - ค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรี   ตั้งไว้ ๘๔,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนนายกเทศมนตรีฯ เดือนละ ๗,๐๐๐ บาท

ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๘ 

มกราคม ๒๕๕๐
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๘๔,๐๐๐ บาท

       - เงินสมทบเงินสะสม   ตั้งไว้ ๑๙๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบให้กับพนักงานสถานธนานุบาล ๓  จำนวน ๑๐% 

ของค่าจ้างประจำ เพื่อนำฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด ตามระเบียบฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๙๐,๐๐๐ บาท



๔-๔-๒๐

ค่าใช้สอย    ตั้งไว้ ๕๒๗,๕๐๐  บาท 

       - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   ตั้งไว้ ๒๘๓,๕๐๐  บาท

            + ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์   ตั้งไว้ ๑๔๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และระบบ

โปรแกรมการปฏิบัติงานของสถานธนานุบาล ๓
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ    ตั้งไว้ ๑,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งสถานธนานุบาล ๓
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท

            + ค่าเบี้ยประกัน   ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยพร้อมทรัพย์สินของสถานธนานุบาล ๓
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

            + ค่ารับวารสาร   ตั้งไว้ ๔,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ารับวารสารของสถานธนานุบาล ๓
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท

            + ค่าสอบบัญชี   ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถานธนานุบาล ๓

ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามนัยหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ 

มท ๐๘๐๑.๕/ว ๘๔๐ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๑
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน   ตั้งไว้ ๘,๕๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ของสถานธนานุบาล ๓ 

ประจำปี ๒๕๕๖ ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๘,๕๐๐ บาท



๔-๔-๒๑

            + ค่าจ้างเหมาบริการ   ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ แรงงานบุคคลภายนอกที่มาดำเนินการ

รักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ รวมถึงค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

            + ค่าอากรแสตมป์   ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐  บาท

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

            + ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ   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



๔-๔-๒๒

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท

       - รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน

สถานธนานุบาลที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ค่าวัสดุ    ตั้งไว้ ๓๑๗,๐๐๐  บาท 

       - วัสดุสำนักงาน   ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร และ

ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาทรัพย์สินรับจำนำสถานธนานุบาล 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

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุในการก่อสร้าง เช่น ทินเนอร์ สี ปูน ตะปู 

ไม้ ฯลฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   ตั้งไว้ ๕,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก 

ยางใน หัวเทียน น้ำมันเบรก ฯลฯ รถจักรยานยนต์ของสถานธนานุบาล ๓
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ



๔-๔-๒๓

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

       - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   ตั้งไว้ ๗,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ฯลฯ รถจักรยานยนต์

สถานธนานุบาล ๓
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท

       - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

เท่าที่จำเป็น ฯลฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุคอมพิวเตอร์   ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ากระดาษต่อเนื่อง ตลับผ้าหมึก หมึกพิมพ์ 

แผ่นกรองแสง ฯลฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ 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



๔-๔-๒๔

       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 ฯลฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท

หมวดรายจ่ายอื่น    ตั้งไว้ ๑๑๐,๗๐๐  บาท 

       - ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ    ตั้งไว้ ๑๑๐,๗๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการให้กับสำนักงาน จ.ส.ท. 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดไว้แต่ละปี
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๑๐,๗๐๐ บาท

รายจ่ายจากกำไรสุทธิ   ตั้งไว้ ๒๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท             แยกเป็น       

หมวดรายจ่ายอื่น   เงินกำไรสุทธิ  ปี ๒๕๕๕   ตั้งไว้ ๒๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

       - เงินรางวัลประจำปี ๑๕%   ตั้งไว้ ๓,๑๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี ๑๕% ของกำไรสุทธิ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากกำไรสุทธิ) เป็นเงิน ๓,๑๕๐,๐๐๐ บาท

       - เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น  ๓๐%   ตั้งไว้ ๖,๓๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ๓๐% ของกำไรสุทธิ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากกำไรสุทธิ) เป็นเงิน ๖,๓๐๐,๐๐๐ บาท

       - เงินทุนดำเนินการ  ๕๕%   ตั้งไว้ ๑๑,๕๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินทุนดำเนินการ ๕๕% ของกำไรสุทธิ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์



๔-๔-๒๕

       งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓ (จ่ายจากกำไรสุทธิ) เป็นเงิน ๑๑,๕๕๐,๐๐๐ บาท



สถานีขนสง แหงท่ี ๑



๔-๕-๑

รายละเอียดประมาณการรายรับ 
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ ๑

เทศบาลนครนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖

  

