


















เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 

สําหรับป�  สิ้นสุดวันที ่ 31  ธันวาคม  2563 
 
ข)อมูลท่ัวไป 
 1.  ลักษณะทางกายภาพ 
      1.1  ท่ีตั้งของหมู�บ�านหรือชุมชนหรือตําบล 
  เมืองนครศรีธรรมราชคือพ้ืนท่ีส�วนใหญ�ของเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เป%นชุมชนท่ีมี
หลักฐานย�อนหลังไปมากกว�า  1,500 ป-  เมืองนี้ก�อตัวอยู�บนสันทรายท่ีเรียกว�า  หาดทรายแก�ว  ซ่ึงทอดตัวยาว
ตามแนวเหนือ-ใต�  ทําให�การต้ังถ่ินฐานกระจายตัวอยู�บนสันทราย  ตัวเมืองนครศรีธรรมราชจึงมีลักษณะยาว
มาจนถึงป9จจุบันผู�คนท่ีอาศัยอยู�ในเมืองนี้ส�วนหนึ่งคือ  คนไทย  ท่ีต้ังถ่ินฐานอยู�ด้ังเดิม  และอีกส�วนหนึ่งเกิด
จากการอพยพย�ายถ่ิน  และการค�าจากอินเดียและจีน  และส�วนใหญ�คือ ชาวไทยมุสลิม จากจังหวัดชายแดน
ภาคใต� 
  ชาวยุโรปท่ีเดินทางมาติดต�อค�าขายในอดีต  ให�ชื่อไว�ในแผนท่ีของตน  เรียกเมืองนี้ว�า ลิกอร= 
(Ligor)  จากประวัติความเป%นมาของบ�านเมืองอันยาวนาน  จึงทําให�นครศรีธรรมราชมีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม  มีขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต การนับถือศาสนาแตกต�างกันแต�อยู�รวมกันได�อย�างมีความสุข 
  จากท่ีเคยเป%นเมืองอิสระ  และมีเมืองบริวารกว�างขวาง ค�อย ๆ คลี่คลายเป%นส�วนหนึ่งของ
ประเทศ  มีฐานะเป%นมณฑล  และจังหวัดในป9จจุบัน  ชุมชนบนสันทรายแห�งนี้  มีความเจริญและมีความ
หนาแน�นข้ึนเป%นลําดับ  จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว  ได�จัดต้ังให�ชุมชนขนาดใหญ�เป%น
เขตปกครองท�องถ่ิน  ชุมชนแห�งนี้เป%นชุมชนหนึ่งท่ีได�รับการยกฐานะให�เป%น  เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร
ตามลําดับ  ป9จจุบันเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  มิได�จํากัดอยู�แค�บนสันทราย  แต�จะขยายออกไปท้ังทาง
ตะวันออกและตะวันตกของสันทรายจนมีเนื้อท่ีถึง 22.56  ตารางกิโลเมตร  มีประชากรเกินกว�า 100,000  คน 

ท่ีตั้ง  พ้ืนท่ี อาณาเขต 
  ป9จจุบันเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ต้ังอยู�ในท�องท่ีอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช   มีพ้ืนท่ี
รับผิดชอบท้ังหมด  22.56  ตารางกิโลเมตร  โดยมีอาณาเขต  ดังนี้ 
  ทิศเหนือ  ติดต�อกับตําบลปากพูน 
  ทิศใต�   ติดต�อกับตําบลท�าเรือ 
  ทิศตะวันออก  ติดต�อกับตําบลปากพูน  ตําบลปากนคร และตําบลท�าไร� 
  ทิศตะวันตก  ติดต�อกับตําบลโพธิ์เสด็จ  ตําบลมะม�วงสองต�น และตําบลนาเคียน 
  พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลประกอบด�วย  ตําบลในเมือง  ตําบลท�าวัง  ตําบลคลัง  ตําบลนาเคียน
บางส�วนของหมู�ท่ี  3  และหมู�ท่ี  4  ตําบลโพธิ์เสด็จ หมู�ท่ี 1 ท้ังหมด หมู�ท่ี 2 ,3,7, และ 9 บางส�วน 
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  1.2  ลักษณะภูมิประเทศ   
  จังหวัดนครศรีธรรมราชมีเทือกเขานครศรีธรรมราชและเทือกเขาบรรทัดทอดยาวตามแนว
เหนือ - ใต�  อยู�บริเวณตอนกลางของจังหวัด  จึงอาจแบ�งภูมิประเทศออกเป%น 3 ส�วน  คือ 
  - ส�วนท่ี 1 เขตท่ีราบชายฝ9Qงตะวันออก  เป%นท่ีราบมีอาณาเขตต้ังแต�เทือกเขานครศรีธรรมราช  
และเทือกเขาบรรทัดไปทางตะวันออก  จนถึงชายฝ9Qงทะเลอ�าวไทย 
  - ส�วนท่ี 2 เขตท่ีราบเชิงเขาตะวันตก  มีลักษณะเป%นท่ีราบลูกฟูก มีอาณาเขตจากเทือกเขา
นครศรีธรรมราชไปทางตะวันตก 
  - ส�วนท่ี 3 เขตเทือกเขาตอนกลาง  อยู�ระหว�างท่ีราบชายฝ9Qงทะเลตะวันออก และท่ีราบเชิง
เขาตะวันตก  มีอาณาเขตต้ังแต�ตอนเหนือสุดของจังหวัดไปถึงใต�สุด 
  1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
  ภูมิอากาศของจังหวัดนครศรีธรรมราช  มีลักษณะเช�นเดียวกับจังหวัดอ่ืน ๆ ของภาคใต�ท่ี
ติดต�อกับอ�าวไทย  อิทธิพลสําคัญต�อภูมิอากาศของจังหวัด  คือ ลมมรสุม  และเทือกเขาตอนกลาง  รวมท้ัง
อิทธิพลของลมพายุหมุนท่ีพัดเข�ามาในรอบป-  ลักษณะภูมิอากาศของภาคใต�เป%นเขตภูมิอากาศแบบมรสุมร�อน  
(Tropical Monsoon) 
  1.4  เขตการปกครอง 
  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  แบ�งเขตการปกครองออกเป%น  4  เขต  มีสมาชิกสภาเทศบาล  
22  คน  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  จํานวน  1  คน  และรองนายกเทศมนตรี  จํานวน  4  คน  ท่ี
ปรึกษานายกเทศมนตรี  จํานวน  3  คน และเลขานุการนายกเทศมนตรี  จํานวน  1  คน  ซ่ึงมีจํานวน
ประชากร  ท้ังสิ้น  จํานวน  104,000  คน  เป%นเพศชาย จํานวน 49,127 คน เพศหญิง จํานวน  54,873  คน 

 2.  โครงสร�างพ้ืนฐาน 
  2.1  การคมนาคม การจราจร 
       (1)  การคมนาคมขนส�งทางบก  ทางรถยนต=  ระบบทางหลวงภายในจังหวัดและติดต�อ
กับจังหวัดอ่ืน ทําให�การขนส�งผู�โดยสารและสินค�าทางรถยนต=   มีความสะดวกท้ังภายในจังหวัดภาคใต�และภาค
อ่ืนของประเทศทางหลวงสายสําคัญมีดังต�อไปนี้ 
       -  ทางหลวงหมายเลข  41  เป%นทางหลวงท่ีแยกจากทางหลวงหมายเลข 4  ท่ีจังหวัด
ชุมพร  ผ�านจังหวัดสุราษฎร=ธานี  นครศรีธรรมราช  และบรรจบทางหลวงหมายเลข 4  ท่ีจังหวัดพัทลุง 
       -  ทางหลวงหมายเลขท่ี  401  เริ่มต�นท่ีอําเภอตะก่ัวป]า  จังหวัดพังงา  ตัดกับทางหลวง  
หมายเลข 41  ท่ีสุราษฎร=ธานี  ผ�านจังหวัดสุราษฎร=ธานีเข�าสู�จังหวัดนครศรีธรรมราชท่ีอําเภอขนอม  
ปลายทางท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 
       -  ทางหลวงหมายเลข  403  เริ่มท่ีอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช ไปบรรจบกับทางหลวง
หมายเลข  41  ท่ีอําเภอร�อนพิบูลย=  ผ�านอําเภอทุ�งสง  เข�าสู�จังหวัดตรังปลายทางท่ีอําเภอกันตัง 
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       -  ทางหลวงหมายเลข  408  เริ่มท่ีอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  ผ�านอําเภอหัวไทรเลียบ
ชายฝ9Qงทะเลด�านอ�านไทยไปยังจังหวัดสงขลา 
  นอกจากนี้ยังมีทางหลวงจังหวัดและทางหลวงชนบทอีกมากท่ีทําให�การเดินทางระหว�าง
อําเภอเป%นไปด�วยความสะดวก  มีบริษัทเดินรถท้ังของภาครัฐและเอกชนท่ีบริการขนส�งผู�โดยสารระหว�าง
นครศรีธรรมราชกับจังหวัดอ่ืน ๆ   

หมายเหตุ  1    สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
                   การบันทึกบัญชีเพ่ือจัดทํางบแสดงฐานะการเงินเป%นไปตามเกณฑ=คงค�าง ตามหนังสือกรม
ส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน  เรื่อง  ซักซ�อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค=กรปกครองท�องถ่ิน  และ
หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข�อง  ลงวันท่ี  28  สิงหาคม  2563 

 

  
 



งบทรัพย์สิน

ชื�อ
2564 2563 2564 2563

ที�ดิน ก. รายไดจ้ากเทศบาล 1,246,168,361.84        1,242,547,581.84        

      ที�ดินที�มีกรรมสิทธิ 35,469,030.00          35,469,030.00          ข. เงินสะสม 3,393,000.00               3,393,000.00               

อาคาร ค. เงินกู้ 169,332,222.51           169,332,222.51           

      อาคาร 728,483,620.98        728,483,620.98        ง. เงินที�มีผูอุ้ทิศให้ 75,330,202.25             74,618,202.25             

      ส่วนปรับปรุงอาคาร 4,291,163.47            4,291,163.47            จ. รัฐบาลโอนให้และเงินอุดหนุนฯ 325,419,374.74           325,419,374.74           

สิ�งปลูกสร้าง

      สิ�งปลูกสร้าง

      สินทรัพยโ์ครงสร้างพื8นฐาน 317,000.00               317,000.00               

ทรัพย์สินอื�น  ๆ 244,673,933.50        244,673,933.50        

ครุภณัฑ์

      ครุภณัฑส์าํนกังาน 198,029,438.29        197,983,438.29        

      ครุภณัฑก์ารศึกษา 104,219,775.30        104,219,775.30        

      ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 360,742,928.92        361,922,928.92        

      ครุภณัฑก์ารเกษตร 19,297,500.00          18,542,720.00          

      ครุภณัฑก์ารก่อสร้าง 25,206,803.62          25,206,803.62          

      ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 4,117,317.00            4,117,317.00            

      ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 27,416,500.21          27,416,500.21          

      ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว 1,489,540.00            1,489,540.00            

      ครุภณัฑโ์รงงาน 2,526,067.53            2,517,067.53            

      ครุภณัฑเ์ครื�องดบัเพลิง 2,899,778.80            2,899,778.80            

      ครุภณัฑกี์ฬา 499,050.00               499,050.00               

      ครุภณัฑด์นตรีและนาฏศิลป์ 11,210,480.00          11,210,480.00          

      ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 4,494,530.00            4,404,330.00            

      ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 8,422,380.00            3,809,580.00            

      ครุภณัฑโ์ยธา 385,200.00               385,200.00               

      ครุภณัฑอื์�น ๆ 35,451,123.72          35,451,123.72          

รวม 1,819,643,161.34     1,815,310,381.34     รวม 1,819,643,161.34        1,815,310,381.34        

แหล่งที�มาของทรัพย์สินทั0งหมด

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปี  สิ0นสุดวันที�  31  ธันวาคม  2563

