








หมายเหตุ  ปี 2563  ปี 2562

2 1,815,310,381.34          1,697,630,231.64          

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร  3 380,673,463.86             461,003,682.49             
เงินฝากกระทรวงการคลงั 4 1,307,887.00                 -                                 
เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) 72,559,839.05               68,679,353.75               
รายไดจ้ากรัฐบาลคา้งรับ 5 11,192,000.00               4,521,657.09                 
ลูกหนี1ค่าภาษี 6 3,595,483.27                 4,872,551.19                 
ลูกหนี1รายไดอื้5น ๆ 7 324,878.00                    146,870.00                    
ลูกหนี1 อื5น ๆ 8 13,505.30                      13,505.30                      
ลูกหนี1  - เงินยมืเงินสะสม 9 26,151,999.96               28,331,333.29               
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื5น 10 -                                 4,500.00                        
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 495,819,056.44             567,573,453.11             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

หุน้ในโรงพิมพส่์วนทอ้งถิ5น 1,000.00                        1,000.00                        
ทรัพยสิ์นที5เกิดจากเงินกู้ 2 156,258,587.00             156,258,587.00             

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 156,259,587.00             156,259,587.00             

รวมสินทรัพย์ 652,078,643.44             723,833,040.11             

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี.

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วนัที,  30  กันยายน  2563

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน 



หมายเหตุ  ปี 2563  ปี 2562

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วนัที,  30  กันยายน  2563

ทุนทรัพย์สิน 2 1,815,310,381.34          1,697,630,231.64          
หนี.สิน

หนี.สินหมุนเวยีน
รายจ่ายคา้งจ่าย 11 60,823,145.38             146,825,847.18           

ฎีกาคา้งจ่าย 12 8,806,202.88                 -                                 
เงินรับฝาก 13 35,402,624.47               27,352,726.21               
รวมหนี.สินหมุนเวยีน 105,031,972.73             174,178,573.39             

หนี.สินไม่หมุนเวยีน

เจา้หนี1 เงินกู ้ 14 38,246,787.92               49,291,582.85               
รวมหนี.สินไม่หมุนเวยีน 38,246,787.92               49,291,582.85               

รวมหนี.สิน 143,278,760.65             223,470,156.24             

เงินสะสม

เงินสะสม  15 383,434,471.06             385,417,245.28             
เงินทุนสาํรองเงินสะสม 125,365,411.73             114,945,638.59             
รวมเงินสะสม 508,799,882.79             500,362,883.87             

รวมหนี.สินและเงินสะสม 652,078,643.44             723,833,040.11             

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี.

                   ผูอ้าํนวยการสาํนกัการคลงั                              นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ผูอ้าํนวยการส่วนพฒันารายได ้รักษาราชการแทน    ปลดัเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน
                         (นางจงดี  โปณะทอง)                                   (นายชาคร  ไอยศูรย)์                             (นายไสว  เขียวจนัทร์)



หมายเหตุ 2    งบทรัพย์สิน

ชื�อ
2563 2562 2563 2562

ที�ดิน ก. รายไดจ้ากเทศบาล 1,242,547,581.84     1,126,620,532.14        

   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        697,580,720.98        ง.เงินที�มีผูอุ้ทิศให้ 74,618,202.25          72,865,102.25             

   ส่วนปรับปรุงอาคาร 4,291,163.47            ง.รัฐบาลโอนใหแ้ละเงินอุดหนุน 325,419,374.74        325,419,374.74           

สิ�งปลูกสร้าง

   สิ�งปลูกสร้าง

   สินทรัพยโ์ครงสร้างพื7นฐาน 317,000.00               

ทรัพย์สินอื�น  ๆ 244,673,933.50        242,973,933.50        

ครุภณัฑ์

   ครุภณัฑส์าํนกังาน 197,983,438.29        197,372,656.59        

   ครุภณัฑก์ารศึกษา 104,219,775.30        102,611,465.30        

   ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 361,922,928.92        315,967,828.92        

   ครุภณัฑก์ารเกษตร 18,542,720.00          1,262,750.00            

   ครุภณัฑก์ารก่อสร้าง 25,206,803.62          27,048,403.62          

   ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 4,117,317.00            781,300.00               

   ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 27,416,500.21          25,619,950.21          

   ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว 1,489,540.00            501,430.00               

   ครุภณัฑโ์รงงาน 2,517,067.53            9,650.00                   

   ครุภณัฑเ์ครื�องดบัเพลิง 2,899,778.80            2,531,778.80            

   ครุภณัฑกี์ฬา 499,050.00               170,050.00               

   ครุภณัฑด์นตรีและนาฎศิลป์ 11,210,480.00          10,734,480.00          

   ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 4,404,330.00            1,216,930.00            

   ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 3,809,580.00            676,750.00               

   ครุภณัฑโ์ยธา 385,200.00               -                            

   ครุภณัฑอื์�น 35,451,123.72          35,101,123.72          

17. ครุภณัฑโ์ยธา 385,200.00               -                            

18. ครุภณัฑอื์�น ๆ 35,451,123.72          35,101,123.72          

รวม 1,815,310,381.34     1,697,630,231.64     รวม 1,815,310,381.34     1,697,630,231.64        

ราคาทรัพย์สิน
แหล่งที�มาของทรัพย์สินทั3งหมด

จํานวน

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สําหรับปี  สิ3นสุดวันที�  30  กันยายน  2563

ประเภททรัพย์สิน



หมายเหตุ  3  เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2563 2562

เงินสด 597,712.86           495,097.68           
เงินฝากธนาคารกรุงไทย  ประเภทออมทรัพย ์ สาขานครศรีฯ   เลขที)บญัชี 801-1-00837-4 203,277,710.13     89,277,199.94      
เงินฝากธนาคารกรุงไทย  ประเภทออมทรัพย ์(บูรณะหลกัเมือง) เลขที)บญัชี 801-1-03681-5 6,268,933.54        4,943,093.04        
เงินฝากธนาคารกรุงไทย  ประเภทประจาํ (บูรณะหลกัเมือง)  เลขที)บญัชี 801-2-32839-9 3,707,851.53        3,652,573.78        
เงินฝากธนาคารกรุงไทย  ประเภทประจาํ สาขานครศรีฯ เลขที)บญัชี 801-2-41610-7 71,413,022.36      70,976,915.43      
เงินฝากธนาคารกรุงไทย  ประเภทออมทรัพย ์(พทุธภูมิ)  เลขที)บญัชี 801-3-06830-7 180,878.37           179,527.53           

เงินฝากธนาคารกรุงไทย  ประเภทออมทรัพย ์ สาขาท่าวงั เลขที)บญัชี 363-0-03758-5 522,057.70           1,547,190.99        
เงินฝากธนาคารกรุงไทย  ประเภทประจาํ  สาขาท่าวงั เลขที)บญัชี 363-2-04816-9 41,047,098.80      40,773,142.80      
เงินฝากธนาคารกรุงไทย  ประเภทออมทรัพย ์ สาขาตลาดหัวอิฐ     เลขที)บญัชี 816-1-23282-2 327,342.02           5,305,876.45        
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจาํ   สาขา รพ.มหาราช เลขที)บญัชี 833-2-01691-6 20,602,938.43      40,682,760.08      
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจาํ  สาขาโรบินสันโอเชี)ยน เลขที)บญัชี 487-2-02493-1 -                        30,339,581.92      
เงินฝากธนาคารเพื)อการเกษตรฯ  ประเภทประจาํ       เลขที)บญัชี 300154152877 764,299.66           755,594.82           
เงินฝากธนาคารเพื)อการเกษตรฯ  ประเภทประจาํ    เลขที)บญัชี 310000653520 -                        20,533,105.38      
เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประเภทประจาํ  เลขที)บญัชี 075-21-000332-1 10,338,222.05      57,103,526.78      
เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประเภทออมทรัพย ์สาขาเซ็นทรัลฯ เลขที)บญัชี 707-11-000573-8 1,027,878.46        387,077.70           
เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประเภทประจาํ  เลขที)บญัชี 707-21-000004-5 20,000,000.00      50,000,000.00      
เงินฝากธนาคารออมสิน  ประเภทออมทรัพย ์  สาขานครศรีฯ เลขที)บญัชี 020065248336 597,517.95           4,051,418.17        
เงินฝากธนาคารออมสิน  ประเภทออมทรัพย ์พิเศษ 11 เดือน เลขที)บญัชี 300035541089 -                        40,000,000.00      

รวม 380,673,463.86     461,003,682.49     

หมายเหตุ 4 เงินฝากกระทรวงการคลัง 2563 2562

         1.ค่าขายแบบแปลน 1,000.00               -                        

         2.เงินอุดหนุนทั)วไปตามอาํนาจหนา้ที)และภารกิจภ่ายโอน -                        

              ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขัDนพืDนฐาน 1,248,987.00        -                        

              เบีDยยงัชีพผูสู้งอายุ 44,300.00           -                        

              เบีDยยงัชีพความพิการ 13,600.00           -                        

1,307,887.00      -                        

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงนิ
สําหรับปี  สิ�นสุดวนัที!  30  กนัยายน  2563



หมายเหตุ  5  รายได้จากรัฐบาลค้างรับ ปี 2563 ปี 2562

1. ค่าภาคหลวงแร่ -                                671,657.09                  

2. ค่าจา้งพฒันาระบบการบริหารจดัการารศึกษาอิเลก็ทรอนิกส์ -                                3,850,000.00               

ของ อปท. เพื/อเขา้สู่ประเทศไทย 4.0

3. ค่าก่อสร้างทางเดินหลงัคาโรงเรียนเทศบาลวดัเสมาเมือง 374,000.00                   

4. ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงคข์นาดเลก็ มีชั8นลอยโรงเรียนเทศบาลวดัเสมาเมือง 2,934,000.00                

5. ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงคข์นาดเลก็ มีชั8นลอยโรงเรียนเทศบาลวดัศาลามีชยั 2,871,000.00                

6. ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงคข์นาดเลก็ มีชั8นลอยโรงเรียนวดัท่าโพธิ: 5,013,000.00                

รวม 11,192,000.00         4,521,657.09           

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปี  สิ.นสุดวนัที/  30  กันยายน  2563





หมายเหตุ  6    ลูกหนี�ค่าภาษี

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 3 577,516.27       2560 3 608,116.27       

2561 5 187,262.00       2561 6 360,888.00       

2562 14 2,048,511.00    2562 31 3,528,907.00    

รวม 26 2,944,589.27    44 4,629,211.27    

ลูกหนี�ภาษีบาํรุงทอ้งที� -        -            -                   2562 157 2,045.92           

รวม 157 2,045.92           

ลูกหนี�ภาษีป้าย 2559 1 147,714.00       2559 1 147,714.00       

2561 -            -                   -        -            -                   

2562 3 31,520.00         2562 8 93,580.00         

2563 6 471,660.00       -        -            -                   

รวม 10 650,894.00       9 241,294.00       
รวมทั�งสิ�น 36 3,595,483.27    210 4,872,551.19    

ประเภทลูกหนี�
ปี 2562

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

สําหรับปี  สิ�นสุดวนัที2  30  กันยายน  2563

ปี 2563





หมายเหตุ  7   ลูกหนี�รายได้อื�น  ๆ ปี 2563 ปี 2562

                        -ลูกหนี	ค่าเช่าอาคารพาณิชย ์   324,878.00     146,870.00     

รวม 324,878.00     146,870.00     

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปี  สิ�นสุดวนัที�  30  กันยายน  2563