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น ๒,๗๘๖,๘๐๐  บาท       แยกเป็น
๑. หมวดรายได้  ตั้งไว้ ๒,๗๘๖,๘๐๐  บาท         แยกเป็น

       ๑.๑ ค่าบริการสถานีขนส่ง   ตั้งไว้ ๑,๙๕๐,๐๐๐  บาท

โดยประมาณการจากรายได้จัดเก็บจากรถที่เข้าหยุดและจอดเพื่อ

รับ - ส่งผู้โดยสาร ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร ในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์

       ๑.๒ ค่าบริการห้องสุขา   ตั้งไว้ ๑๘๐,๐๐๐  บาท

โดยประมาณการจากสัญญาการจัดให้มีบริการห้องสุขาใน

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 ๒๖๐,๐๐๐  บาท

เนื่องจากได้รับเงินช่วยเหลือจากงบประมาณทั่วไปเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน

พนักงานเทศบาล ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ ฯลฯ



๔-๕-๒

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖

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 ๒,๖๘๓,๔๐๐      บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ ๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖

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 ๔๒๙,๘๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ ๑,๒๒๙,๐๐๐ ๔๖๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๒๔,๖๐๐ ๒,๖๘๓,๔๐๐ สถานีขนส่งแห่งที่ ๑ ๓๓๕

          รวมจ่ายทั้งสิ้น ๔๒๙,๘๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ ๑,๒๒๙,๐๐๐ ๔๖๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๒๔,๖๐๐ ๒,๖๘๓,๔๐๐



๔-๕-๔

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖

เทศบาลนครนครราชสีมา
รายจ่ายงบกลาง

ด้านการดำเนินงานอื่น 
แผนงานงบกลาง

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น

งานที่ทำ
๑. จัดสรรเงินสำรองจ่าย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ ๑ งบประมาณรวม ๑๐๑,๘๐๐      บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ ๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖

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 ๐ ๑๐๑,๘๐๐ สถานีขนส่งแห่งที่ ๑ ๔๑๑

          รวมจ่ายทั้งสิ้น ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๐๑,๘๐๐



๔-๕-๖

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ ๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายงบกลาง    ตั้งไว้ ๑๐๑,๘๐๐  บาท               แยกเป็น          

       ๑. รายจ่ายตามข้อผูกพัน   ตั้งไว้ ๕๑,๓๐๐  บาท

          ๑.๑ เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม   ตั้งไว้ ๕๑,๓๐๐  บาท

สำหรับจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม  โดยให้หักในอัตราร้อยละ ๘/๑๐

ของค่าจ้างที่จ่ายให้แก่ลูกจ้าง  คำนวณตามอัตราพนักงานจ้าง

จำนวน  ๕  อัตรา ๆ ละ ๙,๐๐๐ บาท  เป็นเงิน  ๕๑,๓๐๐  บาท
ปรากฎในด้านการดำเนินงานอื่น 

แผนงานงบกลาง

       งานงบกลาง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน          ๕๑,๓๐๐  บาท

       ๒. เงินสำรองจ่าย   ตั้งไว้ ๔๕,๕๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
ปรากฎในด้านการดำเนินงานอื่น 

แผนงานงบกลาง

       งานงบกลาง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน          ๔๕,๕๐๐  บาท

       ๓. เงินช่วยค่าทำศพ   ตั้งไว้ ๕,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายกรณีพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างถึงแก่กรรม
ปรากฎในด้านการดำเนินงานอื่น 

แผนงานงบกลาง

       งานงบกลาง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน          ๕,๐๐๐  บาท



๔-๕-๗

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลนครนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ ๑

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  ๒,๖๘๓,๔๐๐   บาท แยกเป็น

- รายจ่ายประจำ  ตั้งไว้ ๒,๖๕๘,๘๐๐   บาท

- รายจ่ายเพื่อการลงทุน  ตั้งไว้ ๒๔,๖๐๐   บาท

รายจ่ายประจำ   ตั้งไว้ ๒,๖๕๘,๘๐๐  บาท             แยกเป็น       

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ    ตั้งไว้ ๔๒๙,๘๐๐  บาท

เงินเดือน    ตั้งไว้ ๔๒๙,๘๐๐  บาท 

       - เงินเดือนพนักงานเทศบาล   ตั้งไว้ ๔๑๘,๔๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล และเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการขนส่ง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๑๘,๔๐๐ บาท

