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เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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  เขต/อําเภอ เมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80000

พื้นที่ 22.56 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 98,810 คน
ชาย 46,567 คน

หญิง 52,243 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการ
และแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 437,223,385.54 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 910,240,802.21 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 109,617,667.55 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 12 โครงการ รวม 
22,652,019.31 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 29 โครงการ รวม 12,708,775.13 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 17,246,880.73 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 1,075,243,091.96 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 31,162,028.25 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 33,711,187.16 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 18,801,050.41 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 1,130,516.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 4,896,683.12 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 235,500.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 353,142,720.03 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 632,163,406.99 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 144,746,593.96 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จํานวน 967,488,559.37 บาท ประกอบด้วย



งบกลาง จํานวน 190,002,027.27 บาท

งบบุคลากร จํานวน 352,877,724.74 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 376,926,771.76 บาท

งบลงทุน จํานวน 20,256,955.60 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 27,425,080.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 133,486,006.80 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ จํานวน 97,260,220.86 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 25,029,250.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



ประเภทกิจการประปา  กิจการประปา

79,091,500.04                 

71,807,319.50                 

54,182,395.42                 

-

-

183,529,515.91               

27,578,776.19                 

79,185,971.04                 

-                               

ประเภทกิจการสธานธนานุบาล  กิจการสถานธนานุบาล

37,034,710.82                 

5,016,385.14                  

43,234,815.60                 

-

30,313,870.28                 

-

-

22,491,980.94                 

254,477,100.00               

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2564

รายรับจริง

รายจ่ายจริง

กู้เงินจากธนาคาร/อ่ืนๆ

ยืมเงินสะสม

ก าไรสะสม

เงินสะสม

ทุนส ารองเงินสะสม

เงินฝากธนาคาร

เงินสะสม

ทุนส ารองเงินสะสม

เงินฝากธนาคาร

ทรัพย์รับจ าน า

ทรัพย์รับจ าน า

รายรับจริง

รายจ่ายจริง

กู้เงินจากธนาคาร/อ่ืนๆ

ยืมเงินสะสม

ก าไรสะสม



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 31,162,028.25 96,600,000.00 100,500,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

33,711,187.16 36,558,000.00 39,457,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 18,801,050.41 18,050,000.00 18,736,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย์

1,130,516.00 12,200,000.00 11,900,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 4,896,683.12 3,100,500.00 3,400,500.00

หมวดรายได้จากทุน 235,500.00 366,400.00 1,000,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 89,936,964.94 166,874,900.00 174,994,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 353,142,720.03 388,000,000.00 392,400,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

353,142,720.03 388,000,000.00 392,400,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 632,163,406.99 645,125,100.00 703,756,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

632,163,406.99 645,125,100.00 703,756,000.00

รวม 1,075,243,091.96 1,200,000,000.00 1,271,150,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 190,002,027.27 220,791,000.00 222,098,800.00

งบบุคลากร 352,877,724.74 467,434,420.00 481,403,200.00

งบดําเนินงาน 376,926,771.76 411,197,180.00 448,497,700.00

งบลงทุน 20,256,955.60 70,679,000.00 79,960,300.00

งบเงินอุดหนุน 27,425,080.00 29,888,400.00 39,180,000.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 10,000.00 10,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 967,488,559.37 1,200,000,000.00 1,271,150,000.00



รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

2563 2564 2565 2566

ค่าจ้าหน่ายน ้าจากมาตรวัดน ้า 75,499,147.77 73,720,917.63    78,340,000.00    78,390,000.00

ค่าบริการประจ้าเดือน 2,980,658.00 3,035,459.00      3,000,000.00      3,000,000.00

ค่าจ้าหน่ายน ้าจากท่อธาร 80,220.00 42,095.00        100,000.00        100,000.00

เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา 798,577.92 925,813.78      1,000,000.00      1,000,000.00

ค่าจ้าหน่ายสินค้า 824,336.00 1,012,942.00      1,100,000.00      1,100,000.00

ดอกเบี ย 381,678.28 0.00 0.00 0.00

ดอกเบี ยเงินฝากธนาคาร 381,678.28 291,126.67        400,000.00        400,000.00

รายได้เบ็ดเตล็ด 11,504.00 63,145.96          10,000.00          10,000.00

เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 0.00 0.00          50,000.00 0.00

80,576,121.97 79,091,500.04 84,000,000.00 84,000,000.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

2563 2564 2565 2566

16,555,791.02 17,489,387.61 18,106,400 17,145,000

8,616,376.97 7,942,958.00 8,537,000 9,584,000

47,368,632.98 45,744,114.08 49,941,000 50,168,400

3,864,138.32 630,859.81 7,255,430 6,660,850

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 10,000 10,000

76,404,939.29 71,807,319.50 83,849,830.00 83,568,250.00

ค าแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (ประปา)

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ

งบกลาง

งบบุคลากร

งบด้าเนินงาน

รวมรายรับ

รายรับ
รายรับจริง ประมาณการ

หมวดรายได้

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอ่ืน

รวมรายจ่าย

รายจ่าย
รายจ่ายจริง



รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

2563 2564 2565 2566

ดอกเบ้ียรับจ ำน ำ 35,145,122.75    31,702,502.50    42,000,000.00    42,000,000.00    

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพย์หลุดจ ำน ำ 6,148,430.00     5,262,764.00     6,300,000.00     6,300,000.00     

ดอกเบ้ีย 52,539.08         0.00 0.00 0.00

ดอกเบ้ียเงินฝำกธนำคำร 52,539.08         69,444.32         150,000.00        150,000.00        

รำยได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 2,000.00           2,000.00           

เงินท ำนุบ ำรุงท้องถ่ิน ร้อยละ 30 10,297,416.09    9,982,797.80     10,200,000.00    9,900,000.00     

ทุนด ำเนินกำรของสถำนธนำนุบำล ร้อยละ 50 17,162,360.16    16,637,996.34    17,000,000.00    16,500,000.00    

บ ำเหน็จรำงวัล ร้อยละ 20 6,864,944.06     6,655,198.53     6,800,000.00     6,600,000.00     

75,670,812.14  70,310,703.49  82,452,000.00  81,452,000.00  

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

2563 2564 2565 2566

3,999,353.37     1,704,455.40     17,832,000.00       17,805,000.00

2,142,000.00     2,386,620.00     4,405,000.00          4,405,000.00

1,661,099.79     2,378,222.38     4,327,000.00          4,140,000.00

98,255.00         122,700.00        0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

34,521,920.31    33,481,292.67    34,201,000.00       33,201,000.00

42,422,628.47 40,073,290.45 60,765,000.00 59,551,000.00

งบบุคลำกร

งบด ำเนินงำน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบรำยจ่ำยอ่ืน

รวมรายจ่าย

หมวดรายได้

รวมรายรับ

รายจ่าย
รายจ่ายจริง ประมาณการ

งบกลำง

หมวดรายได้อ่ืน

ค าแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (สถานธนานุบาล)

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายรับ
รายรับจริง ประมาณการ



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 115,599,500

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 35,313,600

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 567,159,300

แผนงานสาธารณสุข 87,839,100

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3,237,400

แผนงานเคหะและชุมชน 100,646,900

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 13,499,400

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 11,399,900

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 110,270,400

แผนงานการพาณิชย์ 4,085,700

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 222,098,800

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 1,271,150,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 222,098,800 222,098,800
    งบกลาง 222,098,800 222,098,800

หน้า : 1/11



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 28,860,600 5,610,300 16,427,000 738,100 51,636,000
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 9,857,200 0 0 0 9,857,200

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 19,003,400 5,610,300 16,427,000 738,100 41,778,800

งบดําเนินงาน 31,550,300 20,981,400 9,929,600 204,000 62,665,300
    ค่าตอบแทน 2,209,300 625,000 2,587,400 114,000 5,535,700

    ค่าใช้สอย 9,696,000 15,813,400 5,907,200 50,000 31,466,600

    ค่าวัสดุ 15,845,000 1,295,000 1,410,000 40,000 18,590,000

    ค่าสาธารณูปโภค 3,800,000 3,248,000 25,000 0 7,073,000

งบลงทุน 52,000 885,900 350,300 0 1,288,200
    ค่าครุภัณฑ์ 52,000 885,900 350,300 0 1,288,200

งบรายจ่ายอื่น 10,000 0 0 0 10,000
    รายจ่ายอื่น 10,000 0 0 0 10,000

รวม 60,472,900 27,477,600 26,706,900 942,100 115,599,500

หน้า : 2/11



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานเทศกิจ
งานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย
รวม

งบบุคลากร 3,030,200 13,606,400 16,636,600
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,030,200 13,606,400 16,636,600

งบดําเนินงาน 5,324,200 11,195,600 16,519,800
    ค่าตอบแทน 414,200 665,600 1,079,800

    ค่าใช้สอย 4,840,000 8,810,000 13,650,000

    ค่าวัสดุ 70,000 1,230,000 1,300,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 490,000 490,000

งบลงทุน 72,300 2,084,900 2,157,200
    ค่าครุภัณฑ์ 72,300 2,084,900 2,157,200

รวม 8,426,700 26,886,900 35,313,600

หน้า : 3/11



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานระดับมัธยมศึกษา
งานศึกษาไม่กําหนด

ระดับ
รวม

งบบุคลากร 7,448,000 272,910,800 41,390,200 867,100 322,616,100
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 7,448,000 272,910,800 41,390,200 867,100 322,616,100

งบดําเนินงาน 2,434,600 184,759,900 17,674,700 1,541,000 206,410,200
    ค่าตอบแทน 639,600 453,300 0 50,000 1,142,900

    ค่าใช้สอย 1,480,000 145,167,000 17,674,700 1,426,000 165,747,700

    ค่าวัสดุ 315,000 34,796,600 0 65,000 35,176,600

    ค่าสาธารณูปโภค 0 4,343,000 0 0 4,343,000

งบลงทุน 0 293,000 0 0 293,000
    ค่าครุภัณฑ์ 0 293,000 0 0 293,000

งบเงินอุดหนุน 0 37,840,000 0 0 37,840,000
    เงินอุดหนุน 0 37,840,000 0 0 37,840,000

รวม 9,882,600 495,803,700 59,064,900 2,408,100 567,159,300

หน้า : 4/11



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานโรงพยาบาล
งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

รวม

งบบุคลากร 1,867,900 51,860,900 3,026,500 3,935,300 60,690,600
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,867,900 51,860,900 3,026,500 3,935,300 60,690,600

งบดําเนินงาน 1,002,000 17,110,900 6,278,400 373,600 24,764,900
    ค่าตอบแทน 182,000 10,068,600 298,400 313,600 10,862,600

    ค่าใช้สอย 190,000 2,637,300 5,327,000 60,000 8,214,300

    ค่าวัสดุ 630,000 4,405,000 250,000 0 5,285,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 0 403,000 0 403,000

งบลงทุน 228,500 665,100 150,000 0 1,043,600
    ค่าครุภัณฑ์ 228,500 665,100 150,000 0 1,043,600

งบเงินอุดหนุน 0 0 0 1,340,000 1,340,000
    เงินอุดหนุน 0 0 0 1,340,000 1,340,000

รวม 3,098,400 69,636,900 9,454,900 5,648,900 87,839,100

หน้า : 5/11



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 3,120,000 3,120,000
    ค่าใช้สอย 3,120,000 3,120,000

งบลงทุน 117,400 117,400
    ค่าครุภัณฑ์ 117,400 117,400

รวม 3,237,400 3,237,400

หน้า : 6/11



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
งานบําบัดน้ําเสีย รวม

งบบุคลากร 2,259,300 1,814,200 4,951,100 379,400 9,404,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,259,300 1,814,200 4,951,100 379,400 9,404,000

งบดําเนินงาน 8,335,600 19,939,000 58,345,000 3,487,800 90,107,400
    ค่าตอบแทน 365,600 511,000 836,000 104,800 1,817,400

    ค่าใช้สอย 2,360,000 12,365,000 50,729,000 1,635,000 67,089,000

    ค่าวัสดุ 3,610,000 7,010,000 6,550,000 240,000 17,410,000

    ค่าสาธารณูปโภค 2,000,000 53,000 230,000 1,508,000 3,791,000

งบลงทุน 0 95,500 1,040,000 0 1,135,500
    ค่าครุภัณฑ์ 0 95,500 1,040,000 0 1,135,500

รวม 10,594,900 21,848,700 64,336,100 3,867,200 100,646,900

หน้า : 7/11



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 4,775,600 4,775,600
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,775,600 4,775,600

งบดําเนินงาน 8,303,800 8,303,800
    ค่าตอบแทน 736,800 736,800

    ค่าใช้สอย 6,490,000 6,490,000

    ค่าวัสดุ 535,000 535,000

    ค่าสาธารณูปโภค 542,000 542,000

งบลงทุน 420,000 420,000
    ค่าครุภัณฑ์ 420,000 420,000

รวม 13,499,400 13,499,400

หน้า : 8/11



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่อง

เที่ยว
รวม

งบบุคลากร 549,600 0 628,100 1,177,700
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 549,600 0 628,100 1,177,700

งบดําเนินงาน 2,905,200 3,661,000 3,656,000 10,222,200
    ค่าตอบแทน 72,200 0 111,000 183,200

    ค่าใช้สอย 2,318,000 3,331,000 3,245,000 8,894,000

    ค่าวัสดุ 240,000 300,000 0 540,000

    ค่าสาธารณูปโภค 275,000 30,000 300,000 605,000

รวม 3,454,800 3,661,000 4,284,100 11,399,900

หน้า : 9/11



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 2,941,700 11,265,100 14,206,800
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,941,700 11,265,100 14,206,800

งบดําเนินงาน 2,294,800 20,399,300 22,694,100
    ค่าตอบแทน 444,800 1,116,700 1,561,500

    ค่าใช้สอย 1,210,000 9,800,600 11,010,600

    ค่าวัสดุ 640,000 9,280,000 9,920,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 202,000 202,000

งบลงทุน 0 73,369,500 73,369,500
    ค่าครุภัณฑ์ 0 1,779,500 1,779,500

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 71,590,000 71,590,000

รวม 5,236,500 105,033,900 110,270,400

หน้า : 10/11



แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานตลาดสด งานโรงฆ่าสัตว์ รวม

งบบุคลากร 0 259,800 259,800
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 259,800 259,800

งบดําเนินงาน 3,670,000 20,000 3,690,000
    ค่าใช้สอย 2,050,000 0 2,050,000

    ค่าวัสดุ 90,000 0 90,000

    ค่าสาธารณูปโภค 1,530,000 0 1,530,000

    ค่าตอบแทน 0 20,000 20,000

งบลงทุน 0 135,900 135,900
    ค่าครุภัณฑ์ 0 135,900 135,900

รวม 3,670,000 415,700 4,085,700

หน้า : 11/11



แผนงานงบกลาง 222,098,800

งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน 1,271,150,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 110,298,400

แผนงานการพาณิชย์ 4,085,700

ด้านการด าเนินงานอ่ืน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 13,499,400

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 11,399,900

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานสาธารณสุข 87,839,100

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3,237,400

แผนงานเคหะและชุมชน 100,646,900

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 35,313,600

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 567,159,300

แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารท่ัวไป

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 115,571,500

ข้อ 2 เทศบัญญัติ น้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจ านวนรวมท้ังส้ิน 1,414,269,250 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็น

จ านวนรวมท้ังส้ิน 1,271,150,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังน้ี

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

               โดยท่ีเป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566  อาศัยอ านาจตามความใน

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราข้ึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อ 1 เทศบัญญัติ น้ีเรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566





รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 5,522,652.03 6,093,145.63 2,000,000.00 0.00 % 2,000,000.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 352,334.07 433,376.87 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 4,493,813.23 9,986,630.38 80,000,000.00 6.25 % 85,000,000.00
     ภาษีป้าย 11,716,358.30 14,351,875.37 13,000,000.00 0.00 % 13,000,000.00
     อากรการฆ่าสัตว์ 409,350.00 297,000.00 1,500,000.00 -73.33 % 400,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 22,494,507.63 31,162,028.25 96,600,000.00 100,500,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 38,625.40 38,188.90 40,000.00 0.00 % 40,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 440.00 0.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 20,533,272.00 23,323,616.00 20,400,000.00 22.55 % 25,000,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 5,858,280.00 5,886,280.00 7,000,000.00 0.00 % 7,000,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 863,750.00 874,500.00 900,000.00 0.00 % 900,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

258,500.00 5,200.00 270,000.00 0.00 % 270,000.00

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ
การโฆษณา

53,800.00 38,800.00 150,000.00 0.00 % 150,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 137,030.00 89,490.00 136,500.00 -26.74 % 100,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน 993,050.00 604,670.00 650,000.00 0.00 % 650,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 103,825.00 110,931.00 150,000.00 0.00 % 150,000.00
     ค่าธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเปนผู้ควบคุม 460.00 500.00 1,000.00 -100.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเปนผู้ควบคุม 4,600.00 5,000.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ค่าธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเปนผู้รับจ้างให้บริการ 0.00 4,000.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมเปนผู้รับจ้างให้บริการ 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 17,050.00 19,080.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก 0.00 7,500.00 5,000.00 20.00 % 6,000.00
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 25,400.00 25,300.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 730,724.00 1,196,124.00 1,100,000.00 36.36 % 1,500,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 182,705.00 171,020.00 2,500,000.00 -80.00 % 500,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 27,895.00 26,990.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายหอพัก 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 8,929,897.71 1,240,162.26 2,000,000.00 0.00 % 2,000,000.00
     ค่าปรับอื่น ๆ 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

818,350.00 15,600.00 860,000.00 -6.98 % 800,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

85,000.00 1,500.00 110,000.00 -9.09 % 100,000.00

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 98,000.00 300.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 28,000.00 4,000.00 34,000.00 17.65 % 40,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 10,500.00 16,040.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 9,355.00 6,395.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 39,808,509.11 33,711,187.16 36,558,000.00 39,457,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าที่ดิน 54,000.00 48,000.00 50,000.00 -28.00 % 36,000.00
     ค่าเช่าหรือบริการ 6,719,594.50 5,644,264.88 12,500,000.00 0.00 % 12,500,000.00
     ดอกเบี้ย 5,131,723.44 2,560,037.73 5,000,000.00 4.00 % 5,200,000.00
     ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกําหนด 827,800.00 10,385,297.80 500,000.00 100.00 % 1,000,000.00
     ดอกเบี้ยอื่น 0.00 163,450.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 12,733,117.94 18,801,050.41 18,050,000.00 18,736,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนานุบาล 10,297,416.09 0.00 10,200,000.00 -2.94 % 9,900,000.00
     รายได้จากประปา 1,498,402.00 1,130,516.00 0.00 0.00 % 0.00
     รายได้จากสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 % 2,000,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 11,795,818.09 1,130,516.00 12,200,000.00 11,900,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 891,000.00 633,500.00 100,000.00 300.00 % 400,000.00
     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 510.00 530.00 500.00 0.00 % 500.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 1,119,820.82 4,262,653.12 3,000,000.00 0.00 % 3,000,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 2,011,330.82 4,896,683.12 3,100,500.00 3,400,500.00
หมวดรายได้จากทุน
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 155,000.00 235,500.00 366,400.00 172.93 % 1,000,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 155,000.00 235,500.00 366,400.00 1,000,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 3,483,635.40 3,447,545.66 3,500,000.00 0.00 % 3,500,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
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     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 190,702,863.06 181,820,226.34 205,000,000.00 0.00 % 205,000,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 41,461,378.38 45,411,605.85 44,000,000.00 9.09 % 48,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 1,083,234.12 1,836,411.56 2,000,000.00 0.00 % 2,000,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 78,292,548.61 81,880,752.49 87,000,000.00 0.00 % 87,000,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 2,443,476.97 2,545,742.64 2,500,000.00 16.00 % 2,900,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 1,000,520.44 452,147.49 1,000,000.00 0.00 % 1,000,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

32,212,608.00 35,748,288.00 43,000,000.00 0.00 % 43,000,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 350,680,264.98 353,142,720.03 388,000,000.00 392,400,000.00
หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 631,913,844.00 632,163,406.99 645,125,100.00 9.09 % 703,756,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 631,913,844.00 632,163,406.99 645,125,100.00 703,756,000.00
รวมทุกหมวด 1,071,592,392.57 1,075,243,091.96 1,200,000,000.00 1,271,150,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 1,271,150,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 100,500,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 2,000,000 บาท

เป็นรายรับที่จัดเก็บจากการใช้ประโยชน์ของโรงเรือน
และที่ดิน ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน
พ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เท่ากับปที่แล้ว
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากภาษีค้างชําระ

ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 100,000 บาท

เป็นรายรับที่จัดเก็บจากการใช้ประโยชน์ของที่ดิน
ตามพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. 2508
และที่แก้ไขเพิ่มเติม เท่ากับปที่แล้ว เป็นรายรับ
ที่จัดเก็บจากภาษีค้างชําระ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 85,000,000 บาท

เป็นรายรับที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 โดยเริ่มมีผลจัดเก็บภาษี
ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

ภาษีป้าย จํานวน 13,000,000 บาท

เป็นรายรับที่จัดเก็บจากป้ายโฆษณา ตามพระราชบัญญัติ
ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และกฎกระทรวง พ.ศ. 2563 เท่ากับ
ปที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปปัจจุบันเป็นเกณฑ์
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อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 400,000 บาท

เป็นรายรับที่จัดเก็บจากการขออนุญาตฆ่าสัตว์
ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่าย
เนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 ได้แก่ สุกรตัวละ 10 บาท
โคตัวละ 20 บาท กระบือตัวละ 25 บาท ฯลฯ
โดยประมาณการจากรายรับจริงปปัจจุบันเป็นเกณฑ์

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 39,457,500 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 40,000 บาท

เป็นรายรับที่รับจากสรรพสามิตจังหวัด เท่ากับปที่แล้ว
โดยประมาณการจากรายรับจริงปที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 3,000 บาท

เป็นรายรับที่รับจากที่ว่าการอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช เท่ากับ
ปที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์

ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 25,000,000 บาท

เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่ากําจัดขยะมูลฝอยที่ได้รับจากเอกชน
และหน่วยงานอื่น ๆ เช่น เทศบาลตําบลปากนคร เทศบาลตําบล
โพธิ์เสด็จ เทศบาลตําบลนาสาร ฯลฯ เพิ่มขึ้น จํานวน 4,600,000
บาท จากปที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปปัจจุบัน
เป็นเกณฑ์

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 7,000,000 บาท

เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จัดเก็บ
รวมกับค่าน้ําประปาของอาคารบ้านเรือน และค่าเก็บขนขยะ
มูลฝอยของบริษัท ห้าง ร้านค้าต่าง ๆ เท่ากับปที่แล้ว
โดยประมาณการจากรายรับจริงปที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 900,000 บาท

เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือ
สิ่งปฏิกูล จัดเก็บตามหลักเกณฑ์ที่เทศบาลกําหนดไว้ เท่ากับ
ปที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปที่ล่วงมาแล้ว
เป็นเกณฑ์
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ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 270,000 บาท

เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง
สถานที่จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารตามเทศบัญญัติของ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2538 เท่ากับปที่แล้ว
โดยประมาณการจากรายรับจริงปที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 150,000 บาท

เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมการติดตั้งแผ่นป้าย
โฆษณา ป้ายประกาศ ตรากฎกระทรวง พ.ศ. 2535 ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 เท่ากับปที่แล้ว โดยประมาณ
การจากรายรับจริงปที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 100,000 บาท

เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมการแจ้งย้ายที่อยู่
ปลายทาง ค่าคัดรับรองสําเนาทะเบียนราษฎร ลดลง
จากปที่แล้วเนื่องจากกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียม
หรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและ
บัตรประจําตัวประชาชน โดยประมาณการจากรายรับจริง
ปที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 650,000 บาท

เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมทําบัตรประจําตัวประชาชน
ค่าปรับบัตรประชาชน ค่าธรรมเนียมและการออกใบแทน
การคัดและรับรองสําเนารายการบัตรประจําตัวประชาชน
เท่ากับปที่แล้ว เนื่องจากกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียม
โดยประมาณการจากรายรับจริงปปัจจุบันเป็นเกณฑ์

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 150,000 บาท

เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน
ก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารต่าง ๆ เท่ากับปที่แล้ว
โดยประมาณการจากรายรับจริงปที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์
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ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม จํานวน 10,000 บาท

เป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3
ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 ฉบับละ
220 บาท เท่ากับปที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริง
ปปัจจุบันเป็นเกณฑ์

ค่าธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ จํานวน 1,000 บาท

เป็นค่าธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดการหอพัก เช่น
หอพักที่มีห้องพักไม่เกินห้าสิบห้อง ฉบับละ 500 บาท หอพัก
ที่มีห้องพักเกินห้าสิบห้อง ฉบับละ 750 บาท หอพักที่มีห้องพัก
เกินหนึ่งร้อยห้อง ฉบับละ 1,000 บาท เท่ากับปที่แล้ว
โดยประมาณการจากรายรับจริงปปัจจุบันเป็นเกณฑ์

ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ จํานวน 1,000 บาท

เป็นรายรับที่จัดเก็บจากการต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก
ครั้งละกึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผู้จัดการหอพักนั้น
เท่ากับปที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปปัจจุบัน
เป็นเกณฑ์

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 10,000 บาท

เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียน
พาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 เช่น
จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ ฉบับละ 50 บาท จดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ครั้งละ 20 บาท จดทะเบียนเลิก
ประกอบพาณิชยกิจ 20 บาท ขอให้ออกใบแทนใบทะเบียน
พาณิชย์ ฉบับละ 30 บาท ฯลฯ ลดลงจากปที่แล้ว จํานวน 2,000
 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปปัจจุบันเป็นเกณฑ์

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก จํานวน 6,000 บาท

เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการหอพัก เช่น ใบอนุญาตหอพักที่มีห้องพักไม่เกินห้าสิบห้อง
ฉบับละ 3,000 บาท หอพักที่มีห้องพักเกินห้าสิบห้อง ฉบับละ
4,000 บาทหอพักที่มีห้องพักเกินหนึ่งร้อยห้อง ฉบับละ 5,000
บาท เพิ่มขึ้นจากปที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริง
ปปัจจุบันเป็นเกณฑ์
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ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 30,000 บาท

เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทที่ 3 ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
พ.ศ. 2542 ฉบับละ 200 บาท เท่ากับปที่แล้ว โดยประมาณการ
จากรายรับจริงปปัจจุบันเป็นเกณฑ์

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 1,500,000 บาท

เป็นรายรับที่จัดเก็บจากเงินค่าธรรมเนียมโอนแผงตลาด
และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เพิ่มขึ้นจากปที่แล้ว จํานวน 400,000
บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปปัจจุบันเป็นเกณฑ์

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 500,000 บาท

เป็นค่าปรับการทําผิดกฎจราจร รับจาก สภ.เมืองนครศรี
ธรรมราช และสภ.ที่มีพื้นที่คาบเกี่ยว นําส่งในอัตราส่วนแบ่ง
ร้อยละ 50 ของจํานวนเงินค่าปรับ และค่าปรับที่ได้รับชําระ
ตามคําพิพากษาของศาล ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก
พ.ศ. 2522 ในอัตราร้อยละ 50 ของจํานวนเงินค่าปรับจาก
ศาลแขวงนครศรีธรรมราช ลดลงจากปที่แล้ว โดยประมาณการ
จากรายรับจริงปปัจจุบันเป็นเกณฑ์

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายรักษา
ความสะอาด พ.ศ. 2535 ปรับไม่เกิน 10,000 บาท และค่าปรับ
ผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ปรับไม่เกิน 1,000
บาท เท่ากับปที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปปัจจุบัน
เป็นเกณฑ์

ค่าปรับผู้กระทําความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 500 บาท

เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายทะเบียน
พาณิชย์ เช่น ประกอบพาณิชยกิจโดยไม่จดทะเบียน
แสดงรายการเท็จ ไม่ยอมให้ถ้อยคํา ไม่ยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่
เข้าไปตรวจสอบในสํานักงาน มีความผิดต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกิน 2,000 บาท ฯลฯ เท่ากับปที่แล้ว โดยประมาณการ
รายรับจริงปปัจจุบันเป็นเกณฑ์
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ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายหอพัก จํานวน 1,000 บาท

เป็นรายรับที่จัดเก็บจากผู้กระทําผิดกฎหมายหอพัก
ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 เช่น ผู้ใดใช้คําว่า
“หอพัก” ในสถานที่ของตนโดยไม่ได้รับอนุญาตประกอบ
กิจการหอพัก ปรับไม่เกิน 50,000 บาท ฯลฯ เท่ากับ
ปที่แล้ว โดยประมาณการรายรับจริงปปัจจุบันเป็นเกณฑ์

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 2,000,000 บาท

เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าปรับผิดสัญญาจ้าง/ซื้อ ที่บุคคล
ภายนอกกระทําผิดสัญญาเงื่อนไขของเทศบาล เท่ากับ
ปที่แล้ว เนื่องจากมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ
โดยประมาณการจากรายรับจริงปปัจจุบันเป็นเกณฑ์

ค่าปรับอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าปรับอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะหมวด
รายรับที่กําหนดไว้ในเทศบัญญัติ เท่ากับปที่แล้ว
โดยประมาณการจากรายรับจริงปปัจจุบันเป็นเกณฑ์

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ

จํานวน 800,000 บาท

เป็นรายรับที่จัดเก็บจากประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ตามเทศบัญญัติของเทศบาลนครนครศรี
ธรรมราช พ.ศ. 2538 ที่กําหนดไว้ ลดลงจากปที่แล้ว จํานวน
60,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงในปที่ล่วงมาแล้ว
เป็นเกณฑ์

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 100,000 บาท

เป็นรายรับที่จัดเก็บจากการจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200
ตารางเมตร ตามเทศบัญญัติของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
พ.ศ. 2538 ที่กําหนดไว้ ลดลงจากปที่แล้ว จํานวน 10,000
บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปปัจจุบันเป็นเกณฑ์

ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 50,000 บาท

เป็นรายรับที่จัดเก็บจากการจําหน่ายสินค้าในที่ 
หรือทางสาธารณ ฉบับละ 100 บาท เท่ากับปที่แล้ว
โดยประมาณการจากรายรับจริงปที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์
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ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จํานวน 40,000 บาท

เป็นรายรับที่จัดเก็บจากใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน
ฉบับละ 2,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปที่แล้ว จํานวน 6,000
บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงในปปัจจุบันเป็นเกณฑ์

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 10,000 บาท

เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
ฉบับละ 20 บาท ค่าใบอนุญาตดัดแปลง ค่าใบอนุญาต
รื้อถอนอาคาร ฉบับละ 10 บาท เท่ากับปที่แล้ว
โดยประมาณการจากรายรับจริงปปัจจุบันเป็นเกณฑ์

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 30,000 บาท

เป็นรายรับที่จัดเก็บจากใบอนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง เท่ากับ
ปที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปปัจจุบันเป็นเกณฑ์

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 18,736,000 บาท
ค่าเช่าที่ดิน จํานวน 36,000 บาท

เป็นรายรับที่จัดเก็บจากการให้เช่าที่ดินของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ตําบลนาทราย อําเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ลดลงจากปที่แล้ว จํานวน 14,000 บาท
โดยประมาณการจากรายรับจริงปปัจจุบันเป็นเกณฑ์

ค่าเช่าหรือบริการ จํานวน 12,500,000 บาท

เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าเช่าหรือบริการสถานที่ ได้แก่
การจัดเก็บค่าเช่าแผงตลาดสด ค่าเช่าอาคาร ค่าเช่าร้านแผงลอย
ค่าเช่าเครื่องจักรกล และค่าเช่าทรัพย์สินอื่น ๆ เท่ากับปที่แล้ว
โดยประมาณการจากรายรับจริงปที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์

ดอกเบี้ย จํานวน 5,200,000 บาท

1. ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน จํานวน 5,000,000 บาท
เป็นรายรับที่รับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์
2. ดอกเบี้ยเงินลงทุน จํานวน 200,0000 บาท
เป็นรายรับที่รับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ประเภทประจํา
โดยประมาณการจากรายรับจริงปปัจจุบันเป็นเกณฑ์
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ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกําหนด จํานวน 1,000,000 บาท

เป็นรายรับที่รับจากค่าตอบแทนการใช้ทรัพย์สินของเทศบาล
เช่น ค่าใช้สถานที่ทุ่งท่าลาด ค่าใช้ที่ดินบริเวณหลังตลาดประตูชัย
ค่าตอบแทนใช้สนามมวย เพิ่มขึ้นจากปที่แล้ว จํานวน 500,000
บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 11,900,000 บาท
เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนานุบาล จํานวน 9,900,000 บาท

เป็นรายรับจากเงินช่วยเหลือจากกิจการสถานธนานุบาลจากกําไร
ประจําป ลดลงจากปที่แล้ว จํานวน 300,000 บาท โดยประมาณ
การจากเงินทํานุบํารุงท้องถิ่นที่กิจการสถานธนานุบาลตั้งจ่าย

รายได้จากสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ จํานวน 2,000,000 บาท

เป็นรายรับจากรายได้ค่าบริการสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ เท่ากับ
ปที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงในปปัจจุบันเป็นเกณฑ์ 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 3,400,500 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 400,000 บาท

เป็นรายรับที่รับจากการขายแบบการจัดซื้อ-จัดจ้างของเทศบาล
สูงกว่าปที่แล้ว จํานวน 300,000 บาท โดยประมาณการ
จากรายรับจริงปปัจจุบันเป็นเกณฑ์

ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 500 บาท

เป็นรายรับที่รับจากการรับรองสําเนาเอกสาร และ
การถ่ายเอกสาร เท่ากับปที่แล้ว โดยประมาณการ
จากรายรับจริงปปัจจุบันเป็นเกณฑ์

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 3,000,000 บาท

เป็นรายรับที่รับจากรายได้อื่น ๆ เช่น ค่าขุดถนนฝังท่อประปา
ค่าใช้พื้นที่ตลาดสดเทศบาล ค่าไฟฟ้าตลาดสดเทศบาล 
และรายได้อื่น ๆ เท่ากับปที่แล้ว โดยประมาณการ
จากรายรับจริงปปัจจุบันเป็นเกณฑ์
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หมวดรายได้จากทุน รวม 1,000,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 1,000,000 บาท

เป็นรายรับที่รับจากค่าขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ซึ่งสามารถจําหน่ายได้ตามระเบียบกฎหมายให้
อํานาจไว้ เช่น ค่าขายเศษวัสดุ หรือครุภัณฑ์ที่หมดสภาพการใช้
งานแล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปปัจจุบันเป็นเกณฑ์

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 392,400,000 บาท

ภาษีรถยนต์ จํานวน 3,500,000 บาท

เป็นรายรับที่ได้รับจัดสรรจากกรมขนส่งทางบก เนื่องจากรัฐบาล
จัดสรรเงินภาษี และค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่จัดเก็บในเขตจังหวัด
ทุกจังหวัดมารวมกัน และจัดสรรแก่เทศบาลแต่ละแห่งร้อยละ
50 แบ่งเท่า ๆ กัน ทุกแห่ง และร้อยละ 50 ตามจํานวนประชากร
ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม
 2558 เท่ากับปที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปปัจจุบัน
เป็นเกณฑ์

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 205,000,000 บาท

เป็นรายรับที่ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เท่ากับปที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปที่ล่วงมาแล้ว
เป็นเกณฑ์

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 48,000,000 บาท

เป็นรายรับที่ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เพิ่มขึ้นจากปที่แล้ว จํานวน 4,000,000 บาท โดยประมาณการ
จากรายรับจริงปที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 2,000,000 บาท

เป็นรายรับที่กรมสรรพากรจัดเก็บให้ และกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น มอบให้สํานักงานท้องถิ่นจังหวัด
เป็นผู้จัดสรร เท่ากับปที่แล้ว  โดยประมาณการจากรายรับจริง
ปที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์
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ภาษีสรรพสามิต จํานวน 87,000,000 บาท

เป็นรายรับที่ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โดยกรมสรรพสามิตจัดเก็บให้เป็นค่าภาษีสุรา และภาษี
สรรพสามิตได้รับทุกเดือน เท่ากับปที่แล้ว โดยประมาณการ
จากรายรับจริงปปัจจุบันเป็นเกณฑ์

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 2,900,000 บาท

เป็นรายรับที่ได้รับจัดสรรจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ เพิ่มขึ้นจากปที่แล้ว จํานวน 400,000 บาท
โดยประมาณการจากรายรับจริงปปัจจุบันเป็นเกณฑ์

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 1,000,000 บาท

เป็นรายรับที่ได้รับจัดสรรจากกรมเชื้อเพลิง เท่ากับปที่แล้ว
โดยประมาณการจากรายรับจริงปปัจจุบันเป็นเกณฑ์

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 43,000,000 บาท

เป็นรายรับที่ได้รับจากสํานักงานที่ดินจังหวัด จัดเก็บจาก
ค่าจดทะเบียนนิติกรรมที่ดินต่าง ๆ และนําส่งเป็นรายได้ท้องถิ่น
เป็นประจําทุกเดือน เท่ากับปที่แล้ว โดยประมาณการ
จากรายรับจริงปปัจจุบันเป็นเกณฑ์

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 703,756,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 703,756,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทํา เพิ่มขึ้นจากปที่แล้ว จํานวน 58,630,900 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 11,044,794.93 10,499,907.19 10,500,000 0 % 10,500,000

คาชําระดอกเบี้ย 1,096,094.72 653,690.66 840,000 -28.57 % 600,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 681,047 551,738 750,000 30.67 % 980,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 32,248 38,911 39,000 15.38 % 45,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 97,171,600 101,287,700 108,045,200 6.51 % 115,076,400

เบี้ยยังชีพความพิการ 20,685,600 21,896,400 26,997,600 3.41 % 27,919,200

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 2,138,500 2,160,500 2,604,000 6.68 % 2,778,000

เงินสํารองจาย 2,755,403.2 14,720,023.32 20,907,800 -13.19 % 18,150,000

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 16,646,300 2.26 % 17,021,900

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) 0 0 1,767,700 -1.43 % 1,742,500

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช    จังหวัดนครศรีธรรมราช
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 0 0 14,150,700 6.33 % 15,046,300

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบ
ข.)

0 0 24,000 0 % 24,000

คาเชาทรัพย์สิน 0 6,147,105 7,612,100 -28.59 % 5,436,000

คาใชจายในการจัดการจราจร 2,581,130 1,677,840.82 2,120,000 17.92 % 2,500,000

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 
(ส.ท.ท.)

750,000 735,054.19 750,000 0 % 750,000

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0 0 250,000 300 % 1,000,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ทองถิ่น

2,348,595 2,348,347.5 2,348,400 -5.06 % 2,229,500

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.)

10,448,600 16,403,559 0 0 % 0

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.) 1,780,560.1 1,729,965.59 0 0 % 0

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 8,620,532.32 8,988,325 0 0 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน 0 0 115,000 -13.04 % 100,000

เงินชวยคาทําศพลูกจางประจํา 0 0 95,000 5.26 % 100,000

เงินชวยคาทําศพพนักงานจาง 0 0 30,000 233.33 % 100,000

รวมงบกลาง 162,194,825.27 190,002,027.27 216,592,800 222,098,800
รวมงบกลาง 162,194,825.27 190,002,027.27 216,592,800 222,098,800
รวมงบกลาง 162,194,825.27 190,002,027.27 216,592,800 222,098,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมแผนงานงบกลาง 162,194,825.27 190,002,027.27 216,592,800 222,098,800
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

1,954,590 1,075,570.76 2,132,300 0 % 2,132,300

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 440,000 238,209.64 480,000 0 % 480,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 440,000 238,209.64 480,000 0 % 480,000

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

885,720 365,282.14 471,300 105.03 % 966,300

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

4,673,790 3,072,878.53 5,798,520 0 % 5,798,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 8,394,100 4,990,150.71 9,362,120 9,857,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 9,581,959.6 7,806,003.4 12,584,000 22.35 % 15,396,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

365,400 318,019.68 637,200 -4.58 % 608,000

เงินประจําตําแหนง 398,400 336,700 577,380 4.06 % 600,800

คาจางลูกจางประจํา 1,200,180 1,027,530 1,194,720 5.58 % 1,261,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนพนักงานจาง 99,000 516,000 855,080 25.02 % 1,069,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 11,000 72,550 106,440 -36.49 % 67,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 11,655,939.6 10,076,803.08 15,954,820 19,003,400
รวมงบบุคลากร 20,050,039.6 15,066,953.79 25,316,940 28,860,600

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

191,900 220,128 100,000 150 % 250,000

คาเบี้ยประชุม 14,250 24,375 60,000 -16.67 % 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 213,600 495,210 640,000 -53.13 % 300,000

คาเชาบาน 696,800 664,538 1,058,400 34.92 % 1,428,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 151,400 19.75 % 181,300

รวมค่าตอบแทน 1,170,915 1,480,555 2,009,800 2,209,300
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 1,268,611.27 1,725,211.05 1,932,400 -32.73 % 1,300,000

คาจางเหมาปฏิบัติงาน 4,583,923.61 5,317,273.18 6,310,780 -20.77 % 5,000,000

คาเชาทรัพย์สิน 360,000 330,000 396,000 0 % 396,000
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 2,831,804.2 1,338,077.48 2,126,400 -55.32 % 950,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาชดเชยคาเสียหาย หรือคาสินไหมทดแทน 0 0 235,000 -78.72 % 50,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 774,648.9 142,929.8 255,100 96 % 500,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 260,000 -42.31 % 150,000

โครงการการจัดพิธีถวายราชสักการะพระ
ราชานุสาวรีย์
พระเจาศรีธรรมาโศกราช

0 0 120,600 24.38 % 150,000

โครงการจัดซื้อระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

0 0 500,000 -100 % 0

โครงการจิตอาสา "เราทําความดีเพื่อ ชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์"

0 32,568 0 0 % 0

โครงการจิตอาสา “เราทําความ ดี ดวย
หัวใจ”

123,127.5 0 400,000 -62.5 % 150,000

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคลายวัน
พระราชสมภพ

95,710 79,210 48,900 84.05 % 90,000

โครงการติดตั้งระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
เพื่อการสื่อสาร มุงสูการเป็นเมืองอัจฉริยะ 
ระยะที่ 3 (เทศบาลดิจิทัล เชื่อมโยงขอมูล
เมือง City Data Platform)

0 0 0 100 % 300,000
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โครงการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายใน
สําหรับระบบ cloud PBX

0 0 113,600 -100 % 0

โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

7,360 6,166,476.81 0 0 % 0

โครงการวันทองถิ่นไทย 0 0 0 100 % 80,000

โครงการวันเทศบาล 0 0 600 8,233.33 % 50,000

โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรของเทศบาล 0 0 500,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,081,326.37 2,262,904.38 3,140,000 -83.12 % 530,000

รวมค่าใช้สอย 11,126,511.85 17,394,650.7 16,339,380 9,696,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 791,293 775,615.5 1,455,000 -72.51 % 400,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 154,226 442,158 470,000 -56.38 % 205,000

วัสดุงานบานงานครัว 155,167 212,763 130,000 -15.38 % 110,000

วัสดุกอสราง 31,656 57,244.2 55,000 -9.09 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 118,200 205,109 150,000 6.67 % 160,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 13,538,876.9 13,895,292.22 16,210,000 -13.63 % 14,000,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 55,000 -9.09 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 3,420 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 907,377 998,888 1,361,000 -41.22 % 800,000
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วัสดุอื่น 0 0 5,000 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 15,700,215.9 16,587,069.92 19,951,000 15,845,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 1,876,381.35 2,590,047.72 1,862,650 34.22 % 2,500,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 119,644.24 102,148.97 170,000 -41.18 % 100,000

คาบริการโทรศัพท์ 347,038.61 339,771.88 400,000 -50 % 200,000

คาบริการไปรษณีย์ 259,336.4 938,093 600,000 -66.67 % 200,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 533,290.97 530,516.97 550,000 -9.09 % 500,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ 0 0 0 100 % 300,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 3,135,691.57 4,500,578.54 3,582,650 3,800,000
รวมงบดําเนินงาน 31,133,334.32 39,962,854.16 41,882,830 31,550,300

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางานผูบริหาร 0 0 10,000 -100 % 0

เกาอี้ทํางานผูบริหาร (65x80x110 ซม.) 0 0 10,000 -100 % 0

เกาอี้สํานักงาน 75,280 4,900 29,000 -100 % 0

เกาอี้สํานักงานพนักพิงต่ํา 0 0 0 100 % 18,000

เกาอี้สํานักงานพนักพิงสูง 0 0 9,800 -100 % 0
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เกาอี้สํานักงานลอเลื่อน 0 0 2,950 -100 % 0

เกาอี้สํานักงานลอเลื่อน (65x70x107 ซม.) 0 0 3,000 -100 % 0

เกาอี้สํานักงานลอเลื่อน (65x74x118 ซม.) 0 0 4,900 -100 % 0

เครื่องถายเอกสาร 0 0 105,000 -100 % 0

เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา 
และสี)

0 0 120,000 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ 85,800 0 212,400 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู 47,000 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง 0 0 99,800 -100 % 0

ตูเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ   0 0 15,000 -100 % 0

ตูเตี้ยบานเปิด 0 0 28,000 -100 % 0

ตูเตี้ยบานเปิด จํานวน 1 ตู   0 0 3,500 -100 % 0

ตูเหล็ก แบบ 2 บาน 0 0 11,800 -100 % 0

ตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 4 ตู 0 0 22,800 -100 % 0

โตะทํางาน 0 6,700 52,000 -100 % 0

โตะทํางาน 2 ลิ้นชัก 0 0 4,500 -100 % 0

โตะทํางาน 2 ลิ้นชัก (1200x600x750 มม.) 0 0 4,500 -100 % 0

โตะทํางาน จํานวน 1 ตัว 0 0 6,900 -100 % 0

โตะทํางาน จํานวน 1 ตัว (150x80x75ซม.) 0 0 6,900 -100 % 0

โตะทํางานผูบริหาร (1600x850x750 มม.) 0 0 18,000 -100 % 0
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โตะวางคอมพิวเตอร์ (มีที่วาง CPU) 0 0 2,500 -100 % 0

โทรศัพท์ 13,500 0 0 0 % 0

พาร์ทิชั่นครึ่งกระจกขัดลาย (บุไมเมลามีน) 0 0 16,900 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) 1,740,000 0 0 0 % 0

รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ 3,798,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องบันทึกเสียง 7,800 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กลองถายรูป 41,800 0 0 0 % 0

โทรทัศน์ 15,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง 0 0 19,000 -100 % 0

เครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น แบบถังคว่ํา 0 0 5,800 -100 % 0

ตูเย็น 5,600 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 170,000 22,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1  

22,000 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0 0 0 100 % 34,000
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เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก 22,000 110,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จํานวน 2 เครื่อง)

0 0 44,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2

0 0 30,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ 24,100 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction 0 7,500 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์  หรือ 
LED สี

0 0 15,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์  หรือ 
LED สี จํานวน 1 เครื่อง

0 0 15,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 2,600 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18 
หนา/นาที) จํานวน 2 เครื่อง

0 0 5,200 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
(18 หนา/นาท)  จํานวน 3 เครื่อง

0 0 7,800 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 12,500 2,500 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA 0 0 11,400 -100 % 0
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  5,000 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 5,000 -100 % 0

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
L2 switch ขนาด 16 ชอง

0 0 2,800 -100 % 0

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
L2 switch ขนาด 24 ชอง แบบที่ 1

0 0 6,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 6,087,980 153,600 1,011,150 52,000
รวมงบลงทุน 6,087,980 153,600 1,011,150 52,000

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 10,000 10,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 10,000 10,000

รวมงานบริหารทั่วไป 57,271,353.92 55,183,407.95 68,220,920 60,472,900
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 5,350,936.45 4,332,022.25 4,272,900 3.04 % 4,403,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

139,022.58 100,800 67,200 0 % 67,200
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เงินประจําตําแหนง 211,200 165,675 145,200 0 % 145,200

คาจางลูกจางประจํา 208,240 178,740 250,200 5.8 % 264,700

คาตอบแทนพนักงานจาง 314,203.22 225,360 690,900 2.21 % 706,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 18,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,223,602.25 5,020,597.25 5,450,400 5,610,300
รวมงบบุคลากร 6,223,602.25 5,020,597.25 5,450,400 5,610,300

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

103,200 77,100 0 100 % 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 272,740 345,230 330,000 -69.7 % 100,000

คาเชาบาน 364,006.45 287,600 300,000 8 % 324,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 75,000 34.67 % 101,000

รวมค่าตอบแทน 771,721.45 766,735 705,000 625,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 2,133,188.98 3,413,747.98 2,280,000 -12.39 % 1,997,400

คาจางเหมาปฏิบัติงาน 6,557,921.38 7,113,357.86 7,703,900 -1.14 % 7,616,000
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คาประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล 1,575,844.69 868,331.02 1,512,400 32.24 % 2,000,000

โครงการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 
(EIA) สําหรับโครงการขนาดใหญ กอสราง
โรงพยาบาลเทศบาล ขนาด 60 เตียง ณ 
บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุง
ทาลาด)

0 0 0 100 % 1,200,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน 47,500 470,988 0 0 % 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 127,268.2 147,453 110,000 -27.27 % 80,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 2,000 900 % 20,000

โครงการจัดทําแผนพัฒนา งบประมาณ 
และการติดตามประเมินผล

539,050.25 499,046.68 278,000 79.86 % 500,000

โครงการจัดสื่อนิทรรศการ Metaverse  
เทคโนโลยีสุดล้ําสูโลกเสมือนจริง

0 0 200,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งระบบหองสมุดดิจิตอล 
Smart E Library 

0 0 300,000 -100 % 0

โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เมือง 500,546 282,142.25 997,000 -19.76 % 800,000

โครงการบริหารจัดการหอศิลป์รวมสมัย
เมืองคอน

143,887.11 11,125.64 90,000 122.22 % 200,000

โครงการบริหารจัดการอุทยานการเรียนรู 434,139.77 197,928.1 0 100 % 800,000
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โครงการบริหารจัดการอุทยานการเรียนรู
เมืองนครศรีธรรมราช

0 0 233,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมใหความรูพัฒนาศักยภาพ
และเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร

50,265.09 0 0 0 % 0

โครงการสถานีวิทยุกระจายเสียงเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช

15,000 0 0 0 % 0

โครงการอบรมใหความรู “อาสาสมัคร
เทคโนโลยีดิจิทัล”  

0 0 50,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 333,575 1,799,908.48 1,485,000 -59.6 % 600,000

รวมค่าใช้สอย 12,458,186.47 14,804,029.01 15,241,300 15,813,400
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 193,471 267,271 276,000 -27.54 % 200,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 19,994 98,100 166,000 -69.88 % 50,000

วัสดุงานบานงานครัว 40,650 16,939 155,000 -83.87 % 25,000

วัสดุกอสราง 17,853 16,554 15,000 -33.33 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 22,400 15,600 14,000 257.14 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 4,430.4 7,305.3 10,000 0 % 10,000

วัสดุการเกษตร 0 0 2,000 900 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 37,851 56,225 85,000 -64.71 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 991,009 1,273,024 1,335,000 -32.58 % 900,000

รวมค่าวัสดุ 1,327,658.4 1,751,018.3 2,058,000 1,295,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 1,449,790.19 2,015,658.08 1,312,900 37.1 % 1,800,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 13,585.84 20,793.34 18,000 0 % 18,000

คาบริการโทรศัพท์ 22,115.33 32,524.83 48,000 -37.5 % 30,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 500,854.93 500,000 526,000 33.08 % 700,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ 0 0 0 100 % 700,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,986,346.29 2,568,976.25 1,904,900 3,248,000
รวมงบดําเนินงาน 16,543,912.61 19,890,758.56 19,909,200 20,981,400

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้จัดเลี้ยง 150,000 0 0 0 % 0

เกาอี้ประชุมมีลอเลื่อน 6 ตัว 0 0 23,700 -100 % 0

เกาอี้สํานักงาน 0 0 54,600 -100 % 0

เกาอี้สํานักงาน 20,000 0 0 0 % 0

เกาอี้สํานักงานทรงสูง 0 0 23,700 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ 94,000 276,000 450,000 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 0 41,400 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ขนาด 
60,000 บีทียู

0 0 150,000 -100 % 0
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ชุดโตะทํางานพรอมถาดคีย์บอร์ด 0 0 29,800 -100 % 0

โตะ-เกาอี้อานหนังสือ 15,000 0 0 0 % 0

โตะประชุมขนาด 6 ที่นั่ง 0 0 28,800 -100 % 0

โตะพับอเนกประสงค์ 57,000 0 0 0 % 0

โตะวางคอมพิวเตอร์ 4,200 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต์ 120,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กลองโทรทัศน์วงจรปิด 310,000 0 0 0 % 0

เครื่องจายไฟและควบคุมหลัก 22,500 0 0 0 % 0

เครื่องเลนซีดี 3,900 0 0 0 % 0

ชุดไมโครโฟน 128,600 0 0 0 % 0

ติดตั้งกลองโทรทัศน์วงจรปิด 97,000 0 0 0 % 0

ไมค์สถานีวิทยุ 1 ดาน 0 15,100 0 0 % 0

ไมค์สถานีวิทยุ 2 ดาน 0 18,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กลองถายรูป 32,000 0 0 0 % 0

กลองถายรูปดิจิตอล 51,800 0 0 0 % 0

กลองวีดีโอ 73,500 0 0 0 % 0

เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 18,500 0 0 0 % 0
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เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0 33,600 0 0 % 0

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 3,500 ANSI Lumens

0 0 27,900 -100 % 0

ชุดเครื่องเสียงสําหรับหองภาพยนต์ (รวมคา
ติดตั้ง)

0 0 197,000 -100 % 0

โทรทัศน์ 31,980 0 0 0 % 0

โทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ Smart  TV  
ขนาด 32 นิ้ว

0 0 6,700 -100 % 0

โทรทัศน์แอลอีดี 0 6,700 0 0 % 0

โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart 
TV  43 นิ้ว

0 26,000 0 0 % 0

โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart 
TV 32 นิ้ว

0 6,500 0 0 % 0

แวน VR แบบไรสาย 0 0 0 100 % 209,900

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กลองโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือขาย แบบ
มุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกสํานักงาน

0 0 0 100 % 456,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 82,000 68,400 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2
(จํานวน 3 เครื่อง)

0 0 90,000 -100 % 0
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เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 100 % 220,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล 
(จํานวน 2 เครื่อง)

0 0 44,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ 8,600 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

0 0 7,500 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED สี

0 0 30,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์

0 0 4,000 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 5,000 105,000 0 0 % 0

ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ 298,000 0 0 0 % 0

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 0 160,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 1,623,580 757,200 1,167,700 885,900
รวมงบลงทุน 1,623,580 757,200 1,167,700 885,900

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 24,391,094.86 25,668,555.81 26,527,300 27,477,600
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 8,376,382.55 7,050,151.27 10,247,000 32.38 % 13,564,700

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

183,100 133,350 189,900 1.16 % 192,100

เงินประจําตําแหนง 230,500 166,500 254,500 6.09 % 270,000

คาจางลูกจางประจํา 266,730 228,510 326,800 5.91 % 346,100

คาตอบแทนพนักงานจาง 322,741.93 465,518.06 1,711,500 10.24 % 1,886,700

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 24,731.44 199,100 -15.92 % 167,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 9,379,454.48 8,068,760.77 12,928,800 16,427,000
รวมงบบุคลากร 9,379,454.48 8,068,760.77 12,928,800 16,427,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

393,100 404,400 450,000 -11.11 % 400,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,332,670 1,640,810 2,060,000 -63.59 % 750,000

คาเชาบาน 498,300 390,500 626,000 86.9 % 1,170,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 325,000 -17.72 % 267,400

รวมค่าตอบแทน 2,343,310 2,514,390 3,461,000 2,587,400
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 241,499.8 227,166.86 300,000 -33.33 % 200,000

คาจางเหมาปฏิบัติงาน 4,642,978.19 4,638,837.79 4,815,600 9.79 % 5,287,200

คาเชาทรัพย์สิน 9,009 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 679,234.28 589,419 400,000 -25 % 300,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 190,000 -73.68 % 50,000

โครงการประชาสัมพันธ์อบรมใหความรูดาน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง

0 167,687.3 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 131,904.38 123,797.83 245,000 -71.43 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 5,704,625.65 5,746,908.78 5,950,600 5,907,200
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 742,063 649,763 700,000 -28.57 % 500,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 16,709 22,596 15,000 0 % 15,000
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วัสดุงานบานงานครัว 29,962 36,000 15,000 0 % 15,000

วัสดุกอสราง 0 7,350 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 26,000 -61.54 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 11,213.4 14,026.8 23,500 -14.89 % 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 300 14,170 10,000 0 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 15,000 0 % 15,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 5,100 700 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,113,864 1,149,150 1,000,000 -20 % 800,000

วัสดุสํารวจ 3,750 750 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 1,922,961.4 1,894,505.8 1,829,500 1,410,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 24,748.03 19,578.86 25,000 0 % 25,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 24,748.03 19,578.86 25,000 25,000
รวมงบดําเนินงาน 9,995,645.08 10,175,383.44 11,266,100 9,929,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน 0 5,400 0 0 % 0

เกาอี้สํานักงานลอเลื่อนมีพนักพิงกลาง 0 38,400 0 0 % 0

เครื่องตรวจนับธนบัตร 0 9,300 0 0 % 0
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เครื่องถายเอกสาร 0 0 500,000 -100 % 0

ตุููเหล็เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ ขนาดไม
นอยกวา (WxDxH) 1187x408x878 มม.

0 4,700 0 0 % 0

ตูเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ ขนาดไมนอย
กวา (WxDxH) 877x408x878 มม.

0 4,200 0 0 % 0

ตูเตี้ยบานเปิด ขนาดไมนอยกวา (WxDxH) 
80x40x81  ซม.

0 3,500 0 0 % 0

ตูอเนกประสงค์ ขนาด 120x35x75 ซม. 
จํานวน 1 ตู 

0 0 10,000 -100 % 0

ตูเอนกประสงค์ 3 ลิ้นชักมีลอเลื่อน ขนาด
ไมนอยกวา (WxDxH) 42x60x65 ซม.

0 3,500 0 0 % 0

โตะเขามุม 0 2,800 0 0 % 0

โตะทํางาน 9,500 0 0 0 % 0

โตะทํางานขนาด 120x70x75 ซม. จํานวน 
2 ตัว 

0 0 35,000 -100 % 0

โตะทํางานขนาด 140x70x75 ซม. จํานวน 
2 ตัว

0 0 42,000 -100 % 0

โตะทํางานขนาด 190x70x75 ซม. จํานวน 
2 ตัว 

0 0 55,000 -100 % 0

โตะวางคอมพิวเตอร์ 0 2,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต์ 81,600 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กลองถายรูป 17,250 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 180,000 90,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

0 0 0 100 % 132,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

0 0 0 100 % 150,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 จํานวน 2 เครื่อง

0 0 60,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ 13,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา

0 0 0 100 % 20,000

เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer 327,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดํา

0 10,400 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 0 0 0 100 % 20,800

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 
จํานวน 2 เครื่อง 

0 0 5,200 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลอซอร์ หรือ LED ขาวดําชนิด 
Network

0 8,900 0 0 % 0
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เครื่องสํารองไฟฟ้า 17,500 7,500 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 100 % 27,500

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 
2 เครื่อง 

0 0 5,000 -100 % 0

สแกนเนอร์ 3,200 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 649,050 191,100 712,200 350,300
รวมงบลงทุน 649,050 191,100 712,200 350,300

รวมงานบริหารงานคลัง 20,024,149.56 18,435,244.21 24,907,100 26,706,900
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 704,100 4.83 % 738,100

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 704,100 738,100
รวมงบบุคลากร 0 0 704,100 738,100

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 0 0 108,000 0 % 108,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 6,000 0 % 6,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 114,000 114,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 25,000 20 % 30,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 5,000 300 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 30,000 50,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 18,000 11.11 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 18,000 11.11 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 36,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 180,000 204,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 884,100 942,100
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 101,686,598.34 99,287,207.97 120,539,420 115,599,500
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 701,030 564,823.99 840,000 59.2 % 1,337,300

เงินประจําตําแหนง 13,500 11,950 18,000 0 % 18,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 216,000 601.02 % 1,514,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 24,000 569.58 % 160,700

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 714,530 576,773.99 1,098,000 3,030,200
รวมงบบุคลากร 714,530 576,773.99 1,098,000 3,030,200

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

108,000 108,000 180,000 0 % 180,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 83,920 99,920 210,000 -52.38 % 100,000

คาเชาบาน 38,500 31,500 53,000 137.74 % 126,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 8,200 0 % 8,200

รวมค่าตอบแทน 236,520 241,420 451,200 414,200
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาปฏิบัติงาน 2,473,900 2,663,200.2 4,627,000 -2.74 % 4,500,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 2,473,900 2,663,200.2 4,627,000 4,840,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 1,000 400 % 5,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 0 1,000 400 % 5,000

วัสดุกอสราง 0 0 1,000 400 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 1,000 400 % 5,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 250,820 0 20,000 -50 % 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 42,000 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 60,000 -50 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 250,820 42,000 89,000 70,000
รวมงบดําเนินงาน 2,961,240 2,946,620.2 5,167,200 5,324,200
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน 0 0 0 100 % 23,400

ตูเหล็ก แบบ 2 บาน 0 0 0 100 % 5,700

ตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 0 0 0 100 % 6,700

โตะทํางาน 0 0 0 100 % 13,500

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องทําน้ํารอน - น้ําเย็น แบบตอทอ 
ขนาด 2 กอก

0 0 0 100 % 23,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 22,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 22,000 72,300
รวมงบลงทุน 0 0 22,000 72,300

รวมงานเทศกิจ 3,675,770 3,523,394.19 6,287,200 8,426,700
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 5,160,150.32 4,602,019.67 6,600,000 26.62 % 8,357,100

วันที่พิมพ์ : 25/8/2565  19:15 หนา : 28/120



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 0 0 100 % 109,200

เงินประจําตําแหนง 16,500 13,500 18,000 0 % 18,000

คาจางลูกจางประจํา 4,021,490 3,452,100 4,900,000 4.16 % 5,103,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา 0 0 0 100 % 18,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 9,198,140.32 8,067,619.67 11,518,000 13,606,400
รวมงบบุคลากร 9,198,140.32 8,067,619.67 11,518,000 13,606,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

12,000 0 50,000 0 % 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 28,100 40,000 25 % 50,000

คาเชาบาน 113,300 109,400 264,000 32.58 % 350,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 279,300 -22.81 % 215,600

รวมค่าตอบแทน 274,937.5 219,821 633,300 665,600
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 65,585.25 153,549.97 135,000 -25.93 % 100,000

คาจางเหมาปฏิบัติงาน 8,729,517.48 8,551,872.84 7,917,000 -5.27 % 7,500,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 30,120 9,980 60,000 -16.67 % 50,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการดับเพลิงและกู
ภัยขั้นสูง

0 0 150,000 0 % 150,000

โครงการจัดตั้งและฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

0 0 200,000 0 % 200,000

โครงการตั้งจุดบริการดานความปลอดภัย
ทางถนนชวงเทศกาล

0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการตั้งจุดบริการดานความปลอดภัย
ทางถนนชวงเทศกาลตางๆ

20,624.2 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน
สาธารณภัยในชุมชน

69,934 0 150,000 33.33 % 200,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 473,019.2 528,041 1,050,000 -52.38 % 500,000

รวมค่าใช้สอย 9,388,800.13 9,243,443.81 9,772,000 8,810,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 59,835 124,795 150,000 -33.33 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 31,001 3,404 40,000 25 % 50,000

วัสดุงานบานงานครัว 22,616 58,120 110,000 -9.09 % 100,000

วัสดุกอสราง 50,585 209,197.2 130,000 -23.08 % 100,000
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วัสดุยานพาหนะและขนสง 140,632 157,740 200,000 0 % 200,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 82,705.5 83,323.7 180,000 -16.67 % 150,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 270,100 0 180,000 -16.67 % 150,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 54,503 176,265 165,000 -39.39 % 100,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 210,000 37,500 250,000 0 % 250,000

วัสดุสํารวจ 0 0 15,000 -33.33 % 10,000

วัสดุอื่น 0 10,000 15,000 -33.33 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 921,977.5 860,344.9 1,445,000 1,230,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 332,971.87 454,504.99 351,800 27.91 % 450,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 21,350.8 22,338.96 25,000 -40 % 15,000

คาบริการโทรศัพท์ 31,685.75 5,494.45 10,000 -50 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 26,182.9 40,000 -50 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 386,008.42 508,521.3 426,800 490,000
รวมงบดําเนินงาน 10,971,723.55 10,832,131.01 12,277,100 11,195,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน 48,200 0 0 0 % 0
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เกาอี้สํานักงาน ลอเลื่อน พนักพิงต่ํา 0 0 0 100 % 21,000

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวม
คาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 
13,000 บีทียู

0 0 0 100 % 117,500

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวม
คาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 
30,000 บีทียู

0 0 0 100 % 83,000

ตูเก็บเอกสารทําดวยไม 0 0 0 100 % 7,000

ตูล็อกเกอร์ 16,000 0 0 0 % 0

ตูเหล็ก 16,500 0 0 0 % 0

ตูเหล็ก แบบ 2 บาน 0 0 0 100 % 11,400

โตะทํางาน 45,000 0 0 0 % 0

โตะอเนกประสงค์ 15,000 0 0 0 % 0

โตะอเนกประสงค์ขาพับ 0 0 0 100 % 25,000

พัดลม 27,000 0 0 0 % 0

พัดลมอุตสาหกรรม 0 0 0 100 % 8,400

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุกน้ําดับเพลิงอเนกประสงค์ 5,588,000 0 0 0 % 0

เรือทองแบนอลูมิเนียม 0 0 0 100 % 251,000

เรือพลาสติก 372,500 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องปัมน้ํา 22,000 0 0 0 % 0

เครื่องเลื่อยโซยนต์  194,000 0 0 0 % 0

เครื่องเลื่อยโซยนต์ 0 0 0 100 % 103,800

เครื่องเลื่อยโซยนต์ 0 0 74,000 -100 % 0

เครื่องสูบน้ํา 0 0 24,200 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ติดตั้งกลองโทรทัศน์วงจรปิด 228,400 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน์ 6,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องชวยหายใจ   468,000 0 0 0 % 0

เครื่องชวยหายใจชนิดอัดอากาศ ถัง
คาร์บอนไฟเบอร์

0 0 0 100 % 460,000

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น 50,000 0 0 0 % 0

ตูเย็น 0 0 0 100 % 12,800

เตียงเหล็ก 230,100 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

บันไดดับเพลิง 0 36,000 0 0 % 0
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พัดลมระบายควัน 368,000 0 0 0 % 0

หัวฉีดน้ําดับเพลิง 0 116,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 66,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ 25,200 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

เครื่องอัดอากาศสําหรับชุดชวยหายใจ 0 0 380,000 -100 % 0

ชุดผจญเพลิงกันความรอน 0 0 0 100 % 920,000

ถังดับเพลิงชนิดโฟม 0 0 0 100 % 64,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 7,786,400 152,000 478,200 2,084,900
รวมงบลงทุน 7,786,400 152,000 478,200 2,084,900

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 27,956,263.87 19,051,750.68 24,273,300 26,886,900
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 31,632,033.87 22,575,144.87 30,560,500 35,313,600

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 4,390,817.41 3,995,404.98 5,133,160 12.99 % 5,800,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

108,900 89,100 67,500 344.44 % 300,000
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เงินประจําตําแหนง 33,000 33,750 105,000 94.29 % 204,000

เงินวิทยฐานะ 108,900 89,100 0 100 % 346,800

คาตอบแทนพนักงานจาง 177,879.03 190,133 1,079,500 -32.89 % 724,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 27,609.91 29,512 108,100 -32.75 % 72,700

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,847,106.35 4,426,999.98 6,493,260 7,448,000
รวมงบบุคลากร 4,847,106.35 4,426,999.98 6,493,260 7,448,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 6,540 6,540 20,000 0 % 20,000

คาเชาบาน 374,800 352,200 551,000 0.18 % 552,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 171,600 -60.61 % 67,600

รวมค่าตอบแทน 434,478 432,947.5 742,600 639,600
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 13,284.75 18,858.06 104,000 -51.92 % 50,000

คาจางเหมาปฏิบัติงาน 1,097,325.44 1,140,084.17 1,121,200 -19.73 % 900,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 10,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 4,550 0 100 % 10,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 132,486.76 128,683.97 150,000 0 % 150,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 50,000 -60 % 20,000

โครงการจัดกิจกรรมวันครู 98,716 0 0 100 % 100,000

โครงการใหความชวยเหลือคาใชจายที่จํา
เป็นสําหรับการศึกษา

0 0 0 100 % 200,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 179,750 37,175.37 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 1,521,562.95 1,329,351.57 1,485,200 1,480,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 148,915 269,090 200,000 -50 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,450 4,500 10,000 50 % 15,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 23,844 85,000 -64.71 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 3,600 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 534,413 300,272 250,000 -40 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 692,778 601,306 565,000 315,000
รวมงบดําเนินงาน 2,648,818.95 2,363,605.07 2,792,800 2,434,600
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ (บุนวมมีลอเลื่อน) 0 0 11,200 -100 % 0

เกาอี้ทํางาน (บุนวม มีลอเลื่อน) จํานวน 7 
ตัว

0 0 19,600 -100 % 0

เกาอี้ประชุม (บุนวม ขาเหล็ก) 0 0 2,400 -100 % 0

โตะกลางรับแขก 0 0 2,900 -100 % 0

โตะขาพับหนาขาว 0 0 7,500 -100 % 0

โตะทํางาน (ทําดวยไม) 0 0 4,800 -100 % 0

โตะทํางาน (ทําดวยเหล็ก) 0 0 24,300 -100 % 0

โตะทํางานทําดวยไม จํานวน 3 ตัว 0 0 19,500 -100 % 0

โตะหมูบูชา 0 0 8,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์กอสราง

รถเข็นปูน 0 0 5,580 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องเสียงลําโพงเคลื่อนที่ 0 0 19,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กลองถายรูป 0 0 27,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ 0 0 1,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 22,000 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก  สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง

0 0 44,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1

0 0 330,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ 25,400 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 15,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ  
LED สี จํานวน 2 เครื่อง

0 0 30,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ 
LED สี

0 0 15,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา (18 
หนา/นาที)

0 0 5,200 -100 % 0
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา (18 
หนา/นาที) จํานวน 5 เครื่อง

0 0 13,000 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA 0 0 15,000 -100 % 0

สแกนเนอร์สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที่ 1 

0 0 16,000 -100 % 0

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

1,400 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 48,800 0 680,480 0
รวมงบลงทุน 48,800 0 680,480 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 7,544,725.3 6,790,605.05 9,966,540 9,882,600
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 180,400,788.52 154,810,607.63 185,972,500 13.78 % 211,602,100

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

22,604,770.45 22,427,095.9 23,868,400 1.8 % 24,299,000

เงินวิทยฐานะ 25,070,764.76 25,183,280.86 28,239,600 -14.27 % 24,208,800

คาจางลูกจางประจํา 1,648,176.66 1,481,340 2,058,700 -11.83 % 1,815,100

คาตอบแทนพนักงานจาง 10,091,094.5 8,509,201.13 11,404,300 -8.55 % 10,429,300
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 0 100 % 556,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 239,815,594.89 212,411,525.52 251,543,500 272,910,800
รวมงบบุคลากร 239,815,594.89 212,411,525.52 251,543,500 272,910,800

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

298,000 215,500 250,000 42.12 % 355,300

คาเชาบาน 0 0 48,000 0 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 298,000 215,500 348,000 453,300
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 99,078.66 5,017.98 560,000 -91.07 % 50,000

คาจางเหมาปฏิบัติงาน 15,055,941.56 17,797,249.49 18,788,000 -20.16 % 15,000,000

คาเชาทรัพย์สิน 0 0 2,500 -100 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 598,296.45 0 80,000 0 % 80,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการแขงขันคนเกงเทศบาลระดับ
ประเทศ

0 0 50,000 100 % 100,000

โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ 0 0 1,500,000 0 % 1,500,000

โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
(English For Child) ระดับชั้นประถม
ศึกษา

61,065 0 0 0 % 0

โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
(English For Child) ระดับชั้นอนุบาล

54,945 0 0 0 % 0

โครงการเชื่อมตอเครือขายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน

0 0 0 100 % 900,000

โครงการทดสอบภาคความรูทางวิชาการนัก
เรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรี
ธรรมราช

0 0 0 100 % 200,000

โครงการปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล 0 0 57,000 -100 % 0

โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการการ
ศึกษาระดับทองถิ่นและสถานศึกษา

0 0 100,000 0 % 100,000
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)

0 0 0 100 % 100,000

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูผูสอน
ระดับปฐมวัย

0 141,132.27 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูผูสอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการฝึกอบรมทบทวนแผนพัฒนาการ
ศึกษา

0 0 67,000 -25.37 % 50,000

โครงการฝึกอบรมประชุมการสอนแบบโครง
งาน

9,970 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมสัมมนาครูตนแบบ 79,850 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมสัมมนาพนักงานครู
เทศบาล

0 0 0 100 % 500,000

โครงการฝึกอบรมสัมมนาพนักงานครู
เทศบาลตามกลุมสาระการเรียนรู

70,600 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาพนักงานครูโรงเรียนสังกัด
เทศบาล

0 0 0 100 % 1,176,000

โครงการสงเสริมการสื่อสารในยุคดิจิทัลสู
การเรียนรูออนไลน์

0 0 0 100 % 100,000
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา  (คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู
เรียน)

4,708,245 4,962,470 4,932,100 54.62 % 7,625,800

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา  (คาเครื่องแบบนักเรียน)

3,677,836 3,694,560 3,636,200 13.36 % 4,122,100

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา  (คาจัดการเรียนการสอน ราย
หัว)

19,410,048 20,213,250 20,068,700 49.59 % 30,021,500

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา  (คาใชจายในการปรับปรุงหลัก
สูตรสถานศึกษา)   

200,000 200,000 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา  (คาใชจายในการรณรงค์การ
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา) 

183,000 180,000 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา  (คาใชจายในการสงเสริม
กิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา อปท.)

500,000 100,000 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา  (คาใชจายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน)

1,099,488.84 1,099,488.84 3,718,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา  (คาปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก
เรียนยากจน)

1,267,000 1,800,000 1,826,000 101.64 % 3,682,000
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา  (คาหนังสือเรียน)

6,460,134 6,645,392 6,815,100 0.31 % 6,835,900

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา  (คาอาหารกลางวันเด็กนัก
เรียน)

43,460,880 43,735,900 45,538,900 36.02 % 61,942,400

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา  (คาอุปกรณ์การเรียน)

3,634,582 3,773,140 3,844,900 63.37 % 6,281,300

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใชจายในการพัฒนา
พนักงานครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.)

1,365,000 1,344,000 1,360,520 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใชจายในการสงเสริม
พัฒนาทักษะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร)

0 0 0 100 % 4,080,000

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา
(คาใชจายในการสงเสริมพัฒนาทักษะการ
สอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)

0 0 3,502,000 -100 % 0

โครงการเสริมสรางการเรียนรูและพัฒนา
เด็กในศูนย์เด็กเล็ก

44,385 51,879.5 50,000 -100 % 0

โครงการเสริมสรางการเรียนรูและพัฒนา
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 100 % 100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 290,500 266,500 700,000 -28.57 % 500,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมค่าใช้สอย 102,330,845.51 106,009,980.08 117,316,920 145,167,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 0 34,673,600 0.27 % 34,766,600

คาอาหารเสริม (นม) 20,776,877.98 30,676,368.08 0 0 % 0

วัสดุกอสราง 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 20,776,877.98 30,676,368.08 34,683,600 34,796,600
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 4,788,618.8 4,091,255.07 2,317,100 55.37 % 3,600,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 612,516.99 594,624.41 518,000 0 % 518,000

คาบริการโทรศัพท์ 69,266.09 60,903.83 55,000 0 % 55,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 25,423.2 167,500 1.49 % 170,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 5,470,401.88 4,772,206.51 3,057,600 4,343,000
รวมงบดําเนินงาน 128,876,125.37 141,674,054.67 155,406,120 184,759,900

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

กระดานบอร์ด 7,960 0 0 0 % 0

ชั้นวางเครื่องนอนสําหรับนักเรียน 96,390 0 0 0 % 0
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ชั้นวางรองเทา 135,900 0 0 0 % 0

โตะอาหารพรอมเกาอี้ 30,200 0 0 0 % 0

ถังน้ํา 16,650 0 0 0 % 0

พัดลม 102,900 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การศึกษา

ชุดเครื่องเลนสนาม 0 0 0 100 % 135,000

โตะ - เกาอี้นักเรียนขาเหล็ก 0 0 0 100 % 158,000

โตะ-เกาอี้นักเรียน 0 0 869,000 -100 % 0

โตะ-เกาอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา 533,000 0 0 0 % 0

โตะ-เกาอี้นักเรียน ระดับอนุบาล 92,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

ปัมน้ํา 6,400 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องเสียง 43,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart 
TV

1,145,000 0 0 0 % 0

โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) 447,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องกรองน้ํา 19,800 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เครื่องทําน้ําเย็น 43,800 0 0 0 % 0

เครื่องทําน้ําเย็นพรอมเครื่องกรองน้ํา 251,400 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ 30,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

เครื่องเลนสนาม 329,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 3,331,400 0 869,000 293,000
รวมงบลงทุน 3,331,400 0 869,000 293,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนคาอาหารกลางวัน 27,169,120 27,425,080 28,568,400 32.45 % 37,840,000

รวมเงินอุดหนุน 27,169,120 27,425,080 28,568,400 37,840,000
รวมงบเงินอุดหนุน 27,169,120 27,425,080 28,568,400 37,840,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 399,192,240.26 381,510,660.19 436,387,020 495,803,700
งานระดับมัธยมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 27,458,568.1 23,795,787.09 32,765,300 1.11 % 33,130,100
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

3,729,966.66 3,793,874.4 4,137,600 -7.57 % 3,824,400

เงินวิทยฐานะ 4,060,286.01 4,104,041.57 4,327,600 -3.86 % 4,160,400

คาจางลูกจางประจํา 234,780 225,560 259,000 6.29 % 275,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 35,483,600.77 31,919,263.06 41,489,500 41,390,200
รวมงบบุคลากร 35,483,600.77 31,919,263.06 41,489,500 41,390,200

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการเชื่อมตอเครือขายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน

0 0 0 100 % 350,000

โครงการฝึกอบรมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์

540,000 648,000 600,000 -16.67 % 500,000

โครงการพัฒนาพนักงานครูโรงเรียนสังกัด
เทศบาล

0 0 0 100 % 162,000

โครงการสงเสริมศักยภาพสูความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ

0 0 0 100 % 200,000

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา  (คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู
เรียน)

1,512,776 1,436,095 1,496,500 53.85 % 2,302,300
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ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา  (คาเครื่องแบบนักเรียน)

692,340 747,900 771,400 12.6 % 868,600

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา  (คาจัดการเรียนการสอน ราย
หัว)

6,093,250 5,720,950 5,961,200 53.89 % 9,173,800

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา  (คาปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก
เรียนยากจน)

421,500 498,000 498,000 134.94 % 1,170,000

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา  (คาหนังสือเรียน)

1,433,903 1,586,579 1,678,200 1.15 % 1,697,500

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา  (คาอุปกรณ์การเรียน)

724,525 688,220 717,100 72.99 % 1,240,500

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 11,418,294 11,325,744 11,732,400 17,674,700
รวมงบดําเนินงาน 11,418,294 11,325,744 11,732,400 17,674,700

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กระดาน All In One ทัชสกรีน 0 0 7,500,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 900,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 900,000 0 7,500,000 0
รวมงบลงทุน 900,000 0 7,500,000 0

รวมงานระดับมัธยมศึกษา 47,801,894.77 43,245,007.06 60,721,900 59,064,900
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาจางลูกจางประจํา 948,611 809,581.2 569,100 6.94 % 608,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา 0 5,042.4 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 229,740 179,770 250,200 3.32 % 258,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,178,351 994,393.6 819,300 867,100
รวมงบบุคลากร 1,178,351 994,393.6 819,300 867,100
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 15,000 15,000 50,000 50,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 10,000 0 % 10,000

คาจางเหมาปฏิบัติงาน 381,400 425,020.02 714,000 -29.97 % 500,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน 240,510 240,222 300,000 0 % 300,000

โครงการพัฒนาบุคลากรครูสอนเด็กดอย
โอกาส

0 0 6,000 0 % 6,000

โครงการสงเคราะห์เด็กยากไรในชุมชนและ
เด็กเรรอน

81,590 71,555 400,000 0 % 400,000

โครงการอบรมสงเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชน 0 0 100,000 100 % 200,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 2,800 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 703,500 739,597.02 1,540,000 1,426,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 6,995 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 3,000 0 % 3,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 4,800 5,000 0 % 5,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 2,000 0 % 2,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 2,000 0 % 2,000

วัสดุกีฬา 0 0 3,000 0 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 22,749 28,990 20,000 0 % 20,000

วัสดุการศึกษา 9,101 9,159 15,000 33.33 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 38,845 42,949 60,000 65,000
รวมงบดําเนินงาน 757,345 797,546.02 1,650,000 1,541,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 1,935,696 1,791,939.62 2,469,300 2,408,100
รวมแผนงานการศึกษา 456,474,556.33 433,338,211.92 509,544,760 567,159,300

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,371,980 1,277,960.99 1,669,500 -23.32 % 1,280,100

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

61,600 50,400 45,200 105.53 % 92,900
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เงินประจําตําแหนง 78,100 63,900 63,200 34.81 % 85,200

คาจางลูกจางประจํา 198,230 170,040 504,740 -50.43 % 250,200

คาตอบแทนพนักงานจาง 126,500 108,450 153,000 4.05 % 159,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 19,635 11,115 6,420 -95.33 % 300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,856,045 1,681,865.99 2,442,060 1,867,900
รวมงบบุคลากร 1,856,045 1,681,865.99 2,442,060 1,867,900

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 50,000

คาเชาบาน 122,500 118,500 120,000 10 % 132,000

รวมค่าตอบแทน 122,500 118,500 120,000 182,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 69,758.95 69,766.24 50,000 0 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 39,774 10,335 44,000 127.27 % 100,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 9,835 6,500 10,000 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 119,367.95 86,601.24 104,000 190,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 119,546 235,651 360,000 -44.44 % 200,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8,546 4,381 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบานงานครัว 9,540 5,020 10,000 100 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 464,404 570,630 750,000 -46.67 % 400,000

รวมค่าวัสดุ 602,036 815,682 1,130,000 630,000
รวมงบดําเนินงาน 843,903.95 1,020,783.24 1,354,000 1,002,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน 0 0 0 100 % 18,000

เกาอี้สํานักงาน 46,300 0 0 0 % 0

เกาอี้สํานักงาน เป็นเกาอี้อเนกประสงค์ 0 0 0 100 % 4,000

เครื่องปรับอากาศ 102,400 0 0 0 % 0

ตูเหล็ก 33,300 0 0 0 % 0

ตูเหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก 0 0 0 100 % 5,800

ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก ชั้นวางภายใน 2 
แผนชั้น

0 0 0 100 % 11,600

ตูเหล็กสูงบานเลื่อนกระจก 0 0 0 100 % 18,000

โตะคอมพิวเตอร์ 5,000 0 0 0 % 0
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โตะทํางาน 0 0 0 100 % 11,600

โตะทํางาน 35,600 0 0 0 % 0

โตะอเนกประสงค์ 5,600 0 0 0 % 0

โทรศัพท์ 1,900 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 126,000 0 88,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

0 0 0 100 % 132,000

เครื่องพิมพ์ 68,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 0 100 % 7,500

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา

0 0 40,000 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 12,500 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 10,000 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 436,600 0 138,000 228,500
รวมงบลงทุน 436,600 0 138,000 228,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 3,136,548.95 2,702,649.23 3,934,060 3,098,400
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งานโรงพยาบาล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 28,084,329.22 25,885,557.18 36,919,200 5.87 % 39,087,700

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

6,523,779.37 5,632,331.87 8,133,200 -0.73 % 8,073,600

เงินประจําตําแหนง 1,109,029.89 973,467.2 1,218,000 7 % 1,303,200

คาจางลูกจางประจํา 490,770 424,410 585,180 3.37 % 604,900

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา 0 0 7,600 0 % 7,600

คาตอบแทนพนักงานจาง 2,361,680 1,897,570 2,269,400 8 % 2,450,900

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 317,200 263,330 242,040 37.58 % 333,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 38,886,788.48 35,076,666.25 49,374,620 51,860,900
รวมงบบุคลากร 38,886,788.48 35,076,666.25 49,374,620 51,860,900

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 5,000 900 % 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 16,180 11,780,000 -32.09 % 8,000,000

คาเชาบาน 1,190,361.15 1,101,700 1,596,000 0.38 % 1,602,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 416,800 -0.05 % 416,600

รวมค่าตอบแทน 1,464,261.15 1,370,470 13,797,800 10,068,600
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 1,404,303.38 1,736,321.99 1,960,000 -52.18 % 937,300

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 250,472.5 384,689.8 100,000 300 % 400,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 40,000 25 % 50,000

โครงการยกระดับโรงพยาบาลเทศบาลให
เป็นโรงพยาบาลที่ผานรับรองคุณภาพฯ 
และการบริการไดรับความไววางใจจาก
ประชาชน

23,150 0 10,000 -100 % 0

โครงการยกระดับโรงพยาบาลเทศบาลให
เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน

0 0 0 100 % 150,000

โครงการสรางเสริมและสงเสริมศักยภาพ
การดําเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุข กอง
การแพทย์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

126,550 95,100 11,000 2,627.27 % 300,000
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โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรเพื่อยก
ระดับการบริการ

0 900 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 979,959.37 813,428.41 910,000 -12.09 % 800,000

รวมค่าใช้สอย 2,784,435.25 3,030,440.2 3,031,000 2,637,300
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 1,333,046.5 1,338,763 1,350,000 -25.93 % 1,000,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 215,691 236,473 250,000 -20 % 200,000

วัสดุงานบานงานครัว 925,475 744,972.4 800,000 -37.5 % 500,000

วัสดุกอสราง 156,757 124,462 100,000 50 % 150,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 104,400 66,700 90,000 0 % 90,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 600 600 15,000 0 % 15,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 327,075 365,680 300,000 -33.33 % 200,000

วัสดุการเกษตร 51,280 7,400 8,000 1,775 % 150,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 15,515.5 0 2,000 1,900 % 40,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 98,350 354,450 1,000 4,900 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,622,902 2,729,659 3,750,000 -46.67 % 2,000,000

วัสดุอื่น 0 8,600 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 5,851,092 5,977,759.4 6,676,000 4,405,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 3,736,355.77 4,218,191.4 0 0 % 0
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 111,636.37 84,142.55 0 0 % 0

คาบริการโทรศัพท์ 155,328.58 198,750.07 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 4,003,320.72 4,501,084.02 0 0
รวมงบดําเนินงาน 14,103,109.12 14,879,753.62 23,504,800 17,110,900

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้พักคอย 308,000 0 0 0 % 0

เกาอี้พักคอยแบบ 2 ที่นั่ง 0 0 0 100 % 98,000

เกาอี้พักคอยแบบ 4 ที่นั่ง 0 0 0 100 % 240,000

เกาอี้สํานักงาน 0 0 0 100 % 150,000

เกาอี้สํานักงาน 26,500 0 0 0 % 0

เครื่องดูดฝุ่น 14,000 0 0 0 % 0

เครื่องทําลายเอกสาร 252,000 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ 0 0 200 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จความรอน  จํานวน 4 
เครื่อง 

0 0 40,000 -100 % 0

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 117,000 0 0 0 % 0

ชุดนั่ง - กาวเดินทรงตัว 0 0 0 100 % 19,500

ตูไม 9,000 0 0 0 % 0
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ตูล็อกเกอร์ 30,000 0 0 0 % 0

ตูเหล็ก 21,000 0 0 0 % 0

โตะทํางาน 0 0 0 100 % 59,000

โตะทํางานแบบมีที่วางคีย์บอร์ด 0 0 0 100 % 59,600

โตะสํานักงาน 40,500 0 0 0 % 0

ถ้ําลอดอะไรเอย 0 0 0 100 % 16,500

เบาะยืดหยุน 0 0 0 100 % 15,000

โยกเยกชาง 0 0 0 100 % 2,500

โยกเยกปลานอยนารัก 0 0 0 100 % 2,500

โยกเยกยีราฟลายจุด 0 0 0 100 % 2,500

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียง 14,000 0 0 0 % 0

ติดตั้งกลองโทรทัศน์วงจรปิด 294,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน์ 9,500 0 0 0 % 0

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV แบบ Smart 
TV) จํานวน 4 เครื่อง 

0 0 76,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

กลองจุลทรรศน์ 50,000 0 0 0 % 0

เครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟัน 60,000 0 0 0 % 0
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เครื่องชั่งน้ําหนัก 83,500 0 0 0 % 0

เครื่องซีลซองฆาเชื้อ 30,000 0 0 0 % 0

เครื่องวัดความดันโลหิต 170,000 0 0 0 % 0

เครื่องสูองตา-หู 60,000 0 0 0 % 0

ตะแกรงทําแผล 27,000 0 0 0 % 0

ตูเก็บเสมหะผูป่วย 300,000 0 0 0 % 0

บันได 30,000 0 0 0 % 0

รถฉีดยาและดมยา 28,000 0 0 0 % 0

หัวกรอฟัน 130,800 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น 125,000 0 0 0 % 0

ตูเย็น 73,410 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 66,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 จํานวน 4 เครื่อง

0 0 120,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 2,303,210 0 302,200 665,100
รวมงบลงทุน 2,303,210 0 302,200 665,100

วันที่พิมพ์ : 25/8/2565  19:15 หนา : 61/120



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนชุมชน 560,000 0 2,200 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 560,000 0 2,200 0
รวมงบเงินอุดหนุน 560,000 0 2,200 0

รวมงานโรงพยาบาล 55,853,107.6 49,956,419.87 73,183,820 69,636,900
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,219,280 1,153,008 2,002,840 11.83 % 2,239,800

เงินประจําตําแหนง 0 31,500 53,000 13.21 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 195,000 484,830 682,640 4.04 % 710,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 32,130 28,740 -42.59 % 16,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,414,280 1,701,468 2,767,220 3,026,500
รวมงบบุคลากร 1,414,280 1,701,468 2,767,220 3,026,500

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 63,280 179,680 200,000 -50 % 100,000

คาเชาบาน 109,000 90,000 202,300 -8.65 % 184,800
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 13,600 0 % 13,600

รวมค่าตอบแทน 185,880 276,480 415,900 298,400
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ คาธรรมเนียมฯ 0 0 50,000 -46 % 27,000

คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 0 0 100 % 70,000

คาจางเหมาปฏิบัติงาน 3,343,262.8 3,654,251.05 3,863,900 -9.42 % 3,500,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 28,576 30,000 0 100 % 50,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 30,000

โครงการติดตั้งระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อ
การสื่อสารมูงสูการเป็นเมืองอัจฉริยะระยะ
ที่ 2 ตลาดเทศบาลออนไลน์

0 0 400,000 -100 % 0

โครงการป้องกันควบคุมสัตว์และแมลง
พาหะนําโรค

589,800 102,933.44 185,000 116.22 % 400,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา
และลดจํานวนประชากรสุนัขและแมวจรจัด

852,330 490,790 600,000 -16.67 % 500,000
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โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค
ติดตอเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 และโรคระบาดหรือโรค
ติดตออุบัติใหม
ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

0 0 200,000 50 % 300,000

โครงการเมืองนครอาหารปลอดภัย 72,350.5 84,834 118,000 69.49 % 200,000

โครงการรานอาหารปลอดภัยใสใจสุขภาพ 15,000 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมความปลอดภัยและ
สุขอนามัยในการทํางาน

0 6,990 0 100 % 100,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาตลาดสดนาซื้อ 18,416.84 51,245.66 77,000 29.87 % 100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 13,792.41 297,460.35 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 4,933,528.55 4,718,504.5 5,543,900 5,327,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 99,200 1,014,040 525,000 -52.38 % 250,000

รวมค่าวัสดุ 99,200 1,014,040 525,000 250,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ 0 0 0 100 % 403,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 403,000
รวมงบดําเนินงาน 5,218,608.55 6,009,024.5 6,484,800 6,278,400
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต์ 80,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องฉีดน้ํา 5,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียง 9,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องตรวจวัดระดับเสียง 294,250 0 0 0 % 0

เครื่องพนหมอกควันสะพายไหล 0 0 0 100 % 150,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

0 0 30,000 -100 % 0

ติดตั้งระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับ
ออกใบอนุญาตฯ

46,000 0 0 0 % 0

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

2,100 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 436,850 0 30,000 150,000
รวมงบลงทุน 436,850 0 30,000 150,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 7,069,738.55 7,710,492.5 9,282,020 9,454,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานศูนย์บริการสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 2,402,910 2,118,030 2,694,500 14.5 % 3,085,100

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

324,100 261,400 379,100 4.77 % 397,200

เงินประจําตําแหนง 177,100 144,900 192,000 0.63 % 193,200

คาจางลูกจางประจํา 215,060 189,030 252,200 0 % 252,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา 0 0 7,600 0 % 7,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,119,170 2,713,360 3,525,400 3,935,300
รวมงบบุคลากร 3,119,170 2,713,360 3,525,400 3,935,300

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 169,838.7 153,000 204,000 0 % 204,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 109,600 0 % 109,600

รวมค่าตอบแทน 200,338.7 153,000 313,600 313,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 13,500 0 20,000 150 % 50,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 13,500 0 30,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 213,838.7 153,000 343,600 373,600

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 0 0 0 100 % 1,340,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 1,340,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 1,340,000

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 3,333,008.7 2,866,360 3,869,000 5,648,900
รวมแผนงานสาธารณสุข 69,392,403.8 63,235,921.6 90,268,900 87,839,100

แผนงานสังคมสงเคราะห์
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาปฏิบัติงาน 987,909.68 1,139,311.53 1,317,100 -1.3 % 1,300,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดหากายอุปกรณ์สําหรับผู
พิการ/ผูสูงอายุที่ยากไร

7,150 0 10,000 200 % 30,000

โครงการซอมแซมที่อยูอาศัยสําหรับผูดอย
โอกาสและผูยากไรในชุมชน

0 0 50,000 200 % 150,000

โครงการทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนผูยาก
จนหรือผูดอยโอกาส

0 481,000 0 100 % 500,000

โครงการเยี่ยมบานผูยากไรในชุมชน 0 0 15,000 433.33 % 80,000

โครงการโรงเรียนวัยใส  เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

0 140,701 35,000 757.14 % 300,000

โครงการศูนย์สงเสริมสุขภาพและพัฒนา
ศักยภาพของผูสูงอายุ

367,156 165,473 440,000 13.64 % 500,000

โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผูประสบ
สาธารณภัยและผูยากไรในชุมชน

63,340 88,400 59,000 69.49 % 100,000

โครงการสงเสริมภูมิปัญญาผูสูงอายุ 0 0 10,000 400 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการอบรมเพื่อป้องกันและแกไขปัญหา
ทางสังคม

0 0 10,000 400 % 50,000

โครงการอบรมและฟื้นฟูศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพของคนพิการและผูดูแลคน
พิการในชุมชน

0 0 10,000 500 % 60,000

โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่
บาน (อผส.)  

65,010 0 0 0 % 0

โครงการอบรมอาสาสมัครบริบาลผูสูงอายุ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

0 0 15,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,490,565.68 2,014,885.53 1,971,100 3,120,000
รวมงบดําเนินงาน 1,490,565.68 2,014,885.53 1,971,100 3,120,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

partition ขนาด w.80xH.180 Cm แผงทึบ 0 33,180 0 0 % 0

เกาอี้สํานักงาน 0 2,800 0 0 % 0

โตะทํางานระดับ 1-2 0 5,800 0 0 % 0

โตะรับประทานอาหาร 0 0 0 100 % 84,000

โตะวางคอมพิวเตอร์ 0 3,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

อางซิงค์สเตนเลส 2 หลุม พรอมขาและ
อุปกรณ์

0 0 0 100 % 33,400

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 66,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunciton 0 7,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 118,280 0 117,400
รวมงบลงทุน 0 118,280 0 117,400

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 1,490,565.68 2,133,165.53 1,971,100 3,237,400
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,490,565.68 2,133,165.53 1,971,100 3,237,400

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 1,587,000 -26.96 % 1,159,100

คาจางลูกจางประจํา 0 0 1,550,000 -40.37 % 924,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา 0 0 3,100 796.77 % 27,800

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 120,000 3.5 % 124,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 25,000 -4 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 3,285,100 2,259,300
รวมงบบุคลากร 0 0 3,285,100 2,259,300

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 300,000 0 % 300,000

คาเชาบาน 0 0 48,000 0 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 22,400 -21.43 % 17,600

รวมค่าตอบแทน 0 0 370,400 365,600
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ คาพิมพ์แบบแปลน ฯลฯ 0 0 695,000 -92.81 % 50,000

คาจางเหมาปฏิบัติงานดูแลความเรียบรอย
ระบบไฟฟ้า และงานวิศวกรรม

0 0 2,091,500 -4.37 % 2,000,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 30,000 66.67 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 10,000 0 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 250,000 0 % 250,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 3,076,500 2,360,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 4,891,000 -28.44 % 3,500,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 40,000 25 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 40,000 25 % 50,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 35,000 -71.43 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 5,006,000 3,610,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 2,500,000 -20 % 2,000,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 2,500,000 2,000,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 10,952,900 8,335,600

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 0 0 14,238,000 10,594,900
งานไฟฟ้าและประปา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,311,450 1,130,250 0 0 % 0

คาจางลูกจางประจํา 1,543,570 1,322,370 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 84,600 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 18,000 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,855,020 2,555,220 0 0
รวมงบบุคลากร 2,855,020 2,555,220 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 206,780 229,540 0 0 % 0

คาเชาบาน 44,000 36,000 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,350 6,555 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 255,130 272,095 0 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 600 35,942.59 0 0 % 0

คาจางเหมาปฏิบัติงาน 1,492,450 1,777,200 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 205,983.8 797,586 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,699,033.8 2,610,728.59 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,934,340 5,044,725 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 32,880 66,600 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 23,384.1 22,464.6 0 0 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 5,000 5,000 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 3,995,604.1 5,138,789.6 0 0
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 1,285,415.75 1,586,133.86 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,285,415.75 1,586,133.86 0 0
รวมงบดําเนินงาน 7,235,183.65 9,607,747.05 0 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 10,090,203.65 12,162,967.05 0 0
งานสวนสาธารณะ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 264,270 229,500 390,000 59.44 % 621,800

คาจางลูกจางประจํา 4,111,880 2,494,060 2,286,000 -55.71 % 1,012,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา 0 56,306.8 55,400 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 180,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,376,150 2,779,866.8 2,731,400 1,814,200
รวมงบบุคลากร 4,376,150 2,779,866.8 2,731,400 1,814,200

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 422,340 355,930 400,000 0 % 400,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาเชาบาน 33,000 33,000 48,000 0 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 70,900 -11.14 % 63,000

รวมค่าตอบแทน 496,140 427,580 518,900 511,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 739,087.44 1,535,985.66 1,470,000 2.04 % 1,500,000

คาจางเหมาปฏิบัติงาน 7,821,879.68 8,873,421.29 9,085,600 15.57 % 10,500,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 20,000 50 % 30,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 5,000 0 % 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 285,318.62 458,660 430,000 -23.26 % 330,000

รวมค่าใช้สอย 8,846,285.74 10,868,066.95 11,010,600 12,365,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,425 6,722 15,000 33.33 % 20,000

วัสดุงานบานงานครัว 62,615 118,438 90,000 -22.22 % 70,000

วัสดุกอสราง 560,133.5 911,017.5 1,320,000 51.52 % 2,000,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 63,055 85,780 200,000 25 % 250,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 405,278.5 387,515.4 450,000 11.11 % 500,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 49,895 128,630 210,000 -52.38 % 100,000

วัสดุการเกษตร 3,942,265 3,586,670 4,300,000 -6.98 % 4,000,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 43,140 69,180 50,000 40 % 70,000

รวมค่าวัสดุ 5,129,807 5,293,952.9 6,635,000 7,010,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 6,335.47 4,670.55 30,000 26.67 % 38,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 12,818.6 20,000 -25 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 6,335.47 17,489.15 50,000 53,000
รวมงบดําเนินงาน 14,478,568.21 16,607,089 18,214,500 19,939,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก 0 0 770,000 -100 % 0

รถบรรทุก (ดีเซล) 0 0 3,500,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องฉีดน้ํา 40,000 0 0 0 % 0

เครื่องเลื่อยโซยนต์ 48,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า 0 0 0 100 % 95,500
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ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องตัดแตงพุมไม 0 0 44,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 88,500 0 4,314,000 95,500
รวมงบลงทุน 88,500 0 4,314,000 95,500

รวมงานสวนสาธารณะ 18,943,218.21 19,386,955.8 25,259,900 21,848,700
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 312,950 275,130 387,440 4.82 % 406,100

คาจางลูกจางประจํา 7,887,620 5,010,043.22 4,953,820 -9.78 % 4,469,300

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา 0 107,652.52 93,400 -18.95 % 75,700

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 8,200,570 5,392,825.74 5,434,660 4,951,100
รวมงบบุคลากร 8,200,570 5,392,825.74 5,434,660 4,951,100

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 464,300 599,980 612,000 -1.96 % 600,000

คาเชาบาน 33,000 27,000 36,000 0 % 36,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 44,700 347.43 % 200,000

รวมค่าตอบแทน 668,462.5 685,970 692,700 836,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 1,151,896.02 2,436,277.73 6,512,000 53.56 % 10,000,000

คาจางเหมาตัดหญาโดยเอกชน 2,344,800 2,103,200 2,301,000 3.61 % 2,384,000

คาจางเหมาปฏิบัติงาน 27,488,368.75 31,602,086.11 32,483,700 4.67 % 34,000,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 3,160 3,180 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 5,000

โครงการบริหารจัดการขยะ ตามหลัก 3Rs 0 0 0 100 % 100,000

โครงการเมืองนครปลอดถังขยะ 0 0 0 100 % 100,000

โครงการรณรงค์การรักษาความสะอาดในที่
สาธารณะ

71,618.44 45,600 0 100 % 100,000

โครงการสงเสริมและสนับสนุนอาสาสมัคร
ทองถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

0 0 0 100 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 8,773,038.2 6,851,882.84 8,148,800 -50.91 % 4,000,000
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รวมค่าใช้สอย 39,832,881.41 43,042,226.68 49,445,500 50,729,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 44,150 9,285 144,000 38.89 % 200,000

วัสดุงานบานงานครัว 1,453,379 1,994,146 1,101,400 36.19 % 1,500,000

วัสดุกอสราง 2,293,420 1,360,503 1,760,000 -14.77 % 1,500,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 1,745,128.8 1,916,681.2 2,166,800 -30.77 % 1,500,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 556,029.04 1,077,362.7 1,380,000 -34.78 % 900,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1,892,900 997,740 900,000 -44.44 % 500,000

วัสดุการเกษตร 9,760 12,390 48,000 4.17 % 50,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 247,173 332,948 420,000 -4.76 % 400,000

รวมค่าวัสดุ 8,241,939.84 7,701,055.9 7,920,200 6,550,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 160,516.86 193,059.4 180,000 11.11 % 200,000

คาบริการโทรศัพท์ 16,074.61 14,831.27 40,000 -25 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 176,591.47 207,890.67 220,000 230,000
รวมงบดําเนินงาน 48,919,875.22 51,637,143.25 58,278,400 58,345,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

ตูคอนเทนเนอร์บรรทุกขยะ 0 0 21,000 -100 % 0
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รถบรรทุก (ดีเซล) 924,000 0 0 0 % 0

รถบรรทุกขยะ 0 0 3,500,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง 0 0 0 100 % 40,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการติดตั้งเครื่องบันทึกขอมูลการเดิน
ทาง (GPS) 

0 0 396,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 30,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer  แบบ
แครสั้น

0 22,000 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 2,500 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 3,889,975.6 3,516,400 -71.56 % 1,000,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 924,000 3,944,475.6 7,433,400 1,040,000
รวมงบลงทุน 924,000 3,944,475.6 7,433,400 1,040,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 58,044,445.22 60,974,444.59 71,146,460 64,336,100
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งานบําบัดน้ําเสีย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 299,280 258,690 367,000 3.38 % 379,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 299,280 258,690 367,000 379,400
รวมงบบุคลากร 299,280 258,690 367,000 379,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 13,020 21,000 85,000 -52.94 % 40,000

คาเชาบาน 51,400 45,000 60,000 0 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 4,800 0 % 4,800

รวมค่าตอบแทน 64,420 70,800 149,800 104,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 40,000 54,552 545,000 -90.83 % 50,000

คาจางเหมาปฏิบัติงาน 1,046,700 1,202,452.25 1,376,000 -12.79 % 1,200,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 4,240 20,000 50 % 30,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 5,000 0 % 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 96,690 39,940 350,000 0 % 350,000

รวมค่าใช้สอย 1,183,390 1,301,184.25 2,296,000 1,635,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,019 18,778 15,000 33.33 % 20,000

วัสดุงานบานงานครัว 8,716 12,622 15,000 33.33 % 20,000

วัสดุกอสราง 4,689 102,234 550,000 -81.82 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 3,400 25,000 20 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 27,688 31,682.6 40,000 25 % 50,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 6,090 9,390 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,944 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 61,146 178,106.6 665,000 240,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 984,122.24 1,521,837.06 1,500,000 0 % 1,500,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 12,412.94 8,838.2 8,000 0 % 8,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 996,535.18 1,530,675.26 1,508,000 1,508,000
รวมงบดําเนินงาน 2,305,491.18 3,080,766.11 4,618,800 3,487,800

วันที่พิมพ์ : 25/8/2565  19:15 หนา : 82/120



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

เรือไฟเบอร์กลาส 0 0 200,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 200,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 200,000 0

รวมงานบําบัดน้ําเสีย 2,604,771.18 3,339,456.11 5,185,800 3,867,200
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 89,682,638.26 95,863,823.55 115,830,160 100,646,900

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 3,439,394.48 3,182,100 4,471,000 -3.82 % 4,300,100

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

65,670 53,730 71,700 0 % 71,700

เงินประจําตําแหนง 94,600 77,400 103,200 0 % 103,200

คาจางลูกจางประจํา 238,400 204,540 287,000 4.74 % 300,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,838,064.48 3,517,770 4,932,900 4,775,600
รวมงบบุคลากร 3,838,064.48 3,517,770 4,932,900 4,775,600
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

247,100 172,000 5,000 2,900 % 150,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 14,740 55,700 90,000 0 % 90,000

คาเชาบาน 263,500 290,500 408,000 11.76 % 456,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 58,000 -29.66 % 40,800

รวมค่าตอบแทน 541,840 557,700 561,000 736,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 39,747.74 67,264.24 180,000 -44.44 % 100,000

คาจางเหมาปฏิบัติงาน 1,351,855.42 1,334,357.64 1,350,000 11.11 % 1,500,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 125,969 67,740 370,000 -45.95 % 200,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการจัดกิจกรรมชุมชนเพื่อสงเสริม
ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและการทอง
เที่ยว

0 0 26,000 92.31 % 50,000
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โครงการจัดตั้งชุมชนและเลือกกรรมการ
ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

0 0 480,000 -100 % 0

โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการ
และพัฒนา

0 0 400,000 -100 % 0

โครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชนเพื่อ
บริการและพัฒนา

0 0 0 100 % 200,000

โครงการฝึกอบรมสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
ใหกับประชาชนในเขตเทศบาล

115,405.33 192,029 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพสําหรับ
ประชาชน

0 0 100,000 200 % 300,000

โครงการพัฒนาและฝึกอบรมอาสาสมัคร
พลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดในเขต
เทศบาล

0 0 0 100 % 300,000

โครงการพัฒนาและสนับสนุนการทํางาน
ขององค์กรชุมชน

43,963 26,825 420,000 -76.19 % 100,000

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายสตรีใน
เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

0 0 0 100 % 100,000

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
พันธุ์ใหมในเขตเทศบาล

0 0 0 100 % 200,000

โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีในเขต
เทศบาล  2,250 27,650 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 25/8/2565  19:15 หนา : 85/120



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการรักษาสิ่งแวดลอมและทรัพยากร
ธรรมชาติ

0 24,250 0 0 % 0

โครงการสงเสริม อนุรักษ์ ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

0 0 190,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมแมบานและเยาวชนจัด
กิจกรรมงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ

962,000 0 98,000 716.33 % 800,000

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชน

0 0 0 100 % 120,000

โครงการสงเสริมสุขภาพและการแขงขัน
กีฬาชุมชน

533,004 6,480 630,000 58.73 % 1,000,000

โครงการสภาเด็กและเยาวชนในระดับ
เทศบาล

0 0 30,000 233.33 % 100,000

โครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการชุมชน

0 0 0 100 % 500,000

โครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพชุมชน 1,556,463.5 0 0 0 % 0

โครงการเสริมสรางความเขมแข็งของ
สถาบันครอบครัวในชุมชน

0 0 0 100 % 200,000

โครงการเสริมสรางความเขมแข็งในชุมชน 0 0 200,000 150 % 500,000

โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดลอมและทรัพยากร
ธรรมชาติ

0 0 0 100 % 100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 54,501 154,645.6 50,000 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 4,785,158.99 1,901,241.48 4,544,000 6,490,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 79,354 229,464 383,000 -60.84 % 150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,985 9,981 110,000 -72.73 % 30,000

วัสดุงานบานงานครัว 2,595 9,935 10,000 200 % 30,000

วัสดุกอสราง 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 3,000 17,410 45,000 0 % 45,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 15,047.7 6,872.7 18,000 11.11 % 20,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 1,050 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 191,605 249,771 400,000 -50 % 200,000

รวมค่าวัสดุ 298,636.7 523,433.7 1,006,000 535,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 5,853.4 8,341.85 145,000 244.83 % 500,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 744.73 534.48 55,000 -78.18 % 12,000

คาบริการโทรศัพท์ 12,951.83 12,954.21 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 19,549.96 21,830.54 250,000 542,000
รวมงบดําเนินงาน 5,645,185.65 3,004,205.72 6,361,000 8,303,800
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้จัดเลี้ยงมีพนักพิง 0 0 296,000 -100 % 0

เกาอี้ทํางาน 19,200 0 0 0 % 0

เกาอี้บุนวมของผูบริหาร 0 0 13,000 -100 % 0

ตูกระจกบานเลื่อน 42,000 0 0 0 % 0

โตะขาพับ 0 0 125,000 -100 % 0

โตะทํางาน 7,800 0 0 0 % 0

โตะทํางานผูบริหาร 0 0 24,000 -100 % 0

ผามานพรอมอุปกรณ์ 0 0 200,000 -100 % 0

ผามานพรอมอุปกรณ์ จํานวน 22 ชุด 0 0 280,000 -100 % 0

พาร์ทิชั่นพรอมติดตั้ง 20,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) 828,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องตีป่นอเนกประสงค์  24,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียง 208,000 0 0 0 % 0

ชุดเครื่องเสียงหองประชุม 0 0 0 100 % 420,000
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ตูลําโพงเอนกประสงค์ 0 0 120,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เตาอบไฟฟ้า 0 50,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเย็บกระสอบ 3,925 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์กีฬา

ชุดเครื่องออกกําลังกาย 0 0 599,400 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 88,000 0 66,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ 15,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 0 0 26,000 -100 % 0

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) 

3,500 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 1,259,425 50,000 1,749,400 420,000
รวมงบลงทุน 1,259,425 50,000 1,749,400 420,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 10,742,675.13 6,571,975.72 13,043,300 13,499,400
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 10,742,675.13 6,571,975.72 13,043,300 13,499,400
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 549,600

คาตอบแทนพนักงานจาง 29,920 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 29,920 0 0 549,600
รวมงบบุคลากร 29,920 0 0 549,600

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 0 0 0 100 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 24,200

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 72,200
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 59,569.56 13,265.66 18,000 0 % 18,000

คาจางเหมาปฏิบัติงาน 375,100 291,600 456,600 -12.4 % 400,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนกลุม
โรงเรียนเทศบาล

0 0 400,000 25 % 500,000

โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬา
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

3,939,209 0 23,400 2,036.75 % 500,000

โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬา
กับหนวยงานอื่นๆ

0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการนครศรีมาราธอน 0 0 0 100 % 500,000

โครงการฝึกสอนกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 0 0 200,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาบุคลากร 0 0 12,000 -100 % 0

โครงการวงนครออร์เคสตรา 0 0 50,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 56,000 840,000 -64.29 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 4,373,878.56 360,865.66 2,100,000 2,318,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 10,400 75,000 -33.33 % 50,000

วัสดุงานบานงานครัว 11,145 25,330 45,000 11.11 % 50,000

วัสดุกอสราง 27,050 6,205 145,000 -65.52 % 50,000

วัสดุการเกษตร 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 2,000 0 % 2,000
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วัสดุกีฬา 11,940 43,700 50,000 0 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 14,181 0 18,000 0 % 18,000

รวมค่าวัสดุ 64,316 85,635 355,000 240,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 69,509.86 101,487.76 90,000 200 % 270,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 69,509.86 101,487.76 95,000 275,000
รวมงบดําเนินงาน 4,507,704.42 547,988.42 2,550,000 2,905,200

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 4,537,624.42 547,988.42 2,550,000 3,454,800
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 100,000 -85 % 15,000

คาจางเหมาปฏิบัติงาน 1,061,001.93 810,845 774,000 5.43 % 816,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานฉลองตรุษจีนไชนาทาวน์ 131,892.29 0 184,000 -45.65 % 100,000

โครงการจัดงานฉลองสมโภชศาลหลักเมือง
นครศรีธรรมราช

0 0 100,000 0 % 100,000
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โครงการจัดงานเฉลิมฉลองวันตรุษอีดิ้ลอัฎ
ฮา

0 0 40,000 -100 % 0

โครงการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ 0 0 336,800 48.46 % 500,000

โครงการจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ 250,000 0 332,000 -39.76 % 200,000

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 574,496.75 552,627.82 0 100 % 500,000

โครงการจัดงานมาฆบูชาแหผาขึ้นธาตุ 172,768 10,030 110,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม 66,550 0 0 100 % 70,000

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 411,481 0 800 37,400 % 300,000

โครงการจัดงานวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา 0 0 0 100 % 100,000

โครงการจัดงานวันมาฆบูชาแหผาขึ้นธาตุ 0 0 0 100 % 150,000

โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา 0 0 90,000 0 % 90,000

โครงการจัดงานวันอาสาฬหบูชาและวันเขา
พรรษา

0 0 90,000 0 % 90,000

โครงการพุทธภูมิ 74,350 24,700 0 0 % 0

โครงการสงเสริมพัฒนาจิตและคุณธรรม
จริยธรรม

0 0 10,000 1,900 % 200,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 32,490 350,000 -71.43 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 2,742,539.97 1,430,692.82 2,517,600 3,331,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 50,000 -60 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 34,189 14,877 50,000 0 % 50,000
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วัสดุงานบานงานครัว 11,680 21,519 50,000 0 % 50,000

วัสดุกอสราง 44,883 53,505 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 17,498 28,508 50,000 0 % 50,000

วัสดุการเกษตร 19,670 36,590 100,000 -50 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 7,214 0 5,000 500 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 135,134 154,999 355,000 300,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 0 0 8,000 -100 % 0

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 8,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 2,877,673.97 1,585,691.82 2,880,600 3,661,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ระบบ Inverter

0 0 54,200 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 54,200 0
รวมงบลงทุน 0 0 54,200 0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 2,877,673.97 1,585,691.82 2,934,800 3,661,000
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 653,910.33 529,210.64 410,440 48.65 % 610,100

เงินประจําตําแหนง 16,500 13,500 18,000 0 % 18,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 670,410.33 542,710.64 428,440 628,100
รวมงบบุคลากร 670,410.33 542,710.64 428,440 628,100

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 16,980 30,000 -50 % 15,000

คาเชาบาน 0 0 36,000 166.67 % 96,000

รวมค่าตอบแทน 0 16,980 66,000 111,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์การทอง
เที่ยว

1,926 122,500 130,000 53.85 % 200,000

คาจางเหมาปฏิบัติงาน 240,012.7 292,800 404,000 41.09 % 570,000
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โครงการติดตั้งระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
เพื่อการสื่อสารมุงสูการเป็นเมืองอัจฉริยะ
ระยะที่ 2 แพลตฟอร์มทองเที่ยวเขต
เทศบาลนคร ฯ

0 0 400,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 15,000 0 % 15,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 5,000 100 % 10,000

โครงการกิจกรรมรถชมเมือง 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการจัดงานฉลองสมโภชศาลหลักเมือง
นครศรีธรรมราช

1,250 0 0 0 % 0

โครงการตลาดริมน้ําเมืองลิกอร์ 265,643.2 0 0 0 % 0

โครงการเทศกาลมหาสงกรานต์แหนางดาน
เมืองนครฯ

0 0 0 100 % 1,800,000

โครงการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิง
รุกดานการทองเที่ยว

0 0 50,000 100 % 100,000

โครงการผลิตสื่อเผยแพรขอมูลใหบริการ
ดานการทองเที่ยว

0 0 200 49,900 % 100,000

โครงการยกระดับผูประกอบการดานการ
ทองเที่ยว สูเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
เมืองอัจฉริยะ (Smart City)

0 0 0 100 % 150,000
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โครงการสงเสริมศักยภาพเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป (Nakhonsri City 
Contest)

0 0 0 100 % 150,000

โครงการสงเสริมศักยภาพเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป (Nakhonsri City 
Contest) 

0 0 300,000 -100 % 0

โครงการอบรมใหความรูเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช

0 0 0 100 % 100,000

โครงการอบรมใหความรูเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวนครศรีธรรมราช

0 0 170,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 508,831.9 415,300 1,524,200 3,245,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ 0 0 0 100 % 300,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 300,000
รวมงบดําเนินงาน 508,831.9 432,280 1,590,200 3,656,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียง 31,500 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 31,500 0 0 0
รวมงบลงทุน 31,500 0 0 0

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 1,210,742.23 974,990.64 2,018,640 4,284,100
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 8,626,040.62 3,108,670.88 7,503,440 11,399,900

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,965,130 1,409,424.82 1,917,000 0.46 % 1,925,900

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

112,500 90,000 120,000 0 % 120,000

เงินประจําตําแหนง 132,000 99,533.87 138,000 0 % 138,000

คาจางลูกจางประจํา 229,130 197,970 278,000 3.17 % 286,800

คาตอบแทนพนักงานจาง 126,500 108,450 153,000 169.93 % 413,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 19,635 11,115 9,500 510.53 % 58,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,584,895 1,916,493.69 2,615,500 2,941,700
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รวมงบบุคลากร 2,584,895 1,916,493.69 2,615,500 2,941,700
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 155,100 164,710 180,000 11.11 % 200,000

คาเชาบาน 228,612.9 173,612.9 288,000 -16.67 % 240,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 8,800 -45.45 % 4,800

รวมค่าตอบแทน 387,712.9 340,322.9 476,800 444,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 48,005.2 72,190.72 104,000 -42.31 % 60,000

คาจางเหมาปฏิบัติงาน 632,320 709,640 771,100 16.72 % 900,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 47,129 7,800 80,000 87.5 % 150,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 50,000 0 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 9,836 9,799.68 40,000 25 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 737,290.2 799,430.4 1,045,100 1,210,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 764,815 1,155,843 270,000 11.11 % 300,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุงานบานงานครัว 13,362 16,304 15,000 100 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 288,907 447,393 320,000 -6.25 % 300,000

รวมค่าวัสดุ 1,067,084 1,619,540 605,000 640,000
รวมงบดําเนินงาน 2,192,087.1 2,759,293.3 2,126,900 2,294,800

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 4,776,982.1 4,675,786.99 4,742,400 5,236,500
งานก่อสร้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 5,847,619.61 5,552,550 6,865,000 20.34 % 8,261,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

89,100 95,400 127,200 -52.83 % 60,000

เงินประจําตําแหนง 89,100 108,900 199,200 -33.73 % 132,000

คาจางลูกจางประจํา 2,347,500 1,558,590 1,574,000 -17.71 % 1,295,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา 0 0 3,100 496.77 % 18,500

คาตอบแทนพนักงานจาง 997,563.54 638,370 1,195,000 18.33 % 1,414,000
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 64,870.96 45,000 80,000 5 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 9,435,754.11 7,998,810 10,043,500 11,265,100
รวมงบบุคลากร 9,435,754.11 7,998,810 10,043,500 11,265,100

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 434,720 461,180 400,000 -25 % 300,000

คาเชาบาน 362,793 396,000 564,000 29.79 % 732,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 84,000 0.83 % 84,700

รวมค่าตอบแทน 882,532 886,285 1,048,000 1,116,700
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 133,301.19 266,375.5 730,000 -58.9 % 300,000

คาจางเหมาปฏิบัติงาน 6,006,659.36 6,847,902.89 7,500,600 12 % 8,400,600

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 223,279 182,915 180,000 11.11 % 200,000
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 190,000 5.26 % 200,000

เงินชดเชยคางานสิ่งกอสราง 0 614,021.91 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 583,067.65 1,362,691.78 1,450,000 -51.72 % 700,000

รวมค่าใช้สอย 6,946,307.2 9,273,907.08 10,050,600 9,800,600
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 6,065 19,865 20,000 150 % 50,000

วัสดุกอสราง 6,839,455 8,525,950 9,491,200 -15.71 % 8,000,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 683,124.5 1,137,577.2 700,000 14.29 % 800,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 168,351.9 125,574 300,000 6.67 % 320,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 17,575 9,900 30,000 66.67 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 43,030 43,370 90,000 -44.44 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 7,757,601.4 9,862,236.2 10,641,200 9,280,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 164,805.78 225,427.12 250,000 -20 % 200,000

คาบริการโทรศัพท์ 963 2,450.3 2,000 0 % 2,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 165,768.78 227,877.42 252,000 202,000
รวมงบดําเนินงาน 15,752,209.38 20,250,305.7 21,991,800 20,399,300
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

ถังเก็บเชื้อเพลิง 0 0 800,000 -100 % 0

รถบรรทุก 0 0 385,000 -100 % 0

รถบรรทุก (ดีเซล) 880,000 0 3,725,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ํา 0 0 500,000 -100 % 0

เครื่องสูบน้ํา ชนิดหอยโขง แบบเทเลอร์ลาก
จูง

0 0 0 100 % 1,500,000

ครุภัณฑ์กอสราง

เครื่องตบดิน 42,000 0 0 0 % 0

เครื่องผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 0 4,490,000 0 0 % 0

เครื่องผสมยางแอสฟัลท์ 0 0 1,850,000 -100 % 0

รถขุดตีนตะขาบ 0 0 1,500,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า 0 0 0 100 % 95,500

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องจั๊มสตาร์ทรถยนต์ 6,500 0 0 0 % 0

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 0 0 0 100 % 30,000
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เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ระบบอินเวอร์เตอร์ ชนิด
พกพา

0 0 0 100 % 41,000

เครื่องเชื่อมสนาม 56,000 0 0 0 % 0

เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า 0 19,500 0 0 % 0

เครื่องสวานเจาะไฟฟ้า ชนิด 3 ระบบ 0 0 0 100 % 9,000

สวานแทนเจาะ 40,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

0 0 0 100 % 44,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

0 0 0 100 % 60,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 1,024,500 4,509,500 8,760,000 1,779,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

โครงการกอสรางหลังคาคลุมทางเดิน
โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ

0 0 0 100 % 219,000

โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค์ชั้น
เดียวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประตูลอด

0 0 0 100 % 261,000

โครงการกอสรางอาคารอัจฉริยะ โรงเรียน
เทศบาลวัดเสมาเมือง

0 0 0 100 % 15,000,000
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คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสราง
ตาง ๆ

โครงการกอสรางตอเติมหลังคาอาคารสถานี
ดับเพลิงยอย สถานีดับเพลิงศูนย์เบญจม

0 0 0 100 % 255,000

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

กอสรางหองวางเครื่องสํารองไฟฟ้า โรง
พยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

120,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสราง ถนน ค.ส.ล. และราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล.
ซอยอูไข ถนนทาขนอน

0 0 672,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยเสรี 0 0 1,752,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยหนอง
คลา แยก 2

0 0 282,800 -100 % 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. บริเวณทาย
ซอยไทยสมุทร
(ตอจากถนนเดิม)

0 0 519,999 -100 % 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. บริเวณทาย
ซอยราชนิคม 7

0 0 328,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. และทอ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ซอยทุงขา 10

0 0 1,175,000 -100 % 0
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โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. และทอ
ระบายน้ํา ค.ส.ล.
ซอยทุงจีน 2

0 0 2,888,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. และทอ
ระบายน้ํา ค.ส.ล.
ซอยมิ่งมงคล แยก 1

0 0 699,990 -100 % 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. และทอ
ระบายน้ํา ค.ส.ล.
ซอยรวมฤดี

0 0 636,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. และทอ
ระบายน้ํา ค.ส.ล.
ซอยศิริพันธ์

0 0 778,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. และราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล.
ซอยตนหวา 5

0 0 392,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. และราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล.
ซอยบางงัน 2

0 0 213,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. และราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล.
ซอยประชุมพร 1 ถนนลําเหมืองไปทางทิศ
ตะวันตก

0 0 583,000 -100 % 0
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โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. และราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล.
ซอยปรางเพชร แยก 1

0 0 545,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. และราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล.
ซอยพาณิช เชื่อมซอยทรัพย์ไพศาล

0 0 780,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. และราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล.
ซอยแมพรอมตอจากถนนเดิม ถึงซอยเอ
กรินทร์

0 0 879,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. และราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล.
ซอยไมมีชื่อ (ตรงขามปั้ม ปตท. หัวถนน)

0 0 643,300 -100 % 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. และราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล.
ซอยไมมีชื่อ (ตรงขามแฟลตตํารวจ)

0 0 100 -100 % 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. และราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล.
ซอยสันติธรรม

0 0 2,355,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. และราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล.
ซอยหลังสมาคมโผวเลง

0 0 714,000 -100 % 0
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โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. และราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล.
ซอยหอไตร 4

0 0 498,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยวิบาก 1 0 0 87,700 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต
ซอยกอบสุข จากถนนพัฒนาการคูขวาง ไป
ทาง
ทิศตะวันตกถึงถนนกรแกว

0 0 753,800 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟัลท์
คอนกรีตพรอมตีเสนจราจร 

0 0 686,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยทรัพย์เจริญ

0 0 450,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนมะขามชุม

0 0 1,714,000 -100 % 0

โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย
หนองคลา แยก 3

0 0 578,000 -100 % 0

โครงการกอสรางทางเดินเชื่อมอาคารเพชร
พิสุทธิ์-เพชรนครา โรงเรียนสาธิตเทศบาล
วัดเพชรจริก

142,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางบานประตูระบายน้ํา
เปิด-ปิด (Flap Gate)
คลองทาวัง บริเวณทายซอยตันภาษี

0 0 496,000 -100 % 0
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โครงการกอสรางบุกเบิกถนน
ซอยสวนหลวงออก-ถนนพัฒนาการคูขวาง

0 0 580,000 -100 % 0

โครงการกอสรางปูยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอยหัวทา

0 0 700,000 -100 % 0

โครงการกอสรางปูยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย
กาวหนา แยก 2 - ซอยตีนเป็ด 

0 0 1,850,000 -100 % 0

โครงการกอสรางปูยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต
และฝารางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยหัวหลาง

0 0 4,404,500 -100 % 0

โครงการกอสรางปูยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยกาวหนา 1/3

0 0 699,000 -100 % 0

โครงการกอสรางปูยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยกาวหนาแยก 
4

0 0 122,500 -100 % 0

โครงการกอสรางฝาปิดรางระบายน้ํารูปตัวยู 
คลองอิฐ
บริเวณดานทิศตะวันออกของศาลาชุมชน
ตลาดหัวอิฐ
(ตอจากของเดิม)

0 0 178,200 -100 % 0
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โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน
หลังวัดทาโพธิ์
จากซอยไพศาลสถิตย์ถึงซอยทรัพย์เจริญ

0 0 352,000 -100 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ซอยศรีธรรมโศก 2 แยก 2 ฝั่งทิศเหนือ 
จากรางระบายน้ําเดิมไปทางทิศตะวันออก

0 0 176,000 -100 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอย
อัครศรีวิชัย

0 0 1,929,000 -100 % 0

โครงการกอสรางเรียงหินขนาดใหญริมตลิ่ง
บริเวณสุดซอยปากคูทางเขาโรงแรมโบอิ้ง
แกรนด์

0 0 508,000 -100 % 0

โครงการกอสรางหองน้ําชาย-หญิง ชั้น 2 
อาคารศูนย์ศิลปชีพ เทศบาลนครนครศรี
ธรรมราช

0 0 150,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจร 
ระบบ Adaptive พรอมตูควบคุม จํานวน 1 
ชุด บริเวณ สี่แยกทาวังและสี่แยกยามาฮา 
ถนนศรีปราชญ์

0 0 0 100 % 4,000,000

โครงการติดตั้งหมอแปลงไฟฟ้า โรงเรียน
เทศบาลวัดศาลามีชัย

484,000 0 0 0 % 0

โครงการทาสีอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล
วัดเสมาเมือง

475,000 0 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงกั้นหองอาคาร
อเนกประสงค์และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ลานพระโพธิสัตว์กวนอิมสวนสมเด็จพระศรี
นครินทร์ 84 (ทุงทาลาด)

0 0 300,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมสังเวชนียสถาน
และอาคารสํานักงานบริเวณพุทธภูมิ สวน
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุงทาลาด)

0 0 490,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงพื้นลานดานหนาพระพุทธ
สิรินครนาถเฉลิมราชย์สัฎยาสุสรณ์ บริเวณ
พุทธภูมิ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 
(ทุงทาลาด) 

0 0 1,200,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงโรงอาหารและหลังคา
กันสาดอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาลวัด
ทาวโคตร 

0 0 360,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงหลังคา อาคารจอดรถ 5 
ชั้น 

0 498,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงหองพักครู ชั้นที่ 1 เป็น
หองประชุมใหญ โรงเรียนเทศบาลวัดทา
โพธิ์

284,000 0 0 0 % 0

โครงการลานกีฬาอเนกประสงค์ 0 0 0 100 % 1,500,000

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา 
ซอยหนองคลา

0 0 27,500 -100 % 0
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โครงการกอสรางขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา
บริเวณปลายซอยไสเจริญ ถึงชลประทาน 4 
ขวา

0 0 22,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนน  ค.ส.ล. ซอยเบญจ
นคร

0 465,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยชุมแสง 
จากถนน ค.ส.ล. เดิมไปถึง
สามแยกซอยตนหวา

0 354,700 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยไมมีชื่อ 
จากซอยประชาสามัคคี
ไปทางทิศใตถึงซอยบุญนารอบ

0 179,500 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยโรงพระ 
3 

0 492,500 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยโรงพระ 
3 แยก 1

0 310,300 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยลําเหมือง 
จากถนนศรีธรรมโศก 6 ไปทางทิศใต 
ถึงถนนศรีธรรมโศก 3

0 485,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยสิทธิศักดิ์ 0 130,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. บริเวณแยก
นาหลวง

0 0 0 100 % 8,000,000

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมวางทอ
เมนประปา ซอยทิพย์จักษุ

0 2,097,000 0 0 % 0
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โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. และทอ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยยายปลอด

0 301,900 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. และทอ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยรวมอุทิศ

0 448,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. และทอ
ระบายน้ําทอลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก 
ซอยศรีธรรมโศก 2 แยก 4 ฝั่งทิศใต จาก
ถนนพัฒนาการคูขวาง ไปทางทิศตะวันตก 
ถึงถนนลําเหมือง

0 0 0 100 % 7,985,000

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. และทอ
ระบายน้ําทอลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก 
ซอยศรีธรรมโศก 4 จากถนนลําเหมือง ไป
ทางทิศตะวันออก ถึงถนนพัฒนาการคูขวาง

0 0 0 100 % 6,970,000

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. และยกระดับ
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. บริเวณถนนหลัง
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จุดเริ่มตน
ซอยนพเกา จุดสิ้นสุดสามแยกดอนไพร

0 0 0 100 % 4,320,000

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. และราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยแยกจากถนนชาววัง
ไปทางทิศเหนือ

0 242,800 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. และราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยลําเหมือง 
แยกจากซอยหัวหลางไปทางทิศเหนือ

0 499,500 0 0 % 0
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โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. และราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมวางทอเมนประปา  
ซอยหมื่นแจง

355,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยทาซัก 2 0 496,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.และฝาปิดทอ
บล็อค ค.ส.ล. ซอยลําเหมือง 
จากบริเวณซอยพรหมโชติชัยไปทางทิศใต

0 500,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.และราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยรวมพัฒนา

0 500,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอยอัศวรักษ์ 1

0 310,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางบอสูบน้ํา พรอมติดตั้ง
เครื่องสูบน้ํา บริเวณถนนกะโรม

0 0 0 100 % 8,800,000

โครงการกอสรางปูยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอยนิยมสุข 3

0 288,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางผนังกันดิน คลองทุงปรัง 
(บริเวณหลังวัดโคกธาตุ)

0 319,500 0 0 % 0

โครงการกอสรางยกระดับถนนปูยางแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทาโพธิ์ จากสาม
แยกทาดาน-หนาโรงเรียน เทศบาลวัดทา
โพธิ์

0 0 0 100 % 1,630,000
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โครงการกอสรางระบบจําหนายไฟฟ้าแรง
สูงและไฟฟ้าแรงต่ํา
อาคารศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพพัฒนาศักยภาพผู
สูงอายุ
และศูนย์การเรียนรูชุมชน

0 0 690,000 -100 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย
บุญพา 9

0 279,500 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต ในสวนสมเด็จพระศรี
นครินทร์ 84 (ทุงทาลาด) 

3,230,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงอนุสรณ์สถานสะพานยาว 0 496,500 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการซอมแซมเปลี่ยนหลังคาโรงอาหาร 0 0 600,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงคอสะพานขามคลองคู
พาย
ถนนพัฒนาการทุงปรัง

0 0 2,164,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมตลาดสดเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช

0 0 187,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมพื้นหินขัดตลาด
สดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

0 0 0 100 % 157,000

โครงการปรับปรุงซอมแซมสระน้ําพุ
พิพิธภัณฑ์เมือง

0 192,000 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงซอมแซมหองน้ํานักเรียน
ภายในอาคารเรียน 2

0 0 391,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมหองน้ําภายใน
อาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี

0 0 0 100 % 428,000

โครงการปรับปรุงซอมแซมหองน้ําสาธารณะ 
 ชุมชนทาชาง

0 0 116,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารหอพัก ค
.ส.ล. 3 ชั้น โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชร
จริก

0 0 0 100 % 6,000,000

โครงการปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต พรอมวางทอเมนประปา ซอยบุญ
พา

0 0 0 100 % 3,300,000

โครงการปรับปรุงทาสีอาคารเรียนและรั้ว 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประตูลอด

0 0 0 100 % 53,000

โครงการปรับปรุงพื้น ค.ส.ล. ชั้น 1 สถาน
ธนานุบาล
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

0 0 90,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่อาคารชุมชน
ทวดทอง
(ปรับปรุงพื้นที่และภูมิทัศน์บริเวณอาคาร
ชุมชนทวดทอง ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 
2,600 ตารางเมตร)

0 0 500,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการปรับปรุงหองความดันลบ 
(Negative Pressure Room) ชั้น 2 และ 
ชั้น 3 อาคาร 2 บริเวณโรงพยาบาลเทศบาล 
นครนครศรีธรรมราช

0 0 0 100 % 672,000

โครงการปรับปรุงหองจัดฉายภาพยนตร์ 0 460,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงหองจัดรายการวิทยุ
กระจายเสียง

429,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารภายนอก สถาน
ธนานุบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

0 0 0 100 % 670,000

โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กชุมชนทุงจีน

0 0 0 100 % 20,000

โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กชุมชนเพชรจริก

0 0 0 100 % 324,000

งานปรับปรุงซอมแซมกรงลิง 0 0 0 100 % 487,000

งานปรับปรุงซอมแซมคอกเสือ (เกา) 0 0 0 100 % 489,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา k) 0 0 3,697,411 -98.65 % 50,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,519,000 10,345,700 44,583,800 71,590,000
รวมงบลงทุน 6,543,500 14,855,200 53,343,800 73,369,500

รวมงานก่อสร้าง 31,731,463.49 43,104,315.7 85,379,100 105,033,900
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 36,508,445.59 47,780,102.69 90,121,500 110,270,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาปฏิบัติงาน 1,139,800 1,435,780 2,143,000 -6.67 % 2,000,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,800 46,530 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 1,143,600 1,482,310 2,143,000 2,050,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 28,604 137,855 25,000 20 % 30,000

วัสดุงานบานงานครัว 15,070 29,850 25,000 20 % 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 29,120 29,000 25,000 20 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 72,794 196,705 75,000 90,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 1,200,293.9 1,639,844.76 1,496,000 0.27 % 1,500,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 35,998.05 41,257.61 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,236,291.95 1,681,102.37 1,546,000 1,530,000
รวมงบดําเนินงาน 2,452,685.95 3,360,117.37 3,764,000 3,670,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 30,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 0 2,600 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 2,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 35,100 0 0
รวมงบลงทุน 0 35,100 0 0

รวมงานตลาดสด 2,452,685.95 3,395,217.37 3,764,000 3,670,000
งานโรงฆ่าสัตว์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาจางลูกจางประจํา 229,130 189,090 252,120 0.03 % 252,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา 0 0 0 100 % 7,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 229,130 189,090 252,120 259,800
รวมงบบุคลากร 229,130 189,090 252,120 259,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 8,000 8,000 150 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 8,000 8,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 8,000 8,000 20,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โตะเคาน์เตอร์ทํางานไม 2 ชั้น 0 0 0 100 % 39,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

กลองจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา 0 0 0 100 % 30,000

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

ตูแชวัคซีนพิษสุนัขบา 0 0 0 100 % 29,900

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1,600 VA 0 0 0 100 % 37,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 135,900
รวมงบลงทุน 0 0 0 135,900

รวมงานโรงฆ่าสัตว์ 229,130 197,090 260,120 415,700
รวมแผนงานการพาณิชย์ 2,681,815.95 3,592,307.37 4,024,120 4,085,700

รวมทุกแผนงาน 971,112,598.84 967,488,559.37 1,200,000,000 1,271,150,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช   จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,271,150,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 222,098,800 บาท
งบกลาง รวม 222,098,800 บาท

งบกลาง รวม 222,098,800 บาท
คาชําระหนี้เงินกู จํานวน 10,500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชําระหนี้เงินตน ใหแก บมจ.ธนาคารกรุงไทย
เพื่อกอสรางตลาดสดคูขวางใหม ตามหนังสือที่ สธ.(นศ) 
71/2552 และสัญญากูเงินประจํา ฉบับลงวันที่ 27 เมษายน 2552

คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชําระหนี้ดอกเบี้ย ใหแก บมจ.ธนาคารกรุงไทย
เพื่อกอสรางตลาดสดคูขวางใหม ตามหนังสือที่ สธ.(นศ)
71/2552 และสัญญากูเงินประจํา ฉบับลงวันที่ 27 เมษายน 2552

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 980,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามที่กฎหมายกําหนด
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่
24 ธันวาคม 2561 ตั้งจายในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจาง
โดยประมาณทั้งปี

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 115,076,400 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุภายในเขตเทศบาล ในอัตรา
แบบขั้นบันได
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 27,919,200 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพคนพิการ ไดแก อายุต่ํากวา 18 ปี 
คนละ 1,000 บาท/เดือน และอายุมากกวา 18 ปี 
คนละ 800 บาท/เดือน
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ จํานวน 2,778,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ ภายในเขตเทศบาล
คนละ 500 บาท/เดือน
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

เงินสํารองจาย จํานวน 18,150,000 บาท

เพื่อจายกรณีฉุกเฉินเกิดเหตุสาธารณภัย หรือบรรเทาปัญหา 
ความเดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวมเทานั้น เชน 
การป้องกันและแกไขปัญหาอุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก 
แผนดินถลม ภัยแลง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า 
และหมอกควัน และโรคติดตอ ฯลฯ

รายจายตามขอผูกพัน

คาเชาทรัพย์สิน จํานวน 5,436,000 บาท

1) คาเชาที่ดินสํานักงานพระพุทธศาสนา จํานวน 5,386,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเชาที่ดินของวัดเจดีย์ยักษ์ (ที่ดินบริเวณสํานักงาน
เทศบาล) คาเชาที่ดินวัดหูน้ําราง (อาคารพาณิชย์ของเทศบาล)
และคาเชาที่ดินวัดเสมาชัย
2) คาเชาที่ดินราชพัสดุ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเชาที่ดินที่ตั้งตลาดประตูชัยใต และพื้นที่ที่ขอใช
จากราชพัสดุ

คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 2,500,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระจกโคงมน แผงกั้นจราจร สัญญาณ 
ไฟกระพริบ ฯลฯ และคาใชจายในการแกปัญหาเกี่ยวกับ
การจราจรที่ประชาชนไดรับประโยชน์โดยตรง เชน การทาสี
ตีเสนสัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมจุดตรวจ ป้ายจราจร 
กระจกโคงจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร 
แผนพลาสติกใสน้ํา เสาลมลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอ
ความเร็วรถ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
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คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (ส.ท.ท.) จํานวน 750,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
(ส.ท.ท) ตามระเบียบฯ

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ของ
พนักงานครูเทศบาล จํานวน 2 ราย
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) จํานวน 1,742,500 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญของขาราชการ
สวนทองถิ่นที่มิใชตําแหนงครู

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา จํานวน 15,046,300 บาท

เพื่อจายเปนเงินบําเหน็จปกติและเงินบําเหน็จรายเดือน 
ของลูกจางประจําที่เกษียณอายุราชการ

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 17,021,900 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) ในอัตรารอยละ 3 ของประมาณการ
รายรับทุกประเภท ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปี 
ยกเวนประเภทพันธบัตรเงินกู เงินที่มีผูอุทิศให/เงินบริจาค 
และเงินอุดหนุน ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.5/ว 3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น จํานวน 2,229,500 บาท

เพื่อจายเปนคาสมทบงบประมาณสําหรับกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับทองถิ่น

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงานเทศบาล
เงินชวยคาทําศพพนักงานจาง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยคาทําศพพนักงานจาง
เงินชวยคาทําศพลูกจางประจํา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยคาทําศพลูกจางประจํา
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 60,472,900 บาท

งบบุคลากร รวม 28,860,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 9,857,200 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 2,132,300 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี
คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 480,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี
และรองนายกเทศมนตรี

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 480,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี 
และรองนายกเทศมนตรี

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

จํานวน 966,300 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี
และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 5,798,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 19,003,400 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 15,396,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานเทศบาล
(สําหรับกองการเจาหนาที่ จํานวน 4,686,900 บาท)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 608,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนเปนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได
รับเงินประจําตําแหนง และมีสิทธิไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือน
เทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับอยู
(สําหรับกองการเจาหนาที่ จํานวน 68,000 บาท)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 600,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานเทศบาล ประเภท
บริหารทองถิ่นระดับสูง ระดับกลาง และประเภทอํานวยการ
ทองถิ่นระดับกลาง ระดับตน
(สําหรับกองการเจาหนาที่ จํานวน 86,000 บาท)

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 1,261,400 บาท

เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา พรอมทั้งเงินปรับปรุง
คาจางประจํา จํานวน 4 อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,069,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 7  อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 67,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
ตามภารกิจ

งบดําเนินงาน รวม 31,550,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 2,209,300 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการประเมินผลงานทางวิชาการ
ของพนักงานเทศบาล คาตอบแทนคณะกรรมการ
ซึ่งมีหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับความผิดทางละเมิด
และวินัย และคาตอบแทนเจาหนาที่ตํารวจที่มาชวย
ปฏิบัติงานที่สถานีขนสงผูโดยสารฯ จํานวน 4 คน ฯลฯ
(สําหรับกองการเจาหนาที่ จํานวน 100,000 บาท)

คาเบี้ยประชุม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สภาเทศบาล คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ ฯลฯ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล และลูกจาง
(สําหรับกองการเจาหนาที่ จํานวน 50,000 บาท)
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คาเชาบาน จํานวน 1,428,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบฯ
(สําหรับกองการเจาหนาที่ จํานวน 348,000 บาท)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 181,300 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล และลูกจางประจําที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ
(สําหรับกองการเจาหนาที่ จํานวน 49,800 บาท)

ค่าใช้สอย รวม 9,696,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาปฏิบัติงาน จํานวน 5,000,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาปฏิบัติงานธุรการ งานขับรถยนต์
สวนกลาง งานทะเบียนราษฎร งานดูแลรักษาความปลอดภัย
สํานักงาน งานนิติการ งานดูแลรักษา ความสะอาดบริเวณ
ภายนอกอาคารสํานักงาน งานสถานีขนสง ผูโดยสารเทศบาล
นคนครศรีธรรมราช งานควบคุมเครื่องเสียง ฯลฯ รวมจํานวน 
54  คน
(สําหรับจางเหมาปฏิบัติงานธุรการ กองการเจาหนาที่
จํานวน 4 คน)

คาเชาทรัพย์สิน จํานวน 396,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาที่ดินสถานีขนสงผูโดยสารเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ คาธรรมเนียม คารับวารสาร 
คาจางเหมาทําความสะอาดสํานักงาน คาจางเหมาทําความสะอาด
หอประชุมเมือง สําหรับคาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ จัดทํา
รูปเลมเอกสาร ถายเอกสาร คาจางเหมารักษาความปลอดภัย
สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช คา Free Wi-Fi และ
ระบบ Line Official Account ฯลฯ
(สําหรับกองการเจาหนาที่ จํานวน 100,000 บาท)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 950,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย 
1. คารับรอง จํานวน  450,000  บาท 
    1.1 คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มา
นิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือศึกษาดูงาน และเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของซึ่งรวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน
350,000 บาท โดยตั้งจายไดไมเกินปีละ 1% ของรายไดจริง
ของปีงบประมาณที่ลวงมา โดยไมรวมรายไดจากเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผูอุทิศให 
    1.2 คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือ
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง
ตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ ฯลฯ จํานวน 100,000
บาท ตามหนังสือมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 
2. คาใชจายในทางพิธีศาสนา รัฐพิธี พิธีเปิดอาคารตาง ๆ 
จํานวน 500,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาชดเชยคาเสียหาย หรือคาสินไหมทดแทน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาชดใชคาเสียหายหรือ คาสินไหมทดแทน
จากการกระทําผิดละเมิดของเจาหนาที่
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ.2539

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
และลูกจาง เชน คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม
ในการใชสนามบิน ฯลฯ
(สําหรับกองการเจาหนาที่ จํานวน 100,000 บาท)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม
(สําหรับกองการเจาหนาที่ จํานวน 60,000 บาท)
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โครงการการจัดพิธีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์
พระเจาศรีธรรมาโศกราช

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดพิธี
ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ พระเจาศรีธรรมาโศกราช 
เชน คาใชจายพิธีทางศาสนา คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาเชาโต๊ะ คาเชาเกาอี้ คาเชาเต็นท์ คาเชาเครื่องเสียง
คาเครื่องถวายราชสักการะ คาป้ายไวนิล คาตกแตงสถานที่
และคาใชจายอื่นที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หนาที่ 110 ลําดับที่ 3

โครงการจิตอาสา “เราทําความ ดี ดวยหัวใจ” จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจิตอาสา
"เราทําความ ดี ดวยหัวใจ" เชน  คาวัสดุอุปกรณ์ คาป้าย
ประชาสัมพันธ์ คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่น
ที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2564 
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หนาที่ 112 ลําดับที่ 6
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โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่อง
ในวันคลายวันพระราชสมภพ

จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปฯคาใชจายในการดําเนินโครงการเฉลิมพระเกีตรติ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคลาย
วันพระราชสมภพ เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาพานพุม
ดอกไมสด คาเชาโต๊ะ คาเชาเกาอี้ คาเชาเต็นท์ คาเชาเครื่องเสียง
คาป้ายไวนิล คาตกแตงสถานที่ และคาใชจายอื่นที่จําเปน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา
และการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564 
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หนาที่ 111 ลําดับที่ 5

โครงการติดตั้งระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อการสื่อสาร มุงสูการเปน
เมืองอัจฉริยะ ระยะที่ 3 (เทศบาลดิจิทัล เชื่อมโยงขอมูลเมือง City 
Data Platform)

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการติดตั้งระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม
เพื่อพัฒนาระบบงานทะเบียนราษฎร์ออนไลน์
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หนาที่ 4 - 5 ลําดับที่ 1

โครงการวันทองถิ่นไทย จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการวันทองถิ่น
ไทย ประจําปี 2566 เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาเครื่องถวายราชสักการะ คาเชาโต๊ะ คาเชาเกาอี้
คาเชาเต็นท์ คาเชาเครื่องเสียง คาป้ายไวนิล คาตกแตง
สถานที่ และคาใชจายอื่นที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564 
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หนาที่ 109 ลําดับที่ 1
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โครงการวันเทศบาล จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการวันเทศบาล
ประจําปี 2566 เชน คาใชจายพิธีทางศาสนาคาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาโต๊ะ คาเชาเกาอี้
คาป้ายไวนิล คาตกแตงสถานที่ และคาใชจายอื่นที่จําเปน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา
และการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2564 
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หนาที่ 111 ลําดับที่ 4

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 530,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินของหนวยงาน
เชน คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ์ คาบํารุงรักษา
และซอมแซมสิ่งกอสราง ฯลฯ เพื่อใหอยูในสภาพเดิม
สามารถใชงานไดตามปกติ
(สําหรับกองการเจาหนาที่ จํานวน 30,000 บาท)

ค่าวัสดุ รวม 15,845,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเครื่องเขียน แบบพิมพ์ตาง ๆ อุปกรณ์
การเขียน ฯลฯ
(สําหรับกองการเจาหนาที่ จํานวน 150,000 บาท)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 205,000 บาท

เพื่อจายเปนคาหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ
(สําหรับกองการเจาหนาที่ จํานวน 5,000 บาท)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเปนคาแกวน้ํา ชุดกาแฟ น้ํายาทําความสะอาด 
ผาปูโต๊ะ ฯลฯ
(สําหรับกองการเจาหนาที่ จํานวน 10,000 บาท)

วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาหิน ไม อิฐ เหล็กเสน สี ฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเปนคาแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ
(สําหรับกองการเจาหนาที่ จํานวน 10,000 บาท)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 14,000,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
(สําหรับกองการเจาหนาที่ จํานวน 30,000 บาท)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํายาตางๆ แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําแผนป้าย ป้ายไวนิล ฯลฯ
(สําหรับกองการเจาหนาที่ จํานวน 10,000 บาท)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเสื้อกันฝน รองเทา ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจายเปนคาหมึกพิมพ์ อุปกรณ์สําหรับบันทึกขอมูล ฯลฯ
(สําหรับกองการเจาหนาที่ จํานวน 150,000 บาท)

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุที่ไมเขาลักษณะปะเภทใดประเภทหนึ่ง ซึ่งมี
ความจําเปนตองใชในการปฏิบัติราชการ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,800,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 2,500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าที่สํานักงาน หอประชุมเมือง 
ถนนคนเดิน สถานีขนสงผูโดยสารฯ ฯลฯ

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาที่สํานักงาน หอประชุมเมือง 
ถนนคนเดิน สถานีขนสงผูโดยสารฯ ฯลฯ

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพท์สําหรับติดตอราชการ
คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดวงตราไปรษณียากร คาจัดสงเอกสาร ฯลฯ
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเปนสมาชิกอินเตอร์เน็ตรายปี 
และคาใชจายอื่น ๆ ในการใชบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาพื้นที่สําหรับเว็บไซต์ของสํานักปลัด
เทศบาล และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

งบลงทุน รวม 52,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 52,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้สํานักงานพนักพิงต่ํา จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงานพนักพิงต่ํา จํานวน 4
ตัว ราคาตัวละ 4,500 บาท (สําหรับหองนายกเทศมนตรี)
(ไมใชสําหรับบริการสาธารณะ)
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ
17,000 บาท (สําหรับเลขานายกเทศมนตรี)
(ไมใชสําหรับบริการสาธารณะ)
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564
 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

งบรายจ่ายอื่น รวม 10,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 10,000 บาท
รายจายอื่น

คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน จํานวน 10,000 บาท
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 27,477,600 บาท
งบบุคลากร รวม 5,610,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,610,300 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 4,403,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน     

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนเปนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได
รับเงินประจําตําแหนงและมีสิทธิไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือน
เทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับอยู

เงินประจําตําแหนง จํานวน 145,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานเทศบาล ประเภท
อํานวยการทองถิ่นระดับกลาง  ระดับตน  และประเภท
วิชาการ ระดับชํานาญการ   

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 264,700 บาท

เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา พรอมทั้งเงินปรับปรุง
คาจางประจํา จํานวน 1 อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 706,200 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง 
งบดําเนินงาน รวม 20,981,400 บาท

ค่าตอบแทน รวม 625,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการซึ่งมีหนาที่หรือปฏิบัติ
หนาที่เกี่ยวกับความผิดทางละเมิดและวินัย

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลและลูกจาง
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คาเชาบาน จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบฯ 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 101,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล และลูกจางประจําที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 15,813,400 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาปฏิบัติงาน จํานวน 7,616,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาปฏิบัติงานธุรการ งานประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของเทศบาล งานสถานีวิทยุกระจายเสียงเทศบาล 
งานพิพิธภัณฑ์เมือง งานอุทยานการเรียนรู งานศูนย์เทคโนโลยี
และสารสนเทศ งานงบประมาณ งานการจัดทําแผน งานวิจัย
และประเมินผล งานจัดทําแผนงานโครงการเมืองอัจฉริยะ 
ดูแลระบบ Line official account ฯลฯ จํานวน 65 ราย

คาประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร เปนรายจายเกี่ยวกับ
การจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ตาง ๆ คาจางเหมาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์
หนังสือผลการดําเนินงานวารสาร แผนป้าย ป้ายไวนิล
จัดทําวีดิทัศน์ ฯลฯ
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โครงการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) สําหรับโครงการ
ขนาดใหญ กอสรางโรงพยาบาลเทศบาล ขนาด 60 เตียง ณ บริเวณ
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุงทาลาด)

จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับการดําเนินโครงการการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) สําหรับโครงการขนาดใหญ
กอสรางโรงพยาบาลเทศบาล ขนาด 60 เตียง ณ บริเวณ
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ดังนี้ 
1. อัตราคาจางตอเดือนของบุคลากรที่รวมโครงการ
2. จํานวนคน - เดือน (Man – Month) ของบุคลากร
ในตําแหนงตาง ๆ ยอดรวมของเงินคาจางทั้งหมด
3. คาใชจายโดยตรง เชน คายานพาหนะเดินทาง คาสํารวจ
ภาคสนาม คาจัดทําเอกสารและคาอุปกรณ์สํานักงาน
และคาใชจายในการสัมมนา เปนตน
4. คาใชจายอื่น ๆ ตามที่จําเปน
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 4 ลําดับที่ 1