หมายเหตุ  8   ลูกหนี�อื�น  ๆ ปี 2563 ปี 2562

                        -ลูกหนี	ความผดิทางละเมิด 13,505.30       13,505.30       
รวม 13,505.30       13,505.30       

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปี  สิ�นสุดวนัที�  30  กันยายน  2563



หมายเหตุ  9   ลูกหนี�เงินยืมเงินสะสม
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                

ปี 2562
รายการ จํานวนเงิน

นายวชิยัศกัดิ� ไสยเกตุ โครงการติดตั�งเครื�องสูบนํ�าพร้อมวางท่อเมนส่งนํ�าดิบ 28,331,333.29                
บริเวณพื�นที� ตาํบลนาทราย อาํเภอเมือง มาจรดกบัท่อ
เมนเดิมของเทศบาลนครนครศรีฯ บริเวณสี�แยก
เบญจมฯ  (สาํนกัการประปา)

28,331,333.29                

ชื#อ - สกุล  ผู้ยืม

รวม

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สําหรับปี  สิ�นสุดวนัที#  30 กันยายน  2563

ชื#อ - สกุล  ผู้ยืม

รวม





หมายเหตุ  10   สินทรัพย์หมุนเวยีนอื�น ปี 2563 ปี 2562

                        -ค่าขายแบบแปลน -                  4,500.00         

รวม -                  4,500.00         

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปี  สิ.นสุดวนัที�  30  กันยายน  2563



หมายเหตุ 11  รายจ่ายค้างจ่าย  
  ปี 2563

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงิน

เงินงบประมาณ อุตสาหกรรมฯ งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างรั� ว โรงเรียนเทศบาลวดัทา้วโคตร (ปฐมวยั) 556,000.00              

เงินงบประมาณ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ เงินเดือน(ฝ่ายประจาํ) เงินเดือนพนกังาน เงินเดือนนางธิดารัตน์  เกลี�ยงเกลา ร.ร.สาธิตวดัเพชรจริก ( 1ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62) 330,960.00                 

เงินงบประมาณ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ เงินเดือน(ฝ่ายประจาํ) เงินเพิ�มตา่ง ๆ ของพนกังาน ค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือเงินเดือน นางธิดารัตน์ เกลี�ยงเกลา (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62) 67,200.00                   

เงินงบประมาณ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ เงินเดือน(ฝ่ายประจาํ) เงินวิทยฐานะ เงินวิทยะฐานะนางธิดารัตน์ เกลี�ยงเกลา ( 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62) 67,200.00                   

เงินงบประมาณ อุตสาหกรรมฯ งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน คา่ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง คา่ก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค ก่อสร้างยกระดบัถนนและทางเทา้ คสล.ถนนบ่ออ่าง (จากถนนศรีปราชญ ์ถึงถนนพฒันาการคูขวาง) 3,844,000.00           

เงินงบประมาณ อุตสาหกรรมฯ งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน คา่ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง คา่ก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค ปรับปรุงถนนผิวทางพาราแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต ถนนสะพานยาว (ซอยถิ�นอุทิศ-ถนนกะโรม) 1,070,000.00           

(ตั�งจ่ายรายการใหม่จากรายการที�  101)

เงินงบประมาณ อุตสาหกรรมฯ งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน คา่ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง อาคารตา่ง ๆ โครงการก่อสร้างอาคารศูนยฟ์ื� นฟสูุขภาพพฒันาศกัยภาพผูสู้งอายแุละศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน 15,878,000.00         

เงินงบประมาณ อุตสาหกรรมฯ งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน คา่ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง อาคารตา่ง ๆ ชดเชยค่า K (ก่อสร้างบ่อบาํบดันํ�าเสีย)  (งบปีฯ 50) 1,036,122.52           

เงินงบประมาณ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ เงินเดือน(ฝ่ายประจาํ) เงินเดือนพนกังาน เงินเดือนนางธิดารัตน์  เกลี�ยงเกลา ร.ร.สาธิตเพชรจริก (1 ก.ค. -30 ก.ย. 61) 82,740.00                

เงินงบประมาณ บริหารงานทั�วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ ติดตั�งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที�สาํหรับติดตั�งภายนอก 4,066,500.00           

อาคารสาํหรับใชใ้นงานรักษาความปลอดภยัทั�วไปตามรายการและรายละเอียดของ

เทศบาล จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 48 กลอ้ง 24 จุด ติดตั�งที�ชุมชนบ่ออ่าง ชุมชนท่ามอญ

ชุมนเพนียด ชุมชนตลาดแขก ชุมชนท่าโพธิK  ชุมชนท่าชา้ง ชุมชนตากสิน-วดัชะเมา 

และชุมชนป่าโล่ง

เงินงบประมาณ งานสาธารณสุข งานศูนยบ์ริการสาธารณสุข เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ) เงินเพิ�มตา่ง ๆ ของพนกังาน ค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับแพทย ์สาขาส่งเสริมพิเศษ 30,000.00                

เงินงบประมาณ งานสาธารณสุข งานศูนยบ์ริการสาธารณสุข เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ) เงินเพิ�มตา่ง ๆ ของพนกังาน เงินเพิ�มพิเศษสาํหรับแพทย ์ที�ไม่ทาํเวชปฏิบตัิ 70,000.00                

เงินงบประมาณ งานสาธารณสุข งานศูนยบ์ริการสาธารณสุข เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ) เงินเพิ�มตา่ง ๆ ของพนกังาน ค่าเบี�ยงเลี�ยงเหมาจ่ายสาํหรับเจา้หนา้ที�ที�ปฏิบตัิงานในหน่วยบริการสาธารณสุข 347,400.00              

เงินงบประมาณ งานสาธารณสุข งานศูนยบ์ริการสาธารณสุข เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ) เงินเพิ�มตา่ง ๆ ของพนกังาน ค่าเบี�ยเลี�ยงเหมาจ่ายสาํหรับเจา้หนา้ที�ปฏิบตัิงานในหน่วยบริการสาธารณสุข 30,600.00                

เงินงบประมาณ งานสาธารณสุข งานศูนยบ์ริการสาธารณสุข เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ) เงินเพิ�มตา่ง ๆ ของพนกังาน ค่าเบี�ยเลี�ยงเหมาจ่ายสาํหรับเจา้หนา้ที�ปฏิบตัิงานในหน่วยบริการสาธารณสุข 18,000.00                

เงินงบประมาณ งานสาธารณสุข งานศูนยบ์ริการสาธารณสุข เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ) เงินเพิ�มตา่ง ๆ ของพนกังาน ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานประเภทเงินเพิ�มสาํหรับตาํแหน่งที�มีเหตุพิเศษ ของผูป้ฏิบตัิงาน 9,500.00                  

ดา้นสาธารณสุข (พ.ต.ส.)

เงินงบประมาณ งานสังคมสงเคราะห์ งานสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ คา่ใชส้อย รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกบัการปฎิบตัิฯ โครงการส่งเสริมสุขภาพและพฒันาศกัยภาพของผูสู้งอายุ 247,800.00              

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปี  สิ"นสุดวนัที%  30  กนัยายน  2563

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



เงินงบประมาณ บริหารงานทั�วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ คา่ใชส้อย รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกบัการปฎิบตัิฯ จา้งที�ปรึกษาประเมินความพึงพอใจในการบริการสาธารณสุขของเทศบาล 50,000.00                

เงินงบประมาณ บริหารงานทั�วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ คา่ใชส้อย คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมบาํรุงระบบสื�อการเรียนรู้อาคารวีระไทยและอาคารเทิดไทร้าชินี 151,833.00              

เงินงบประมาณ บริหารงานทั�วไป งานบริหารทั�วไป คา่ใชส้อย คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม เปลี�ยนแผน่ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์และชุดจ่ายไฟของแผน่ควบคุมความเร็วรอบ 94,160.00                

มอเตอร์พร้อมติดตั�ง

เงินงบประมาณ เคหะและชุมชน งานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิ�งปฎิกูล คา่ใชส้อย คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม จา้งซ่อมรถยนตบ์รรทุกขยะ 6 ลอ้ ทบ.115 95,400.00                

เงินงบประมาณ เคหะและชุมชน งานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิ�งปฎิกูล คา่ใชส้อย คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม จา้งซ่อมรถบรรทุกติดตั�งเครน 6 ลอ้ ทบ.73 355,530.00              

เงินงบประมาณ เคหะและชุมชน งานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิ�งปฎิกูล คา่ใชส้อย คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม จา้งซ่อมรถแมค็โค VOLVO ทะเบียน 3027 นศ 287,300.00              

เงินงบประมาณ เคหะและชุมชน งานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิ�งปฎิกูล คา่ใชส้อย คา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม จา้งซ่อมรถแมค็โค JCB JS 200 ทะเบียน ตค 3732 นศ 61,560.00                

เงินงบประมาณ การศึกษา งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัการศึกษา คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน เครื�องปรับปากาศ ขนาด 24 บีทีย ูจาํนวน 1 เครื�อง 32,400.00                

เงินงบประมาณ การศึกษา งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัการศึกษา คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน ตูเ้หล็ก แบบ 4 ลิ�นชกั จาํนวน 4 ตู้ 22,000.00                

เงินงบประมาณ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน เครื�องปรับอากาศแบบแยกส่วนตั�งพื�น / แขวน 24000 บีทีย ูจาํนวน 1 เครื�อง 2,527,200.00           

เงินงบประมาณ สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขฯ คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์ เครื�องวดัและบนัทึกระดบัความเขม้แสงสวา่ง จาํนวน 1 เครื�อง 30,000.00                

เงินงบประมาณ สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขฯ คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์ เครื�องวดัอุณหภูมิแบบไม่สมัผสั (อินฟาเรด) จาํนวน 1 เครื�อง 4,900.00                  

เงินงบประมาณ รักษาความสงบภายใน งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนฯ คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑโ์รงงาน ตูช้าร์ตแบตเตอรี�  แรงดนัไฟฟ้า 220/50Hz กระแสชาร์ตสูงสุด 60A จาํนวน 1 เครื�อง 10,000.00                

เงินงบประมาณ อุตสาหกรรมฯ งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑก์่อสร้าง รถบดลอ้เหล็กคู่ ชนิดเดินตามเครื�องยนตด์ีเซล 4 จงัหวะ จาํนวน 1 คนั 800,000.00              

เงินงบประมาณ บริหารงานทั�วไป งานบริหารทั�วไป คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน ครุภณัฑส์าํนกังาน  ประกอบดว้ย 260,100.00              

1. เกา้อี�สาํนกังาน จาํนวน 19 ตวั  เป็นเงิน  88,720 บาท

2. ชั�นอเนกประสงค ์3 ชั�น  จาํนวน 2 ตวั  เป็นเงิน  2,000 บาท

3. ชุดโซฟารับแขกพร้อมโตะ๊กลาง จาํนวน 3 ชุด  เป็นเงิน 48,000 บาท

4. ตูเ้หลก็เกบ็เอกสารบานเลื�อนทึบ  จาํนวน  7 ตวั  เป็นเงิน  28,500 บาท

5. โคอมพิวเตอร์  เป็นเงิน  7,500 บาท

6. โตะ๊ทาํงาน  จาํนวน  9  ตวั  เป็นเงิน  68,380  บาท

7. โตะ๊อเนกประสงค ์ จาํนวน  2 ตวั  เป็นเงิน 17,000 บาท

เงินงบประมาณ บริหารงานทั�วไป งานบริหารทั�วไป คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน ครุภณัฑส์าํนกังาน  ประกอบดว้ย 41,900.00                