       - เงินเพิ่มต่างๆ   ตั้งไว้ ๑๑,๔๐๐  บาท

            + เงินเพิ่มต่างๆ    ตั้งไว้ ๑๑,๔๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาที่มีคุณวุฒิเฉพาะตำแหน่งพนักงาน

เทศบาล และเงินเพิ่มอื่นๆ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการขนส่ง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๑,๔๐๐ บาท

หมวดค่าจ้างชั่วคราว    ตั้งไว้ ๕๔๐,๐๐๐  บาท

ค่าจ้างชั่วคราว    ตั้งไว้ ๕๔๐,๐๐๐  บาท 

       - เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง   ตั้งไว้ ๕๔๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง

และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการขนส่ง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๔๐,๐๐๐ บาท

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    ตั้งไว้ ๑,๒๒๙,๐๐๐  บาท

ค่าตอบแทน    ตั้งไว้ ๗๔๕,๐๐๐  บาท 

       - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ตั้งไว้ ๑๖๐,๐๐๐  บาท



๔-๕-๘

            + เงินรางวัลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ   ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ  ข้าราชการ

ลูกจ้างประจำ  และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่มาช่วยปฏิบัติราชการ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการขนส่ง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท

            + 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 ๒๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  

ตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการขนส่ง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

       - เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล  รวมทั้งครอบครัว  

ตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการขนส่ง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

ค่าใช้สอย    ตั้งไว้ ๓๖๐,๐๐๐  บาท 

       - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   ตั้งไว้ ๓๓๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด

ค่าจ้างตีเส้นเครื่องหมายจราจร ค่าประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์

ภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ฯลฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์
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       งานกิจการขนส่ง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๓๓๐,๐๐๐ บาท

       - รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน   ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษา

หรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม

ทรัพย์สินอื่น ฯลฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการขนส่ง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

       - รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   ตั้งไว้ ๕,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ารับรองผู้ที่มาเยี่ยมหรือมาตรวจงานสถานีขนส่ง 

และผู้มาปฎิบัติงานและชมกิจการของสถานีขนส่งฯ แห่งที่ ๑ เป็นครั้งคราว
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการขนส่ง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

       - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐  บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายต่าง ๆ ดังนี้

      +  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง

เดินทาง และค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ

ในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  

      +  ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลาสำหรับงาน

พิธีต่าง ๆ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการขนส่ง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

ค่าวัสดุ    ตั้งไว้ ๑๒๔,๐๐๐  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 ๒๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ฟิวส์  สวิตซ์ไฟฟ้า   

และอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า ฯลฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ
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แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการขนส่ง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

       - วัสดุงานบ้านงานครัว   ตั้งไว้ ๓,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น แปรง  ไม้กวาด 

แก้วน้ำ จาน ถ้วย ชุดกาแฟ สบู่  ผงซักฟอก  ฯลฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

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  น้ำมันเบรก 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 ๒๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  เครื่องหมายการจราจร  โปสเตอร์

สติ๊กเกอร์ ฯลฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการขนส่ง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
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       - วัสดุคอมพิวเตอร์   ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก เทปบันทึกข้อมูล  ฯลฯ
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการขนส่ง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

หมวดค่าสาธารณูปโภค    ตั้งไว้ ๔๖๐,๐๐๐  บาท

ค่าสาธารณูปโภค    ตั้งไว้ ๔๖๐,๐๐๐  บาท 

       - ค่าไฟฟ้า   ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานีขนส่ง
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการขนส่ง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

       - ค่าน้ำประปา   ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานีขนส่ง
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการขนส่ง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ 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 ๒๔,๖๐๐  บาท             แยกเป็น       

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    ตั้งไว้ ๒๔,๖๐๐  บาท

ค่าครุภัณฑ์    ตั้งไว้ ๒๔,๖๐๐  บาท 

       - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   ตั้งไว้ ๙,๖๐๐  บาท

            + พัดลมติดผนัง   ตั้งไว้ ๙,๖๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าพัดลมติดผนัง ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว 

จำนวน ๖ เครื่อง ๆ ละ ๑,๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๙,๖๐๐ บาท 

ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
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(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการขนส่ง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๙,๖๐๐ บาท

       - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐  บาท

            + เครื่องพิมพ์สำหรับพิมพ์ใบเสร็จรับเงินบันทึกลงเวลา   ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐  บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์สำหรับพิมพ์ใบเสร็จรับเงินบันทึกลงเวลา

ระบบการพิมพ์แบบความร้อน ไม่น้อยกว่า ๗๕ mm ตัดกระดาษอัตโนมัติ จำนวน ๑

เครื่อง เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

       งานกิจการขนส่ง (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท