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,997,400 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ คาเย็บเลมเขาปกหนังสือ 
คาธรรมเนียมตาง ๆ คาใชจายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา คาจางเหมาทําความสะอาดพิพิธภัณฑ์
เมือง อุทยานการเรียนรู คาจางเหมาตัดหญาและตัดแตง
ตนไมพิพิธภัณฑ์เมือง คา Free Wi-Fi และระบบ Line
Official Account ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและลูกจาง เชน
คาเชาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาบริการจอดรถ 
ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม
ในการใชสนามบิน ฯลฯ

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการลงทะเบียนฝึกอบรม
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โครงการจัดทําแผนพัฒนา งบประมาณ และการติดตามประเมินผล จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนพัฒนา
งบประมาณ และการติดตามประเมินผล เชน คาจัดทําเอกสาร
แผนพัฒนาเทศบาล งบประมาณรายจาย แผนการดําเนินงาน
การติดตามและประเมินผล การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ในการประชาคม
แผนพัฒนา คาจางประเมินความพึงพอใจ ดานการบริการ
ประชาชนและดานการบริการสาธารณะ และคาใชจายอื่น
ที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หนาที่ 113 ลําดับที่ 7
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โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เมือง จํานวน 800,000 บาท

เพื่อการดําเนินโครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เมืองฯ นครศรี
ธรรมราช ในการจัดกิจกรรม ดังนี้
1. โครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําปี  พ.ศ. 2566
2. โครงการพิพิธภัณฑ์สัญจร
3. โครงการยุวมัคคุเทศก์อาสา
4. โครงการนั่งรถสามลอกินลม ชมสวนสมเด็จ และกิจกรรม
เสริมสรางความเขมแข็งและอนุรักษ์สามลอถีบเมืองคอน
5. โครงการจัดทําหนังสือของศูนย์ศึกษาสืบคนประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรม
6. โครงการจัดทําสารานุกรมเมืองนครศรีธรรมราช
7. โครงการ Walk Rally ศึกษาประวัติเมืองนครฯ
8. โครงการ Smart Museum 
คาใชจายสามารถถัวเฉลี่ยจายกันไดตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน 
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หนาที่ 186 ลําดับที่ 3 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 -
 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หนาที่ 5 - 8
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โครงการบริหารจัดการหอศิลป์รวมสมัยเมืองคอน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการหอ
ศิลป์
รวมสมัยเมืองคอน เปนคาใชจายในการจัดกิจกรรม ดังนี้
1. โครงการนิทรรศการหมุนเวียน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดนิทรรศการหมุนเวียนประจําเดือน
จํานวน 10 ครั้ง เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสื่อ
ประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ คาพิมพ์สูจิบัตร คาวัสดุอุปกรณ์
และคาใชจายอื่นที่จําเปน
2) โครงการประกวดภาพระบายสี
เพื่อจายเปนคาใชจายในการประกวดภาพระบายสี เชน 
คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาสื่อประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ เงินรางวัลหรือของรางวัล 
คาวัสดุอุปกรณ์ และคาใชจายอื่นที่จําเปน
3) โครงการฝึกอบรมใหความรูงานศิลปะ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรมใหความรู
    3.1 อบรมใหความรู “ศิลปะสรางชีวิต”
    3.2 อบรมใหความรู “กาวแรกของงานศิลป์ (First of Arts)”
โดยจายเปนคาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาเชาที่พัก คายานพาหนะ คาของสมนาคุณ
ในการดูงานคาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ คากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร คาป้ายไวนิล และคาใชจายอื่น
ที่จําเปนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ
การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หนาที่ 185 ลําดับที่ 2
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โครงการบริหารจัดการอุทยานการเรียนรู จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการอุทยาน
การเรียนรูเมืองนครศรีธรรมราช ในการจัดกิจกรรม ดังนี้
1. โครงการเรียนรู โซนนิทรรศการ Metaverse  
2. โครงการเรียนรู หองสมาธิ IT 
3. โครงการเรียนรู หองปัญญามาโชว์ 
4. โครงการเรียนรู หองวัยตุ๊กตา
5. โครงการเรียนรู หองสีสันอักษร
6. โครงการเรียนรู หองวิกวิบวับ
7. โครงการเรียนรู หองพายุสมอง
8. โครงการวันเด็กแหงชาติ
9. โครงการเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู
10. โครงการสงเสริมการเรียนรูแบบบูรณาการรวมกับ TK Park 
11. โครงการสงเสริมการเรียนรูดานเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ GISTDA DAR
12. โครงการฝึกอบรมใหความรู ดังนี้
     - อบรมใหความรู "อาสาสมัครเทคโนโลยีดิจิทัล"
     - อบรมใหความรู "พัฒนาศักยภาพการเปน Admin"
     - อบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรูดิจิทัล
และนวัตกรรมใหม
13. โครงการ Smart City By CLP
โดยจายเปนคาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาเชาที่พัก คายานพาหนะ คาของสมนาคุณ
ในการดูงานคาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ คากระเป๋า 
หรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารคาป้ายไวนิล สื่อประชาสัมพันธ์
และคาใชจายอื่นที่จําเปน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา 
และการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หนาที่ 184 ลําดับที่ 1 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 -
 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หนาที่ 1 - 4
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินของหนวยงาน
เชน คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ์ คาบํารุงรักษา
และซอมแซมสิ่งกอสราง เพื่อใหอยูในสภาพเดิม
สามารถใชงานไดตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 1,295,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระดาษ เครื่องเขียน อุปกรณ์การเขียน ฯลฯ     
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาหลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ขาตั้งไมโครโฟน
หูฟัง ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํายาทําความสะอาด ถวยชาม แกวน้ํา ฯลฯ   
วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไม ปูน หิน ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคายางนอก ยางใน คาแบตเตอรี่ ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ  
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไมดอกไมประดับ ปุ๋ย ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาป้ายไวนิล คาลางอัดขยายรูป ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 900,000 บาท

เพื่อจายเปนคาหมึกพิมพ์ อุปกรณ์บันทึกขอมูล เมาส์ 
แป้นพิมพ์ อุปกรณ์แปลงสัญญาณ (Media Converter)
สายไฟเบอร์ออฟติก กลองเก็บสายจุดเชื่อมตอไฟเบอร์
ออฟติก ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,248,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 1,800,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าที่พิพิธภัณฑ์เมือง อุทยานการเรียนรู 
และที่ติดตั้งกลองวงจรปิด (CCTV) และที่ติดตั้งเสียงตามสาย
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาที่พิพิธภัณฑ์เมือง และอุทยานการเรียนรู
คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพท์ที่พิพิธภัณฑ์เมือง อุทยาน
การเรียนรู และศูนย์ประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเปนสมาชิกอินเตอร์เน็ตรายปี
และคาใชจายอื่น ๆ ในการใชบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
อุทยานการเรียนรู

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเปน
1. คาเชาพื้นที่จัดเก็บขอมูลบนระบบ Cloud ของโปรแกรม
หองสมุดอิเล็กทรอนิกส์
2. คาเชาพื้นที่จัดเก็บขอมูลบนระบบ Cloud ของระบบดิจิทัล
แฟลตฟอร์ม Line Official Account 
3. คาเชา Domain Name ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
"nakhoncity org"
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งบลงทุน รวม 885,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 885,900 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

แวน VR แบบไรสาย จํานวน 209,900 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อแวน VR ไรสาย จํานวน 10 เครื่อง
ราคาเครี่องละ 20,990 บาท มีคุณสมบัติ ดังนี้
- เปนอุปกรณ์แบบสวมศีรษะ มีสายรัดศีรษะ
แบบปรับความตึงได
- มีหนวยความจํา RAM ไมนอยกวา 6 GB 
ROM ไมนอยกวา 128 GB
- มีจอแสดงผลแบบ Fast - switch LCD หรือดีกวา
- มีความละเอียดของจอแสดงผลไมนอยกวา
1832 x 1920 พิกเซล
- มีอัตรารีเฟรชเรต ไมนอยกวา 72 Hz
- มีหนวยประมวลผลแบบ Qualcomm
Snapdragon XR2 Platform หรือดีกวา
- ตัวแวน VR Headset ใชแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได
- สามารถปรับระยะเลนส์ ไมนอยกวา 3 ระดับ
- มี Touch Controllers
- มี Port เชื่อมตอ USB ไมนอยกวา 1 ชอง
แบบ Type C
- มีลําโพง ไมโครโฟน ในตัวแวน VR Headset
และมีปุ่มปรับระดับเสียง
- สามารถ Cast ภาพและเสียง ไปยังอุปกรณ์
ตอไปนี้ไดเปนอยางนอย
   1. คอมพิวเตอร์
   2. สมาร์ทโฟน
   3. ทีวี
- รายการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนา 82 ลําดับที่ 5
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กลองโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้ง
ภายนอกสํานักงาน

จํานวน 456,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือขาย
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกสํานักงาน จํานวน 80 ตัว
ตัวละ 5,700 บาท
- รายการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนา 84  ลําดับที่ 7
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กลองโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 10 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000 บาท
- รายการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนา 80  ลําดับที่ 1
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564
 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

งานบริหารงานคลัง รวม 26,706,900 บาท
งบบุคลากร รวม 16,427,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 16,427,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 13,564,700 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมทั้งปรับปรุง
เงินเดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 192,100 บาท

เพื่อจายเปน
1. คาตอบแทนเปนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ไดรับเงิน
ประจําตําแหนง และมีสิทธิไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือนเทากับ
อัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับอยู จํานวน 180,000 บาท
2. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
เทศบาล จํานวน 1,900 บาท
3. เงินเพิ่มสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) จํานวน 10,200 บาท 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 270,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานเทศบาล ประเภท
อํานวยการทองถิ่นระดับสูง ระดับกลาง และระดับตน

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 346,100 บาท

เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา พรอมทั้งปรับปรุงคาจาง
ประจํา จํานวน 1 อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,886,700 บาท

เพื่อจายเปน 
1. คาตอบแทน และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง
ตามภารกิจ (ปริญญาตรี) จํานวน 3 อัตรา เปนเงินจํานวน
574,800 บาท 
2. คาตอบแทน และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง
ตามภารกิจ (ปวช. ปวท. ปวส.) จํานวน 8 อัตรา เปนเงิน
จํานวน 1,095,900 บาท 
3. คาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง
ทั่วไป จํานวน 2 อัตรา เปนเงินจํานวน 216,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 167,400 บาท

เพื่อจายเปน 
1. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน 8 อัตรา เปนเงินจํานวน 143,400 บาท
2. เงินเพิ่มการครองชีพของพนักงานจางทั่วไป
จํานวน 2 อัตรา เปนเงินจํานวน 24,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 9,929,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 2,587,400 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 750,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางตามภารกิจ
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คาเชาบาน จํานวน 1,170,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 267,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และลูกจางประจําที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 5,907,200 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาปฏิบัติงาน จํานวน 5,287,200 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาปฏิบัติงานจัดเก็บรายไดและเรงรัด
ภาษี งานการเงินและบัญชี งานธุรการและบันทึกขอมูล งานพัสดุ
และทรัพย์สิน งานปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน จํานวน 36 ราย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ คาธรรมเนียมตาง ๆ 
คา Free Wi-Fi และระบบ Line Official Account ฯลฯ 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและลูกจาง เชน 
คาเชาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาบริการจอดรถ 
ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม
ในการใชสนามบิน ฯลฯ

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการลงทะเบียนฝึกอบรมของพนักงาน
เทศบาล และลูกจางประจํา และลูกจางตามภารกิจ
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินของหนวยงาน
เชน คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ์ คาบํารุงรักษา
และซอมแซมสิ่งกอสราง เพื่อใหอยูในสภาพเดิม
สามารถใชงานไดตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 1,410,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเครื่องเขียน แบบพิมพ์ตาง ๆ อุปกรณ์
การเขียน ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาหลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํายาทําความสะอาด ชุดกาแฟ แกวน้ํา ฯลฯ
วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไม หิน ทราย ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคายางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํายาตาง ๆ แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาแผนป้าย ป้ายไวนิล คาลางอัดขยายรูป ฯลฯ
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเสื้อกันฝน รองเทา ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจายเปนคาหมึกพิมพ์ อุปกรณ์สําหรับบันทึกขอมูล 
แป้นพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุสํารวจ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบันไดอลูมิเนียม ฯลฯ

วันที่พิมพ์ : 25/8/2565  19:16:09 หนา : 26/147



ค่าสาธารณูปโภค รวม 25,000 บาท
คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สําหรับติดตอราชการ 
งบลงทุน รวม 350,300 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 350,300 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา
19 นิ้ว) จํานวน 6 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000 บาท 
(ไมใชสําหรับบริการสาธารณะ)  
(ใชสําหรับงานธุรการ 2 เครื่อง งานการเงินและบัญชี 2 เครื่อง
และงานแผนที่ภาษี 2 เครื่อง)
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564
 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 
19 นิ้ว) จํานวน 5 เครื่อง ราคาเครื่องละ 30,000 บาท 
(ไมใชสําหรับบริการสาธารณะ)
(ใชสําหรับงานพัสดุ 5 เครื่อง)
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564
 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
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เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์
หรือ LED ขาวดํา สามารถสแกนเอกสารขนาด A4 ได 
ความเร็ว 28 หนาตอนาที จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ
10,000 บาท (ไมใชสําหรับบริการสาธารณะ)
(ใชสําหรับงานธุรการ)
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564
 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา จํานวน 20,800 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา
ความเร็ว 18 หนาตอนาที จํานวน 8 เครื่อง ราคาเครื่องละ
2,600 บาท 
(ไมใชสําหรับบริการสาธารณะ)
(ใชสําหรับงานการเงินและบัญชี 2 เครื่อง และงานพัสดุ 6 เครื่อง)
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564
 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 27,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 11 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท (ไมใชสําหรับบริการ
สาธารณะ) 
(ใชสําหรับงานการเงินและบัญชี 2 เครื่อง งานธุรการ 2
 เครื่อง งานแผนที่ภาษี 2 เครื่อง และงานพัสดุ 5 เครื่อง)
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564
 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 942,100 บาท
งบบุคลากร รวม 738,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 738,100 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 738,100 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานเทศบาล
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งบดําเนินงาน รวม 204,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 114,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล และลูกจางประจําที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานและลูกจาง เชน คาที่พัก
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม ในการใชสนามบิน ฯลฯ

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม
ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเครื่องเขียน แบบพิมพ์ตาง ๆ อุปกรณ์
การเขียน ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาหมึกพิมพ์ อุปกรณ์สําหรับบันทึกขอมูล
แป้นพิมพ์ ฯลฯ
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ รวม 8,426,700 บาท

งบบุคลากร รวม 3,030,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,030,200 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,337,300 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานเทศบาล

เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานเทศบาล ประเภท
อํานวยการทองถิ่นระดับกลาง ระดับตน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,514,200 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 9 อัตรา
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป จํานวน 2 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 160,700 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
ตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 5,324,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 414,200 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนเจาหนาที่ตํารวจที่มาชวยปฏิบัติงาน
ใหกับเทศบาล จํานวน 5 คน คนละ 3,000 บาท ตอเดือน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานเทศบาล และลูกจางที่ปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ

คาเชาบาน จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 8,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล และลูกจางประจําที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ
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ค่าใช้สอย รวม 4,840,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาปฏิบัติงาน จํานวน 4,500,000 บาท

เพื่อจายเปน 
1. คาจางเหมาปฏิบัติงานดูแลความเปนระเบียบเรียบรอย 
และรักษาความสงบเรียบรอยของบานเมืองภายในเขตเทศบาล
จํานวน 30 ราย
2. คาจางเหมาปฏิบัติงานดูแลความเรียบรอยสวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ 84 (ทุงทาลาด) จํานวน 10 ราย 
3. คาจางเหมาปฏิบัติงานธุรการ จํานวน 2 ราย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินของหนวยงาน
เชน คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ์ คาบํารุงรักษา
และซอมแซมสิ่งกอสราง ฯลฯ เพื่อใหอยูในสภาพเดิม
สามารถใชงานไดตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเครื่องเขียน แบบพิมพ์ตาง ๆ อุปกรณ์
การเขียน ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาแกวน้ํา ชุดกาแฟ น้ํายาทําความสะอาด 
ผาปูโต๊ะ ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาหิน ไม อิฐ เหล็กเสน สี ฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํายาตาง ๆ แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ ฯลฯ
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเสื้อกันฝน รองเทา ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาหมึกพิมพ์ อุปกรณ์สําหรับบันทึกขอมูล ฯลฯ
งบลงทุน รวม 72,300 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 72,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 23,400 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 6 ตัว 
ราคาตัวละ 3,900 บาท
(ไมใชสําหรับบริการสาธารณะ)
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด)

ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 5,700 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู
(ไมใชสําหรับบริการสาธารณะ)
(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานัก
งบประมาณ เดือนธันวาคม 2564)

ตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 6,700 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู
(ไมใชสําหรับบริการสาธารณะ)
(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานัก
งบประมาณ เดือนธันวาคม 2564)

โต๊ะทํางาน จํานวน 13,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 3 ตัว ขนาด 120 
เซนติเมตร ราคาตัวละ 4,500 บาท
(ไมใชสําหรับบริการสาธารณะ)
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด)
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ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องทําน้ํารอน - น้ําเย็น แบบตอทอ ขนาด 2 ก๊อก จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน - น้ําเย็น แบบตอทอ
ขนาด 2 ก๊อก จํานวน 1 เครื่อง
- รายการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนา 93 ลําดับที่ 28
(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานัก
งบประมาณ เดือนธันวาคม 2564)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 26,886,900 บาท
งบบุคลากร รวม 13,606,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 13,606,400 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 8,357,100 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานเทศบาล

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 109,200 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล
เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานเทศบาล ประเภท
อํานวยการทองถิ่นระดับกลาง ระดับตน

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 5,103,600 บาท

เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจําพรอมทั้งเงินปรับปรุง
คาจางประจํา จํานวน 18 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา จํานวน 18,500 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษสําหรับผูไดรับคาจางประจําขั้นสูง
ของตําแหนง จํานวน 1 คน

งบดําเนินงาน รวม 11,195,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 665,600 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทน อปพร. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานเทศบาลและลูกจางที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

คาเชาบาน จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 215,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล และลูกจางประจําที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 8,810,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาปฏิบัติงาน จํานวน 7,500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาปฏิบัติงานดานการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 80 คน

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ คาธรรมเนียม คารับวารสาร ฯลฯ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงาน และลูกจาง อปพร. เชน 
คาเชาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาบริการจอดรถ 
ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม
ในการใชสนามบิน ฯลฯ

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม
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โครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการดับเพลิงและกูภัยขั้นสูง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมจัดตั้ง
ชุดปฏิบัติการดับเพลิงและกูภัยขั้นสูง เชน คาอาหาร 
คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาป้ายไวนิล คาที่พัก คาสมนาคุณ
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ และคาใชจายอื่นที่จําเปน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หนาที่ 189 ลําดับที่ 4

โครงการจัดตั้งและฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดตั้งและฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เชน คาอาหาร 
คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาเชาเต็นท์ คาเชาโต๊ะ คาเชาเกาอี้
คาป้ายไวนิล และคาใชจายอื่นที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หนาที่ 188 ลําดับที่ 1

โครงการตั้งจุดบริการดานความปลอดภัยทางถนนชวงเทศกาล จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการตั้งจุดบริการ
ความปลอดภัยทางถนนชวงเทศกาลตาง ๆ เปนคาใชจาย
ในการตั้งจุดบริการความปลอดภัยทางถนนชวงเทศกาล
ปีใหม เทศกาลสงกรานต์ เชน คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม
คาเชาเต็นท์ คาเชาโต๊ะ คาเชาเกาอี้ คาป้ายไวนิล 
และคาใชจายอื่นที่จําเปน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หนาที่ 189 ลําดับที่ 3 
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โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันสาธารณภัยในชุมชน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันสาธารณภัยในชุมชน เปนคาใชจายในการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันสาธารณภัยดานอุทกภัยและอัคคีภัย เชน 
คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์ 
และคาใชจายอื่นที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หนาที่ 188 ลําดับที่ 2

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินของหนวยงาน
เชน คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ์ คาบํารุงรักษา
และซอมแซมสิ่งกอสราง ฯลฯ เพื่อใหอยูในสภาพเดิม
สามารถใชงานไดตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 1,230,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเครื่องเขียน แบบพิมพ์ตาง ๆ อุปกรณ์
การเขียน ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาแกวน้ํา ชุดกาแฟ น้ํายาทําความสะอาด 
ผาปูโต๊ะ ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาหิน ไม อิฐ เหล็กเสน สี ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาแผนป้าย รูปสี หรือขาวดํา ที่ไดจากการลาง
อัดขยาย ฯลฯ

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเสื้อกันฝน รองเทา ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาหมึกพิมพ์ อุปกรณ์สําหรับบันทึกขอมูล ฯลฯ
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเครื่องดับเพลิง วัสดุเกี่ยวกับการดับเพลิง ฯลฯ
วัสดุสํารวจ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบันได วัสดุเกี่ยวกับการสํารวจ ฯลฯ
วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอุปกรณ์สําหรับการจับสัตว์มีพิษ เชน งู ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค รวม 490,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าที่อาคารป้องกันฯ ศูนย์คูขวาง 
ศูนย์เบญจมฯ ฯลฯ 

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาที่อาคารป้องกันฯ ศูนย์คูขวาง
ศูนย์เบญจมฯ ฯลฯ 

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพท์ สําหรับติดตองานราชการ
ศูนย์เทศบาล ศูนย์คูขวาง ศูนย์เบญจมฯ ฯลฯ 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเปนสมาชิกอินเตอร์เน็ตรายปี
และคาใชจายอื่น ๆ  ศูนย์คูขวาง ศูนย์เบญจมฯ ฯลฯ 
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งบลงทุน รวม 2,084,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,084,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน ลอเลื่อน พนักพิงต่ํา จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงานลอเลื่อนพนักพิงต่ํา
ขนาด 59x62x88-100 ซม. จํานวน 6 ตัว ตัวละ 3,500 บาท
(ไมใชสําหรับบริการสาธารณะ)
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด)

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู

จํานวน 117,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวม
คาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู 
จํานวน 5 เครื่อง เครื่องละ 23,500 บาท
- รายการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หนา 14 ลําดับที่ 6 และ เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 
หนา 92 ลําดับที่ 23
(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานัก
งบประมาณ เดือนธันวาคม 2564)

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู

จํานวน 83,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวม
คาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู 
จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 41,500 บาท 
- รายการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนา 92 ลําดับที่ 24
(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานัก
งบประมาณ เดือนธันวาคม 2564)

ตูเก็บเอกสารทําดวยไม จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสารทําดวยไม ขนาด 120x40x81
ซม. มีบานประตูเปิด - ปิด 2 บาน และมีลิ้นชัก 2 ลิ้นชัก 
จํานวน 2 ตู
(ไมใชสําหรับบริการสาธารณะ)
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด)
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ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 11,400 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด 
มีแผน ชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (มอก.) จํานวน 2 ตู ตูละ 5,700 บาท
(ไมใชสําหรับบริการสาธารณะ)
(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานัก
งบประมาณ เดือนธันวาคม 2564)

โต๊ะอเนกประสงค์ขาพับ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ขาพับ 
ขนาด 1,830x762x750 มม. จํานวน 10 ตัว 
ตัวละ 2,500 บาท
(ไมใชสําหรับบริการสาธารณะ)
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด)

พัดลมอุตสาหกรรม จํานวน 8,400 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 3 ขา ขนาด 25
 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 4,200 บาท
- รายการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หนา 14 ลําดับที่ 5
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

เรือทองแบนอลูมิเนียม จํานวน 251,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเรือทองแบนอลูมิเนียม ความยาว
ไมนอยกวา 14 ฟุต ความกวางไมนอยกวา 1.59 เมตร 
จํานวน 2 ลํา ลําละ 125,500 บาท
- รายการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หนา 13 ลําดับที่ 2
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด)
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ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องเลื่อยโซยนต์ จํานวน 103,800 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต์ ความยาวบา
ไมนอยกวา 16 นิ้ว ขนาดเครื่องยนต์ ไมนอยกวา 2 แรงมา 
จํานวน 6 เครื่อง เครื่องละ 17,300 บาท 
- รายการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หนา 15 ลําดับที่ 7 
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด)

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องชวยหายใจชนิดอัดอากาศ ถังคาร์บอนไฟเบอร์ จํานวน 460,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องชวยหายใจชนิดอัดอากาศ 
ถังคาร์บอนไฟเบอร์ บรรจุอากาศไมนอยกวา 1,800 ลิตร
ที่แรงดันไมนอยกวา 300 บาร์ จํานวน 5 ชุด ชุดละ 
92,000 บาท
- รายการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนา 96 ลําดับที่ 37 
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด)

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

ตูเย็น จํานวน 12,800 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จํานวน 2 ตู
ตูละ 6,400 บาท
(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานัก
งบประมาณ เดือนธันวาคม 2564)

ครุภัณฑ์อื่น

ชุดผจญเพลิงกันความรอน จํานวน 920,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดผจญเพลิงกันความรอน ตัวเสื้อ
ยาวไมนอยกวา 40 นิ้ว คอเสื้อกวางที่ใชปิดตนคอ
เพื่อกันความรอน พรอมหมวก ถุงมือ รองเทา ที่ครอบศีรษะ
พรอมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 10 ชุด ชุดละ 92,000 บาท
- รายการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนา 96 ลําดับที่ 36
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด)
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ถังดับเพลิงชนิดโฟม จํานวน 64,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อถังดับเพลิงชนิดโฟม แบบลากจูง
มีลอเข็น สามารถดับไฟไดหลายประเภทเชน ประเภท A
และประเภท B ถังโฟมขนาด 45 ลิตร จํานวน 
2 ถัง ถังละ 32,000 บาท
- รายการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หนา 14 ลําดับที่ 3
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 9,882,600 บาท

งบบุคลากร รวม 7,448,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,448,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 5,800,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ไดรับ
เงินประจําตําแหนงและมีสิทธิไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือน
เทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับอยู

เงินประจําตําแหนง จํานวน 204,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานเทศบาล ประเภท
อํานวยการทองถิ่นระดับสูง ระดับกลาง ฯลฯ

เงินวิทยฐานะ จํานวน 346,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะชํานาญการของศึกษานิเทศน์ ฯลฯ
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 724,500 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 5 อัตรา
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 72,700 บาท

เพื่อจายเปนคาครองชีพพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 5  อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 2,434,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 639,600 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลและลูกจาง

คาเชาบาน จํานวน 552,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 67,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล และลูกจางประจําที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 1,480,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาปฏิบัติงาน จํานวน 900,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาปฏิบัติงานธุรการ คาจางเหมาปฏิบัติงาน
การเงินและบัญชี คาจางเหมาปฏิบัติงานบันทึกขอมูล คาจางเหมา
ปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์ ฯลฯ จํานวน 12 ราย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ คาธรรมเนียม คา
วารสาร คา Free Wi-Fi และระบบ Line Official Account ฯลฯ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมราชการภายในหนวยงาน

ประจําเดือน การประชุมคณะกรรมการคณะอนุกรรมการ 
หรือคณะทํางานตาง ๆ ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานและลูกจาง เชน คาเชา
ที่พักคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม
โครงการจัดกิจกรรมวันครู จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวัน
ครู ไดแก คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ คาเอกสารคาใชจาย
พิธีทางศาสนา และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ ฯลฯ
 เปนไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557  
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 39 ลําดับที่ 4

โครงการใหความชวยเหลือคาใชจายที่จําเปนสําหรับการศึกษา จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาทุนการศึกษานักศึกษา และการใหความชวยเหลือ
นักเรียน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายจายเกี่ยวกับ
ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา และการใหความชวยเหลือนักเรียน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2561
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 42 ลําดับที่ 8

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินของหนวยงาน
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 315,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเครื่องเขียน แบบพิมพ์ตาง ๆ อุปกรณ์
การเขียน ฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุทําความสะอาด แกวน้ํา ชุดกาแฟ ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนหมึกพิมพ์ แป้นพิมพ์ อุปกรณ์สําหรับบันทึก
ขอมูล ฯลฯ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 495,803,700 บาท
งบบุคลากร รวม 272,910,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 272,910,800 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 211,602,100 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ครูผูดูแลเด็ก พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 209,752,500 บาท)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 24,299,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานครู
เทศบาล
1. คาตอบแทนเปนรายเดือนของพนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ครูผูดูแลเด็ก ที่ไดรับเงินประจําตําแหนง และมีสิทธิไดรับ
คาตอบแทนเปนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับ
อยู จํานวน 24,208,800 บาท   
2. เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) จํานวน 40,200 บาท  
3. คาตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานครูเทศบาลผูไดรับเงินเดือน
ขั้นสูงของอันดับ จํานวน 50,000 บาท

เงินวิทยฐานะ จํานวน 24,208,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ 
และเชี่ยวชาญของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
ครูผูดูแลเด็ก
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คาจางลูกจางประจํา จํานวน 1,815,100 บาท

เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจําที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุงคาจางประจํา จํานวน 8 อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 10,429,300 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทน พนักงานจางตามภารกิจ
1. บุคลากรสนับสนุนการสอน จํานวน 38 อัตรา 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20 อัตรา 
3. พนักงานจางทั่วไป (ภารโรง) จํานวน 11 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 556,500 บาท

เพื่อจายเปนคาครองชีพ พนักงานจางตามภารกิจ
1. บุคลากรสนับสนุนการสอน จํานวน 38 อัตรา 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20 อัตรา 
3. พนักงานจางทั่วไป (ภารโรง) จํานวน 11 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 184,759,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 453,300 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 355,300 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการตรวจประเมินผลงานและคาใชจาย
ในการดําเนิน การประเมินผลงานของพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ครูผูดูแลเด็กเล็ก 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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ค่าใช้สอย รวม 145,167,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาปฏิบัติงาน จํานวน 15,000,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาปฏิบัติงานพัฒนาวิชาการในโรงเรียน
คาจางเหมาดูแลรักษาความสะอาด ความปลอดภัย 
และทรัพย์สินในโรงเรียน คาจางเหมาปฏิบัติงานขับรถยนต์ 
คาจางเหมาดูแลรักษาความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 200 ราย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ คาธรรมเนียม คาวารสาร ฯลฯ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานทศบาล พนักงานครู
เทศบาล และลูกจาง เชน คาเชาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม
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โครงการแขงขันคนเกงเทศบาลระดับประเทศ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันคนเกง
เทศบาล เพื่อเปนตัวแทนเขาแขงขันระดับประเทศ ไดแก
คาจางเหมาจัดทําป้าย ไวนิล คาวัสดุอุปกรณ์คาจางพิมพ์
ขอสอบ คาถายเอกสารขอสอบ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
ใชจายในการเดินทางไปราชการของครูนักเรียน
และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
หนาที่ 195 ลําดับที่ 7

โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันทักษะ
ทางวิชาการระดับเทศบาล ระดับภาค และระดับประเทศ
ไดแก คาตอบแทนคณะกรรมการและผูเกี่ยวของ คาวัสดุ
งานบาน/งานครัว /งานเกษตร คาวัสดุโฆษณา คาวัสดุไฟฟ้า
คาวัสดุ/อุปกรณ์สํานักงาน คาวัสดุอื่น ๆ คาจางเหมาบริการ
คาใชจายในการจัดประชุมครู ผูบริหารสถานศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษา และผูที่เกี่ยวของ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน
และเกี่ยวของ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ
การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2561
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
หนาที่ 195 ลําดับที่ 6
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โครงการเชื่อมตอเครือขายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน จํานวน 900,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนสังกัดเทศบาล จํานวน
9 โรงเรียน ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0810.8/ว 4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เรื่อง
คูมือการปฏิบัติงานสําหรับองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
ในการจัดทําคําของบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยรับงบประมาณ 
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
หนาที่ 196 ลําดับที่ 9

โครงการทดสอบภาคความรูทางวิชาการนักเรียนโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการทดสอบ
ภาคความรูทางวิชาการนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช เชน คาตอบแทนคณะกรมการ คาจัดทํา
เอกสาร คาวัสดุอุปกรณ์ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา 
และการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2564  
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่  3  หนาที่ 39 ลําดับที่ 3

โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการการศึกษาระดับทองถิ่นและ
สถานศึกษา

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการประชุมสัมมนา
คณะกรรมการการศึกษาระดับทองถิ่นและสถานศึกษา เชน
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาวัสดุอุปกรณ์ คาจัดทําเอกสาร และคาใชจายอื่นที่จําเปน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557 
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
หนาที่ 193 ลําดับที่ 2 
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนตามหลัก
สูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) 
ไดแก คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาอาหารกลางวัน คาเอกสาร คาที่พัก คาพาหนะ
คาวัสดุ อุปกรณ์ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน 
และเกี่ยวของ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
หนาที่ 204 ลําดับที่ 39

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูผูสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการครูผูสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เชน คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ์ คาจัดทําเอกสาร และคาใชจายอื่นที่จําเปน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
หนาที่ 202 ลําดับที่ 33

โครงการฝึกอบรมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษา เปนคาใชจายในการจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา สํานักการศึกษา เชน คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาที่พัก 
คายานพาหนะ คาวัสดุอุปกรณ์ และคาใชจายอื่นที่จําเปน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
หนาที่ 203 ลําดับที่ 38
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โครงการฝึกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการฝึกอบรมสัมมนา
พนักงานครูเทศบาล เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาที่พัก และคาพาหนะ สําหรับ
วิทยากร คาจัดทําเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาเชาสถานที่ 
และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 42 ลําดับที่ 7

โครงการพัฒนาพนักงานครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล จํานวน 1,176,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาพนักงานครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท. ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0810.8/ว 4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เรื่อง
คูมือการปฏิบัติงานสําหรับองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
ในการจัดทําคําของบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยรับงบประมาณ
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
หนาที่ 195 ลําดับที่ 8

โครงการสงเสริมการสื่อสารในยุคดิจิทัลสูการเรียนรูออนไลน์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการติดตั้งและเชื่อมตอระบบ
อินเตอร์เน็ต โครงการสงเสริมการสื่อสารในยุคดิจิทัล
สูการเรียนรูออนไลน์
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หนาที่ 22 ลําดับที่ 1
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  (คากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียน)

จํานวน 7,625,800 บาท

เพื่อจายเปนคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 4002
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เรื่อง คูมือการปฏิบัติงานสําหรับ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดทําคําของบประมาณ
เงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยรับ
งบประมาณ
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
หนาที่ 199 ลําดับที่ 24 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 7,505,800 บาท)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  (คาเครื่องแบบ
นักเรียน)

จํานวน 4,122,100 บาท

เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียน ระดับอนุบาลและประถม
ศึกษา ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0810.8/ว 4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เรื่อง 
คูมือการปฏิบัติงานสําหรับองค์กรปกครองสวนทองถิ่นในการ
จัดทําคําของบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นเปนหนวยรับงบประมาณ
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
หนาที่ 199 ลําดับที่ 22 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 4,007,100 บาท)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  (คาจัดการเรียน
การสอน รายหัว)

จํานวน 30,021,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับปฐมวัย
อนุบาลและประถมศึกษา ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 4002 ลงวันที่ 25 
ธันวาคม 2563 เรื่อง คูมือการปฏิบัติงานสําหรับองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นในการจัดทําคําของบประมาณเงิน
อุดหนุน กรณีองค์กรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยรับ
งบประมาณ
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
หนาที่ 198 ลําดับที่ 16 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุน ทั่วไป จํานวน 29,547,800 บาท) 
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  (คาปัจจัยพื้น
ฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

จํานวน 3,682,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน ระดับประถม
ศึกษา ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0810.8/ว 4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เรื่อง คูมือ
การปฏิบัติงานสําหรับองค์กรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดทํา
คําของบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
เปนหนวยรับงบประมาณ
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
หนาที่ 197 ลําดับที่ 14 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 3,682,000 บาท)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  (คาหนังสือ
เรียน)

จํานวน 6,835,900 บาท

เพื่อจายเปนคาหนังสือเรียน ระดับอนุบาลและประถมศึกษา 
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.8/
ว 4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เรื่อง คูมือการปฏิบัติงาน
สําหรับองค์กรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดทําคําขอ
งบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
เปนหนวยรับงบประมาณ 
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
หนาที่ 198 ลําดับที่ 18 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 6,835,900 บาท)
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  (คาอาหารกลาง
วันเด็กนักเรียน)

จํานวน 61,942,400 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
1. โรงเรียนสังกัดเทศบาล จํานวน 9 โรงเรียน เปนเงิน
จํานวน 59,248,400 บาท  
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 58,248,400 บาท)
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 12 ศูนย์ เปนเงินจํานวน
2,694,000 บาท
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 2,510,400 บาท)
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.8/
ว 4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เรื่อง คูมือการปฏิบัติงาน
สําหรับองค์กรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดทําคําขอ
งบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
เปนหนวยรับงบประมาณ
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
หนาที่ 197 ลําดับที่ 13

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  (คาอุปกรณ์การ
เรียน)

จํานวน 6,281,300 บาท

เพื่อจายเปนคาอุปกรณ์การเรียน ระดับอนุบาลและประถม
ศึกษา ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0810.8/ว 4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เรื่อง 
คูมือการปฏิบัติงานสําหรับองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
ในการจัดทําคําของบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยรับงบประมาณ  
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
หนาที่ 198 ลําดับที่ 20
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 6,211,300 บาท)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาใชจายในการ
สงเสริมพัฒนาทักษะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)

จํานวน 4,080,000 บาท

เพื่อเบิกหักผลักสงใหสถานศึกษาเปนคาใชจายในการสงเสริม
พัฒนาทักษะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 40 ลําดับที่ 5
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โครงการเสริมสรางการเรียนรูและพัฒนาเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเสริมสรางการเรียนรู
และพัฒนาเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เชน เอกสารประกอบ
การเรียนการสอน เอกสารประเมินผล คาวัสดุและคาใชจายอื่น
ที่จําเปน 
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
หนาที่ 200 ลําดับที่ 29

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินของหนวยงาน
เชน คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ์ คาบํารุงรักษา
และซอมแซมสิ่งกอสราง เพื่อใหอยูในสภาพเดิมสามารถใชงาน
ไดตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 34,796,600 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสายไฟ หลอดไฟฟ้า ฯลฯ
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 34,766,600 บาท

เพื่อจายเปน
1. เพื่อจายคาวัสดุ อุปกรณ์ทําความสะอาด ฯลฯ จํานวน 60,000
บาท 
2. คาอาหารเสริม (นม)
    1) โรงเรียนสังกัดเทศบาล จํานวน  9 โรงเรียน เปนเงิน
จํานวน  20,403,700 บาท
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 20,403,700 บาท)
    2) โรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 4 โรงเรียน เปนเงิน
จํานวน 12,298,200 บาท
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 12,298,200 บาท)
    3) ศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อจายใหกับศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจําจังหวัด จํานวน 1,238,200 บาท
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 1,238,200  บาท)
    4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 13 ศูนย์ เปนเงินจํานวน
766,500 บาท
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 766,500 บาท)
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.8/
ว 4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เรื่อง คูมือการปฏิบัติงาน
สําหรับองค์กรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดทําคําขอ
งบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
เปนหนวยรับงบประมาณ

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไม หิน ดิน ทราย สี ปูนซิเมนต์ ฯลฯ
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาพันธุ์พืช ปุ๋ย กระถางตนไม ดินปลูก ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค รวม 4,343,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 3,600,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาล

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 518,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาล
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คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพท์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเปนสมาชิกอินเตอร์เน็ตรายปี 
และคาใชจายอื่น ๆ ในการใชบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

งบลงทุน รวม 293,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 293,000 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา

ชุดเครื่องเลนสนาม จํานวน 135,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดเครื่องเลนสนาม โรงเรียนเทศบาล
วัดทาวโคตร ขนาดไมนอยกวา 590x280x310 ซม.
ประกอบดวย
1. เสาโครงสราง 8 ตน 
2. หลังคา 1 ชุด
3. สไลเดอร์รางคู 1 ชุด 
4. คาร์นูปี้สไลเดอร์รางคู 1 ชิ้น
5. สไลเดอร์รางเดี่ยว 1 ชุด
6.คาร์นูปี้สไลเดอร์รางเดี่ยว 1 ชิ้น
7. สไลเดอร์เกลียว 1 ชุด 
8. ราวจับทางลงสไลเดอร์เกลียว 1 ชุด
9. รูปสัตว์ประดับหัวเสา 1 ชิ้น
10. ใบไมประดับหัวเสา 1 ชิ้น
11. บันไดทางขึ้น-ลงพรอมราวจับ 1 ชุด 
12. ปีนป่าย 1 ชุด
13. ผนังกันตก 3 ชิ้น
14. แผนพื้น 4 ชุด
- รายการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 100 ลําดับที่ 47
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด) 
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โต๊ะ - เกาอี้นักเรียนขาเหล็ก จํานวน 158,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโต๊ะ - เกาอี้นักเรียนขาเหล็ก แบบ A4
ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดทาวโคตร จํานวน 100 ชุด
ชุดละ 1,580 บาท
- รายการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 99 ลําดับที่ 45
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด)

งบเงินอุดหนุน รวม 37,840,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 37,840,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนคาอาหารกลางวัน จํานวน 37,840,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวัน   
1. โรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 4 โรงเรียน เปนเงิน
จํานวน 35,560,400 บาท
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 34,560,400 บาท)
2) โรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
(อําเภอทุงสง) จํานวน 2,279,600  บาท
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 2,032,400 บาท)
ตามตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.8/
ว 4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เรื่อง คูมือการปฏิบัติงาน
สําหรับองค์กรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดทําคําของบประมาณ
เงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยรับ
งบประมาณ

งานระดับมัธยมศึกษา รวม 59,064,900 บาท
งบบุคลากร รวม 41,390,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 41,390,200 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 33,130,100 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานครูเทศบาล พรอมทั้ง
เงินปรับปรุงเงินเดือน
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,824,400 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานครูเทศบาล         
1. คาตอบแทนเปนรายเดือนของพนักงานครูเทศบาลที่ไดรับเงิน
ประจําตําแหนง และมีสิทธิไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือนเทากับ
อัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับอยู จํานวน 3,804,400 บาท 
2. คาตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานครูเทศบาลผูไดรับเงินเดือน
ขั้นสูงของอันดับ จํานวน 20,000 บาท

เงินวิทยฐานะ จํานวน 4,160,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ 
และเชี่ยวชาญของพนักงานครูเทศบาล

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 275,300 บาท

เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจําที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุงคาจางประจํา จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 17,674,700 บาท
ค่าใช้สอย รวม 17,674,700 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเชื่อมตอเครือขายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนสังกัดเทศบาล จํานวน
9 โรงเรียน ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0810.8/ว 4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เรื่อง 
คูมือการปฏิบัติงานสําหรับองค์กรปกครองสวนทองถิ่นในการ
จัดทําคําของบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นเปนหนวยรับงบประมาณ 
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
หนาที่ 196 ลําดับที่ 9
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โครงการฝึกอบรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เชน คายานพาหนะ
คาสมนาคุณวิทยากร คาวัดสุอุปกรณ์ คาคูมือปฏิบัติการ
และคาใชจายอื่นที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
หนาที่ 193 ลําดับที่ 1

โครงการพัฒนาพนักงานครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล จํานวน 162,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาพนักงานครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท. ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0810.8/ว 4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เรื่อง
คูมือการปฏิบัติงานสําหรับองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
ในการจัดทําคําของบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยรับงบประมาณ
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 –  2570)
หนาที่ 195 ลําดับที่ 8

โครงการสงเสริมศักยภาพสูความเปนเลิศทางวิชาการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมศักยภาพ
สูความเปนเลิศทางวิชาการเชน คาสมนาคุณ วิทยากร
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาที่พัก คาวัสดุ
อุปกรณ์ คาจัดพิมพ์เอกสาร และคาใชจายอื่นที่จําเปน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 38 ลําดับที่ 2
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  (คากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียน)

จํานวน 2,302,300 บาท

เพื่อจายเปนคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 4002 
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เรื่อง คูมือการปฏิบัติงาน
สําหรับองค์กรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดทําคําขอ
งบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
เปนหนวยรับงบประมาณ
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
หนาที่ 199 ลําดับที่ 25 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 2,252,400 บาท)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  (คาเครื่องแบบ
นักเรียน)

จํานวน 868,600 บาท

เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 4002 ลงวันที่
25 ธันวาคม 2563 เรื่อง คูมือการปฏิบัติงานสําหรับองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นในการจัดทําคําของบประมาณเงิน
อุดหนุน กรณีองค์กรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยรับ
งบประมาณ 
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
หนาที่ 199 ลําดับที่ 23
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 823,100 บาท)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  (คาจัดการเรียน
การสอน รายหัว)

จํานวน 9,173,800 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับมัธยมศึกษา
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.8/
ว 4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เรื่อง คูมือการปฏิบัติงาน
สําหรับองค์กรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดทําคําขอ
งบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
เปนหนวยรับงบประมาณ 
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
หนาที่ 198 ลําดับที่ 17 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 8,973,800 บาท)
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  (คาปัจจัยพื้น
ฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

จํานวน 1,170,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน ระดับมัธยม
ศึกษา ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0810.8/ว 4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เรื่อง 
คูมือการปฏิบัติงานสําหรับองค์กรปกครองสวนทองถิ่นในการ
จัดทําคําของบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นเปนหนวยรับงบประมาณ 
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
หนาที่ 197 ลําดับที่ 15 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 1,170,000 บาท)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  (คาหนังสือ
เรียน)

จํานวน 1,697,500 บาท

เพื่อจายเปนคาหนังสือเรียน ระดับมัธยมศึกษา ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 4002 
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เรื่อง คูมือการปฏิบัติงานสําหรับ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดทําคําของบประมาณ
เงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยรับ
งบประมาณ
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
หนาที่ 198 ลําดับที่ 19 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 1,697,500 บาท) 

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  (คาอุปกรณ์การ
เรียน)

จํานวน 1,240,500 บาท

เพื่อจายเปนคาอุปกรณ์การเรียน ระดับมัธยมศึกษา ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 4002 
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เรื่อง คูมือการปฏิบัติงานสําหรับ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดทําคําของบประมาณ
เงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยรับ
งบประมาณ
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
หนาที่ 198 ลําดับที่ 21 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 1,206,100 บาท)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินของหนวยงาน
เชน คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ์ คาบํารุงรักษา
และซอมแซมสิ่งกอสรางเพื่อใหอยูในสภาพเดิม
สามารถใชงานไดตามปกติ

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 2,408,100 บาท
งบบุคลากร รวม 867,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 867,100 บาท
คาจางลูกจางประจํา จํานวน 608,600 บาท

เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา พรอมทั้งเงินปรับปรุง
คาจางประจํา จํานวน 2 อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 258,500 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนและคาครองชีพสําหรับพนักงานจาง
ตามภารกิจ วุฒิปริญญาตรี (ครูสอนเด็กดอยโอกาส) จํานวน
1 คน ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0810.8/ว 4002  ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เรื่อง
คูมือการปฏิบัติงานสําหรับองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
ในการจัดทําคําของบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยรับงบประมาณ
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 240,900 บาท)

งบดําเนินงาน รวม 1,541,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของลูกจางประจํา
ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 1,426,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาปฏิบัติงาน จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาปฏิบัติงานธุรการปฏิบัติงานดานการเรียน
การสอนดอยโอกาสและการศึกษานอกโรงเรียน ฯลฯ
 จํานวน 8 ราย
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ คาธรรมเนียม คาวารสาร ฯลฯ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการจัดการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กศน) 
ใหเยาวชนที่พลาดโอกาสการศึกษาในระบบ ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยจายเปนคาตอบแทนครูผูสอน คาจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ การเรียนการสอน และคาใชจายอื่นที่จําเปน
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หนาที่ 194 ลําดับที่ 4

โครงการพัฒนาบุคลากรครูสอนเด็กดอยโอกาส จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนคาพัฒนาบุคลากรครูสอนเด็กดอยโอกาส ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 4002 
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เรื่อง คูมือการปฏิบัติงานสําหรับ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดทําคําของบประมาณ
เงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยรับ
งบประมาณ
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หนาที่ 194 ลําดับที่ 5
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

โครงการสงเคราะห์เด็กยากไรในชุมชนและเด็กเรรอน จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการสงเคราะห์
เด็กยากไรในชุมชนและเด็กเรรอน เปนคาใชจายในการจัด
การเรียนการสอนสําหรับเด็กดอยโอกาสและเด็กเรรอนภายใน
เขตเทศบาล เชน คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ การเรียนการสอน
คาอาหารกลางวันคาใชจายในการทัศนศึกษานอกสถานที่
และคาใชจายอื่นที่จําเปน
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หนาที่ 205 ลําดับที่ 41
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โครงการอบรมสงเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมสงเสริม
คุณภาพชีวิตเยาวชนการศึกษานอกโรงเรียนและศึกษาดูงาน
เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาเชาที่พัก คายานพาหนะ คาวัสดุ
เครื่องเขียนอุปกรณ์ และคาใชจายอื่นที่จําเปน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย ในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรม ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หนาที่ 194 ลําดับที่ 3

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินของหนวยงาน
เชน คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ์ คาบํารุงรักษา
และซอมแซมสิ่งกอสราง เพื่อใหอยูในสภาพเดิม
สามารถใชงานไดตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเครื่องเขียน แบบพิมพ์ตาง ๆ อุปกรณ์
การเขียน ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ์ ทําความสะอาด แกว ฯลฯ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํายาตาง ๆ เวชภัณฑ์ ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนแผนป้าย ป้ายไวนิล ฯลฯ
วัสดุกีฬา จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ตาขายกีฬา
นาฬิกาจับเวลา ฯลฯ 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนหมึกพิมพ์ อุปกรณ์ สําหรับบันทึกขอมูล
แป้นพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุการศึกษา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสื่อการเรียนการสอนทําดวยพลาสติก คาวัสดุ
การเรียนการสอนเด็กเรรอนในเขตเทศบาล
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 10,000 บาท)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,098,400 บาท

งบบุคลากร รวม 1,867,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,867,900 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,280,100 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 92,900 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนเปนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได
รับเงินประจําตําแหนง และมีสิทธิไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือน
เทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับอยู และเงินเพิ่มพิเศษ
สําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) ของพนักงานเทศบาล ประเภทอํานวย
การทองถิ่นระดับกลาง

เงินประจําตําแหนง จํานวน 85,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานเทศบาล ประเภท
อํานวยการทองถิ่นระดับกลาง และระดับตน

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 250,200 บาท

เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
คาจางประจํา จํานวน 1 อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 159,200 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 300 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
ตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 1,002,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 182,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลและลูกจาง

คาเชาบาน จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ และคาธรรมเนียมตาง ๆ
คารับวารสาร คาเชาเครื่องถายเอกสาร คา Free Wi-Fi 
และระบบ Line Official Account ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานและลูกจาง เชน 
คาลงทะเบียน คาเชาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ ฯลฯ

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินของหนวยงาน
เชน คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ์ คาบํารุงรักษา
และซอมแซมสิ่งกอสราง เพื่อใหอยูในสภาพเดิม
สามารถใชงานไดปกติ

ค่าวัสดุ รวม 630,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเครื่องเขียน แบบพิมพ์ตาง ๆ 
กระดาษถายเอกสาร ฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํายาทําความสะอาด แกวน้ํา ชุดกาแฟ ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายคาเปนหมึกพิมพ์ แป้นพิมพ์ อุปกรณ์สําหรับบันทึก
ขอมูล ฯลฯ

งบลงทุน รวม 228,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 228,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 5 ตัว
ตัวละ 3,600 บาท
- เปนเกาอี้สํานักงาน โครงสรางทําดวยเหล็กเชื่อม ขึ้นรูป
มีลอเลื่อน และมีที่วางแขน
- มีขนาด (WxDxH) ไมนอยกวา 66x75x103-114 ซม.
- เปนเกาอี้บุนวม มีลอเลื่อน 5 แฉก ขาชุปโครเมี่ยม สามารถ
ปรับระดับสูง - ต่ํา ไดดวยระบบไฮดรอลิก
(ไมใชสําหรับบริการสาธารณะ)
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด)

เกาอี้สํานักงาน เปนเกาอี้อเนกประสงค์ จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 5 ตัว
ตัวละ 800 บาท
- เปนเกาอี้อเนกประสงค์ ขาชุปโครเมี่ยม มีที่นั่งและพนักพิง
- มีขนาด (WxDxH) ไมนอยกวา 480x570x900 มม.
(ไมใชสําหรับบริการสาธารณะ)
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด)
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ตูเหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จํานวน 5,800 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู
ตูละ 5,800 บาท
- เปนตูลิ้นชักแบบแขวนแฟ้ม
- มือจับแบบฝัง พรอมกุญแจล็อกลิ้นชัก
- มีขนาด (WxDxH) ไมนอยกวา 467x617x1,320 มม.
(ไมใชสําหรับบริการสาธารณะ)
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด)

ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก ชั้นวางภายใน 2 แผนชั้น จํานวน 11,600 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน 2 ตู
ตูละ 5,800 บาท
- เปนตูเก็บเอกสารทําดวยเหล็กพนสีอยางดีเรียบรอยสวยงาม
- มีขนาด (WxDxH) ไมนอยกวา 1,182x407x880 มม.
- มีบานประตูปิด - เปิด แบบบานเลื่อนกระจกสามารถ
ล๊อคกุญแจได
- มีชั้นวางภายใน 2 แผนชั้น สามารถปรับระดับได 
(ไมใชสําหรับบริการสาธารณะ)
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด)

ตูเหล็กสูงบานเลื่อนกระจก จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กสูงบานเลื่อนกระจก จํานวน 2 ตู
ตูละ 9,000 บาท
- มีขนาด (WxDxH) ไมนอยกวา 916x457x1,829 มม.
- มีบานประตูปิด - เปิด แบบบานเลื่อนกระจก สามารถ
ล๊อกกุญแจได
- มีชั้นวางภายใน 4 แผนชั้น สามารถปรับระดับได
(ไมใชสําหรับบริการสาธารณะ)
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด)

โต๊ะทํางาน จํานวน 11,600 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 2 ตัว ตัวละ 5,800 บาท
- เปนโต๊ะคอมพิวเตอร์ในตัว 2 ลิ้นชักขวา 
- ขนาดกวาง 120 x ลึก 60 x สูง 75 ซม. มีที่วางคีย์บอร์ด 
(ไมใชสําหรับบริการสาธารณะ)
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา
19 นิ้ว) จํานวน 6 เครื่อง เครื่องละ 22,000 บาท
(ไมใชสําหรับบริการสาธารณะ)
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564
 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง
(ไมใชสําหรับบริการสาธารณะ)
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564
 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 8 เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท
(ไมใชสําหรับบริการสาธารณะ)
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564
 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

งานโรงพยาบาล รวม 69,636,900 บาท
งบบุคลากร รวม 51,860,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 51,860,900 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 39,087,700 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 8,073,600 บาท

เพื่อจายเปน
1. คาตอบแทนเปนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ไดรับ
เงินประจําตําแหนง และมีสิทธิไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือน
เทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับอยู จํานวน 403,200
บาท
2. เงินเพิ่มพิเศษ สําหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร สังกัด
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท. 0313.4/ว1632 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2537 จํานวน
840,000 บาท
3. เงินเพิ่มตําแหนงดานการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)
จํานวน 2,112,000 บาท
4. คาตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจายสําหรับเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน
ในสถานพยาบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล จํานวน 4,418,400 บาท
5. คาตอบแทนสําหรับแพทย์สาขาสงเสริมพิเศษ จํานวน 300,000
บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษสําหรับแพทย์สาขาสงเสริมพิเศษ
สําหรับแพทย์ที่ไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติตามสาขา
หรือประเภทหรือลักษณะงานที่กําหนด

เงินประจําตําแหนง จํานวน 1,303,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานเทศบาล ประเภท
อํานวยการทองถิ่นระดับตน ประเภทวิชาการระดับชํานาญการ
พิเศษ และระดับชํานาญการ ฯลฯ 

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 604,900 บาท

เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา พรอมทั้งเงินปรับปรุง
คาจางประจํา จํานวน 2 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา จํานวน 7,600 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษสําหรับลูกจางประจําผูไดรับ
คาจางประจําขั้นสูงของตําแหนง

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2,450,900 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน 12 อัตรา
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 333,000 บาท

เพื่อจายเปน
1. เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว พนักงานจาง จํานวน
30,000 บาท 
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง
จํานวน 2 อัตรา
2. คาตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจายสําหรับเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน
ในสถานพยาบาล จํานวน 303,000 บาท 
เพื่อจายเปนคาตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจายสําหรับเจาหนาที่
ที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล จํานวน 11 อัตรา 

งบดําเนินงาน รวม 17,110,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,068,600 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนผูปฏิบัติงานดานการรักษา
ความเจ็บป่วย นอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ
(แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ ฯลฯ)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 8,000,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบาน จํานวน 1,602,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 416,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และลูกจางประจํา

ค่าใช้สอย รวม 2,637,300 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 937,300 บาท

คาจางเหมาบริการสอบเทียบเครื่องมือ คาจางเหมาบริการ
รักษาบํารุงลิฟต์ คาจัดทํารูปเลมเอกสาร คาถายเอกสาร
คาเย็บหนังสือ คาเขาปกหนังสือ คาประกันงวดรถยนต์
คา Free Wi-Fi และระบบ Line Official Account ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานและลูกจาง เชน
คาเชาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาบริการจอดรถ 
ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม
การใชสนามบิน ฯลฯ

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
โครงการยกระดับโรงพยาบาลเทศบาลใหเปนโรงพยาบาลที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการยกระดับโรงพยาบาล
เทศบาลใหเปนโรงพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
เปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมอบรม ดังนี้
1) ดานระบบยา   
2) อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกการตรวจสอบขอมูลสําหรับ
ผูใช HosXp    
3) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์โรงพยาบาลเทศบาลฯ  
4) อบรมการจัดการความเสี่ยง 
5) อบรมใหความรูเกี่ยวกับระเบียบฯ ในการปฏิบัติงาน  
1) - 5) โดยจายเปนคาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร
และอาหารวาง เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์และคาใชจายอื่น
ที่จําเปน คาใชจายสามารถถัวเฉลี่ยกันได ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 72 ลําดับที่ 10
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โครงการสรางเสริมและสงเสริมศักยภาพการดําเนินงานอาสาสมัคร
สาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
อสม. สรางเสริมและสงเสริมการดําเนินงานอาสาสมัคร
สาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราข)
เปนคาใชจายในการจัดกิจกรรม โดยจายเปนคาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาที่พัก
คายานพาหนะ คาของสมนาคุณในการดูงาน คาเอกสาร
คาป้ายไวนิล คาวัสดุอุปกรณ์ และคาใชจายอื่นที่จําเปน
คาใชจายสามารถถัวเฉลี่ยจายกันได ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 70 ลําดับที่ 6

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมที่ดินสิ่งกอสราง 
และครุภัณฑ์ตาง ๆ ของหนวยงานที่ชํารุดเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 4,405,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเครื่องเขียน แบบพิมพ์ตาง ๆ อุปกรณ์
การเขียน ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาหลอดไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนวัสดุอุปกรณ์ทําความสะอาด ที่นอน 
ผาปูที่นอน หมอน ผาหม ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปูนซิเมนต์ อิฐ หิน ดิน ทราย ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนคายางใน ยางนอก แบตเตอรี่ ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล ฯลฯ
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคายา เวชภัณฑ์ เปลหามคนไข ฯลฯ
วัสดุการเกษตร จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไมดอก พันธุ์ไม ปุ๋ย ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาแผนป้าย ป้ายไวนิล คาลางอัดขยายรูป ฯลฯ
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชุดผูป่วย ผา เสื้อ ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจายเปนคาหมึกพิมพ์ เมาส์ แผนดิสก์ กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ
วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุที่ไมเขาลักษณะประเภทใดประเภทหนึ่ง
ซึ่งมีความจําเปนตองใช

งบลงทุน รวม 665,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 665,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้พักคอยแบบ 2 ที่นั่ง จํานวน 98,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้พักคอยแบบ 2 ที่นั่ง ราคาชุดละ
4,900 บาท จํานวน 20 ชุด
1. เปนแบบที่นั่งและพนักพิง ผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป
2. โครงขาเหล็กวีคว่ํา
3. โครงขาเหล็กพนสี EPOXY
4. เปนแถวขนาด 2 ที่นั่ง
- รายการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 108 ลําดับที่ 65
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด)
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เกาอี้พักคอยแบบ 4 ที่นั่ง จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้พักคอยแบบ 4 ที่นั่ง
ราคาชุดละ 12,000 บาท จํานวน 20 ชุด 
1. เปนแบบที่นั่งและพนักพิง ผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป
2. โครงขาเหล็กวีคว่ํา
3. โครงขาเหล็กพนสี EPOXY
4. เปนแถวขนาด 4 ที่นั่ง
-  รายการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 108 ลําดับที่ 64
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด)

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน ขนาดไมนอยกวา 57x59x88
ซม. บุนวม มีลอ 4 แฉกสามารถปรับระดับสูง ต่ําได ดวยระบบ
ไฮโดรลิก ราคาตัวละ 3,000 บาท จํานวน 50 ตัว
- รายการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 107 ลําดับที่ 63
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด)

ชุดนั่ง - กาวเดินทรงตัว จํานวน 19,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดนั่ง - กาวเดินทรงตัว สําหรับ
จัดมุมพัฒนาการคลินิกฉีดวัคซีนเด็ก ขนาด 32x110x35
ซม. ตอ 1 ชิ้น (1 ชุดมี 4 ชิ้น) จํานวน 1 ชุด
- รายการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 110 ลําดับที่ 70
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด)