1. เกา้อี� บุนวม จาํนวน 8 ตวั  เป็นเงิน 19,400 บาท

2. ตูล้ิ�นชกั  จาํนวน 2 ตวั  เป็นเงิน 5,800 บาท

3. โตะ๊วางเครื�องพิมพ ์ จาํนวน 1 ตวั  เป็นเงิน 1,500 บาท

4. โตะ๊คอมพิวเตอร์ 2 ลิ�นชกั จาํนวน 1 ตวั เป็นเงิน 4,200 บาท

5. ตูเ้หล็ก  จาํนวน 2 ตู ้ เป็นเงิน 11,000 บาท

เงินงบประมาณ บริหารงานทั�วไป งานบริหารทั�วไป คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑก์ารเกษตร เครื�องปั� มนํ�าอตัโนมตัิ  จาํนวน 4 เครื�อง 42,780.00                



เงินงบประมาณ บริหารงานทั�วไป งานบริหารทั�วไป คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์  ประกอบดว้ย 38,200.00                

1. เครื�องพิมพ ์Multifunction จาํนวน 2 เครื�อง  เป็นเงิน  20,000 บาท

2. เครื�องพิมพเ์ลเซอร์  หรือ LED สี จาํนวน 2 เครื�อง  เป็นเงิน  15,000 บาท

3. เครื�องสแกนเนอร์ จาํนวน 1 เครื�อง  เป็นเงิน 3,200  บาท

เงินงบประมาณ การศาสนาวฒันธรรมฯ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที�ยว คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์  ประกอบดว้ย 52,000.00                

1. คอมพิวเตอร์สาํหรับงานสาํนกังาน จาํนวน 1 เครื�อง เป็นเงิน  17,000 บาท

2. เครื�องพิมพ ์Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จาํนวน 2 เครื�อง  เป็นเงิน 30,000 บาท

3. เครื�องสาํรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จาํนวน 2 เครื�อง เป็นเงิน 5,000 บาท

เงินงบประมาณ รักษาความสงบภายใน งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนฯ คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน เครื�องปรับปากาศแบบแยกส่วน แบบตั�งพื�นหรือแบบแขวน ขนาด 13000 บีทีย ูจาํนวน 2 เครื�อง 46,000.00                

เงินงบประมาณ สาธารณสุข งานโรงพยาบาล คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์ ชุดทนัตกรรมเคลื�อนที�พร้อมเกา้อี�สนามและโคมไฟ 65,000.00                

เงินงบประมาณ อุตสาหกรรมฯ งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน คา่ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง อาคารตา่ง ๆ โครงการก่อสร้างห้องพกัพนกังานขบัรถ 170,000.00              

เงินงบประมาณ อุตสาหกรรมฯ งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน คา่ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง คา่ก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค ก่อสร้างถนน คสล. และรางระบายนํ�า คสล. ซอยทุ่งข่า 8 (สาย B) 294,000.00              

เงินงบประมาณ อุตสาหกรรมฯ งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน คา่ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง คา่ก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค ก่อสร้างที�นั�งยกระดบั และทางเดินเชื�อมโครงสร้างเหลก็ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) 1,510,484.00           

เงินงบประมาณ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ เงินเดือน(ฝ่ายประจาํ) เงินเพิ�มตา่ง ๆ ของพนกังาน เงินเดือนนางธิดารัตน์ เกลี�ยงเกลา ร.ร.สาธิตเพชรจริก ตั�งแต่วนัที� 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 330,960.00              

เป็นเวลา 12 เดือน ๆ ละ 27,580 บาท

เงินงบประมาณ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ เงินเดือน(ฝ่ายประจาํ) เงินวิทยฐานะ เงินประจาํตาํแหน่งนอกเหนือเงินเดือน ตั�งแต่วนัที� 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 67,200.00                

เป็นเวลา 12 เดือน ๆ ละ 5,600 บาท

เงินงบประมาณ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ เงินเดือน(ฝ่ายประจาํ) เงินเพิ�มตา่ง ๆ ของพนกังาน เงินวิทยฐานะ ตั�งแต่วนัที� 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 เป็นเวลา 12 เดือน ๆ ละ 5,600 บาท 67,200.00                

เงินงบประมาณ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ คา่วสัดุ คา่อาหารเสริม (นม) ค่าอาหารเสริม(นม) สาํหรับโรงเรียนสงักดัเทศบาล งวดที� 2 งวดเดียว (งวดสุดทา้ย) 2,955,973.00           

เงินงบประมาณ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ คา่วสัดุ คา่อาหารเสริม (นม) ค่าอาหารเสริม(นม) สาํหรับโรงเรียนสงักดัเทศบาล งวดที� 3 5,751,824.88           

เงินงบประมาณ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ คา่วสัดุ คา่อาหารเสริม (นม) ค่าอาหารเสริม(นม) สาํหรับโรงเรียนสงักดั สพฐ. งวดที� 4 3,574,808.10           

เงินงบประมาณ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ คา่วสัดุ คา่อาหารเสริม (นม) ค่าอาหารเสริม(นม) สาํหรับโรงเรียนสงักดัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก งวดที� 1 , 2 และงวดที� 3(สุดทา้ย) 300,409.88              

เงินงบประมาณ อุตสาหกรรมฯ งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน คา่ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง คา่ก่อสร้างสิ�งสาธารณูปการ โครงการทาสีอาคารเรียน โรงเรียนวดัศาลามีชยั 570,000.00              

งบประมาณ อุตสาหกรรมฯ งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน คา่ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง คา่ก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภต ก่อสร้างถนน คสล. และรางระบายนํ�า คสล. ซอยชุมแสง 1/1 จากซอยชุมแสงไปทางทิศตะวนัออกจนสุดซอย 1,218,000.00           

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ คา่ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง คา่ก่อสร้างสิ�งสาธารณูปการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค ์โรเรียนเทศบาลวดัศาลามีชยั 2,871,000.00           

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ คา่ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง คา่ก่อสร้างสิ�งสาธารณูปการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค ์โรงเรียนเทศบาลวดัเสมาเมือง 2,934,000.00           

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ คา่ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง คา่ก่อสร้างสิ�งสาธารณูปการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค ์โรงเรียนเทศบาลวดัท่าโพธิK 5,013,000.00           

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ คา่ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง คา่ก่อสร้างสิ�งสาธารณูปการ ก่อสร้างทางเดินพร้อมหลงัคาโรงเรียนเทศบาลวดัเสมาเมือง 374,000.00              

60,823,145.38         รวม



หมายเหตุ 11  รายจ่ายค้างจ่าย  (ต่อ)

  ปี 2562

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 กาํจดัขยะมูลฝอยและสิ�งปฎิกูล ค่าใชส้อย รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบริการ ค่าจา้งเหมาบริการ  (งานกาํจดัขยะมูลฝอย)                            756,600.00 -                           

งบประมาณ เคหะและชุมชน สวนสาธารณะ ค่าใชส้อย รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบริการ จา้งเหมาบริการทาํความสะอาดห้องสุขาศาลานั�งพกัในสวนสมเด็จฯ -                           

งบประมาณ บริหารงานทั�วไป วางแผนสถิติและวิชาการ ค่าใชส้อย รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซี�งบริการ จา้งเหมาเอกชนทาํความสะอาดอาคารพิพิธภณัฑเ์มือง -                           

งบประมาณ บริหารงานทั�วไป วางแผนสถิติและวิชาการ ค่าใชส้อย รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซี�งบริการ จา้งเหมาเอกชนทาํความสะอาดอาคารอุทยานการเรียนรู้ -                           

งบประมาณ บริหารงานทั�วไป วางแผนสถิติและวิชาการ ค่าใชส้อย รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซี�งบริการ จา้งเหมาเอกชนตดัหญา้อาคารพิพิธภณัฑเ์มือง -                           

งบประมาณ บริหารงานทั�วไป วางแผนสถิติและวิชาการ ค่าใชส้อย รายจ่ายที�ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายอื�นๆ โครงการประชาสมัพนัธ์กิจกรรมของเทศบาล -                           

งบประมาณ บริหารงานทั�วไป วางแผนสถิติและวิชาการ ค่าใชส้อย รายจ่ายที�ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายอื�นๆ โครงการประชาสมัพนัธ์กิจกรรมของเทศบาล -                           

งบประมาณ บริหารงานทั�วไป วางแผนสถิติและวิชาการ ค่าใชส้อย รายจ่ายที�ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายอื�นๆ โครงการประชาสมัพนัธ์กิจกรรมของเทศบาล -                           

งบประมาณ สาธารณสุข โรงพยาบาล ค่าใชส้อย รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบริการ จา้งเหมาบริการซกัผา้เปื� อนผูป้่วยโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีฯ -                           

งบประมาณ สาธารณสุข โรงพยาบาล ค่าใชส้อย รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบริการ จา้งเหมาเจา้หนา้ที�รักษาความปลอดภยั รพ.เทศบาลนครศรีฯ -                           

งบประมาณ สาธารณสุข โรงพยาบาล ค่าใชส้อย รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบริการ จา้งเหมาบริการบาํรุงรักษาดูแลลิฟตข์อง รพ.เทศบาลนครศรีฯ -                           

งบประมาณ เคหะและชุมชน สวนสาธารณะ ค่าวสัดุ วสัดุการเกษตร จดัซื�ออาหารสตัว ์(อาหารสด)  จาํนวน  12  รายการ -                           

งบประมาณ บริหารงานทั�วไป วางแผนสถิติและวิชาการ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที� ไม่นอ้ยกวา่ 74 กลอ้ง 3,230,554.00           

งบประมาณ บริหารงานทั�วไป วางแผนสถิติและวิชาการ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ เพาเวอร์มิกเซอร์ จาํนวน 1 เครื�อง -                           

งบประมาณ บริหารงานทั�วไป วางแผนสถิติและวิชาการ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ ชุดลาํโพง MIX PA  จาํนวน 1ชุด -                           

งบประมาณ บริหารงานทั�วไป วางแผนสถิติและวิชาการ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน ตูบ้านเลื�อนกระจก 4 ฟตุ  จาํนวน 2 ตู้ -                           

งบประมาณ บริหารงานทั�วไป วางแผนสถิติและวิชาการ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน ตูบ้านเลื�อนทึบ 4 ฟตุ  จาํนวน 2 ตู้ -                           

งบประมาณ บริหารงานทั�วไป วางแผนสถิติและวิชาการ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน ชุดโซฟาบุหนงัขาไม ้ใชใ้น CLP จาํนวน 1 ชุด -                           

งบประมาณ บริหารงานทั�วไป วางแผนสถิติและวิชาการ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน แท่นบรรยายใชใ้น CLP  จาํนวน 1 แท่น -                           

งบประมาณ บริหารงานทั�วไป วางแผนสถิติและวิชาการ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เครื�องพิมพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จาํนวน 1 เครื�อง -                           



งบประมาณ สาธารณสุข บริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื�น ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์ ชุดดูดจ่ายสารละลายปริมาณนอ้ย -                           

งบประมาณ สาธารณสุข บริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื�น ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์ ชุดดูดจ่ายสารละลายปริมาณนอ้ย -                           

งบประมาณ สร้างความเขม้แขง็ฯ ส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ เครื�องขยายเสียงลอ้ลากขนาด 12 นิ�ว  จาํนวน 1 เครื�อง -                           

งบประมาณ สร้างความเขม้แขง็ฯ ส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ เลนส์ Sigma 18-200  จาํนวน 1 ตวั -                           

งบประมาณ สร้างความเขม้แขง็ฯ ส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ เครื�องสูบนํ�าชนิดเทเลอร์ลากจูงแบบหอยโข่ง -                           

งบประมาณ สร้างความเขม้แขง็ฯ ส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 48 กลอ้ง 24 จุด 4,066,500.00           

งบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค ปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ถ.ราชดาํเนิน,ตีเส้นจราจร -                           

งบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค ปรับปรุงถนนแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต ถ.ราชดาํเนินจากวดัทา้วโคตร-สี�แยกศาลามีชยั -                           

งบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค ปรับปรุงทางเทา้คอนกรีตพิมพล์าย ถ.ราชดาํเนิน 5,869,900.00           

งบประมาณ สาธารณสุข โรงพยาบาล ค่าที�ดนและสิ�งก่อสร้าง ค่าบาํรุงรักษาและปรับปรุงฯ ปรับปรุงงานก่อสร้างโรงจอดรถ -                           

งบประมาณ สาธารณสุข โรงพยาบาล ค่าที�ดนและสิ�งก่อสร้าง ค่าบาํรุงรักษาและปรับปรุงฯ ปรับปรุงห้องผูป้่วยบริเวณชั�น 2 และ 3 โรงพยาบาลเทศบาลนครศรีฯ -                           

งบประมาณ สาธารณสุข โรงพยาบาล ค่าที�ดนและสิ�งก่อสร้าง ค่าบาํรุงรักษาและปรับปรุงฯ ปรับปรุงห้องเวชทะเบียนบริเวณชั�น 1 โรงพยาบาลเทศบาลนครศรีฯ -                           

งบประมาณ ศาสนาวฒันธรรมฯ กีฬาและนนัทนาการ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน เครื�องดูดฝุ่ นพร้อมอุปกรณ์  จาํนวน  1  เครื�อง -                           

งบประมาณ ศาสนาวฒันธรรมฯ ศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิ�น ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน เครื�องดูดฝุ่ นพร้อมอุปกรณ์  จาํนวน  1  เครื�อง -                           

งบประมาณ ศาสนาวฒันธรรมฯ ศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิ�น ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน โตะ๊ประชุม  จาํนวน 20 ตวั -                           

งบประมาณ ศาสนาวฒันธรรมฯ ศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิ�น ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน ชุดรับแขกไม ้ จาํนวน 1 ชุด -                           

งบประมาณ ศาสนาวฒันธรรมฯ ศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิ�น ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน โตะ๊กราบพระ  จาํนวน 2 ชุด 5,200.00                  

งบประมาณ ศาสนาวฒันธรรมฯ ศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิ�น ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน โตะ๊หมู่บูชา  ไมส้กั  จาํนวน 1 ชุด 8,500.00                  

งบประมาณ บริหารงานทั�วไป บริหารทั�วไป ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง อาคารต่าง ๆ ปรับปรุงหลงัคาอาคารหอประชุมเมือง สวนสมเด็จฯ 5,350,000.00           

งบประมาณ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค ก่อสร้างอาคารเรียนปฐมวยั  โรงเรียนเทศบาลวดัทา้วโคตร 16,156,000.00         

งบประมาณปี 2562

เงินรายได้ (5)

งบประมาณ งบกลาง งบกลาง งบกลาง เงินสาํรองจ่าย จา้งซ่อมแซมตูค้วบคุมสญัญาณไฟจราจรพร้อมโคมไฟจราจร 477,000.00              

งบประมาณ งบกลาง งบกลาง งบกลาง เงินสาํรองจ่าย จา้งตีเส้นจราจรบริเวณหนา้โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 239,000.00              

งบประมาณ งบกลาง งบกลาง งบกลาง เงินสาํรองจ่าย สีจราจรพร้อมอุปกรณ์ จาํนวน 6 รายการ 203,760.00              

งบประมาณ สาธารณสุข งานโรงพยาบาล เงินเดือน เงินเพิ�มต่างๆ เงินเพิ�มสาํหรับแพทย ์ทนัตแพทย ์และเภสชัร ปฏิบตัิงานในหน่วยบริการ 60,000.00                

งบประมาณ สาธารณสุข งานโรงพยาบาล เงินเดือน เงินเพิ�มต่างๆ ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานประเภทเงินเพิ�มสาํหรับตาํแหน่งที�มีเหตุพิเศษ(พ.ต.ส.) 157,500.00              

งบประมาณ สาธารณสุข งานโรงพยาบาล เงินเดือน เงินเพิ�มต่างๆ ค่าเบี�ยเลี�ยงจา้งเหมาจ่ายสาํหรับ จนท.ปฏิบตัิงานในหน่วยบริการสาธารณสุข 308,000.00              

งบประมาณ สาธารณสุข งานโรงพยาบาล เงินเดือน เงินเพิ�มต่างๆ ค่าเบี�ยเลี�ยงเหมาจ่ายสาํหรับเจา้หนา้ที�ปฏิบตัิงานในหน่วยบริการสาธารณสุข 35,600.00                

งบประมาณ สาธารณสุข งานศูนย?บริหารสาธารณสุข เงินเดือน เงินเพิ�มต่างๆ ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานประเภทเงินเพิ�ม (พ.ต.ส.) (ศูนยบ์ริการสาธารณสุข) 9,500.00                  

งบประมาณ สาธารณสุข งานศูนย?บริหารสาธารณสุข เงินเดือน เงินเพิ�มต่างๆ ค่าเบี�ยเลี�ยงเหมาจ่ายสาํหรับเจา้หนา้ที�ปฏิบตัิงานในหน่วยบริการสาธารณสุข 18,000.00                



งบประมาณ บริหารงานทั�วไป บริหารทั�วไป ค่าใชส้อย รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบริการ ค่าจา้งเหมาบริการงานบริหารทั�วไป 370,320.00              

งบประมาณ การรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ ค่าใชส้อย รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบริการ ค่าจา้งเหมาบริการงานเทศกิจ 215,100.00              

งบประมาณ การศาสนาวฒันธรรมฯ งานวิชาการวางแผนฯ ค่าใชส้อย รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบริการ ค่าจา้งเหมาบริการงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที�ยว 24,400.00                

งบประมาณ บริหารงานทั�วไป วางแผนสถิติและวิชาการ ค่าใชส้อย รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบริการ ค่าจา้งเหมาบริการงานวางแผนสถิติและวิชาการ 552,130.00              

งบประมาณ บริหารงานทั�วไป บริหารงานคลงั ค่าใชส้อย รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบริการ ค่าจา้งเหมาบริการงานบริหารงานคลงั 446,500.00              

งบประมาณ การรักษาความสงบภายใน ป้องกนัฝ่ายพลเรือนฯ ค่าใชส้อย รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบริการ ค่าจา้งเหมาบริการงานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั 776,380.00              

งบประมาณ การศึกษา บริหารทั�วไปเกี�ยวกบัการศึกษา ค่าใชส้อย รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบริการ ค่าจา้งเหมาบริการงานบริหารงานทั�วไปเกี�ยวกบัการศึกษา 103,000.00              

งบประมาณ การศึกษา ศึกษาไม่กาํหนดระดบั ค่าใชส้อย รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบริการ ค่าจา้งเหมาบริการงานศึกษาไม่กาํหดนระดบั 27,700.00                

งบประมาณ การศาสนาวฒันธรรมฯ กีฬาและนนัทนาการ ค่าใชส้อย รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบริการ ค่าจา้งเหมาบริการงานกีฬาและนนัทนาการ 50,300.00                

งบประมาณ การศาสนาวฒันธรรมฯ ศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิ�น ค่าใชส้อย รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบริการ ค่าจา้งเหมาบริการงานศาสนาวฒันธรรมฯ 81,000.00                

งบประมาณ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ ค่าใชส้อย รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบริการ ค่าจา้งเหมาบริการงานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 1,258,400.00           

งบประมาณ สงัคมสงเคราะห์ สวสัดิการสงัคมฯ ค่าใชส้อย รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบริการ ค่าจา้งเหมาบริการงานสวสัดิการสงัคมฯ 80,100.00                

งบประมาณ สร้างความเขม้แขง็ฯ ส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ ค่าใชส้อย รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบริการ ค่าจา้งเหมาบริการงานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ฯ 152,640.00              

งบประมาณ สาธารณสุข งานโรงพยาบาล ค่าใชส้อย รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบริการ ค่าจา้งเหมาบริการงานโรงพยาบาล 2,132,850.00           

งบประมาณ เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ค่าใชส้อย รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบริการ ค่าจา้งเหมาบริการงานไฟฟ้าถนน 140,600.00              

งบประมาณ เคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ ค่าใชส้อย รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบริการ ค่าจา้งเหมาบริการงานสวนสาธารณะ 706,300.00              

งบประมาณ เคหะและชุมชน งานบาํบดันํ�าเสีย ค่าใชส้อย รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบริการ ค่าจา้งเหมาบริการงานบาํบดันํ�าเสีย 101,400.00              

งบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา บริหารทั�วไปเกี�ยวกบัอุตสาหกรรม ค่าใชส้อย รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบริการ ค่าจา้งเหมาบริการงานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัอุตสาหกรรมฯ 51,720.00                

งบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงสร้างพื�นฐาน ค่าใชส้อย รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบริการ ค่าจา้งเหมาบริการงานก่อสร้างโครงการพื�นฐาน 588,440.00              

งบประมาณ สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขฯ ค่าใชส้อย รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบริการ ค่าจา้งเหมาบริการงานบริการสาธารณสุขฯ 263,400.00              

งบประมาณ เคหะและชุมชน กาํจดัขยะมูลฝอยและสิ�งปฎิกูล ค่าใชส้อย รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบริการ ค่าจา้งเหมาบริการงานกาํจดัขยะและสิ�งปฏิกูล 2,141,600.14           

งบประมาณ การพาณิชย์ งานตลาดสด ค่าใชส้อย รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบริการ ค่าจา้งเหมาบริการงานตลาดสด 81,000.00                

งบประมาณ เคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ ค่าใชส้อย รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบริการ จา้งเหมาบริการทาํความสะอาดห้องสุขา ศาลานั�งพกัในสวนสมเด็จฯ 18,536.00                

งบประมาณ บริหารงานทั�วไป วางแผนสถิติและวิชาการ ค่าใชส้อย รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบริการ จา้งเหมาเอกชนทาํความสะอาดอาคารพิพิธภณัฑเ์มือง 35,000.00                

งบประมาณ บริหารงานทั�วไป วางแผนสถิติและวิชาการ ค่าใชส้อย รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบริการ จา้งเหมาเอกชนทาํความสะอาดอาคารอุทยานการเรียนรู้ 35,000.00                

งบประมาณ บริหารงานทั�วไป วางแผนสถิติและวิชาการ ค่าใชส้อย รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบริการ จา้งเหมาเอกชนตดัหญา้อาคารพิพิธภณัฑเ์มือง 10,000.00                

งบประมาณ บริหารงานทั�วไป วางแผนสถิติและวิชาการ ค่าใชส้อย รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบริการ โครงการประชาสมัพนัธ์กิจกรรมของเทศบาล 20,000.00                

งบประมาณ บริหารงานทั�วไป บริหารงานคลงั ค่าใชส้อย รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบริการ จา้งเหมาบนัทึกขอ้มูลที�ดินและสิ�งปลูกสร้าง 157,500.00              

งบประมาณ สาธารณสุข งานโรงพยาบาล ค่าใชส้อย รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบริการ จา้งเหมาบริการซกัผา้เปื� อนผูป้่วยโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีฯ 52,950.00                

งบประมาณ สาธารณสุข งานโรงพยาบาล ค่าใชส้อย รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบริการ จา้งเหมาบริการประกอบและบริการอาหารผูป้่วย รพ.เทศบาลนครศรีฯ 322,812.00              

งบประมาณ สาธารณสุข งานโรงพยาบาล ค่าใชส้อย รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบริการ จา้งเหมาเจา้หนา้ที�รักษาความปลอดภยั รพ.เทศบาลนครศรีฯ 28,820.00                



งบประมาณ สาธารณสุข งานโรงพยาบาล ค่าใชส้อย รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบริการ จา้งเหมาบริการดูแลบาํรุงรักษาลิฟตอ์าคาร รพ.เทศบาลนครศรีฯ 10,650.00                

งบประมาณ สาธารณสุข งานโรงพยาบาล ค่าใชส้อย รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบริการ จา้งเหมาปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลนครนครรีฯ 233,500.00              

งบประมาณ บริหารงานทั�วไป บริหารทั�วไป ค่าใชส้อย รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบริการ จา้งทาํความสะอาดหอประชุมเมือง  เดือน ก.ย.62 39,990.00                

งบประมาณ บริหารงานทั�วไป บริหารทั�วไป ค่าใชส้อย รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบริการ จา้งทาํความสะอาดอาคารสาํนกังาน เดือน ก.ย.62 51,400.00                

งบประมาณ บริหารงานทั�วไป บริหารทั�วไป ค่าใชส้อย รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบริการ จา้งเหมาบริการดูแลบาํรุงรักษาลิฟตอ์าคารโรงจอดรถ 5 ชั�น 38,841.00                

งบประมาณ เคหะและชุมชน กาํจดัขยะมูลฝอยและสิ�งปฎิกูล ค่าใชส้อย รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบริการ จา้งเหมาดูแลรักษาลิฟตต์ลาดสดเทศบาล (คูขวาง) "มิตซูบิชิ" 1 ชุด 38,841.00                

งบประมาณ เคหะและชุมชน กาํจดัขยะมูลฝอยและสิ�งปฎิกูล ค่าใชส้อย รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบริการ โครงการจา้งตดัหญา้โดยเอกชน   เขต 1 37,900.00                

งบประมาณ เคหะและชุมชน กาํจดัขยะมูลฝอยและสิ�งปฎิกูล ค่าใชส้อย รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบริการ โครงการจา้งตดัหญา้โดยเอกชน   เขต 2 37,900.00                

งบประมาณ เคหะและชุมชน กาํจดัขยะมูลฝอยและสิ�งปฎิกูล ค่าใชส้อย รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบริการ โครงการจา้งตดัหญา้โดยเอกชน   เขต 3 37,900.00                

งบประมาณ เคหะและชุมชน กาํจดัขยะมูลฝอยและสิ�งปฎิกูล ค่าใชส้อย รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบริการ โครงการจา้งตดัหญา้โดยเอกชน   เขต 5 41,000.00                

งบประมาณ บริหารงานทั�วไป บริหารทั�วไป ค่าใชส้อย ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมเครื�องปรับอากาศ 254,850.00              

งบประมาณ บริหารงานทั�วไป บริหารงานคลงั ค่าใชส้อย ค่าบาํรุงรักษาและปรับปรุงฯ ซ่อมแซมหลงัคา ผา้เพดาน กระจกหนา้ต่าง อาคารเรียน 1,4,5 และอาคารเรียน 78,000.00                

อนุบาล โรงเรียนเทศบาลวดัเสมาเมือง

งบประมาณ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ ค่าใชส้อย ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมแซมผา้เพดานหลงัคาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กชุมชนตากสิน - ชะเมา 11,400.00                

งบประมาณ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ ค่าใชส้อย ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมแซมอาคารโรงเรียนเทศบาลวดัศาลามีชยั 410,000.00              

งบประมาณ การศาสนาวฒันธรรมฯ ศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิ�น ค่าใชส้อย รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบริการ จา้งเหมาทาํหมรับโชวพ์ร้อมร่วมขบวนแห่หมรับ โครงการจดังานรเพณีบุญสารท 244,140.00              

เดือนสิบ

งบประมาณ การศาสนาวฒันธรรมฯ กีฬาและนนัทนาการ ค่าใชส้อย รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบริการ จดัซื�ออุปกรณ์กีฬา จาํนวน 37 รายการ โครงการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา 140,369.00              

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�น

งบประมาณ สงัคมสงเคราะห์ สวสัดิการสงัคมฯ ค่าใชส้อย รายจ่ายเกี�ยวเนื�องฯ จา้เหมาทาํอาหารกลางวนัสาํหรับผูสู้งอายโุครงการส่งเสริมสุขภาพและพฒันา 51,450.00                

ศกัยภาพผูสู้งอายุ

งบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน ค่าใชส้อย รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบริการ จา้เหมาเครื�องจกัร (รถแมบค็โฮ) เพื�อขดุลอกวชัพืชและปรับดินบริเวณคลองทุ่งปรัง 307,000.00              

ไปทางทิศเหนือถึงบริเวณวดัโคกธาตุ

งบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน ค่าใชส้อย รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบริการ จา้เหมาเครื�องจกัร (รถแมบค็โฮ) เพื�อขดุลอกวชัพืชและปรับระดบัดินบริเวณหนา้ 430,500.00              

โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีฯ

งบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน ค่าใชส้อย รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบริการ จา้เหมาเครื�องจกัร (รถแมบค็โฮ) เพื�อขดุลอกวชัพืชและปรับระดบัดินบริเวณคลอง 370,500.00              

ป่าหลา้ วดัโคกธาตุ ไปทางทิศตะวนัออก ถึงบริเวณสุดเขตเทศบาลนครนครศรีฯ

งบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน ค่าใชส้อย รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบริการ จา้งเหมาเครื�องจกัร (รถแบคโฮ) เพื�อขดุลอกวชัพืชและปรับระดบัดินบริเวณสะพาน 290,500.00              

คลองสวนหลวงในทางทิศตะวนัออกถึงบริเวณสุดเขตเทศบาลนครนครศรีฯ

งบประมาณ เคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ ค่าวสัดุ วสัดุการเกษตร จดัซื�ออาหารสตัว ์(อาหารสด)  จาํนวน  12  รายการ 135,000.00              

งบประมาณ เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ค่าวสัดุ วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ จดัซื�อวสัดุไฟฟ้า จาํนวน 21 รายการร 470,370.00              



งบประมาณ บริหารงานทั�วไป บริหารงาน ค่าวสัดุ วสัดุคอมพิวเตอร์ จดัซื�อวสัดุคอมพิวเตอร์ 7 รายการ 65,429.00                

งบประมาณ การรักษาความสงบภายใน ป้องกนัภยัฝ่ายพเรือนฯ ค่าวสัดุ วสัดุเครื�องแต่งกาย จดัซื�อวสัดุเครื�องแต่งกาย จาํนวน 3 รายการ 166,200.00              

งบประมาณ บริหารงานทั�วไป บริหารทั�วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน เกา้อี�ทาํงานบุหนงั ทา้วแขนไม ้ขาไม ้2 แฉก 14,900.00                

งบประมาณ บริหารงานทั�วไป บริหารทั�วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน พดัลมติดฝาผนงั ขนาดใบพดั 18 นิ�ว 18,000.00                

งบประมาณ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ ค่าครุภณัฑ์ การศึกษา โต ๊- เกา้อี�นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา จาํนวน 1,050 ชุด โรงเรียนสงักดัเทศบาล 1,659,000.00           

งบประมาณ การศึกษา งานรดบัก่อนวยัเรียนฯ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑด์นตรีและนาฏศิลป์ เครื�องดนตรีดุริยางค ์7 รายการ โรงเรียนเทศบาลวดัท่าโพธิK 476,000.00              

งบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน ค่าครุภณัฑ์ ก่อสร้าง รถบรรทุกติดตั�งเครนไฮโดรลิค จาํนวน 1 คนั 3,300,000.00           

งบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เครื�องคอมพิวเตอร์ สาํหรับงานประมวลผลแบบที� 1 (จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 30,000.00                

19 นิ�ว) จาํนวน 1 เครื�อง

งบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เครื�องสาํรองไฟฟ้า ขนาด 800 AV จาํนวน 3 เครื�อง 7,500.00                  

งบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ สแกนเนอร์ หนา้กวา้ง 36 นิ�ว มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่นอ้ยกวา่ 79,000.00                

งบประมาณ 600 dpi จาํนวน 1 เครื�อง

งบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เครื�องพิมพเ์ลเซอร์หรือ LED ขาวดาํ Network แบบที� 1 (28 หนา้/นาที) จาํนวน1 เครื�อง 8,900.00                  

งบประมาณ เคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑก์ารเกษตร เครื�องตดัหญา้แบบขอ้แขง็เครื�องยนตข์นาดไม่นอ้ยกวา่ 1.4 แรงมา้ ปริมาตรกระบอก 189,000.00              

สูบไม่นอ้ยกวา่ 30 ซีซี พร้อมใบมีด จาํนวน 20 เครื�อง

หมวดค่าที+ดนิและสิ+งก่อสร้าง (5)

งบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน ค่าที�ดินฯ ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรั� ว โรงเรียนเทศบาลวดัทา้วโคตร (ปฐมวยั) 620,000.00              

งบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน ค่าที�ดินฯ ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างทางเดินมีหลงัคา โรงเรียนสาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก 610,000.00              

งบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน ค่าที�ดินฯ ก่อสร้างสิ�งสาธารณูปการ ต่อเติมอาคารเรียน 1 ชั�น4 โรงเรียนเทศบาลวดัมเหยงค์ 500,000.00              

งบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน ค่าที�ดินฯ ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค ก่อสร้างบ่อพกัพร้อมติดตั�งเครื�องสูบนํ�าและท่อส่งนํ�า ซอยนายแหยม 1,470,000.00           

งบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน ค่าที�ดินฯ ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค ก่อสร้างรางระบายนํ�า คสล. ซอยเขตสาํราญ 949,000.00              

งบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน ค่าที�ดินฯ ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค ก่อสร้างรางระบายนํ�า คสล. ซอยดิ�งดง 274,000.00              

งบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน ค่าที�ดินฯ ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค ปรับปรุงถนนผิวทางพาราแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต  ถนนศรีธรรมโศก จุดเริ�มตน้ - 3,170,000.00           

โครงการจากบริเวณซอยศรีธรรมโศก 2 ถึง สี�แยกระตูชยัใต้

งบประมาณ เคหะและชุมชน งานไฟฟ้า ค่าที�ดินฯ ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค เปลี�ยนหลอดไฟแสงสวา่ง (สามแยกท่านม่วง-ราเมศวร์),(ประตูขาว-สามแยกท่าด่าน) 1,700,000.00           

(วงเวียนศรีทวี-ราชดาํเนิน)

งบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน ค่าที�ดินฯ ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค ก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลทค์อนกรีตพร้อมทางเทา้ถนนมุมป้อม 785,000.00              

งบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน ค่าที�ดินฯ ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค ก่อสร้างปูยางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีตถนนโคกธาตุ และรางระบายนํ�า คสล. (ฝั�งทิศใต)้ 749,790.00              

งบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน ค่าที�ดินฯ ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค ก่อสร้างปูยางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีตถนนประตูโพธิK 479,960.00              

งบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน ค่าที�ดินฯ ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค ก่อสร้างปูยางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีตพร้อมยกฝาท่อ 25 ฝา ซอยทวีสิทธิK 370,173.00              

งบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน ค่าที�ดินฯ ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค ก่อสร้างผนงักนัดินถนน สท.ธาํรง 500,000.00              



เงินอุดหนุนทั+วไป (6)

หมวดเงินเดือน (6)

งบประมาณ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ เงินเดือน เงินเดือน เงินเดือนนางธิดารัตน์  เกลี�ยงเกลา ร.ร.สาธิตวดัเพชรจริก ( 1ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62) 465,360.00              

หมวดค่าใช้สอย (6)

งบประมาณ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ ค่าใชส้อย รายจ่ายเกี�ยวเนื�องฯ ค่าใชจ้่ายในการพฒันาการบริหารจดัการศึกษาของ อปท. โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 3,714,850.00           

ในการพฒันาทอ้งถิ�น (SBMLD)

งบประมาณ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ ค่าใชส้อย รายจ่ายเกี�ยวเนื�องฯ โครงการจดัตั�งศูนยก์ารเรียนรู้ในสถานศึกษา 1,600,000.00           

หมวดค่าวสัดุ (6)

งบประมาณ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ ค่าวสัดุ อาหารเสริม(นม) ค่าอาหารเสริม (นม) (โรงเรียนสงักดัเทศบาล งวดที� 1-2 และ งวดที� 3 (งวดสุดทา้ย) ) 7,949,789.10           

งบประมาณ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ ค่าวสัดุ อาหารเสริม(นม) ค่าอาหารเสริม (นม) (โรงเรียนสงักดั สพฐ.งวด1- 2 และ งวดที� 3 งวดสุดทา้ย) 4,890,813.30           

งบประมาณ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ ค่าวสัดุ อาหารเสริม(นม) ค่าอาหารเสริม (นม) (ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก งวดที� 1-2 และงวดที� 3 งวดสุทา้ย) 299,607.12              

หมวดค่าครุภณัฑ์ (6)

งบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน ค่าครุภณัฑ์ ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและต่อเติมส่วนรับประทานอาหาร ศพด.ประตูลอด 1,920,000.00           

งบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน ค่าครุภณัฑ์ ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค ก่อสร้างถนนปูยางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต ซอยไสเจริญ 2,827,700.00           

งบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน ค่าครุภณัฑ์ ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค ก่อสร้างยกระดบัถนนและทางเทา้ คสล.ถนนบ่ออ่าง (จากถนนศรีปราชญ ์ถึงถนน 6,045,000.00           

พฒันาการคูขวาง)

งบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน ค่าครุภณัฑ์ ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค ก่อสร้างยกระดบัถนนและทางเทา้ คสล. ถนนประตูขาว (จากถนนศรีปราชญ ์ถึง 4,670,000.00           

ถนนพฒันาการคูขวาง)

งบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน ค่าครุภณัฑ์ ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค ปรับปรุงถนนผิวทางพาราอสฟัลทต์ิกคอนกรีต ซอยโภคนิวศน์ จากถนนกะโรม 3,229,100.00           

ถึงถนนชลประทาน 4 ขวา)

งบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน ค่าครุภณัฑ์ ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค ปรับปรุงถนนผิวทางพาราแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต ถนนสะพานยาว จุดเริ�มตน้ 10,826,000.00         

โครงการจากหนา้วดัศรีทวีถึงถนนกะโรม

งบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน ค่าครุภณัฑ์ อาคารต่าง ๆ โครงการก่อสร้างอาคารศูนยฟ์ื� นฟูสุขภาพพฒันาศกัยภาพผูสู้งอายแุละศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน 20,000,000.00         

หมวดค่าที+ดนิและสิ+งก่อสร้าง (6)

งบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน ค่ที�ดินฯ ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค ก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายนํ�าซอยคลองห้วย 2 1,045,000.00           

งบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน ค่ที�ดินฯ ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค ก่อสร้างถนน คสล. และรางระบายนํ�า คสล. หลงัอาคารพาณิชย์ 1,504,000.00           

งบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน ค่ที�ดินฯ ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค ก่อสร้างท่อระบาบนํ�า คสล.ซอยราชนิคม 7 1,095,000.00           

งบประมาณ อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน ค่ที�ดินฯ ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค ก่อสร้างปูยางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีตถนนพานยม 600,000.00              

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย  หมวดค่าใช้สอย

อุดหนุน การศึกษา งนระดบัก่อนวยัเรียนฯ ค่าใชส้อย โครงการพฒันาระบบการศึกษาฯ ค่าจา้งพฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององคก์ารปกครอง 3,850,000.00           



เฉพาะกิจ ส่วนทอ้งถิ�น เพื�อเขา้สู่ประเทศไทย 4.0 งวดที� 1 และงวดที� 2 (งวดสุดทา้ย)

งบประมาณ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง ค่าบาํรุงรักษาและปรับปรุงฯ ปรับปรุงห้องนํ�าผูห้ญิงอาคารเรียน 2 ชั�น 2 โรงเรียนเทศบาลวดัเสาธงทอง -                           

งบประมาณ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง ค่าบาํรุงรักษาและปรับปรุงฯ ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายนอกอาคารบริหาร 2 ชั�น โรงเรียนนานาชาติ -                           

งบประมาณ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง ค่าบาํรุงรักษาและปรับปรุงฯ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงคโ์รงเรียนเทศบาลวดัท่าโพธิK -                           

งบประมาณ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง ค่าบาํรุงรักษาและปรับปรุงฯ ค่าจา้งปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กชุมชนเพชรจริก -                           

งบประมาณ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง ค่าบาํรุงรักษาและปรับปรุงฯ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก -                           

งบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค ก่อสร้างอาคารศาลานั�งพกัผูโ้ดยสาร ริมทางเทา้สี�แยกเบญจมราชูทิศ -                           

อุดหนุนเฉพาะกิจ การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนฯ ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค ์โรงเรียนนานาชาติ เทศบาลนครศรีฯ -                           

146,825,847.18       รวม







-                     



หมายเหตุ 12 ฎกีาค้างจ่าย

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงิน

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั�วไป งานบริหารทั�วไป ค่าใชส้อย รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ� งบริการ ค่าจา้งเหมาปฏิบตัิงาน 413,153.34                   

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั�วไป งานวางแผนสถิติและวชิาการ ค่าใชส้อย  - รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ� งบริการ ค่าจา้งเหมาปฏิบตัิงาน 583,556.43                   

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั�วไป งานบริหารงานคลงั ค่าใชส้อย  - รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ� งบริการ ค่าจา้งเหมาปฏิบตัิงาน 410,953.30                   

เงินงบประมาณ แผนงานรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ ค่าใชส้อย  - รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ� งบริการ ค่าจา้งเหมาปฏิบตัิงาน 224,900.00                   

เงินงบประมาณ แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนฯ ค่าใชส้อย  - รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ� งบริการ ค่าจา้งเหมาปฏิบตัิงาน 745,980.00                   

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัการศึกษา ค่าใชส้อย  - รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ� งบริการ ค่าจา้งเหมาปฏิบตัิงาน 101,000.00                   

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมฯ ค่าใชส้อย  - รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ� งบริการ ค่าจา้งเหมาปฏิบตัิงาน 1,466,776.48                

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กาํหนดระดบั ค่าใชส้อย  - รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ� งบริการ ค่าจา้งเหมาปฏิบตัิงาน 35,500.00                     

เงินงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื�น ค่าใชส้อย  - รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ� งบริการ ค่าจา้งเหมาปฏิบตัิงาน 307,663.33                   

เงินงบประมาณ แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ค่าใชส้อย  - รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ� งบริการ ค่าจา้งเหมาปฏิบตัิงาน 87,300.00                     

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ค่าใชส้อย  - รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ� งบริการ ค่าจา้งเหมาปฏิบตัิงาน 124,700.00                   

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ ค่าใชส้อย  - รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ� งบริการ ค่าจา้งเหมาปฏิบตัิงาน 676,500.00                   

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิ�งปฏิกูล ค่าใชส้อย  - รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ� งบริการ ค่าจา้งเหมาปฏิบตัิงาน 2,567,940.00                

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบาํบดันํB าเสีย ค่าใชส้อย  - รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ� งบริการ ค่าจา้งเหมาปฏิบตัิงาน 85,800.00                     

เงินงบประมาณ แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน ค่าใชส้อย  - รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ� งบริการ ค่าจา้งเหมาปฏิบตัิงาน 120,220.00                   

เงินงบประมาณ แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ งานกีฬาและนนัทนาการ ค่าใชส้อย  - รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ� งบริการ ค่าจา้งเหมาปฏิบตัิงาน 34,100.00                     

เงินงบประมาณ แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิ�น ค่าใชส้อย  - รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ� งบริการ ค่าจา้งเหมาปฏิบตัิงาน 96,900.00                     

เงินงบประมาณ แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ งานวชิาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที�ยว ค่าใชส้อย  - รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ� งบริการ ค่าจา้งเหมาปฏิบตัิงาน 16,400.00                     

เงินงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัอุตสาหกรรมและโยธา ค่าใชส้อย  - รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ� งบริการ ค่าจา้งเหมาปฏิบตัิงาน 51,420.00                     

เงินงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืBนฐาน ค่าใชส้อย  - รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ� งบริการ ค่าจา้งเหมาปฏิบตัิงาน 554,940.00                   

เงินงบประมาณ แผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด ค่าใชส้อย  - รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ� งบริการ ค่าจา้งเหมาปฏิบตัิงาน 100,500.00                   

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

สําหรับปีสิ%นสุดวนัที' 30 กนัยายน 2563

ปี 2563



2

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงิน

8,806,202.88          

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงิน

-                          

ปี 2562

รวม

รวม



3

1,407,663.07           



4



หมายเหตุ  13  เงินรับฝาก

ลาํดับที� บัญชีเงินรับฝาก ปี 2563 ปี 2562

1 เงินรับฝาก - ภาษีหกั ณ ที�จ่าย 889,495.34          857,454.05         

2 เงินรับฝาก - ภ.บ.ท. 5% 4,308.88              5,664.63             

3 เงินรับฝาก - ค่าหลกัประกนัซอง 3,780.00              707,780.00         

4 เงินรับฝาก - เงินประกนัสัญญา 8,289,841.35       6,756,906.45      

5 เงินรับฝาก - เงินประกนัสังคม 62,584.00            23,189.00           

6 เงินรับฝาก - เงินรอคืนจงัหวดั (ค่าเช่าบา้น) 909,104.69          1,269,769.69      

7 เงินรับฝาก - เงินรอคืนจงัหวดั (ค่าศึกษาบุตร) 1,133,352.00       614,491.00         

8 เงินรับฝาก - เงินรอคืนจงัหวดั (บาํเหน็จบาํนาญ) 313,212.72          277,632.89         

9 เงินรับฝาก - เงินรอคืนจงัหวดั (เงิน ชคบ.) 212,256.82          57,464.52           

10 เงินรับฝากอื�นๆ  - ชดใชค่้าเสียหาย 194,500.00          134,500.00         

11 เงินรับฝากอื�นๆ  - ค่าเช่าอาคารพาณิชย ์ 62,993.50            57,671.00           

12 เงินรับฝากอื�น ๆ   (ค่าซ่อมรถทะเบียน บร 5515) 7,500.00              7,500.00             

13 เงินรับฝากอื�นๆ  - ค่ามดัจาํค่าเช่าพื>นที�ทุ่งท่าลาด -                      600,000.00         