ประเภททรัพย์สิน



เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 2564 2563

เงินสด 297,900.77           597,712.86           

เงินฝากธนาคารกรุงไทย  ประเภทออมทรัพย ์ สาขานครศรีฯ   เลขที(บญัชี 801-1-00837-4 350,228,376.81    203,277,710.13    

เงินฝากธนาคารกรุงไทย  ประเภทออมทรัพย ์(บูรณะหลกัเมือง) เลขที(บญัชี 801-1-03681-5 6,686,884.82        6,268,933.54        

เงินฝากธนาคารกรุงไทย  ประเภทประจาํ 3 เดือน (บูรณะหลกัเมือง)  เลขที(บญัชี 801-2-32839-9 -                        3,707,851.53        

เงินฝากธนาคารกรุงไทย  ประเภทประจาํ 3 เดือน สาขานครศรีฯ เลขที(บญัชี 801-2-41610-7 -                        71,413,022.36      

เงินฝากธนาคารกรุงไทย  ประเภทออมทรัพย ์(พทุธภูมิ)  เลขที(บญัชี 801-3-06830-7 180,878.37           180,878.37           

เงินฝากธนาคารกรุงไทย  ประเภทออมทรัพย ์ สาขาท่าวงั เลขที(บญัชี 363-0-03758-5 522,057.70           522,057.70           

เงินฝากธนาคารกรุงไทย  ประเภทประจาํ 3 เดือน  สาขาท่าวงั เลขที(บญัชี 363-2-04816-9 -                        41,047,098.80      

เงินฝากธนาคารกรุงไทย  ประเภทออมทรัพย ์ สาขาตลาดหวัอิฐ     เลขที(บญัชี 816-1-23282-2 327,342.02           327,342.02           

เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจาํ 3 เดือน  สาขา รพ.มหาราช เลขที(บญัชี 833-2-01691-6 -                        20,602,938.43      

เงินฝากธนาคารเพื(อการเกษตรฯ  ประเภทประจาํ   3 เดือน    เลขที(บญัชี 300154152877 -                        764,299.66           

เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประเภทประจาํ  3 เดือน เลขที(บญัชี 075-21-000332-1 -                        10,338,222.05      

เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประเภทออมทรัพย ์สาขาเซ็นทรัลฯ เลขที(บญัชี 707-11-000573-8 1,077,878.46        1,027,878.46        

เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประเภทประจาํ  12 เดือน เลขที(บญัชี 707-21-000004-5 -                        20,000,000.00      

เงินฝากธนาคารออมสิน  ประเภทออมทรัพย ์  สาขานครศรีฯ เลขที(บญัชี 020065248336 597,517.95           597,517.95           

รวม 359,918,836.90    380,673,463.86    

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สําหรับปี  สิ�นสุดวนัที!  31  ธันวาคม  2563





ลาํดบัที	 รายการ จํานวนเงิน หมายเหตุ
1. ลูกหนี� เงินยมื 1,319,445.30                          
2. ลูกหนี� เงินยมืเงินสะสม 26,199,984.16                        
3. ลูกหนี�ค่าสินคา้และบริการ-บุคคลภายนอก 324,878.00                             
4. รายไดค้า้งรับจากรัฐบาล 11,872,306.80                        
5. ลูกหนี�  - ภาษีโรงเรือนและที	ดิน 2,481,642.77                          
6. ลูกหนี�  - ภาษีป้าย 628,594.00                             

รวม 42,826,851.03                        

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปี  สิ+นสุดวนัที,  31  ธันวาคม  2563

ลูกหนี+หมุนเวยีนและรายได้ค้างรับ
ปี  2564



ปี 2564  ลูกหนีเงินยืม

ลําดับที� แหล่งเงิน รายการ จํานวนเงิน

1 นางวาสนา ช่วยชู งบประมาณ โครงการฝึกอบรมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 234,000.00     

2 นางสาวนิ%มนวล ศรีลุนช่าง งบประมาณ ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 21,600.00      

3 นางจิรัชชา สุชาติพงษ์ งบประมาณ ค่าใชจ่้ายในการจดังานประเพณีลอยกระทง ประจาํปี 2563 167,600.00     

4 นายสุรเชษฐ์ ทองแกว้ งบประมาณ ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 9,980.00        

5 นางสาวอชิรยา แกว้สามดวง งบประมาณ ค่าใชจ่้ายกิจกรรมการพฒันาศกัยภาพเด็กปฐมวยัดว้ยการอ่านหนงัสือ 126,800.00     

6 นางสาวฐิตินนัต์ จนัทร์วนัเพญ็ งบประมาณ ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 5,929.00        

7 นายธีรวฒัน์ บุญวรรณ งบประมาณ ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 27,800.00      

8 นางอรนงค์ ชูลาํภู งบประมาณ ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 16,160.00      

9 นางสุวิไล วงศพ์รัด งบประมาณ ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 89,597.00      

10 นางปิยะนาถ ลกัษณะวิลาศ งบประมาณ ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 7,980.00        

11 นางสุพานี วงษนุ์รักษ์ งบประมาณ ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 7,980.00        

12 นางธมนวรรณ อุตรนาค งบประมาณ ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 6,220.00        

13 นางสาวปภาดา จงจิตต์ งบประมาณ ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 6,220.00        

14 นางเกศวรินทร์ บุญมุสิก งบประมาณ โครงการโรงเรียนวยัใส เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 28,200.00      

15 นายนนทกฤชณ์ ขจรวฒันากลุ งบประมาณ โครงการบริหารจดัการพทุธภูมิ 3,000.00        

16 นางสาวกิติยา ระหงัภยั งบประมาณ ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 29,000.00          

17 นายถานนัด์ ขนัคลาย งบประมาณ ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 11,480.00          

18 นางสาวประภสัสร คงช่วย งบประมาณ โครงการพฒันาศกัยภาพองคก์รสตรีในเขตเทศบาล 13,650.00          

19 นางเทพกลัยา เหมทานนท์ งบประมาณ โครงการสร้างเสริมและส่งเสริมศกัยภาพการดาํเนินอาสาสมคัรสาธารณสุข 92,300.00          

20 นางสาวพิทยา เทอดเกียรติกลุ งบประมาณ ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 31,200.00          

21 นางสาวนิ%มนวล ศรีลุนช่าง งบประมาณ ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 32,630.00          

22 นายศิริชยั พิศสุวรรณ งบประมาณ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพฒันาอาชีพใหก้บัประชาชนในเขตเทศบาล 105,270.00        

23 นางโสมรัศมี พิพกัษ์ งบประมาณ โครงการประชาสัมพนัธ์อบรมใหค้วามรู้ดา้นภาษีที%ดิน 114,989.30        

24 นายรจพร ศรีจาํรัส งบประมาณ ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 5,360.00            

25 นายจรัญ ทิพยสิ์ทธิB งบประมาณ ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 27,300.00          

26 นางณฐักฤตา ดุลยเ์ภรี งบประมาณ ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 3,900.00            

27 นางสาวฐาปณีย์ ศรีวิสุทธิB งบประมาณ โครงการศูนยส่์งเสริมสุขภาพและพฒันาศกัยภาพของผูสู้งอายุ 3,300.00            

28 นางสุรีวรรณ สาสนานนท์ งบประมาณ โครงการจดัทาํแผนพฒันา งบประมาณ และการติดตามประเมินผล 76,000.00          

29 นายพลวตั รุจิระยรรยง งบประมาณ โครงการบริหารจดัการอุทยานการเรียนรู้ 14,000.00          

1,319,445.30  

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปี  สินสุดวันที�  31  ธันวาคม  2563

รวมเป็นเงินทังสิน

ชื�อ - สกุล ผู้ยืม



ปี  2563

ลําดับที� แหล่งเงิน รายการ จํานวนเงิน

-                 

ชื�อ - สกุล ผู้ยืม

รวมเป็นเงินทังสิน



ปี 2564  ลูกหนีเงินยืมเงินสะสม
รายการ จํานวนเงิน

นายวชิยัศกัดิ� ไสยเกตุ โครงการติดตั�งเครื�องสูบนํ�าพร้อมวางท่อเมนส่งนํ�าดิบ 26,151,999.96                
บริเวณพื�นที� ตาํบลนาทราย อาํเภอเมือง มาจรดกบัท่อ
เมนเดิมของเทศบาลนครนครศรีฯ บริเวณสี�แยก
เบญจมฯ  (สาํนกัการประปา)

นายพิมล พูลพิพฒัน์ เงิน ช.ค.บ. (ตาํแหน่งอื�น) 47,984.20                       

26,199,984.16                

ปี 2563
รายการ จํานวนเงิน

นายวชิยัศกัดิ� ไสยเกตุ โครงการติดตั�งเครื�องสูบนํ�าพร้อมวางท่อเมนส่งนํ�าดิบ 26,151,999.96                
บริเวณพื�นที� ตาํบลนาทราย อาํเภอเมือง มาจรดกบัท่อ
เมนเดิมของเทศบาลนครนครศรีฯ บริเวณสี�แยก
เบญจมฯ  (สาํนกัการประปา)

26,151,999.96                

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปี  สินสุดวนัที.  31  ธันวาคม  2563

ชื.อ - สกุล  ผู้ยืม

รวม

ชื.อ - สกุล  ผู้ยืม

รวม





ลูกหนี�ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก(ลูกหนี�รายได้อื�น  ๆ) ปี 2564 ปี 2563

ลูกหนี�ค่าเช่าอาคารพาณิชย ์   324,878.00     324,878.00     
-  นางจุลินทร  เกษิริ ค่าเช่าตั�งแต่เดือน ต.ค. 60 - ก.ย. 62

รวม 324,878.00     324,878.00     

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปี  สิ�นสุดวนัที�  31  ธันวาคม  2563



ปี 2564  ลูกหนีค่าภาษี

ประจําปี จํานวนราย จํานวนเงนิ ประจําปี จํานวนราย จํานวนเงนิ

ลูกหนี�ภาษีโรงเรือนและที�ดิน 2540 1 39,600.00         2540 1 39,600.00         

2547 1 64,500.00         2547 1 64,500.00         

2548 1 14,700.00         2548 1 14,700.00         

2559 1 12,500.00         2559 1 12,500.00         

2560 2 477,316.27       2560 3 577,516.27       

2561 5 187,262.00       2561 5 187,262.00       

2562 11 1,685,764.50    2562 14 2,048,511.00    

รวม 22 2,481,642.77    26 2,944,589.27    

ลูกหนี�ภาษีบาํรุงทอ้งที� 0 -                   0 -                   

รวม 0 -                   0 -                   

ลูกหนี�ภาษีป้าย 2558 0 -                   2558 0 -                   

2559 1 147,714.00       2559 1 147,714.00       

2561 0 -                   2561 0 -                   

2562 2 27,520.00         2562 3 31,520.00         

2563 4 453,360.00       2563 5 471,660.00       

รวม 7 628,594.00       9 650,894.00       
รวมทังสิน 29 3,110,236.77    35 3,595,483.27    

ปี 2564

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

สําหรับปี  สินสุดวนัที3  31  ธันวาคม  2563

ปี 2563
ประเภทลูกหนี





ปี 2564  ลูกหนีภาษีโรงเรือนและที�ดิน 

1 นายวรเชษฐ ์  จนัทพนัธ์ 39,600.00                                 ปี 40
2 นางวรรณดี    คงดี 79,200.00                                 ปี 46 - 48
3 นายสมชาย  เจริญอภิบาล 12,500.00                                 ปี 59
4 นายพิมล   ลมยัพนัธ์ 15,750.00                                 ปี 60
5 นายคธา   แรมวโิรจน์  (รุ่งโรจน์รัตกลุ) 461,566.27                               ปี 60
6 นายโอภาส  ภาวไิล 104,550.00                               ปี 61
7 นางจริยา  ใจธรรม 13,126.00                                 ปี 61
8 นางรัตนา  ช่วยขาํ 15,750.00                                 ปี 61
9 นายมนูญ  เมียนเกิด 41,250.00                                 ปี 61

10 นายสมชาย  ยบัสุวรรณกุล 12,586.00                                 ปี 61
11 นางสุฑาทิพย ์ สายทอง 244,687.50                               ปี 62
12 นางเสงี:ยมจิต  สุขหิ<น 148,125.00                               ปี 62
13 นายดะโหด  ราชนิยม 22,376.00                                 ปี 62
14 นางกลัยรัตน์  ดาํฤทธิ? 2,700.00                                   ปี 62
15 นางขนิษฐา  บญัชา 10,395.00                                 ปี 62
16 นายชูเชาว ์ จนัทรพิมล 281,029.00                               ปี 62
17 นางจรรยา  หนูเอี:ยม 97,200.00                                 ปี 62
18 วดัท่าโพธิ? 235,500.00                               ปี 62
19 นายถาวร  เทียบศรไชย 4,752.00                                   ปี 62
20 บจก.เฟิสทซิ์ตี<  ชอ้ปปิ< งเซ็นเตอร์ 558,000.00                               ปี 62
21 วดัศาลามีชยั 81,000.00                                 ปี 62

2,481,642.77                            

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปี  สินสุดวนัที�  31  ธันวาคม  2563

รวม

ลําดับที� ชื�อ - สกุล จํานวนเงิน หมายเหตุ



ปี 2564  ลูกหนีภาษีป้าย
ลําดับที� ชื�อ - สกุล รวม หมายเหตุ

1 หจก.นาํยางยนต์ 77,374.00                       ปี 2558

2 หจก.นาํยางยนต์ 70,340.00                       ปี 2559

3 บจก.โกลบอล เจท เอก็ซ์เพรส สาขาท่าวงั 23,280.00                       ปี 2562

4 บจก.เทสโก ้คาร์ด เซอร์วสิเซลล์ 4,240.00                         ปี 2562

5 บจก.เทสโก ้คาร์ด เซอร์วสิเซลล์ 4,240.00                         ปี 2563

6 บจก.ท่าโพธิ. ยางทอง  แอนด ์เซอร์วสิ 52,020.00                       ปี 2563

7 บจก.เซ็นทรัล พาร์ค จาํกดั 323,900.00                     ปี 2563

8 บจก.เดอะนิวชอ้ย 73,200.00                       ปี 2563

628,594.00                     

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปี  สินสุดวนัที�  31  ธันวาคม  2563

รวม



ลูกหนี�ระยะสั�นอื�น ปี 2564 ปี 2563

                        -ลูกหนี	ความผดิทางละเมิด(นายสุมิตร  สมจิตต)์ 13,505.30       13,505.30       

รวม 13,505.30       13,505.30       

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปี  สิ�นสุดวนัที�  31  ธันวาคม  2563



เงินลงทุนระยะยาว 2564 2563

เงินฝากประจํา - ระยะสั�น

เงินฝากธนาคารกรุงไทย  ประเภทประจาํ 3 เดือน (บูรณะหลกัเมือง)  เลขที$บญัชี 801-2-32839-9 3,707,944.95        3,707,851.53       

เงินฝากธนาคารกรุงไทย  ประเภทประจาํ 3 เดือน สาขานครศรีฯ เลขที$บญัชี 801-2-41610-7 71,457,899.40      71,413,022.36     

เงินฝากธนาคารกรุงไทย  ประเภทประจาํ 3 เดือน  สาขาท่าวงั เลขที$บญัชี 363-2-04816-9 41,072,893.42      41,047,098.80     

เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจาํ 3 เดือน  สาขา รพ.มหาราช เลขที$บญัชี 833-2-01691-6 20,615,885.63      20,602,938.43     

เงินฝากธนาคารเพื$อการเกษตรฯ  ประเภทประจาํ   3 เดือน    เลขที$บญัชี 300154152877 764,299.66           764,299.66          

เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประเภทประจาํ  3 เดือน เลขที$บญัชี 075-21-000332-1 10,348,616.76      10,338,222.05     

เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประเภทประจาํ  12 เดือน เลขที$บญัชี 707-21-000004-5 20,000,000.00      20,000,000.00     

รวม 167,967,539.82    167,873,432.83   

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

สําหรับปี  สิ�นสุดวนัที/  31  ธันวาคม  2563



เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

212,256.82

313,212.72

55,775.00

79,715.00

29,904.69

899,355.00

3,000.00

54,805.00

204,500.00

57,671.00

7,500.00

500.00

7,600.00

1,835.50
โครงการคดักรองโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) ในสถานที,กลุ่มเสี,ยงเขตเทศบาลนครศรีฯ 16,000.00

291,200.00

10,000.00

8,930.40

40,000.00

3,707,944.95

6,665,648.27

223,385.70

6,451,088.50

95,543.00

9,000.00

2,223.90

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31   ธันวาคม  2563

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช.

เงินรับฝาก - ค่าหลกัประกนัซอง

เงินรับฝาก - โครงการ E.P

เงินบูรณะศาลหลกัเมือง (ออมทรัพย)์

เงินบูรณะหลวงพอ่เงิน

เงินรับฝาก - ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบบาํบดันํ�าเสีย

เงินค่าใชจ่้ายในสวนสมเดจ็ฯ 84

เงินค่าประกนัอุบติัเหตุความเสียหายต่อบุคคลภายนอก

เงินบูรณะศาลหลกัเมือง (ประจาํ)

ค่าปรับผดิสัญญา

โครงการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบกิจการและผูส้ัมผสัอาหารเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เงินค่าชดใชค้วามเสียหายต่อบุคคลภายนอก

ค่าซ่อมทะเบียนรถ บร 5515

ค่าติดตั�งเสาไฟฟ้าและโคมไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณ ถ.ดา้นหนา้โรงบาํบดันํ�าเสีย

ค่าธรรมเนียมรับสมคัรสอบคดัเลือกพนกังานจา้ง

เงินรับฝากอื,น - ระยะสั�น

ค่าชดใชค้่าเสียหาย

ค่าเช่าอาคารพาณิชย์

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าสนบัสนุนเบี�ยยงัชีพผูสู้งอายุ

โครงการเงินสงเคราะห์เบี�ยผูสู้งอายุ 1,648,024.23

89,955.00

งบกลาง-เบี�ยยงัชีพผูสู้งอายุ

งบกลาง-เบี�ยยงัชีพผูสู้งอายุ

ค่าเช่าบา้น

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เงินรับฝากรอคืนแผน่ดิน

งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผูรั้บบาํนาญพนกังานครู

งบกลาง-เงินบาํเหน็จบาํนาญพนกังานครู

เงินรับฝากค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บภาษีบาํรุงทอ้งที, 5% 7,803.86

เงินรับฝากประกนัสังคม



89.00

105,071.00

180,878.37

12,000.00

5,984,244.43

48,746.00

275,940.00

5,000.00

1,625.00

153,500.00

536,720.50

109,943.00

33,346.00เงินรับฝากอื,นๆ 25,247,674.52

เงินรับฝาก ช.ค.บ. (ตาํแหน่งอื,น)

เงินรับฝาก ชดใชค้่าเสียหาย

รวม 26,993,457.61

เงินรับฝากค่าโอนแผง

เงินรับฝาก-ประกนัสัญญา

เงินรับฝากประกนัสัญญา (สาํนกัการประปา)

เงินรับฝากค่าปรับ พรบ.รักษาความสะอาด  50 %

เงินรับฝาก ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย

เงินรับฝาก โครงการอาหารกลางวนั

เงินรับฝาก เงินสมทบ ก.บ.ท.

เงินรับฝาก - เงินประกนัสังคม

เงินรับฝาก - ช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั

เงินรับฝาก กองทุนพทุธภูมิทุ่งท่าลาด
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แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงิน

งบประมาณปี  2550-2559

งบประมาณ งบกลาง งบกลาง งบกลาง เงินสาํรองจ่าย ชดเชยค่า K (ก่อสร้างบ่อบาํบดันํ� าเสีย)  (งบปีฯ 50) 1,036,122.52          

งบประมาณปี 2561

งบประมาณ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ เงินเดือน เงินเดือน เงินเดือน 82,740.00               

งบประมาณ เคหะและชุมชน กาํจดัขยะมูลฝอยและสิ1งปฎิกูล ค่าใชส้อย รายจ่ายเพื1อใหไ้ดม้าซึ1 งบริการ ค่าจา้งเหมาบริการ  (งานกาํจดัขยะมูลฝอย)                            756,600.00 -                          

งบประมาณปี 2562

งบประมาณ สร้างความเขม้แขง็ฯ ส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที1 48 กลอ้ง 24 จุด 4,066,500.00          

งบประมาณปี 2563

เงินรายได้ (5)

งบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างโครงสร้างพืDนฐาน ค่าที1ดินฯ ค่าก่อสร้างสิ1งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรัD ว โรงเรียนเทศบาลวดัทา้วโคตร (ปฐมวยั) 556,000.00             

เงินอุดหนุนทั�วไป (6)

งบประมาณ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ เงินเดือน เงินเดือน เงินเดือนนางธิดารัตน์  เกลีDยงเกลา ร.ร.สาธิตวดัเพชรจริก ( 1ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62) 330,960.00             

งบประมาณ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ เงินเดือน เงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือเงินเดือน นางธิดารัตน์ เกลีDยงเกลา (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62) 67,200.00               

งบประมาณ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ เงินเดือน เงินเดือน เงินวทิยะฐานะ นางธิดารัตน์  เกลีDยงเกลา (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62) 67,200.00               

งบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างโครงสร้างพืDนฐาน ค่าที1ดินฯ ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค ก่อสร้างยกระดบัถนนและทางเทา้ คสล.ถนนบ่ออ่าง (จากถนนศรีปราชญ ์ถึงถนนพฒันาการคูขวาง) 235,789.75             

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

สําหรับปี  สิ/นสุดวนัที0  31  ธันวาคม  2563
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แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงิน

งบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างโครงสร้างพืDนฐาน ค่าที1ดินฯ ค่าก่อสร้างสิ1งสาธารณูปโภค ปรับปรุงถนนผวิทางพาราแอสฟัลทติ์กคอนกรีต ถนนสะพานยาว (ซ.ถิ1นอุทิศ-ถ.กะโรม) 1,070,000.00          

(ตัDงจ่ายรายการใหม่จากโครงการปรับปรุงถนนผวิทางจากหนา้วดัศรีทวถึีงถนนกะโรม)

งบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างโครงสร้างพืDนฐาน ค่าที1ดินฯ ค่าก่อสร้างสิ1งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างอาคารศูนยฟื์D นฟูสุขภาพพฒันาศกัยภาพผูสู้งอายแุละศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน 15,878,000.00        

งบประมาณ งานสาธารณสุข งานศูนยบ์ริการสาธารณสุข เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ) เงินเพิ1มต่างๆของพนกังาน ค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับแพทย ์สาขาส่งเสริมพิเศษ -                          

งบประมาณ งานสาธารณสุข งานศูนยบ์ริการสาธารณสุข เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ) เงินเพิ1มต่างๆของพนกังาน เงินเพิ1มพิเศษสาํหรับแพทย ์ที1ไม่ทาํเวชปฏิบติั -                          

งบประมาณ งานสาธารณสุข งานศูนยบ์ริการสาธารณสุข เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ) เงินเพิ1มต่างๆของพนกังาน ค่าเบีDยงเลีDยงเหมาจ่ายสาํหรับเจา้หนา้ที1ที1ปฏิบติังานในหน่วยบริการสาธารณสุข 2,800.00                 

งบประมาณ งานสาธารณสุข งานศูนยบ์ริการสาธารณสุข เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ) เงินเพิ1มต่างๆของพนกังาน ค่าเบีDยเลีDยงเหมาจ่ายสาํหรับเจา้หนา้ที1ปฏิบติังานในหน่วยบริการสาธารณสุข -                          

งบประมาณ งานสาธารณสุข งานศูนยบ์ริการสาธารณสุข เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ) เงินเพิ1มต่างๆของพนกังาน ค่าเบีDยเลีDยงเหมาจ่ายสาํหรับเจา้หนา้ที1ปฏิบติังานในหน่วยบริการสาธารณสุข -                          

งบประมาณ งานสาธารณสุข งานศูนยบ์ริการสาธารณสุข เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ) เงินเพิ1มต่างๆของพนกังาน ค่าตอบแทนการปฏิบติังานประเภทเงินเพิ1มสาํหรับตาํแหน่งที1มีเหตุพิเศษ ของผูป้ฏิบติังาน -                          

ดา้นสาธารณสุข (พ.ต.ส.)

งบประมาณ งานสังคมสงเคราะห์ งานสวสัดิการสังคมฯ ค่าใชส้อย รายจ่ายเกี1ยวเนื1องการปฏิบติัฯ โครงการส่งเสริมสุขภาพและพฒันาศกัยภาพของผูสู้งอายุ 167,265.00             

งบประมาณ บริหารงานทั1วไป งานวางแผนสถิติและวชิาการ ค่าใชส้อย รายจ่ายเกี1ยวเนื1องการปฏิบติัฯ จา้งที1ปรึกษาประเมินความพึงพอใจในการบริการสาธารณสุขของเทศบาล -                          

งบประมาณ บริหารงานทั1วไป งานวางแผนสถิติและวชิาการ ค่าใชส้อย ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมบาํรุงระบบสื1อการเรียนรู้อาคารวรีะไทยและอาคารเทิดไทร้าชินี -                          

งบประมาณ บริหารงานทั1วไป งานบริหารทั1วไป ค่าใชส้อย ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม เปลี1ยนแผน่ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์และชุดจ่ายไฟของแผน่ควบคุมความเร็วรอบ -                          

มอเตอร์พร้อมติดตัDง

งบประมาณ เคหะและชุมชน งานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิ1งปฏิกูล ค่าใชส้อย ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม จา้งซ่อมรถยนตบ์รรทุกขยะ 6 ลอ้ ทบ.115 -                          

งบประมาณ เคหะและชุมชน งานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิ1งปฏิกูล ค่าใชส้อย ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม จา้งซ่อมรถบรรทุกติดตัDงเครน 6 ลอ้ ทบ.73 -                          

งบประมาณ เคหะและชุมชน งานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิ1งปฏิกูล ค่าใชส้อย ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม จา้งซ่อมรถแมค็โค VOLVO ทะเบียน 3027 นศ -                          

งบประมาณ เคหะและชุมชน งานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิ1งปฏิกูล ค่าใชส้อย ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม จา้งซ่อมรถแมค็โค JCB JS 200 ทะเบียน ตค 3732 นศ -                          

งบประมาณ การศึกษา งานบริหารงานทั1วไปเกี1ยวกบัการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน เครื1องปรับปากาศ ขนาด 24 บีทีย ูจาํนวน 1 เครื1อง 32,400.00               

งบประมาณ การศึกษา งานบริหารงานทั1วไปเกี1ยวกบัการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน ตูเ้หลก็ แบบ 4 ลิDนชกั จาํนวน 4 ตู้ 22,000.00               

งบประมาณ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน เครื1องปรับอากาศแบบแยกส่วนตัDงพืDน / แขวน 24000 บีทีย ูจาํนวน 1 เครื1อง 2,527,200.00          

งบประมาณ สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์ เครื1องวดัและบนัทึกระดบัความเขม้แสงสวา่ง จาํนวน 1 เครื1อง 30,000.00               
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แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงิน

งบประมาณ สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์ เครื1องวดัอุณหภูมิแบบไม่สัมผสั (อินฟาเรด) จาํนวน 1 เครื1อง 4,900.00                 

งบประมาณ รักษาความสงบภายใน งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนฯ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑโ์รงงาน ตูช้าร์ตแบตเตอรี1  แรงดนัไฟฟ้า 220/50Hz กระแสชาร์ตสูงสุด 60A จาํนวน 1 เครื1อง 1,000.00                 

งบประมาณ อุตสาหกรรมฯ งานก่อสร้างโครงสร้างพืDนฐาน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑก่์อสร้าง รถบดลอ้เหลก็คู่ ชนิดเดินตามเครื1องยนตดี์เซล 4 จงัหวะ จาํนวน 1 คนั 800,000.00             

งบประมาณ บริหารงานทั1วไป งานบริหารงานทั1วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน ครุภณัฑส์าํนกังาน  ประกอบดว้ย -                          

1. เกา้อีDสาํนกังาน จาํนวน 19 ตวั  เป็นเงิน  88,720 บาท

2. ชัDนอเนกประสงค ์3 ชัDน  จาํนวน 2 ตวั  เป็นเงิน  2,000 บาท

3. ชุดโซฟารับแขกพร้อมโตะ๊กลาง จาํนวน 3 ชุด  เป็นเงิน 48,000 บาท

4. ตูเ้หล็กเก็บเอกสารบานเลื1อนทึบ  จาํนวน  7 ตวั  เป็นเงิน  28,500 บาท

5. โคอมพิวเตอร์  เป็นเงิน  7,500 บาท

6. โต๊ะทาํงาน  จาํนวน  9  ตวั  เป็นเงิน  68,380  บาท

7. โต๊ะอเนกประสงค ์ จาํนวน  2 ตวั  เป็นเงิน 17,000 บาท

งบประมาณ บริหารงานทั1วไป งานบริหารทั1วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน ครุภณัฑส์าํนกังาน  ประกอบดว้ย -                          

1. เกา้อีDบุนวม จาํนวน 8 ตวั  เป็นเงิน 19,400 บาท

2. ตูลิ้Dนชกั  จาํนวน 2 ตวั  เป็นเงิน 5,800 บาท

3. โต๊ะวางเครื1องพิมพ ์ จาํนวน 1 ตวั  เป็นเงิน 1,500 บาท

4. โต๊ะคอมพิวเตอร์ 2 ลิDนชกั จาํนวน 1 ตวั เป็นเงิน 4,200 บาท

5. ตูเ้หลก็  จาํนวน 2 ตู ้ เป็นเงิน 11,000 บาท

งบประมาณ บริหารงานทั1วไป งานบริหารทั1วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑก์ารเกษตร เครื1องปัD มนํD าอตัโนมติั  จาํนวน 4 เครื1อง -                          

งบประมาณ บริหารงานทั1วไป งานบริหารทั1วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์  ประกอบดว้ย -                          

1. เครื1องพิมพ ์Multifunction จาํนวน 2 เครื1อง  เป็นเงิน  20,000 บาท

2. เครื1องพิมพเ์ลเซอร์  หรือ LED สี จาํนวน 2 เครื1อง  เป็นเงิน  15,000 บาท

3. เครื1องสแกนเนอร์ จาํนวน 1 เครื1อง  เป็นเงิน 3,200  บาท

งบประมาณ การศาสนาวฒันธรรมฯ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที1ยว ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์  ประกอบดว้ย -                          
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แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงิน

งบประมาณ การศาสนาวฒันธรรมฯ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที1ยว ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 1. คอมพิวเตอร์สาํหรับงานสาํนกังาน จาํนวน 1 เครื1อง เป็นเงิน  17,000 บาท

2. เครื1องพิมพ ์Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จาํนวน 2 เครื1อง  เป็นเงิน 30,000 บาท

3. เครื1องสาํรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จาํนวน 2 เครื1อง เป็นเงิน 5,000 บาท

งบประมาณ รักษาความสงบภายใน งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน เครื1องปรับปากาศแบบแยกส่วน แบบตัDงพืDนหรือแบบแขวน ขนาด 13000 บีทีย ูจาํนวน 2 เครื1อง 46,000.00               

งบประมาณ สาธารณสุข งานโรงพยาบาล ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์ ชุดทนัตกรรมเคลื1อนที1พร้อมเกา้อีDสนามและโคมไฟ -                          

งบประมาณ อุตสาหกรรมฯ งานก่อสร้างโครงสร้างพืDนฐาน ค่าที1ดินและสิ1งก่อสร้าง อาคารต่างฯ โครงการก่อสร้างหอ้งพกัพนกังานขบัรถ 170,000.00             

งบประมาณ อุตสาหกรรมฯ งานก่อสร้างโครงสร้างพืDนฐาน ค่าที1ดินและสิ1งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ1งสาธารณูปโภค ก่อสร้างถนน คสล. และรางระบายนํDา คสล. ซอยทุ่งข่า 8 (สาย B) -                          

งบประมาณ อุตสาหกรรมฯ งานก่อสร้างโครงสร้างพืDนฐาน ค่าที1ดินและสิ1งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ1งสาธารณูปโภค ก่อสร้างที1นั1งยกระดบั และทางเดินเชื1อมโครงสร้างเหลก็ในสวนสมเดจ็พระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) 755,242.00             

งบประมาณ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ เงินเดือน เงินเดือน เงินเดือนนางธิดารัตน์ เกลีDยงเกลา ร.ร.สาธิตเพชรจริก ตัDงแต่วนัที1 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 330,960.00             

เป็นเวลา 12 เดือน ๆ ละ 27,580 บาท

งบประมาณ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ เงินเดือน เงินเพิ1มต่างๆของพนกังาน เงินประจาํตาํแหน่งนอกเหนือเงินเดือน ตัDงแต่วนัที1 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 67,200.00               

เป็นเวลา 12 เดือน ๆ ละ 5,600 บาท

งบประมาณ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ เงินเดือน เงินวทิยะฐานะ เงินวทิยฐานะ ตัDงแต่วนัที1 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 เป็นเวลา 12 เดือน ๆ ละ 5,600 บาท 67,200.00               

งบประมาณ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ ค่าวสัดุ ค่าหารเสริม(นม) ค่าอาหารเสริม(นม) สาํหรับโรงเรียนสังกดัเทศบาล งวดที1 2 งวดเดียว (งวดสุดทา้ย) 2,955,973.00          

งบประมาณ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ ค่าวสัดุ ค่าหารเสริม(นม) ค่าอาหารเสริม(นม) สาํหรับโรงเรียนสังกดัเทศบาล งวดที1 3 5,751,824.88          

งบประมาณ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ ค่าวสัดุ ค่าหารเสริม(นม) ค่าอาหารเสริม(นม) สาํหรับโรงเรียนสังกดั สพฐ. งวดที1 4 3,574,808.10          

งบประมาณ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ ค่าวสัดุ ค่าหารเสริม(นม) ค่าอาหารเสริม(นม) สาํหรับโรงเรียนสังกดั สพฐ. งวดที1 5

งบประมาณ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ ค่าวสัดุ ค่าหารเสริม(นม) ค่าอาหารเสริม(นม) สาํหรับโรงเรียนสังกดัศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ งวดที1 1 , 2 และงวดที1 3(สุดทา้ย) 300,409.88             

งบประมาณ อุตสาหกรรมฯ งานก่อสร้างโครงสร้างพืDนฐาน ค่าที1ดินและสิ1งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ1งสาธารณูปการ โครงการทาสีอาคารเรียน โรงเรียนวดัศาลามีชยั 570,000.00             

งบประมาณ อุตสาหกรรมฯ งานก่อสร้างโครงสร้างพืDนฐาน ค่าที1ดินและสิ1งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค ก่อสร้างถนน คสล. และรางระบายนํDา คสล. ซอยชุมแสง 1/1 จากซอยชุมแสงไปทางทิศตะวนัออกจน 1,218,000.00          

เงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ (7)

หมวดค่าที�ดนิและสิ�งก่อสร้าง (7)

งบประมาณ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ ค่าที1ดินและสิ1งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ1งสาธารณูปการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค ์โรเรียนเทศบาลวดัศาลามีชยั 2,871,000.00          
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แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงิน

งบประมาณ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ ค่าที1ดินและสิ1งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ1งสาธารณูปการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค ์โรงเรียนเทศบาลวดัเสมาเมือง 2,934,000.00          

งบประมาณ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ ค่าที1ดินและสิ1งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ1งสาธารณูปการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค ์โรงเรียนเทศบาลวดัท่าโพธิd 5,013,000.00          

งบประมาณ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ ค่าที1ดินและสิ1งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ1งสาธารณูปการ ก่อสร้างทางเดินพร้อมหลงัคาโรงเรียนเทศบาลวดัเสมาเมือง 374,000.00             

53,977,695.13        

  ปี 2563

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงิน

งบประมาณปี  2550-2559

งบประมาณ งบกลาง งบกลาง งบกลาง เงินสาํรองจ่าย ชดเชยค่า K (ก่อสร้างบ่อบาํบดันํ� าเสีย)  (งบปีฯ 50) 1,036,122.52          

งบประมาณปี 2561

งบประมาณ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ เงินเดือน เงินเดือน เงินเดือน 82,740.00               

งบประมาณปี 2562

งบประมาณ สร้างความเขม้แขง็ฯ ส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที1 48 กลอ้ง 24 จุด 4,066,500.00          

งบประมาณปี 2563

เงินรายได้ (5)

งบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างโครงสร้างพืDนฐาน ค่าที1ดินฯ ค่าก่อสร้างสิ1งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรัD ว โรงเรียนเทศบาลวดัทา้วโคตร (ปฐมวยั) 556,000.00             

เงินอุดหนุนทั�วไป (6)

งบประมาณ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ เงินเดือน เงินเดือน เงินเดือนนางธิดารัตน์  เกลีDยงเกลา ร.ร.สาธิตวดัเพชรจริก ( 1ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62) 330,960.00             

งบประมาณ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ เงินเดือน เงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือเงินเดือน นางธิดารัตน์ เกลีDยงเกลา (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62) 67,200.00               

รวม
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แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงิน

งบประมาณ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ เงินเดือน เงินเดือน เงินวทิยะฐานะ นางธิดารัตน์  เกลีDยงเกลา (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62) 67,200.00               

การศึกษา หมวดค่าครุภณัฑ์ (6)

งบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างโครงสร้างพืDนฐาน ค่าที1ดินฯ ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค ก่อสร้างยกระดบัถนนและทางเทา้ คสล.ถนนบ่ออ่าง (จากถนนศรีปราชญ ์ถึงถนน 3,844,000.00          

พฒันาการคูขวาง)

งบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างโครงสร้างพืDนฐาน ค่าที1ดินฯ ค่าก่อสร้างสิ1งสาธารณูปโภค ปรับปรุงถนนผวิทางพาราแอสฟัลทติ์กคอนกรีต ถนนสะพานยาว (ซ.ถิ1นอุทิศ-ถ.กะโรม) 1,070,000.00          

(ตัDงจ่ายรายการใหม่จากโครงการปรับปรุงถนนผวิทางจากหนา้วดัศรีทวถึีงถนนกะโรม)

งบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างโครงสร้างพืDนฐาน ค่าที1ดินฯ ค่าก่อสร้างสิ1งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างอาคารศูนยฟื์D นฟูสุขภาพพฒันาศกัยภาพผูสู้งอายแุละศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน 15,878,000.00        

26,998,722.52        รวม



หมายเหตุ 11  รายจ่ายค้างจ่าย  
ปี2564

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงิน

งบประมาณปี  2550-2559

งบประมาณ งบกลาง งบกลาง งบกลาง เงินสาํรองจ่าย ชดเชยค่า K (ก่อสร้างบ่อบาํบดันํ� าเสีย)  (งบปีฯ 50) 1,036,122.52          

งบประมาณปี 2561

งบประมาณ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ เงินเดือน เงินเดือน เงินเดือน 82,740.00               

งบประมาณ เคหะและชุมชน กาํจดัขยะมูลฝอยและสิ1งปฎิกูล ค่าใชส้อย รายจ่ายเพื1อใหไ้ดม้าซึ1 งบริการ ค่าจา้งเหมาบริการ  (งานกาํจดัขยะมูลฝอย)                            756,600.00 -                          

งบประมาณปี 2562

งบประมาณ สร้างความเขม้แขง็ฯ ส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที1 48 กลอ้ง 24 จุด 4,066,500.00          

งบประมาณปี 2563

เงินรายได้ (5)

งบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างโครงสร้างพืDนฐาน ค่าที1ดินฯ ค่าก่อสร้างสิ1งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรัD ว โรงเรียนเทศบาลวดัทา้วโคตร (ปฐมวยั) 556,000.00             

เงินอุดหนุนทั�วไป (6)

งบประมาณ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ เงินเดือน เงินเดือน เงินเดือนนางธิดารัตน์  เกลีDยงเกลา ร.ร.สาธิตวดัเพชรจริก ( 1ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62) 330,960.00             

งบประมาณ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ เงินเดือน เงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือเงินเดือน นางธิดารัตน์ เกลีDยงเกลา (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62) 67,200.00               

งบประมาณ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ เงินเดือน เงินเดือน เงินวทิยะฐานะ นางธิดารัตน์  เกลีDยงเกลา (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62) 67,200.00               

งบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างโครงสร้างพืDนฐาน ค่าที1ดินฯ ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค ก่อสร้างยกระดบัถนนและทางเทา้ คสล.ถนนบ่ออ่าง (จากถนนศรีปราชญ ์ถึงถนนพฒันาการคูขวาง) 235,789.75             

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

สําหรับปี  สิ/นสุดวนัที0  31  ธันวาคม  2563
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แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงิน

งบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างโครงสร้างพืDนฐาน ค่าที1ดินฯ ค่าก่อสร้างสิ1งสาธารณูปโภค ปรับปรุงถนนผวิทางพาราแอสฟัลทติ์กคอนกรีต ถนนสะพานยาว (ซ.ถิ1นอุทิศ-ถ.กะโรม) 1,070,000.00          

(ตัDงจ่ายรายการใหม่จากโครงการปรับปรุงถนนผวิทางจากหนา้วดัศรีทวถึีงถนนกะโรม)

งบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างโครงสร้างพืDนฐาน ค่าที1ดินฯ ค่าก่อสร้างสิ1งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างอาคารศูนยฟื์D นฟูสุขภาพพฒันาศกัยภาพผูสู้งอายแุละศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน 15,878,000.00        

งบประมาณ งานสาธารณสุข งานศูนยบ์ริการสาธารณสุข เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ) เงินเพิ1มต่างๆของพนกังาน ค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับแพทย ์สาขาส่งเสริมพิเศษ -                          

งบประมาณ งานสาธารณสุข งานศูนยบ์ริการสาธารณสุข เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ) เงินเพิ1มต่างๆของพนกังาน เงินเพิ1มพิเศษสาํหรับแพทย ์ที1ไม่ทาํเวชปฏิบติั -                          

งบประมาณ งานสาธารณสุข งานศูนยบ์ริการสาธารณสุข เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ) เงินเพิ1มต่างๆของพนกังาน ค่าเบีDยงเลีDยงเหมาจ่ายสาํหรับเจา้หนา้ที1ที1ปฏิบติังานในหน่วยบริการสาธารณสุข 2,800.00                 

งบประมาณ งานสาธารณสุข งานศูนยบ์ริการสาธารณสุข เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ) เงินเพิ1มต่างๆของพนกังาน ค่าเบีDยเลีDยงเหมาจ่ายสาํหรับเจา้หนา้ที1ปฏิบติังานในหน่วยบริการสาธารณสุข -                          

งบประมาณ งานสาธารณสุข งานศูนยบ์ริการสาธารณสุข เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ) เงินเพิ1มต่างๆของพนกังาน ค่าเบีDยเลีDยงเหมาจ่ายสาํหรับเจา้หนา้ที1ปฏิบติังานในหน่วยบริการสาธารณสุข -                          

งบประมาณ งานสาธารณสุข งานศูนยบ์ริการสาธารณสุข เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ) เงินเพิ1มต่างๆของพนกังาน ค่าตอบแทนการปฏิบติังานประเภทเงินเพิ1มสาํหรับตาํแหน่งที1มีเหตุพิเศษ ของผูป้ฏิบติังาน -                          

ดา้นสาธารณสุข (พ.ต.ส.)

งบประมาณ งานสังคมสงเคราะห์ งานสวสัดิการสังคมฯ ค่าใชส้อย รายจ่ายเกี1ยวเนื1องการปฏิบติัฯ โครงการส่งเสริมสุขภาพและพฒันาศกัยภาพของผูสู้งอายุ 167,265.00             

งบประมาณ บริหารงานทั1วไป งานวางแผนสถิติและวชิาการ ค่าใชส้อย รายจ่ายเกี1ยวเนื1องการปฏิบติัฯ จา้งที1ปรึกษาประเมินความพึงพอใจในการบริการสาธารณสุขของเทศบาล -                          

งบประมาณ บริหารงานทั1วไป งานวางแผนสถิติและวชิาการ ค่าใชส้อย ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมบาํรุงระบบสื1อการเรียนรู้อาคารวรีะไทยและอาคารเทิดไทร้าชินี -                          

งบประมาณ บริหารงานทั1วไป งานบริหารทั1วไป ค่าใชส้อย ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม เปลี1ยนแผน่ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์และชุดจ่ายไฟของแผน่ควบคุมความเร็วรอบ -                          

มอเตอร์พร้อมติดตัDง

งบประมาณ เคหะและชุมชน งานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิ1งปฏิกูล ค่าใชส้อย ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม จา้งซ่อมรถยนตบ์รรทุกขยะ 6 ลอ้ ทบ.115 -                          

งบประมาณ เคหะและชุมชน งานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิ1งปฏิกูล ค่าใชส้อย ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม จา้งซ่อมรถบรรทุกติดตัDงเครน 6 ลอ้ ทบ.73 -                          

งบประมาณ เคหะและชุมชน งานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิ1งปฏิกูล ค่าใชส้อย ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม จา้งซ่อมรถแมค็โค VOLVO ทะเบียน 3027 นศ -                          

งบประมาณ เคหะและชุมชน งานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิ1งปฏิกูล ค่าใชส้อย ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม จา้งซ่อมรถแมค็โค JCB JS 200 ทะเบียน ตค 3732 นศ -                          

งบประมาณ การศึกษา งานบริหารงานทั1วไปเกี1ยวกบัการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน เครื1องปรับปากาศ ขนาด 24 บีทีย ูจาํนวน 1 เครื1อง 32,400.00               

งบประมาณ การศึกษา งานบริหารงานทั1วไปเกี1ยวกบัการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน ตูเ้หลก็ แบบ 4 ลิDนชกั จาํนวน 4 ตู้ 22,000.00               

งบประมาณ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน เครื1องปรับอากาศแบบแยกส่วนตัDงพืDน / แขวน 24000 บีทีย ูจาํนวน 1 เครื1อง 2,527,200.00          

งบประมาณ สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์ เครื1องวดัและบนัทึกระดบัความเขม้แสงสวา่ง จาํนวน 1 เครื1อง 30,000.00               
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งบประมาณ สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์ เครื1องวดัอุณหภูมิแบบไม่สัมผสั (อินฟาเรด) จาํนวน 1 เครื1อง 4,900.00                 

งบประมาณ รักษาความสงบภายใน งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนฯ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑโ์รงงาน ตูช้าร์ตแบตเตอรี1  แรงดนัไฟฟ้า 220/50Hz กระแสชาร์ตสูงสุด 60A จาํนวน 1 เครื1อง 1,000.00                 

งบประมาณ อุตสาหกรรมฯ งานก่อสร้างโครงสร้างพืDนฐาน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑก่์อสร้าง รถบดลอ้เหลก็คู่ ชนิดเดินตามเครื1องยนตดี์เซล 4 จงัหวะ จาํนวน 1 คนั 800,000.00             

งบประมาณ บริหารงานทั1วไป งานบริหารงานทั1วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน ครุภณัฑส์าํนกังาน  ประกอบดว้ย -                          

1. เกา้อีDสาํนกังาน จาํนวน 19 ตวั  เป็นเงิน  88,720 บาท

2. ชัDนอเนกประสงค ์3 ชัDน  จาํนวน 2 ตวั  เป็นเงิน  2,000 บาท

3. ชุดโซฟารับแขกพร้อมโตะ๊กลาง จาํนวน 3 ชุด  เป็นเงิน 48,000 บาท

4. ตูเ้หล็กเก็บเอกสารบานเลื1อนทึบ  จาํนวน  7 ตวั  เป็นเงิน  28,500 บาท

5. โคอมพิวเตอร์  เป็นเงิน  7,500 บาท

6. โต๊ะทาํงาน  จาํนวน  9  ตวั  เป็นเงิน  68,380  บาท

7. โต๊ะอเนกประสงค ์ จาํนวน  2 ตวั  เป็นเงิน 17,000 บาท

งบประมาณ บริหารงานทั1วไป งานบริหารทั1วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน ครุภณัฑส์าํนกังาน  ประกอบดว้ย -                          

1. เกา้อีDบุนวม จาํนวน 8 ตวั  เป็นเงิน 19,400 บาท

2. ตูลิ้Dนชกั  จาํนวน 2 ตวั  เป็นเงิน 5,800 บาท

3. โต๊ะวางเครื1องพิมพ ์ จาํนวน 1 ตวั  เป็นเงิน 1,500 บาท

4. โต๊ะคอมพิวเตอร์ 2 ลิDนชกั จาํนวน 1 ตวั เป็นเงิน 4,200 บาท

5. ตูเ้หลก็  จาํนวน 2 ตู ้ เป็นเงิน 11,000 บาท

งบประมาณ บริหารงานทั1วไป งานบริหารทั1วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑก์ารเกษตร เครื1องปัD มนํD าอตัโนมติั  จาํนวน 4 เครื1อง -                          

งบประมาณ บริหารงานทั1วไป งานบริหารทั1วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์  ประกอบดว้ย -                          

1. เครื1องพิมพ ์Multifunction จาํนวน 2 เครื1อง  เป็นเงิน  20,000 บาท

2. เครื1องพิมพเ์ลเซอร์  หรือ LED สี จาํนวน 2 เครื1อง  เป็นเงิน  15,000 บาท

3. เครื1องสแกนเนอร์ จาํนวน 1 เครื1อง  เป็นเงิน 3,200  บาท

งบประมาณ การศาสนาวฒันธรรมฯ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที1ยว ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์  ประกอบดว้ย -                          
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งบประมาณ การศาสนาวฒันธรรมฯ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที1ยว ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 1. คอมพิวเตอร์สาํหรับงานสาํนกังาน จาํนวน 1 เครื1อง เป็นเงิน  17,000 บาท

2. เครื1องพิมพ ์Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จาํนวน 2 เครื1อง  เป็นเงิน 30,000 บาท

3. เครื1องสาํรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จาํนวน 2 เครื1อง เป็นเงิน 5,000 บาท

งบประมาณ รักษาความสงบภายใน งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน เครื1องปรับปากาศแบบแยกส่วน แบบตัDงพืDนหรือแบบแขวน ขนาด 13000 บีทีย ูจาํนวน 2 เครื1อง 46,000.00               

งบประมาณ สาธารณสุข งานโรงพยาบาล ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์ ชุดทนัตกรรมเคลื1อนที1พร้อมเกา้อีDสนามและโคมไฟ -                          

งบประมาณ อุตสาหกรรมฯ งานก่อสร้างโครงสร้างพืDนฐาน ค่าที1ดินและสิ1งก่อสร้าง อาคารต่างฯ โครงการก่อสร้างหอ้งพกัพนกังานขบัรถ 170,000.00             

งบประมาณ อุตสาหกรรมฯ งานก่อสร้างโครงสร้างพืDนฐาน ค่าที1ดินและสิ1งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ1งสาธารณูปโภค ก่อสร้างถนน คสล. และรางระบายนํDา คสล. ซอยทุ่งข่า 8 (สาย B) -                          

งบประมาณ อุตสาหกรรมฯ งานก่อสร้างโครงสร้างพืDนฐาน ค่าที1ดินและสิ1งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ1งสาธารณูปโภค ก่อสร้างที1นั1งยกระดบั และทางเดินเชื1อมโครงสร้างเหลก็ในสวนสมเดจ็พระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) 755,242.00             

งบประมาณ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ เงินเดือน เงินเดือน เงินเดือนนางธิดารัตน์ เกลีDยงเกลา ร.ร.สาธิตเพชรจริก ตัDงแต่วนัที1 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 330,960.00             

เป็นเวลา 12 เดือน ๆ ละ 27,580 บาท

งบประมาณ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ เงินเดือน เงินเพิ1มต่างๆของพนกังาน เงินประจาํตาํแหน่งนอกเหนือเงินเดือน ตัDงแต่วนัที1 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 67,200.00               

เป็นเวลา 12 เดือน ๆ ละ 5,600 บาท

งบประมาณ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ เงินเดือน เงินวทิยะฐานะ เงินวทิยฐานะ ตัDงแต่วนัที1 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 เป็นเวลา 12 เดือน ๆ ละ 5,600 บาท 67,200.00               

งบประมาณ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ ค่าวสัดุ ค่าหารเสริม(นม) ค่าอาหารเสริม(นม) สาํหรับโรงเรียนสังกดัเทศบาล งวดที1 2 งวดเดียว (งวดสุดทา้ย) 2,955,973.00          

งบประมาณ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ ค่าวสัดุ ค่าหารเสริม(นม) ค่าอาหารเสริม(นม) สาํหรับโรงเรียนสังกดัเทศบาล งวดที1 3 5,751,824.88          

งบประมาณ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ ค่าวสัดุ ค่าหารเสริม(นม) ค่าอาหารเสริม(นม) สาํหรับโรงเรียนสังกดั สพฐ. งวดที1 4 3,574,808.10          

งบประมาณ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ ค่าวสัดุ ค่าหารเสริม(นม) ค่าอาหารเสริม(นม) สาํหรับโรงเรียนสังกดั สพฐ. งวดที1 5

งบประมาณ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ ค่าวสัดุ ค่าหารเสริม(นม) ค่าอาหารเสริม(นม) สาํหรับโรงเรียนสังกดัศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ งวดที1 1 , 2 และงวดที1 3(สุดทา้ย) 300,409.88             

งบประมาณ อุตสาหกรรมฯ งานก่อสร้างโครงสร้างพืDนฐาน ค่าที1ดินและสิ1งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ1งสาธารณูปการ โครงการทาสีอาคารเรียน โรงเรียนวดัศาลามีชยั 570,000.00             

งบประมาณ อุตสาหกรรมฯ งานก่อสร้างโครงสร้างพืDนฐาน ค่าที1ดินและสิ1งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค ก่อสร้างถนน คสล. และรางระบายนํDา คสล. ซอยชุมแสง 1/1 จากซอยชุมแสงไปทางทิศตะวนัออกจน 1,218,000.00          

เงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ (7)

หมวดค่าที�ดนิและสิ�งก่อสร้าง (7)

งบประมาณ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ ค่าที1ดินและสิ1งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ1งสาธารณูปการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค ์โรเรียนเทศบาลวดัศาลามีชยั 2,871,000.00          



5

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงิน

งบประมาณ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ ค่าที1ดินและสิ1งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ1งสาธารณูปการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค ์โรงเรียนเทศบาลวดัเสมาเมือง 2,934,000.00          

งบประมาณ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ ค่าที1ดินและสิ1งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ1งสาธารณูปการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค ์โรงเรียนเทศบาลวดัท่าโพธิd 5,013,000.00          

งบประมาณ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ ค่าที1ดินและสิ1งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ1งสาธารณูปการ ก่อสร้างทางเดินพร้อมหลงัคาโรงเรียนเทศบาลวดัเสมาเมือง 374,000.00             

53,977,695.13        

  ปี 2563

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงิน

งบประมาณปี  2550-2559

งบประมาณ งบกลาง งบกลาง งบกลาง เงินสาํรองจ่าย ชดเชยค่า K (ก่อสร้างบ่อบาํบดันํ� าเสีย)  (งบปีฯ 50) 1,036,122.52          

งบประมาณปี 2561

งบประมาณ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ เงินเดือน เงินเดือน เงินเดือน 82,740.00               

งบประมาณปี 2562

งบประมาณ สร้างความเขม้แขง็ฯ ส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที1 48 กลอ้ง 24 จุด 4,066,500.00          

งบประมาณปี 2563

เงินรายได้ (5)

งบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างโครงสร้างพืDนฐาน ค่าที1ดินฯ ค่าก่อสร้างสิ1งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรัD ว โรงเรียนเทศบาลวดัทา้วโคตร (ปฐมวยั) 556,000.00             

เงินอุดหนุนทั�วไป (6)

งบประมาณ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ เงินเดือน เงินเดือน เงินเดือนนางธิดารัตน์  เกลีDยงเกลา ร.ร.สาธิตวดัเพชรจริก ( 1ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62) 330,960.00             

งบประมาณ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ เงินเดือน เงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือเงินเดือน นางธิดารัตน์ เกลีDยงเกลา (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62) 67,200.00               

รวม
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แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงิน

งบประมาณ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ เงินเดือน เงินเดือน เงินวทิยะฐานะ นางธิดารัตน์  เกลีDยงเกลา (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62) 67,200.00               

การศึกษา หมวดค่าครุภณัฑ์ (6)

งบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างโครงสร้างพืDนฐาน ค่าที1ดินฯ ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค ก่อสร้างยกระดบัถนนและทางเทา้ คสล.ถนนบ่ออ่าง (จากถนนศรีปราชญ ์ถึงถนน 3,844,000.00          

พฒันาการคูขวาง)

งบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างโครงสร้างพืDนฐาน ค่าที1ดินฯ ค่าก่อสร้างสิ1งสาธารณูปโภค ปรับปรุงถนนผวิทางพาราแอสฟัลทติ์กคอนกรีต ถนนสะพานยาว (ซ.ถิ1นอุทิศ-ถ.กะโรม) 1,070,000.00          

(ตัDงจ่ายรายการใหม่จากโครงการปรับปรุงถนนผวิทางจากหนา้วดัศรีทวถึีงถนนกะโรม)

งบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างโครงสร้างพืDนฐาน ค่าที1ดินฯ ค่าก่อสร้างสิ1งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างอาคารศูนยฟื์D นฟูสุขภาพพฒันาศกัยภาพผูสู้งอายแุละศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน 15,878,000.00        

26,998,722.52        รวม



เจ้าหนี�เงนิกู้
  ปี  2564

เลขที� ลงวนัที�

ธนาคารกรุงไทย อาคารตลาดสดใหม่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 125,958,587.00    100028312234 27 เม.ย. 52 36,496,787.93     พ.ศ.2567

ธนาคารกรุงไทย ก่อสร้างหอ้งเยน็ในโรงฆ่าสตัว ์พร้อมปรับปรุงโรงฆ่าสตัว์ 5,500,000.00        1000366342 6 ส.ค. 53 -                       พ.ศ.2563

131,458,587.00    36,496,787.93     

     ทั0งนี0   องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ3นมียอดเงินที3ไดรั้บอนุมติัใหกู้เ้งินหรือทาํสญัญากูเ้งินแลว้อยูร่ะหวา่งการรับเงิน   จาํนวน.......-.......บาท

  ปี  2563

เลขที� ลงวนัที�

ธนาคารกรุงไทย อาคารตลาดสดใหม่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 125,958,587.00    100028312234 27 เม.ย. 52 38,246,787.92     พ.ศ.2567

ธนาคารกรุงไทย ก่อสร้างหอ้งเยน็ในโรงฆ่าสตัว ์พร้อมปรับปรุงโรงฆ่าสตัว์ 5,500,000.00        1000366342 6 ส.ค. 53 -                       พ.ศ.2563

131,458,587.00    38,246,787.92     

     ทั0งนี0   องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ3นมียอดเงินที3ไดรั้บอนุมติัใหกู้เ้งินหรือทาํสญัญากูเ้งินแลว้อยูร่ะหวา่งการรับเงิน   จาํนวน.......-.......บาท

ชื�อเจ้าหนี� โครงการที�ขอกู้

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

สําหรับปี  สิ�นสุดวนัที�  31  ธันวาคม  2563

เงนิต้นค้างชําระ

รวม

ปีสิ�นสุดสัญญา

รวม

จํานวนเงนิที�ขอกู้
สัญญากู้เงนิ

เงนิต้นค้างชําระ ปีสิ�นสุดสัญญา

ชื�อเจ้าหนี� โครงการที�ขอกู้ จํานวนเงนิที�ขอกู้
สัญญากู้เงนิ



เจ้าหนี�เงนิกู้
  ปี  2564

เลขที� ลงวนัที�

ธนาคารกรุงไทย อาคารตลาดสดใหม่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 125,958,587.00    100028312234 27 เม.ย. 52 36,496,787.93     พ.ศ.2567

ธนาคารกรุงไทย ก่อสร้างหอ้งเยน็ในโรงฆ่าสตัว ์พร้อมปรับปรุงโรงฆ่าสตัว์ 5,500,000.00        1000366342 6 ส.ค. 53 -                       พ.ศ.2563

131,458,587.00    36,496,787.93     

     ทั0งนี0   องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ3นมียอดเงินที3ไดรั้บอนุมติัใหกู้เ้งินหรือทาํสญัญากูเ้งินแลว้อยูร่ะหวา่งการรับเงิน   จาํนวน.......-.......บาท

  ปี  2563

เลขที� ลงวนัที�

ธนาคารกรุงไทย อาคารตลาดสดใหม่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 125,958,587.00    100028312234 27 เม.ย. 52 38,246,787.92     พ.ศ.2567

ธนาคารกรุงไทย ก่อสร้างหอ้งเยน็ในโรงฆ่าสตัว ์พร้อมปรับปรุงโรงฆ่าสตัว์ 5,500,000.00        1000366342 6 ส.ค. 53 -                       พ.ศ.2563

131,458,587.00    38,246,787.92     

     ทั0งนี0   องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ3นมียอดเงินที3ไดรั้บอนุมติัใหกู้เ้งินหรือทาํสญัญากูเ้งินแลว้อยูร่ะหวา่งการรับเงิน   จาํนวน.......-.......บาท

สัญญากู้เงนิ

รวม

ปีสิ�นสุดสัญญา

รวม

จํานวนเงนิที�ขอกู้
สัญญากู้เงนิ

เงนิต้นค้างชําระ ปีสิ�นสุดสัญญา

ชื�อเจ้าหนี� โครงการที�ขอกู้ จํานวนเงนิที�ขอกู้

ชื�อเจ้าหนี� โครงการที�ขอกู้

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

สําหรับปี  สิ�นสุดวนัที�  31  ธันวาคม  2563

เงนิต้นค้างชําระ



   เงินสะสม

เงนิสะสม  ยอดยกมาวนัที�  1  ตุลาคม  2563 383,434,471.06    385,417,245.28     

รายรับจริงสูงกวา่รายจ่ายจริง 172,416,679.88   69,465,154.24     

หกั   15 %  ของรายรับจริงสูงกวา่รายจ่ายจริง -                       -                       

(เงินทุนสาํรองเงินสะสม) -                       10,419,773.14     

บวก รับจริงสูงกวา่รายจ่ายจริงหลงัหกัเงินทุนสาํรองเงินสะสม 172,416,679.88   59,045,381.10    

เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 511,075.00          232,562.05         

ชาํระหนี/ เงินกู้ 1,749,999.99       11,044,794.93    

รายจ่ายคา้งจ่ายเหลือจ่าย -                       14,839,969.79    

ปรับปรุงบญัชี -                       3,033.00             

หัก จ่ายขาดเงินสะสม (5,632,300.00) 169,045,454.87    (87,148,515.09) 1,982,774.22-         

เงนิสะสม  ณ  31  ธันวาคม  2563 552,479,925.93    383,434,471.06     

เงนิสะสม  31  ธันวาคม  2563  ประกอบด้วย ปี  2564 ปี  2563

1 หุน้ในโรงพิมพส่์วนทอ้งถิ8น 1,000.00                1,000.00                

2 เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) 75,488,525.11      72,559,839.05       

3 ลูกหนี/ ค่าภาษี 3,110,236.77        3,595,483.27         

4 ลูกหนี/  - รายไดอื้8น ๆ 324,878.00           324,878.00            

6 ทรัพยสิ์นเกิดจากเงินกูที้8ชาํระหนี/แลว้

(ผลต่างระหวา่งทรัพยสิ์นเกิดจากเงินกูแ้ละเจา้หนี/ เงินกู)้ 119,761,799.07    118,011,799.08     

7 เงินสะสมที8สามารถนาํไปใชไ้ด้ 353,793,486.98    188,941,471.66     

รวม 552,479,925.93    รวม 383,434,471.06     

ปี  2564 ปี  2563

ทั/งนี/   ไดรั้บอนุมติัใหจ่้ายเงินสะสมที8อยูร่ะหวา่งดาํเนินการจาํนวน 14,155,776.00      14,155,776.00       

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป  ตามรายละเอียดแนบทา้ย

ปี  2563ปี  2564

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปี  สิ/นสุดวันที�  31  ธันวาคม  2563



รายละเอียดเงนิสะสม

 ปี  2564

จาํนวนเงนิ ยงัไม่ได้

ที�ได้รับอนุมตัิ ก่อหนี#

ค่าที�ดินฯ ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปการ  ปรับปรุงภูมืทศัน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 620,000.00           620,000.00       620,000.00       -                         -                    - ตามมติที�ประชุมสภาเทศบาล

สมยัสามญั สมยัที�3 ครั/ งที� 2

ประจาํปี 2562 วนัที� 30 ส.ค. 2562

ค่าที�ดินฯ ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปการ วางท่อเมนรองถนนกะโรม (สี�แยกเทวบุรี-สี�แยกเบญจมฯ) 2,612,000.00        -                    -                   2,612,000.00          2,612,000.00     - ตามมติที�ปรุชุมสภาเทศบาล 

สมยัสามญั สมยัแรก ครั/ งที� 2 

ประจาํปี 2562 วนัที� 27 ก.พ. 2562

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ จดัซื/อครุภณัฑห์อ้งเรียนอจัฉริยะ 4,650,000.00        -                    4,612,800.00    37,200.00               4,650,000.00     - ตามมติที�ประชุมสภาเทศบาล

สมยัวสิามญั สมยัที�2 ครั/ งที� 2

ประจาํปี 2562 วนัที� 30 ต.ค. 2562

ค่าที�ดินฯ ก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค - ก่อสร้างถนนปูยางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต ซอยสุทธิวากฟั 450,000.00           449,000.00       -                   449,000.00             - ตามมติที�ประชุมสภาเทศบาล

ค่าที�ดินฯ ก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค - ปรับปรุงคอสะพาน ค.ส.ล. คลองหว้ย 500,000.00           399,500.00       399,500.00       -                         -                    สมยัวสิามญั สมยัที�2 ครั/ งที� 2

ค่าที�ดินฯ ก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค - ปรับปรุงฝาบ่อพกัท่อระบายนํ/ าจากสะพานสวนหลวง-ที�ทาํการไปรษณีย์ 1,020,000.00        840,276.00       -                   840,276.00             -                    ประจาํปี 2562 วนัที� 30 ต.ค. 2562

ค่าที�ดินฯ ก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค - ปรับปรุงฝาบ่อพกัท่อระบายนา้ถนนปากนคร บริเวณหนา้ตลาดสดคูขวาง 310,000.00           308,000.00       -                   308,000.00             -                    - ตามมติที�ประชุมสภาเทศบาล

ค่าที�ดินฯ ก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค - ก่อสร้างท่อลอดเหลี�ยมถนนพฒันาการคูขวาง 5,458,000.00        4,277,000.00    -                   4,277,000.00          -                    สมยัวสิามญั สมยัที�2 ครั/ งที� 2

ประจาํปี 2562 วนัที� 30 ต.ค. 2562

15,620,000.00      6,893,776.00    5,632,300.00    8,523,476.00          7,262,000.00     

หมายเหตุ

รวม

หมวด ประเภท โครงการ ก่อหนี#ผูกพนั เบิกจ่ายแล้ว

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

สําหรับปี  สิ#นสุดวนัที�  31  ธันวาคม  2563

คงเหลือ



2

 ปี  2563

จาํนวนเงนิ ยงัไม่ได้

ที�ได้รับอนุมตัิ ก่อหนี 

ค่าที�ดินฯ ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปการ  ปรับปรุงภูมืทศัน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 620,000.00           620,000.00       -                   620,000.00             -                    - ตามมติที�ประชุมสภาเทศบาล

สมยัสามญั สมยัที�3 ครั/ งที� 2

ประจาํปี 2562 วนัที� 30 ส.ค. 2562

ค่าที�ดินฯ ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปการ วางท่อเมนรองถนนกะโรม (สี�แยกเทวบุรี-สี�แยกเบญจมฯ) 2,612,000.00        -                    -                   2,612,000.00          2,612,000.00     - ตามมติที�ปรุชุมสภาเทศบาล 

สมยัสามญั สมยัแรก ครั/ งที� 2 

ประจาํปี 2562 วนัที� 27 ก.พ. 2562

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ จดัซื/อครุภณัฑห์อ้งเรียนอจัฉริยะ 4,650,000.00        -                    -                   4,650,000.00          4,650,000.00     - ตามมติที�ประชุมสภาเทศบาล

สมยัวสิามญั สมยัที�2 ครั/ งที� 2

ประจาํปี 2562 วนัที� 30 ต.ค. 2562

ค่าที�ดินฯ ก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค - ก่อสร้างถนนปูยางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต ซอยสุทธิวากฟั 450,000.00           449,000.00       -                   449,000.00             - ตามมติที�ประชุมสภาเทศบาล

ค่าที�ดินฯ ก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค - ปรับปรุงคอสะพาน ค.ส.ล. คลองหว้ย 500,000.00           399,500.00       -                   399,500.00             -                    สมยัวสิามญั สมยัที�2 ครั/ งที� 2

ค่าที�ดินฯ ก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค - ปรับปรุงฝาบ่อพกัท่อระบายนํ/ าจากสะพานสวนหลวง-ที�ทาํการไปรษณีย์ 1,020,000.00        840,276.00       -                   840,276.00             -                    ประจาํปี 2562 วนัที� 30 ต.ค. 2562

ค่าที�ดินฯ ก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค - ปรับปรุงฝาบ่อพกัท่อระบายนา้ถนนปากนคร บริเวณหนา้ตลาดสดคูขวาง 310,000.00           308,000.00       -                   308,000.00             -                    - ตามมติที�ประชุมสภาเทศบาล

ค่าที�ดินฯ ก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค - ก่อสร้างท่อลอดเหลี�ยมถนนพฒันาการคูขวาง 5,458,000.00        4,277,000.00    -                   4,277,000.00          -                    สมยัวสิามญั สมยัที�2 ครั/ งที� 2

ประจาํปี 2562 วนัที� 30 ต.ค. 2562

15,620,000.00      6,893,776.00    -                   14,155,776.00        7,262,000.00     รวม

ประเภท โครงการ ก่อหนี ผูกพนั เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ หมายเหตุหมวด



เงนิทุนสํารองเงนิสะสม
 ปี  2564

หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงนิ ก่อหนี�ผูกพนั เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ยงัไม่ได้
ที*ได้รับอนุมตัิ ก่อหนี�

- - - -                                 -                        -                           -                            -                                          

-                                 -                        -                           -                            -                                          

 ปี  2563
หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงนิ ก่อหนี�ผูกพนั เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ยงัไม่ได้

ที*ได้รับอนุมตัิ ก่อหนี�
- - - -                                 -                        -                           -                            -                                          

-                                 -                        -                           -                            -                                          รวม

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

สําหรับปี  สิ�นสุดวนัที*  31  ธันวาคม  2563

รวม



รายการ/หมวด ประมาณการ
รวมจ่ายจากเงิน

งบประมาณ

รวมจ่ายจากเงนิ

อุดหนุนระบุวตัถุ 

ประสงค์/เฉพาะกจิ

รวม บริหารงานทั วไป
การรักษาความ

สงบภายใน
การศึกษา สาธารณสุข สังคมสังเคราะห์ เคหะและชุมชน

สร้างความเข็ม

แข็งของชุมชน

การศาสนา

วฒันธรรมฯ

อุตสาหกรรมและ

การโยธา
การพานิชย์ งบกลาง

รายจ่าย
งบกลาง 195,653,700.00        48,872,398.44        17,803,460.20   66,675,858.64         -                      -                     -                      -                    -                    -                      -                    -                    -                       -                 66,675,858.64    
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 9,138,600.00            2,195,810.66          -                     2,195,810.66           2,195,810.66      -                     -                      -                    -                    -                      -                    -                    -                       -                 -                      
เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ) 461,484,680.00        102,149,188.80      -                     102,149,188.80       7,395,821.73      2,823,601.33     70,708,197.01    12,844,872.87  -                    3,750,631.20       1,161,480.00    146,220.00       3,255,334.66       63,030.00      -                      
คา่ตอบแทน  14,480,260.00          2,001,641.50          -                     2,001,641.50           711,915.50         78,161.00          97,850.00           405,560.00       -                    273,460.00          138,540.00       -                    296,155.00          -                 -                      
คา่ใชส้อย  280,879,500.00        53,683,602.62        -                     53,683,602.62         6,230,395.70      1,785,270.20     31,839,104.00    928,703.96       247,642.00        9,901,479.20       281,336.88       678,645.00       1,547,795.68       243,230.00    -                      
คา่วสัดุ 99,537,400.00          9,201,229.00          -                     9,201,229.00           3,763,640.40      7,060.00            4,800.00             344,981.00       -                    3,448,626.00       88,306.50         39,260.00         1,487,945.10       16,610.00      -                      
คา่สาธารณูปโภค 25,976,100.00          4,955,620.82          -                     4,955,620.82           2,117,081.68      148,278.94        814,439.51         1,267,846.38    -                    67,440.93            4,866.40           39,016.49         214.00                 496,436.49    -                      
คา่ครุภณัฑ ์ 12,336,660.00          -                         -                     -                          -                      -                     -                      -                    -                    -                      -                    -                    -                       -                 -                      
คา่ที8ดินและสิ8งก่อสร้าง 73,388,500.00          -                         -                     -                          -                      -                     -                      -                    -                    -                      -                    -                    -                       -                 -                      
รายจ่ายอื8น 10,000.00                 -                         -                     -                          -                      -                     -                      -                    -                    -                      -                    -                    -                       -                 -                      
เงินอุดหนุน 27,114,600.00          7,355,000.00          -                     7,355,000.00           -                      -                     7,355,000.00      -                    -                    -                      -                    -                    -                       -                 -                      

รวมรายจ่าย 1,200,000,000.00     230,414,491.84      17,803,460.20   248,217,952.04       22,414,665.67    4,842,371.47     110,819,390.52  15,791,964.21  247,642.00        17,441,637.33     1,674,529.78    903,141.49       6,587,444.44       819,306.49    66,675,858.64    

รายรับ ประมาณการ รายรับจากเงิน รายรับจากเงินอุดหนุน รวมรายรับ

งบประมาณ ระบุวตัถุประสงค/์เฉพาะกจิ

หมวดภาษีอากร(จดัเกบ็เอง) 91,955,000.00          3,202,395.48          3,202,395.48           
หมวดคา่ธรรมเนียมคา่ปรับฯ 35,474,000.00          6,934,814.94          6,934,814.94           
หมวดรายไดจ้ากทรัพยส์ิน 18,010,000.00          2,405,297.70          2,405,297.70           
หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคฯ 12,900,000.00          367,618.00             367,618.00              
หมวดรายไดเ้บด็เตลด็ 1,100,500.00            2,655,560.17          2,655,560.17           
หมวดรายไดจ้ากทุน 50,000.00                 203,500.00             203,500.00              
หมวดภาษีจดัสรร 387,295,800.00        70,277,245.63        70,277,245.63         

หมวดเงินอุดหนุนทั8วไปฯ 653,214,700.00        277,548,200.00      277,548,200.00       

หมวดเงินอุดหนุนระบุวตัถุ -                            -                         57,040,000.00   57,040,000.00         

         ประสงค/์เฉพาะกิจ

รวมรายรับ 1,200,000,000.00     363,594,631.92      57,040,000.00   420,634,631.92       

รายรับ สูงกวา่  รายจ่าย 172,416,679.88       

หมายเหตุ   ในกรณีมีใบผ่านรายการบัญชีทั วไปที ปรับปรุงลดยอดรายจ่าย  ให้เพิ มช่อง  " ใบผ่านรายการบัญชีทั วไป"   หลังช่อง " รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ"   เพื อแสดงผลการดาํเนินงานที ถูกต้อง

ตัDงแต่วันที   1  ตุลาคม  2563   ถึงวันที    31  ธันวาคม  2563

ผูอ้าํนวยการสาํนกัการคลงั

รายงานการดําเนินงานปีงบประมาณ 2564

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

(ผศ.เชาวน์วศั   เสนพงศ)์

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
งบแสดงผลการดําเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ 

(นางสาวนิ8มนวล  ศรีลุนช่าง)

ปลดัเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

(นายชาคร  ไอยศูรย)์



############



รายการ/หมวด ประมาณการ
รวมจ่ายจากเงิน

งบประมาณ

รวมจ่ายจากเงิน

อุดหนุนระบุ

วัตถุประสงค์/เฉพาะ

กิจ

รวม
    รวมจ่ายจาก      

เงินสะสม
รวม บริหารงานทั วไป

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

การศึกษา สาธารณสุข
สังคม

สังเคราะห์
เคหะและชุมชน

สร้างความเข็ม

แข็งของชุมชน

การศาสนา

วัฒนธรรมฯ

อุตสาหกรรม

และการโยธา
การพานิชย์ งบกลาง

รายจ่าย

งบกลาง 195,653,700.00      48,872,398.44        17,803,460.20  66,675,858.64        -                   66,675,858.64         -                      -                   -                      -                    -                  -                      -                     -                    -                       -                        66,675,858.64
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 9,138,600.00          2,195,810.66          -                    2,195,810.66          -                   2,195,810.66           2,195,810.66      -                   -                      -                    -                  -                      -                     -                    -                       -                   -                      
เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ) 461,484,680.00      102,149,188.80      -                    102,149,188.80      -                   102,149,188.80       7,395,821.73      2,823,601.33    70,708,197.01    12,844,872.87  -                  3,750,631.20      1,161,480.00     146,220.00       3,255,334.66       63,030.00         -                      
คา่ตอบแทน 14,480,260.00        2,001,641.50          -                    2,001,641.50          -                   2,001,641.50           711,915.50         78,161.00         97,850.00           405,560.00       -                  273,460.00         138,540.00        -                    296,155.00          -                   -                      
คา่ใชส้อย 280,879,500.00      53,683,602.62        -                    53,683,602.62        53,683,602.62         6,230,395.70      1,785,270.20    31,839,104.00    928,703.96       247,642.00     9,901,479.20      281,336.88        678,645.00       1,547,795.68       243,230.00       -                      
คา่วสัดุ 99,537,400.00        9,201,229.00          -                    9,201,229.00          -                   9,201,229.00           3,763,640.40      7,060.00           4,800.00             344,981.00       -                  3,448,626.00      88,306.50          39,260.00         1,487,945.10       16,610.00         -                      
คา่สาธารณูปโภค 25,976,100.00        4,955,620.82          -                    4,955,620.82          -                   4,955,620.82           2,117,081.68      148,278.94       814,439.51         1,267,846.38    -                  67,440.93           4,866.40            39,016.49         214.00                 496,436.49       -                      
คา่ครุภณัฑ ์ 12,336,660.00        -                         -                    -                          4,612,800.00   4,612,800.00           -                      -                   4,612,800.00      -                    -                  -                      -                     -                    -                       -                   -                      
คา่ที8ดินและสิ8งก่อสร้าง 73,388,500.00        -                         -                    -                          1,019,500.00   1,019,500.00           -                      -                   -                      -                    -                  -                      -                     -                    1,019,500.00       -                   -                      
รายจ่ายอื8น 10,000.00               -                         -                    -                          -                   -                          -                      -                   -                      -                    -                  -                      -                     -                    -                       -                   -                      
เงินอุดหนุน 27,114,600.00        7,355,000.00          -                    7,355,000.00          -                   7,355,000.00           -                      -                   7,355,000.00      -                    -                  -                      -                     -                    -                       -                   -                      

รวมรายจ่าย 1,200,000,000.00   230,414,491.84      17,803,460.20  248,217,952.04      5,632,300.00   253,850,252.04       22,414,665.67    4,842,371.47    115,432,190.52  15,791,964.21  247,642.00     17,441,637.33    1,674,529.78     903,141.49       7,606,944.44       819,306.49       66,675,858.64     

รายรับ ประมาณการ รายรับจากเงิน รายรับจากเงินอุดหนุน รวมรายรับ

งบประมาณ ระบุวตัถุประสงค์

หมวดภาษีอากร 91,955,000.00        3,202,395.48          3,202,395.48          
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับฯ 35,474,000.00        6,934,814.94          6,934,814.94              
หมวดรายไดจ้ากทรัพยส์ิน 18,010,000.00        2,405,297.70          2,405,297.70          
หมวดรายไดจ้ากสาธารณูฯ 12,900,000.00        367,618.00             367,618.00             
หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 1,100,500.00          2,655,560.17          2,655,560.17          
หมวดรายไดจ้ากทุน 50,000.00               203,500.00             203,500.00             

หมวดภาษีจดัสรร 387,295,800.00      70,277,245.63        70,277,245.63        

หมวดเงินอุดหนุนทั8วไปฯ 653,214,700.00      277,548,200.00      277,548,200.00      

หมวดเงินอุดหนุนระบุ -                         -                         57,040,000.00     57,040,000.00        

วตัถุประสงค/์เฉพาะกิจ

รวมรายรับ 1,200,000,000.00      363,594,631.92      57,040,000.00     420,634,631.92      
รับ  สูงกวา่ จ่าย 172,416,679.88      

หมายเหตุ   ในกรณมีีใบผ่านรายการบัญชีทั วไปที ปรับปรุงลดยอดรายจ่าย  ให้เพิ มช่อง  " ใบผ่านรายการบัญชีทั วไป"   หลังช่อง " รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ"   เพื อแสดงผลการดาํเนินงานที ถูกต้อง

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
งบแสดงผลการดาํเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
ตัDงแต่วนัที   1  ตุลาคม  2563   ถึงวนัที    31  ธันวาคม  2563

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

รายงานการดาํเนินงานปีงบประมาณ 2564

(นายชาคร  ไอยศูรย)์

ปลดัเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

(นางสาวนิ8มนวล  ศรีลุนช่าง)

ผูอ้าํนวยการสาํนกัการคลงั

(ผศ.เชาวน์วศั   เสนพงศ)์