14 เงินรับฝากอื�นๆ  - ค่าปรับผิดสัญญาเช่าอาคาร 1,835.50              1,835.50             

15 เงินรับฝากอื�น - ชดใชค่้าเสียหายต่อบุคคลภายนอก 10,000.00            10,000.00           

16 เงินรับฝากอื�นๆ  - เงินค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัสวนสมเด็จฯ 84 8,930.40              14,930.40           

17 เงินรับฝากอื�นๆ  - เงินค่าประกนัอุบติัเหตุความเสียหายต่อบุคคลภายนอก (ศาลาที�พกัผูโ้ ดยสาร) 40,000.00            20,000.00           

18 เงินรับฝากอื�นๆ  - เงินบูรณะหลกัเมือง   (ประจาํ) 3,707,851.53       3,652,573.78      

19 เงินรับฝากอื�นๆ  - เงินบูรณะหลกัเมือง  (ออมทรัพย)์ 6,258,283.54       4,943,093.04      

20 เงินรับฝากอื�นๆ  - เงินบูรณะหลวงพ่อเงิน 223,385.70          223,385.70         

21 เงินรับฝากอื�นๆ  - ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบบาํบดันํ>าเสีย 6,451,088.50       6,451,088.50      

22 เงินรับฝากอื�นๆ  - ค่ารักษาพยาบาล สปสช. 55,866.00            -                      

23 เงินรับฝากอื�นๆ  - เงินรับฝากค่าหลกัประกนัซอง 9,000.00              -                      

24 เงินรับฝากอื�นๆ  - เงินโ ครงการ -  EP 2,223.90              61,623.90           

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปี  สิ'นสุดวนัที�  30  กนัยายน  2563



ลาํดับที� บัญชีเงินรับฝาก ปี 2563 ปี 2562

25 เงินรับฝากอื�นๆ  - เงินกูโ้ ครงการสินเชื�อสวสัดิการขา้ราชการ 27,300.00            -                      

26 เงินรับฝากอื�นๆ  - เงินประกนัสังคม 89.00                   -                      

27 เงินรับฝากอื�นๆ  - เงินช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั 105,071.00          105,071.00         

28 เงินรับฝากอื�นๆ  - กองทุนพุทธภูมิทุ่งท่าลาด (ออมทรัพย)์ 180,878.37          179,527.53         

29 เงินรับฝากอื�นๆ  - ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 12,000.00            12,000.00           

30 เงินรับฝากอื�นๆ  - ค่าเช่าแผงตลาดรายเดือน 3,665.00              1,825.00             

31 เงินรับฝากอื�นๆ  - โ ครงการอาหารกลางวนั 5,984,244.43       102,000.00         

32 เงินรับฝากอื�นๆ  - เงินสมทบ กบท. 48,746.00            48,746.00           

33 เงินรับฝากอื�นๆ  - ค่าปรับผิด พ.ร.บ. รักษาความสะอาด 50% 1,625.00              1,150.00             

34 เงินรับฝากอื�นๆ  - ภาษีป้าย 1,404.30              -                      

35 เงินรับฝากอื�นๆ  - เงินค่าโ อนแผง 153,500.00          153,500.00         

36 เงินรับฝากอื�นๆ  - เงินรางวลัการบริหารจดัการที�ดี -                      352.63                

37 เงินรับฝากอ่นๆ  - ภาษีโ รงเรือนและที�ดิน 8,607.00              -                      

38 เงินรับฝากอื�นๆ  - ค่าติดตั>งเสาไฟฟ้าและโ คมไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณถนนดา้นหนา้โ รงบาํบดันํ>าเสีย 500.00                 -                      

39 เงินรับฝากอื�นๆ  - ค่าธรรมเนียมสมคัรสอบพนกังานจา้ง 7,600.00              -                      

40 เงินรับฝากอื�นๆ  - โ ครงการคดักรองโ รคติดเชื>อไวรัสในสถานที�กลุ่มเสี�ยง 16,000.00            -                      

รวม 35,402,624.47     27,352,726.21    



หมายเหตุ  14   เจ้าหนี�เงนิกู้
  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     

  ปี  2562

เลขที� ลงวนัที�

ธนาคารกรุงไทย อาคารตลาดสดใหม่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 125,958,587.00    100028312234 27-เม.ย.-52 48,746,787.92     พ.ศ.2567

ธนาคารกรุงไทย ก่อสร้างหอ้งเยน็ในโรงฆ่าสตัว ์พร้อมปรับปรุงโรงฆ่าสตัว์ 5,500,000.00        1000366342 6-ส.ค.-53 544,794.93          พ.ศ.2563

131,458,587.00    49,291,582.85     

ชื�อเจ้าหนี� โครงการที�ขอกู้ จํานวนเงนิที�ขอกู้
สัญญากู้เงนิ

เงนิต้นค้างชําระ ปีสิ�นสุดสัญญา

จํานวนเงนิที�ขอกู้
สัญญากู้เงนิ

เงนิต้นค้างชําระ

รวม

โครงการที�ขอกู้

รวม

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

สําหรับปี  สิ�นสุดวนัที�  30 กันยายน  2563

ปีสิ�นสุดสัญญาชื�อเจ้าหนี�



หมายเหตุ  15   เงินสะสม

เงนิสะสม  ยอดยกมาวันที�  1  ตุลาคม  2562 385,417,245.28    330,298,674.96    

รายรับจริงสูงกวา่รายจ่ายจริง 69,465,154.24    49,916,924.55   

หกั   15 %  ของรายรับจริงสูงกวา่รายจ่ายจริง -                      -                     

(เงินทุนสาํรองเงินสะสม) (10,419,773.14) (7,487,538.68)

บวก รับจริงสูงกวา่รายจ่ายจริงหลงัหักเงินทุนสาํรองเงินสะสม 59,045,381.10    42,429,385.87     

รับคืนเงินสะสมระหวา่งปี 232,562.05         26,571.00             

ชาํระหนี/ เงินกู้ 11,044,794.93    11,112,000.00     

รายจ่ายคา้งจ่ายเหลือจ่าย 14,839,969.79    5,874,048.93        

รายการปรับปรุงเงินสะสมระหวา่งปี 3,033.00             -                        

หัก จ่ายขาดเงินสะสม (87,148,515.09) (4,304,435.48)

รายการปรับปรุงเงินสะสมระหวง่ปี -                      (1,982,774.22) (19,000.00) 55,118,570.32      

เงนิสะสม  ณ  30  กันยายน  2563 383,434,471.06    385,417,245.28    

เงนิสะสม  30 กันยายน 2563  ประกอบด้วย ปี  2563 ปี  2562

1 หุน้ในโรงพิมพส่์วนทอ้งถิ7น 1,000.00               1,000.00               

2 เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) 72,559,839.05      68,679,353.75      

3 ลูกหนี/ ค่าภาษี 3,595,483.27        4,872,551.19        

4 ลูกหนี/  - รายไดอื้7น ๆ 324,878.00           146,870.00           

6 ทรัพยสิ์นเกิดจากเงินกูที้7ชาํระหนี/แลว้

(ผลต่างระหวา่งทรัพยสิ์นเกิดจากเงินกูแ้ละเจา้หนี/ เงินกู)้ 118,011,799.08    106,967,004.15    

7 เงินสะสมที7สามารถนาํไปใชไ้ด้ 188,941,471.66    204,750,466.19    

รวม 383,434,471.06    รวม 385,417,245.28    

ปี  2563 ปี  2562

ทั/งนี/   ไดรั้บอนุมติัใหจ่้ายเงินสะสมที7อยูร่ะหวา่งดาํเนินการจาํนวน 14,155,776.00      49,737,000.00      

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป  ตามรายละเอียดแนบทา้ยหมายเหตุ  15

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปี  สิ.นสุดวันที�  30 กันยายน  2563

ปี  2562ปี  2563



รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ  15.1   เงนิสะสม

 ปี  2563

จาํนวนเงนิ ยงัไม่ได้

ที$ได้รับอนุมตัิ ก่อหนี&
ค่าที�ดินฯ ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค     2. ปรับปรุงภูมืทศัน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 620,000.00                620,000.00          620,000.00             

ค่าที�ดินฯ ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค วางท่อเมนรองถนนกะโรม (สี�แยกเทวบุรี-สี�แยกเบญจมฯ) 2,612,000.00             -                       2,612,000.00          2,612,000.00       

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่     1. จดัซื9อครุภณัฑห์อ้งเรียนอจัฉริยะ 4,650,000.00             -                       4,650,000.00          4,650,000.00       

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

ค่าที�ดินฯ ก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค - ปรับปรุงคอสะพาน ค.ส.ล. คลองหว้ย 500,000.00                399,500.00          399,500.00             -                       

ค่าที�ดินฯ ก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค - ปรับปรุงฝาบ่อพกัท่อระบายนํ9 าจากสะพานสวนหลวง-ที�ทาํการไปรษณีย์ 1,020,000.00             840,276.00          840,276.00             -                       

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

ค่าที�ดินฯ ก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค - ก่อสร้างท่อลอดเหลี�ยมถนนพฒันาการคูขวาง 5,458,000.00             4,277,000.00       4,277,000.00          -                       

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

 ปี  2562

จาํนวนเงนิ ยงัไม่ได้

ที$ได้รับอนุมตัิ ก่อหนี&

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง ซื9อรถบรรทุกขยะ,ตูค้อนเทนเนอร์บรรทุกขยะ 13,900,000.00           -                       13,900,000.00        13,900,000.00     

ค่าที�ดินฯ ก่อสร้าง / ซ่อมแซม วางท่อเมนรอง 9,421,300.00             -                       9,421,300.00          9,421,300.00       

คงเหลือ

คงเหลือเบิกจ่ายแล้ว

รวม

หมวด ประเภท โครงการ ก่อหนี&ผูกพนั

เบิกจ่ายแล้ว

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

สําหรับปี  สิ&นสุดวนัที$  30  กันยายน  2563

หมวด ประเภท โครงการ ก่อหนี&ผูกพนั



2

จาํนวนเงนิ ยงัไม่ได้

ที$ได้รับอนุมตัิ ก่อหนี&
คงเหลือเบิกจ่ายแล้วหมวด ประเภท โครงการ ก่อหนี&ผูกพนั

ค่าที�ดินฯ ก่อสร้าง ปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลทต์ิกถนนพฒันาการทุ่งปรัง 15,859,000.00           -                       15,859,000.00        15,859,000.00     

ค่าที�ดินฯ ปรับปรุงและซ่อมแซม ปรับปรุงซ่อมแซมโรงฆ่าสตัว์ 5,559,700.00             -                       5,559,700.00          5,559,700.00       

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ เครื�องพ่นหมอกควนั จาํนวน 2เครื�อง 118,000.00                -                       118,000.00             118,000.00          

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ เครื�องพน่หมอกควนัขนาดใหญ่ ชนิดติดตั9งรถยนต ์จาํนวน 1 เครื�อง 485,000.00                -                       485,000.00             485,000.00          

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ เครื�องพ่นฝอยละเอียด(ULV) ชนิดไฟฟ้าแบบมือ จาํนวน 63 เครื�อง 2,394,000.00             -                       2,394,000.00          2,394,000.00       

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง รถยนตด์ูดสิ�งปฏิกูล ชนิด 6 ลอ้ 1 คนั 2,000,000.00             -                       2,000,000.00          2,000,000.00       

49,737,000.00           -                       49,737,000.00        49,737,000.00     รวม



3



4



รายการ/หมวด
รวมจ�ายจาก

เงินงบประมาณ

รวมจ�ายจาก

เงินอุดหนุนระบุ

วัตถุประสงค�/เฉพาะกิจ

ปรับปรุงโดย

ใบผ�าน
รวม

แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

00110

แผนงานสาธารณสุข

00220

แผนงานสังคม

สงเคราะห�

00230

แผนงานเคหะและ

ชุมชน

00240

แผนงานสร.างความ

เข.มแข็งของชุมชน

00250

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

00260

แผนงาน

อุตสาหกรรมและการ

โยธา

00310

แผนงานการพาณิชย�

00330

รายจ�าย

งบกลาง 151,150,030.34 78,169,606.96 11,044,774.35 240,364,411.65 - - - - - - - -

เงินเดือน (ฝ"ายการเมือง) 8,394,100.00 - - 8,394,100.00 8,394,100.00 - - - - - - -

เงินเดือน (ฝ"ายประจํา) 397,262,657.06 - - 397,262,657.06 27,258,996.33 45,781,783.48 - 15,731,020.00 3,838,064.48 700,330.33 12,020,649.11 229,130.00

ค)าตอบแทน 10,814,099.20 10,951,743.31 - 21,765,842.51 4,285,946.45 1,972,979.85 - 1,484,152.50 541,840.00 - 1,270,244.90 -

ค)าใช/สอย 249,527,075.84 - (59,554.20) 249,467,521.64 31,043,894.04 8,158,495.08 1,825,665.68 55,816,320.95 4,905,378.99 7,772,650.43 8,289,957.40 1,244,100.00

ค)าวัสดุ 87,591,541.08 437,976.00 - 88,029,517.08 18,950,835.70 6,552,328.00 437,976.00 17,428,496.94 298,636.70 199,450.00 8,824,685.40 72,794.00

ค)าสาธารณูปโภค 18,962,515.33 - (1,219.67) 18,961,295.66 5,146,785.89 4,003,320.72 - 2,464,877.87 19,549.96 69,509.86 165,768.78 1,235,072.28

ค)าครุภัณฑ9 30,904,275.00 279,000.00 - 31,183,275.00 8,743,590.00 3,276,560.00 - 1,012,500.00 1,259,425.00 83,500.00 1,824,500.00 -

ค)าที่ดินและสิ่งก)อสร/าง 9,281,484.00 19,931,850.00 - 29,213,334.00 - - - - - - 18,021,334.00 -

รายจ)ายอื่น - - - - - - - - - - - -

เงินอุดหนุน 27,729,120.00 - - 27,729,120.00 - 560,000.00 - - - - - -

รวมจ�าย 991,616,897.85 109,770,176.27 10,984,000.48 1,112,371,074.60 103,824,148.41 70,305,467.13 2,263,641.68 93,937,368.26 10,862,895.13 8,825,440.62 50,417,139.59 2,781,096.28

รายรับ

ภาษีอากร 22,966,167.63 - - 22,966,167.63 - - - - - - - -

ค)าธรรมเนียม ค)าปรับ และใบอนุญาต 39,808,509.11 - - 39,808,509.11 - - - - - - - -

รายได/จากทรัพย9สิน 12,733,117.94 - - 12,733,117.94 - - - - - - - -

รายได/จากสาธารณูปโภคและการ

พาณิชย9
11,795,818.09 - - 11,795,818.09 - - - - - - - -

รายได/เบ็ดเตล็ด 2,013,330.82 - - 2,013,330.82 - - - - - - - -

รายได/จากทุน 155,000.00 - - 155,000.00 - - - - - - - -

ภาษีจัดสรร 350,680,264.98 - - 350,680,264.98 - - - - - - - -

เงินอุดหนุนทั่วไป 631,913,844.00 - - 631,913,844.00 - - - - - - - -

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค9/เฉพาะ

กิจ
- 109,770,176.27 - 109,770,176.27 - - - - - - - -

รวมรับ 1,072,066,052.57 109,770,176.27 - 1,181,836,228.84 - - - - - - - -

69,465,154.24

1,200,000,000.00 - -

677,570,000.00 - -

- - -

50,000.00 - -

372,000,000.00 - -

13,176,000.00 - -

1,600,500.00 - -

35,867,500.00 - -

18,036,000.00 - -

- 27,169,120.00

1,200,000,000.00 32,658,913.87 496,130,551.98

86,337,200.00 - 11,192,000.00

81,700,000.00 - -

10,000.00 - -

30,756,000.00

23,564,100.00 386,008.42 5,470,401.88

41,048,550.00 7,842,400.00 7,140,800.00

292,658,200.00 12,833,580.13 117,577,478.94

106,200,700.00 1,172,797.50 34,091,516.84

428,484,250.00 9,912,670.32 281,790,013.01

167,179,400.00

14,572,600.00 511,457.50 11,699,221.31

- -

9,189,000.00 - -

รายงานการดําเนินงานป;งบประมาณ 2563

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

งบแสดงผลการดําเนินงานจ�ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต�วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

ประมาณการ

แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

00120

แผนงานการศึกษา

00210

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

(นายไสว  เขียวจันทร9)(นายชาคร  ไอยศูรย9)

ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู/อํานวยการส)วนพัฒนารายได/  รักษาราชการแทน

(นางจงดี  โปณะทอง)

ผู/อํานวยการสํานักการคลัง

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน







แผนงานงบกลาง

00410

240,364,411.65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

240,364,411.65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-















รายการ/หมวด
รวมจ�ายจาก

เงินงบประมาณ

รวมจ�ายจาก

เงินอุดหนุนระบุ

วัตถุประสงค�/เฉพาะกิจ

ปรับปรุงโดย

ใบผ�าน
รวม รยมจ�ายจากเงินสะสม รวม

แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

00110

แผนงานสาธารณสุข

00220

แผนงานสังคม

สงเคราะห�

00230

แผนงานเคหะและ

ชุมชน

00240

แผนงานสร.างความ

เข.มแข็งของชุมชน

00250

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

00260

แผนงาน

อุตสาหกรรมและการ

โยธา

00310

แผนงานการพาณิชย�

00330

แผนงานงบกลาง

00410

รายจ�าย

งบกลาง 151,150,030.34 78,169,606.96 11,044,774.35 240,364,411.65 240,364,411.65 - - - - - - - - 240,364,411.65

เงินเดือน (ฝ"ายการเมือง) 8,394,100.00 - - 8,394,100.00 763,100.00 9,157,200.00 9,157,200.00 - - - - - - - -

เงินเดือน (ฝ"ายประจํา) 397,262,657.06 - - 397,262,657.06 11,225,166.17 408,487,823.23 29,645,577.53 50,071,720.24 - 17,216,694.00 4,214,289.48 765,450.33 13,177,590.86 250,140.00 -

ค)าตอบแทน 10,814,099.20 10,951,743.31 - 21,765,842.51 1,366,782.50 23,132,625.01 5,000,076.45 2,162,994.85 - 1,654,867.50 624,340.00 - 1,393,844.90 - -

ค)าใช/สอย 249,527,075.84 - (59,554.20) 249,467,521.64 2,244.00 249,469,765.64 31,046,138.04 8,158,495.08 1,825,665.68 55,816,320.95 4,905,378.99 7,772,650.43 8,289,957.40 1,244,100.00 -

ค)าวัสดุ 87,591,541.08 437,976.00 - 88,029,517.08 88,029,517.08 18,950,835.70 6,552,328.00 437,976.00 17,428,496.94 298,636.70 199,450.00 8,824,685.40 72,794.00 -

ค)าสาธารณูปโภค 18,962,515.33 - (1,219.67) 18,961,295.66 18,961,295.66 5,146,785.89 4,003,320.72 - 2,464,877.87 19,549.96 69,509.86 165,768.78 1,235,072.28 -

ค)าครุภัณฑ9 30,904,275.00 279,000.00 - 31,183,275.00 47,497,770.00 78,681,045.00 8,743,590.00 6,239,530.00 - 31,248,500.00 1,259,425.00 83,500.00 15,177,500.00 - -

ค)าที่ดินและสิ่งก)อสร/าง 9,281,484.00 19,931,850.00 - 29,213,334.00 26,293,452.42 55,506,786.42 496,000.00 - - - - - 31,004,060.42 12,814,726.00 -

รายจ)ายอื่น - - - - - - - - - - - - - -

เงินอุดหนุน 27,729,120.00 - - 27,729,120.00 27,729,120.00 - 560,000.00 - - - - - - -

รวมจ�าย 991,616,897.85 109,770,176.27 10,984,000.48 1,112,371,074.60 87,148,515.09 1,199,519,589.69 108,186,203.61 77,748,388.89 2,263,641.68 125,829,757.26 11,321,620.13 8,890,560.62 78,033,407.76 15,616,832.28 240,364,411.65

รายรับ

ภาษีอากร 22,966,167.63 - - 22,966,167.63 - - - - - - - - -

ค)าธรรมเนียม ค)าปรับ และใบอนุญาต 39,808,509.11 - - 39,808,509.11 - - - - - - - - -

รายได/จากทรัพย9สิน 12,733,117.94 - - 12,733,117.94 - - - - - - - - -

รายได/จากสาธารณูปโภคและการ

พาณิชย9
11,795,818.09 - - 11,795,818.09 - - - - - - - - -

รายได/เบ็ดเตล็ด 2,013,330.82 - - 2,013,330.82 - - - - - - - - -

รายได/จากทุน 155,000.00 - - 155,000.00 - - - - - - - - -

ภาษีจัดสรร 350,680,264.98 - - 350,680,264.98 - - - - - - - - -

เงินอุดหนุนทั่วไป 631,913,844.00 - - 631,913,844.00 - - - - - - - - -

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค9/เฉพาะ

กิจ
- 109,770,176.27 - 109,770,176.27 - - - - - - - - -

รวมรับ 1,072,066,052.57 109,770,176.27 - 1,181,836,228.84 - - - - - - - - -

69,465,154.24

- - -

1,200,000,000.00 - -

372,000,000.00 - -

677,570,000.00 - -

1,600,500.00 - -

50,000.00 - -

18,036,000.00 - -

13,176,000.00 - -

81,700,000.00 - -

35,867,500.00 - -

1,200,000,000.00 33,608,636.13 497,656,129.68

10,000.00 - -

30,756,000.00 - 27,169,120.00

41,048,550.00 7,842,400.00 8,086,600.00

86,337,200.00 - 11,192,000.00

106,200,700.00 1,172,797.50 34,091,516.84

23,564,100.00 386,008.42 5,470,401.88

14,572,600.00 552,777.50 11,743,723.81

292,658,200.00 12,833,580.13 117,577,478.94

9,189,000.00 - -

428,484,250.00 10,821,072.58 282,325,288.21

167,179,400.00 - -

รายงานการดําเนินงานป;งบประมาณ 2563

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

งบแสดงผลการดําเนินงานจ�ายจากเงินรายรับและเงินสะสม

ตั้งแต�วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

ประมาณการ

แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

00120

แผนงานการศึกษา

00210

ผู/อํานวยการสํานักการคลัง

(นายชาคร  ไอยศูรย9)

ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

นายไสว  เขียวจันทร9)

ผู/อํานวยการส)วนพัฒนารายได/ รักษาราชการแทน

(นางจงดี  โปณะทอง)