โต๊ะทํางาน จํานวน 59,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโต๊ะทํางาน ราคาตัวละ 5,900 บาท
จํานวน 10 ตัว
- โต๊ะทํางาน (Top) หนา 25 มม. ปิดขอบ PVC Edge 
- เคลือบผิว Melamine กันน้ํา ทนตอความรอน และรอยขีดขวน
- มีลิ้นชักดานขวา 2 ชั้น พรอมกุญแจล๊อค 
- มีขนาดไมนอยกวา 120x60x75 ซม.  
- รายการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 111 ลําดับที่ 73
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด)
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โต๊ะทํางานแบบมีที่วางคีย์บอร์ด จํานวน 59,600 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโต๊ะทํางานแบบมีที่วางคีย์บอร์ด
ราคาตัวละ 5,960 บาท จํานวน 10 ตัว 
- ขนาดกวางไมนอยกวา 60 ซม. 
- ยาวไมนอยกวา 120 ซม. 
- สูงไมนอยกวา 75 ซม. 
- รายการตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 112 ลําดับที่ 75
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด)

ถ้ําลอดอะไรเอย จํานวน 16,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อถ้ําลอดอะไรเอย สําหรับจัดมุมพัฒนาการ
คลินิกฉีดวัคซีนเด็ก ขนาด 94x170x110 ซม. ยาว 70 ซม. 
สูง 44 ซม. จํานวน 1 ชุด
- รายการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 110 ลําดับที่ 71
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด)

เบาะยืดหยุน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเบาะยืดหยุน สําหรับจัดมุมพัฒนาการ
คลินิกฉีดวัคซีนเด็ก ขนาด 1X2 ม. หนา 1.5 นิ้ว ราคาอันละ
2,500 บาท จํานวน 6 อัน
- รายการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 108 ลําดับที่ 66
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด)

โยกเยกชาง จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโยกเยกชาง สําหรับจัดมุมพัฒนาการ
คลินิกฉีดวัคซีนเด็ก ขนาดกวาง 25 ซม. ยาว 70 ซม. 
สูง 42 ซม. จํานวน 1 ตัว
- รายการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 109 ลําดับที่ 68
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด)
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โยกเยกปลานอยนารัก จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโยกเยกปลานอยนารัก สําหรับ
จัดมุมพัฒนาการคลินิกฉีดวัคซีนเด็ก ขนาดกวาง 25 ซม.
ยาว 70 ซม. สูง 44 ซม. จํานวน 1 ตัว
- รายการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 109 ลําดับที่ 69
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด)

โยกเยกยีราฟลายจุด จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโยกเยกยีราฟลายจุด สําหรับ
จัดมุมพัฒนาการคลินิกฉีดวัคซีนเด็ก ขนาดกวาง 25 ซม.
ยาว 70 ซม. สูง 47 ซม. จํานวน 1 ตัว
- รายการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 109 ลําดับที่ 67
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 9,454,900 บาท
งบบุคลากร รวม 3,026,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,026,500 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,239,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานเทศบาล ประเภท
อํานวยการทองถิ่นระดับตน และประเภทวิชาการ

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 710,200 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน 4 อัตรา 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 16,500 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
ตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 6,278,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 298,400 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานเทศบาลและลูกจาง

คาเชาบาน จํานวน 184,800 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 13,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล และลูกจางประจํา ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 5,327,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ คาธรรมเนียมฯ จํานวน 27,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคลภายนอกปรับปรุงโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการบัญชีสําเร็จรูป การจัดเก็บฐานขอมูลผูประกอบการและ
ออกใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

คาจางเหมาปฏิบัติงาน จํานวน 3,500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาปฏิบัติงานสุขาภิบาลอาหาร งานเขียง
จําหนายเนื้อสัตว์อนามัยและตลาดสดถูกหลักสุขาภิบาล 
งานป้องกันและควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนําโรค งานป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบาและลดจํานวนประชากรสุนัขจรจัด
งานสํารวจสถานประกอบการและจดทะเบียนพาณิชย์
งานธุรการและงานขับรถยนต์ จํานวน 30 ราย
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานและลูกจาง เชน 
คาลงทะเบียน คาเชาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ ฯลฯ

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม
โครงการป้องกันควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนําโรค จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันควบคุมสัตว์
และแมลงพาหะนําโรค เปนคาใชจายในการป้องกันควบคุม
โรคติดตอจากสัตว์และแมลงพาหะนําโรค การจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค การกําจัดแหลง
เพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะนําโรค การอบรมใหความรู 
โดยจายเปน คาผลิตภัณฑ์ เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดตอจากสัตว์
และแมลงพาหะนําโรค เชน สารเคมีกําจัดยุง ผลิตภัณฑ์ป้องกัน
และกําจัดลูกน้ํายุง สารทากันยุง เหยื่อพิษกําจัดหนูสําเร็จรูป 
น้ํายาฆาเชื้อโรค คาวัสดุอุปกรณ์ สารเคมี และอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวของ คาจัดจางทําสื่อประชาสัมพันธ์ แผนพับ 
คาใชจายในการฝึกอบรม และคาใชจายอื่นที่จําเปน 
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แกไข
เพิ่มเติม และพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.2558 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หนาที่ 237 ลําดับที่ 2
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบาและลดจํานวนประชากร
สุนัขและแมวจรจัด

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย ดังนี้
1. คาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบาและวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด
วัคซีน คาวัสดุและเวชภัณฑ์ในการผาตัดทําหมัน
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 240,000 บาท)
2. คาสํารวจขอมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 48,000 บาท)
3. คาตอบแทนใชสอยและวัสดุในการจัดอบรมสําหรับประชาชน
คาจัดทํานิทรรศการ คาเชาวัสดุ คาบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเปน
ตอการจัดงาน คาใชจายในการจัดงาน คาแผนพับใหความรู 
ฯลฯ และคาใชจายอื่นที่จําเปน ตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น เรื่อง การดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หนาที่ 244 ลําดับที่ 7

โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดตอเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 และโรคระบาดหรือโรคติดตออุบัติใหม
ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และโรคระบาด
หรือโรคติดตออุบัติใหมในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
เปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใชในการป้องกัน
ควบคุมโรค ผลิตภัณฑ์น้ํายาฆาเชื้อโรค วัสดุเครื่องแตงกาย
และอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงาน คาจัดจางทําชุดนิทรรศการ
ป้ายประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ แผนพับหรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
คาใชจายในการจัดอบรม เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่จําเปน 
ตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม 
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หนาที่ 238 ลําดับที่ 3
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โครงการเมืองนครอาหารปลอดภัย จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเมืองนครอาหาร
ปลอดภัย เปนคาใชจายในการเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหาร
ทางดานกายภาพ ทางเคมีและทางชีวภาพ จากกลุมเป้าหมาย
คือ ตลาด รานอาหาร แผงลอย จําหนายอาหารริมบาทวิถี
หางสรรพสินคา และสถานศึกษาภายในเขตเทศบาล เชน
คาตัวอยางอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อน
ในอาหาร คาจางและคาสงตัวอยางในการตรวจวิเคราะห์
สารปนเปื้อน ในอาหาร กรณีตรวจยืนยันผล คาจัดซื้อ
ชุดทดสอบเบื้องตนสําหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อน
ในอาหารและน้ํา คาวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีที่ใชในการ
ตรวจวิเคราะห์ คาใชจายในการจัดอบรมดานสุขาภิบาล
อาหารสําหรับผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหาร
ในสถานที่จําหนายอาหารในเขตเทศบาล เชน คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจัดทํา
ป้ายรับรองมาตรฐาน “อาหารสะอาดปลอดภัย ใสใจ
ผูบริโภค” (Clean Food Good Health) คาจัดจาง
ทําสื่อประชาสัมพันธ์ ชุดนิทรรศการ แผนพับ คาวัสดุ
เครื่องเขียนและอุปกรณ์ และคาใชจายอื่นที่จําเปน 
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
และที่แกไขเพิ่มเติม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หนาที่ 235 ลําดับที่ 1
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โครงการสงเสริมความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริม
ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางาน เปนคาใชจาย
ในการจัดอบรมความรูดานความปลอดภัย สุขอนามัย
ในสถานประกอบการ และการจัดการสิ่งแวดลอม
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และการตรวจประเมิน
สถานประกอบกิจการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตามเกณฑ์
มาตรฐาน อาทิเชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาจัดจางทําสื่อ ประชาสัมพันธ์ใหความรู
คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ และคาใชจายอื่น
ที่จําเปน ซึ่งโครงการสงเสริมความปลอดภัยและสุขอนามัย
ในการทํางานเปนไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หนาที่ 241 ลําดับที่ 5
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โครงการสงเสริมและพัฒนาตลาดสดนาซื้อ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนา
ตลาดสดนาซื้อ เปนคาใชจายในการสงเสริมและพัฒนา
ความเขมแข็งใหแกชมรมผูประกอบการตลาดเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช สงเสริมและพัฒนาตลาดสดเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชนาซื้อ และจัดอบรมดานสุขาภิบาลอาหาร
ใหแกผูประกอบการและผูขายของในตลาดสดในเขต
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อาทิเชน คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาจัดจางทําสื่อประชาสัมพันธ์
ใหความรู คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ และคาใชจายอื่น
ที่จําเปน และเปนคาใชจายในการสงเสริมและพัฒนาตลาดสด
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อาทิเชน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่มในการประชุมฯ คาจัดจางทําสื่อประชาสัมพันธ์
ใหความรู คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ และคาใชจายอื่น
ที่จําเปน ซึ่งโครงการสงเสริมและพัฒนาตลาดสดนาซื้อ 
เปนไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  มาตรา 16 (3) การจัดใหมี
การควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงสาธารณสุขวาดวยสุขลักษณะ
ของตลาด พ.ศ. 2551 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
หนาที่ 240 ลําดับที่ 4

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินของหนวยงาน
เชน คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ์ คาบํารุงรักษา
และซอมแซมสิ่งกอสราง เพื่อใหอยูในสภาพเดิม
สามารถใชงานไดตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํายาตาง ๆ ชุดอุปกรณ์ตรวจสอบ
สารเรงเนื้อแดง ชุดตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกคาง ฯลฯ
ในการดําเนินการเขียงจําหนายเนื้อสัตว์อนามัย
และตลาดถูกสุขลักษณะ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 403,000 บาท
คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 403,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย ดังนี้
- คาเชาพื้นที่จัดเก็บขอมูลบนระบบ Cloud ของโปรแกรม
ตลาดเทศบาลออนไลน์ 
- คาเชาพื้นที่จัดเก็บขอมูลบนระบบ Cloud ของระบบดิจิทัล
แพลตฟอร์ม Line Official Account
- คาเชา Domain Name ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
“nakhoncity org”
- คาเชาพื้นที่จัดเก็บขอมูลบนระบบ Cloud ของโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการบัญชีสําเร็จรูปการจัดเก็บฐานขอมูล ผูประกอบการ
และออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535
- คาเชา Domain Name ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
“www.hpp-nakhonsithammarat.com”

งบลงทุน รวม 150,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 150,000 บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องพนหมอกควันสะพายไหล จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควันสะพายไหล
ที่ใชในงานสาธารณสุข จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 75,000 บาท
- รายการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 107 ลําดับที่ 62
(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานัก
งบประมาณ เดือนธันวาคม 2564)
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งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 5,648,900 บาท
งบบุคลากร รวม 3,935,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,935,300 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,085,100 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 397,200 บาท

เพื่อจายเปน
1. คาตอบแทนเปนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ไดรับ
เงินประจําตําแหนง และมีสิทธิไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือน
เทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับอยู จํานวน 67,200 บาท
2. เงินเพิ่มตําแหนงดานการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)
จํานวน 114,000 บาท
3. คาตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจายสําหรับเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน
ในสถานพยาบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล จํานวน 216,000 บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 193,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานเทศบาล ประเภท
อํานวยการทองถิ่นระดับตน ประเภทวิชาการระดับชํานาญการ
พิเศษ และระดับชํานาญการ ฯลฯ 

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 252,200 บาท

เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา พรอมทั้งเงินปรับปรุง
คาจางประจํา จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา จํานวน 7,600 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษสําหรับลูกจางประจําผูไดรับ
คาจางประจําขั้นสูงของตําแหนง จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 373,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 313,600 บาท
คาเชาบาน จํานวน 204,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบฯ
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 109,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจางประจํา

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานและลูกจาง เชน
คาเชาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาบริการจอดรถ 
ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม
การใชสนามบิน ฯลฯ

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
งบเงินอุดหนุน รวม 1,340,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 1,340,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 1,340,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ใหแกชุมชนในเขต
เทศบาล ขอรับเงินดําเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพ
ดานสาธารณสุข ชุมชนละ 20,000 บาท 
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 71 ลําดับที่ 8
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)   
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 3,237,400 บาท

งบดําเนินงาน รวม 3,120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 3,120,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาปฏิบัติงาน จํานวน 1,300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาปฏิบัติงานธุรการฝ่ายสังคม
สงเคราะห์ งานกองทุนสวัสดิการชุมชนและศูนย์ฟื้นฟู
ผูสูงอายุ จํานวน 13 อัตรา

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดหากายอุปกรณ์สําหรับผูพิการ/ผูสูงอายุที่ยากไร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือผูพิการ ผูสูงอายุที่ยากไร ใหสามารถ
ดําเนินชีวิตประจําวันไดสะดวก โดยจัดซื้อกายอุปกรณ์ที่จําเปน
สําหรับผูพิการ ผูสูงอายุ 
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หนาที่ 207 ลําดับที่ 3

โครงการซอมแซมที่อยูอาศัยสําหรับผูดอยโอกาสและผูยากไรใน
ชุมชน

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ซอมแซมที่อยูอาศัย
และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ขอ 16
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หนาที่ 209 ลําดับที่ 9
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โครงการทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนผูยากจนหรือผูดอยโอกาส จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย สําหรับทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน
ที่อาศัยอยูในครอบครัวยากจนหรือผูดอยโอกาส 
และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและจําเปนในพิธีมอบ
ทุนการศึกษา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
รายจายเกี่ยวกับทุนการศึกษา และการใหความชวยเหลือ
นักเรียนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2561
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 43 ลําดับที่ 1

โครงการเยี่ยมบานผูยากไรในชุมชน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภคที่จําเปน เชน ขาวสาร
น้ํามัน น้ําปลา ปลากระป๋อง ไขไก เครื่องนุงหม ฯลฯ
และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชน ตามอํานาจหนาที่
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ขอ 16 
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หนาที่ 207 ลําดับที่ 5

โครงการโรงเรียนวัยใส  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนในการเรียนการสอน อบรม
สัมมนา ตามหลักสูตรโรงเรียนวัยใสเทศบาลนครนครศรี
ธรรมราช ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หนาที่ 206 ลําดับที่ 1
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โครงการศูนย์สงเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมดานอาชีวบําบัด
ดานธรรมะบําบัด ดานนันทนาการ ดานกิจกรรมแพทย์
แผนไทย กิจกรรมฟื้นฟูดานรางกายและกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพดานสังคม และการอบรมสัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ ฯลฯ ในการดูแลสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
ในเขตเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หนาที่ 207 ลําดับที่ 2

โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผูประสบสาธารณภัยและผูยากไรใน
ชุมชน

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงเคราะห์ครอบครัว
ผูประสบสาธารณภัยหรือผูยากไรในชุมชน โดยจายเปน
สิ่งของ วัสดุกอสราง เครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องนุงหม
และคาใชจายอื่นที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ขอ 16
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หนาที่ 207 ลําดับที่ 4

โครงการสงเสริมภูมิปัญญาผูสูงอายุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนในการจัดกิจกรรมการสอน
การอบรม การถายทอดภูมิปัญญาตามโครงการฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557 
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หนาที่ 209 ลําดับที่ 8
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โครงการอบรมเพื่อป้องกันและแกไขปัญหาทางสังคม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดอบรมเพื่อป้องกันและแกไขปัญหา
ทางสังคมใหแกประชาชนในเขตเทศบาลฯ และคาใชจายอื่น ๆ
ตามที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557 
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หนาที่ 208 ลําดับที่ 6

โครงการอบรมและฟื้นฟูศักยภาพในการประกอบอาชีพของคนพิการ
และผูดูแลคนพิการในชุมชน

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนในการจัดกิจกรรมอบรม
และฟื้นฟูศักยภาพในการประกอบอาชีพของคนพิการ
และผูดูแลคนพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หนาที่ 210 ลําดับที่ 11

งบลงทุน รวม 117,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 117,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

โต๊ะรับประทานอาหาร จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหาร 
ขนาดไมนอยกวา 80x120x70 ซม. จํานวน 20 ตัว
ตัวละ 4,200 บาท
(ไมใชสําหรับบริการสาธารณะ)
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด)
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ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

อางซิงค์สเตนเลส 2 หลุม พรอมขาและอุปกรณ์ จํานวน 33,400 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออางซิงค์สเตนเลส 2 หลุม 
ขนาดไมนอยกวา 75x200x80 ซม. พรอมขา
และอุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด
(ไมใชสําหรับบริการสาธารณะ)
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 10,594,900 บาท

งบบุคลากร รวม 2,259,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,259,300 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,159,100 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 924,200 บาท

เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา พรอมทั้งเงินปรับปรุง
คาจางประจํา จํานวน 3  อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา จํานวน 27,800 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษลูกจางประจําผูไดรับเงินเดือน
หรือคาจางขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนง

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 124,200 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
ตามภารกิจ

งบดําเนินงาน รวม 8,335,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 365,600 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลและลูกจาง
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คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 17,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล และลูกจางประจําที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 2,360,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ คาพิมพ์แบบแปลน ฯลฯ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ คาพิมพ์แบบแปลน ฯลฯ 
คาจางเหมาปฏิบัติงานดูแลความเรียบรอยระบบไฟฟ้า และงาน
วิศวกรรม

จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาปฏิบัติงาน ดูแลความเรียบรอย
ระบบไฟฟ้า และงานวิศวกรรม จํานวน 20 อัตรา

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและลูกจาง
เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ ฯลฯ

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินของหนวยงาน
เชน คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ์ คาบํารุงรักษา
และซอมแซม สิ่งกอสราง เพื่อใหอยูในสภาพเดิม
สามารถใชงานไดตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 3,610,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาหลอดไฟ สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคายางนอกยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง แก๊ส ฯลฯ
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเสื้อสะทอนแสง เสื้อกันฝน ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
สนามหนาเมือง สวนหยอม โรงสูบน้ํา ซุมเฉลิมพระเกียรติ
น้ําพุหนาเมือง และเครื่องสูบน้ํา ซอยป่าไม 4 ฯลฯ

งานสวนสาธารณะ รวม 21,848,700 บาท
งบบุคลากร รวม 1,814,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,814,200 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 621,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 1,012,400 บาท

เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา พรอมทั้งเงินปรับปรุง
คาจางประจํา จํานวน 3 อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ
งบดําเนินงาน รวม 19,939,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 511,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลและลูกจาง

คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบฯ
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 63,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล และลูกจางประจําที่มีสิทธิ์เบิกไดตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 12,365,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาปฏิบัติงาน จํานวน 10,500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาปฏิบัติงานงานดูแลความเรียบรอย
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร’์ 84 งานปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ดูแลเรือนเพาะชําพันธุ์พืช จํานวน 86 ราย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ คาธรรมเนียมตาง ๆ คาจางดูแล
รักษาความสะอาดหองสุขา - ศาลา สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์’
84 คาจางเหมาบริการดูแลตัดหญาเกาะกลาง ภายในเขตเทศบาล
คาจางเหมาดูแล สวนสาธารณะ 300 ไร คาจางเหมา
ทําความสะอาดหองสุขา สวนสาธารณะ 300 ไร ฯลฯ 
คาจางเหมาปรับปรุง ภูมิทัศน์

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานและลูกจาง เชน 
คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ ฯลฯ

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 330,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินของหนวยงาน
เชน คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ์ คาบํารุงรักษา
และซอมแซมสิ่งกอสราง เพื่อใหอยูในสภาพเดิม
สามารถใชงานไดตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 7,010,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาหลอดไฟ สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ์ทําความสะอาด ฯลฯ
วัสดุกอสราง จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจายเปนคาหิน เหล็ก ปูนซีเมนต์ ไม กระเบื้อง ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคายางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง แก๊ส ฯลฯ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคายาเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ออกซิเจน ฯลฯ
วัสดุการเกษตร จํานวน 4,000,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย สารเคมีป้องกัน และ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ ไมดอกไมประดับ กระถาง
ตนไม ฯลฯ

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาหมวก รองเทา เสื้อกันฝน ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค รวม 53,000 บาท
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 38,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84
น้ําพุสนามหนาเมือง ฯลฯ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการใชระบบอินเตอร์เน็ตและคาสื่อสาร
อื่น ๆ ในการใชบริการสื่อสารและโทรคมนาคมของสวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ 84 
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งบลงทุน รวม 95,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 95,500 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า จํานวน 95,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง
- ขนาดกําลังไฟฟ้าสูงสุดไมนอยกวา 6 กิโลวัตต์
- แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์
- เครื่องยนต์เบนซินไมนอยกวา 1 สูบ 4 จังหวะ
- ระบายความรอนดวยอากาศ
- ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 380 ซีซี
- กําลังแรงมาสูงสุดไมนอยกวา 11 แรงมา 
- รายการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 184 ลําดับที่ 214
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 64,336,100 บาท
งบบุคลากร รวม 4,951,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,951,100 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 406,100 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 4,469,300 บาท

เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินคาจาง
ประจํา จํานวน 16 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา จํานวน 75,700 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษ สําหรับผูไดรับคาจางถึงขั้นสูง
หรือใกลถึงขั้นสูงของตําแหนง

งบดําเนินงาน รวม 58,345,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 836,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลและลูกจาง
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คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจางประจํา ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 50,729,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาตัดหญาโดยเอกชน จํานวน 2,384,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาเอกชนในการจางตัดหญา
ตามถนน ตรอก ซอย และไหลถนนภายในเขตเทศบาล

คาจางเหมาปฏิบัติงาน จํานวน 34,000,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาปฏิบัติงานกําจัดสิ่งปฏิกูล
และขยะมูลฝอย งานธุรการ จํานวน 312 ราย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ คาธรรมเนียมตาง ๆ 
และคาจางเหมาจัดการขยะประจําวัน การเกลี่ยและฝังกลบ
บอขยะสวนสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุงทาลาด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานและลูกจาง เชน
คาลงทะเบียน คาเชาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ ฯลฯ

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม
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โครงการบริหารจัดการขยะ ตามหลัก 3Rs จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการ
ขยะ ตามหลัก 3Rs เปนคาใชจายในการอบรมใหความรู
เชิงปฏิบัติการในเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกตอง
และการคัดแยกขยะ โดยกิจกรรม 3Rs คือ Reduce Re-Use
Recycle (การใชนอย ใชซ้ํา และนํากลับมาใชใหม)
แกสถานประกอบการ หมูบาน/ชุมชม และโรงเรียน 
และจายเปนคา สมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาจัดจางทําสื่อประชาสัมพันธ์ใหความรู คาวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ์ และคาใชจายอื่นที่จําเปน ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) 
พ.ศ. 2562 กําหนดใหเทศบาลมีหนาที่ที่ตองทําตามมาตรา
50 (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดิน
และที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
และมาตรา 16 (18) แหงพระราชบัญญัติ กําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 32 ลําดับที่ 1
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โครงการเมืองนครปลอดถังขยะ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเมืองนคร
ปลอดถังขยะ เปนคาใชจายในการประชาสัมพันธ์ลดการใช
ถังขยะในชุมชน โดยจายเปนคาจัดทําแผนพับ คาป้ายไวนิล
เผยแพรรณรงค์การลดการใชถังขยะ และทิ้งขยะตามจุด
และเวลาที่เทศบาลฯ กําหนดคาอาหารคาวัสดุ และอุปกรณ์
และคาใชจายอื่นที่จําเปน ตามมาตรา 16(17) และ (18)
การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง และการกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
ตามลําดับ ประกอบกับทองถิ่น มีหนาที่รับผิดชอบ
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 กําหนดใหเทศบาลมีหนาที่
ตองทําในเขตเทศบาลตามมาตรา 50 (3) รักษาความสะอาด
ของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกําจัด
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 35 ลําดับที่ 3

โครงการรณรงค์การรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมใหความรู
รณรงค์รักษาความสะอาดในที่สาธารณะ เปนคาใชจายในการ
รณรงค์รักษาความสะอาด การคัดแยกขยะ ชุมชน/โรงเรียน
การกําจัดผักตบชวา และวัชพืชคลองในเขตเทศบาล
โดยจายเปนคาจัดทําแผนพับ คาป้ายไวนิล เผยแพรรณรงค์
รักษาความสะอาด คาอาหารคาวัสดุ และอุปกรณ์
และคาใชจายอื่นที่จําเปน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี
พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
(8.4) การกําจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย
เพื่อควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพอนามัย
สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หนาที่ 183 ลําดับที่ 1
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โครงการสงเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครทองถิ่นรักษ์โลก (อถล.) จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริม
และสนับสนุนอาสาสมัครทองถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
เปนคาใชจายในการประชุมรับความรู ปรึกษาและหา
ขอสรุป เพื่อกําหนดแผนงาน ขอบเขตการทํางาน
และกําหนดบทบาทหนาที่การทํางานของสมาชิก
ในโครงการอาสาสมัครทองถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
และจายเปนคา สมนาคุณวิทยากร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาจัดจางทําสื่อประชาสัมพันธ์
ใหความรู คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์
และคาใชจายอื่นที่จําเปน ตามมาตรา 16(17) และ
(18) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอย ของบานเมือง และการกําจัดมูลฝอย
สิ่งปฏิกูล และน้ําเสียตามลําดับ ประกอบกับทองถิ่น
มีหนาที่รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14)
พ.ศ. 2562 กําหนดใหเทศบาลมีหนาที่ตองทําในเขต
เทศบาลตามมาตรา 50(3) รักษาความสะอาด
ของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้ง
การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 34 ลําดับที่ 2

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 4,000,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินของหนวยงาน
เชน คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ์ คาบํารุงรักษา
และซอมแซมสิ่งกอสราง เพื่อใหอยูในสภาพเดิม
สามารถใชงานไดตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 6,550,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถังขยะ วัสดุอุปกรณ์ทําความสะอาด ฯลฯ
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วัสดุกอสราง จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาหิน ปูนซีเมนต์ อิฐ ทราย พรา ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจายเปนคายางนอก ยางใน แบตเตอรี่ น้ํามันเบรก ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 900,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล แก๊ส ฯลฯ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํายาตาง ๆ หัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ
ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่น ชีวภาพ กากน้ําตาล ฯลฯ ในการบําบัด
น้ําเสีย และลดภาวะดานกลิ่น

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํายาฆาหญา ปุ๋ย ตนไม กระถาง ฯลฯ
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเสื้อสะทอนแสง รองเทา ถุงมือ เสื้อกันฝน ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค รวม 230,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการทางโทรศัพท์สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย และ
สถานพยาบาลสัตว์
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งบลงทุน รวม 1,040,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,040,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง ไมนอยกวา 130
บาร์ ใชกระแสไฟฟ้า 220V/50 Hz กําลังมอเตอร์
ขนาดไมนอยกวา 2.2 กิโลวัตต์ มีลอลาก แทนรองรับอุปกรณ์
ประกอบดวย สายฉีดน้ําแรงดันสูงพรอมกานตอยาว
และหัวฉีดไมนอยกวา 2 แบบ จํานวน 2 เครื่อง 
เครื่องละ 20,000 บาท
- รายการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 186 ลําดับที่ 218
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ

งานบําบัดน้ําเสีย รวม 3,867,200 บาท
งบบุคลากร รวม 379,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 379,400 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 379,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน

งบดําเนินงาน รวม 3,487,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 104,800 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลและลูกจาง

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบฯ
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 4,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล และลูกจางประจําที่มีสิทธิ์เบิกไดตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 1,635,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาปฏิบัติงาน จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาปฏิบัติงานบําบัดน้ําเสีย จํานวน 10 อัตรา
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ คาธรรมเนียมตาง ๆ คาตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้ําของสถานีปรับปรุงคุณภาพน้ํา ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานและลูกจาง เชน
คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ ฯลฯ

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินของหนวยงาน
เชน คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ์ คาบํารุงรักษา
ซอมแซมสิ่งกอสราง เพื่อใหอยูในสภาพเดิม
สามารถใชงานไดตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 240,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาหลอดไฟ สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ์ทําความสะอาด ฯลฯ
วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาหิน เหล็ก ปูนซีเมนต์ ไม ทราย ฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคายางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง แก๊ส ฯลฯ
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเสื้อกันฝน รองเทา ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาหมึกพิมพ์ อุปกรณ์สําหรับบันทึกขอมูล ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,508,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสถานีปรับปรุงคุณภาพน้ํา
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการใชระบบอินเตอร์เน็ต และคาใชจาย
อื่น ๆ ในการใชบริการสื่อสารและโทรคมนาคมสถานีปรับปรุง
คุณภาพน้ํา

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 13,499,400 บาท

งบบุคลากร รวม 4,775,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,775,600 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 4,300,100 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 71,700 บาท

เพื่อจายเปน
1. คาตอบแทนเปนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ไดรับเงิน
ประจําตําแหนงและมีสิทธิไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือนเทากับ
อัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับอยู จํานวน 67,200 บาท
2. เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) จํานวน 4,500 บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 103,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานเทศบาล ประเภท
อํานวยการทองถิ่นระดับกลาง และระดับตน
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คาจางลูกจางประจํา จํานวน 300,600 บาท

เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา พรอมทั้งเงินปรับปรุง
คาจางประจํา จํานวน 1  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 8,303,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 736,800 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูนําออกกําลังกาย
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานเทศบาลและลูกจางที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

คาเชาบาน จํานวน 456,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานแกพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 40,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล และลูกจางประจําที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 6,490,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาปฏิบัติงาน จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาปฏิบัติงานประสานงานและสนับสนุน
การทํางานขององค์กรชุมชน จํานวน 16 ราย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ คาธรรมเนียมตาง ๆ คาติดตั้ง
มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว คาจางเหมาตัดหญาและตกแตงกิ่งไม
บริเวณอาคารกองสวัสดิการสังคม คาจางเชาเครื่องถายเอกสาร
คา Free Wi-Fi และระบบ Line Official Account ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา
และผูรับจางบริการ เชน คาเชาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการลงทะเบียนฝึกอบรม
โครงการจัดกิจกรรมชุมชนเพื่อสงเสริมประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม
และการทองเที่ยว

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมชุมชน
เพื่อสงเสริมประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและการทองเที่ยว
เชน คาใชจายพิธีทางศาสนา คาป้ายไวนิล ป้ายประชาสัมพันธ์
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม การจัดซื้อเครื่องบริโภค
และคาใชจายอื่นที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน หนังสือจังหวัด
นครศรีธรรมราช ที่ นศ 0037.5/ว 4509 ลงวันที่ 27 ธันวาคม
2554 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬาและการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2564 
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หนาที่ 220 ลําดับที่ 10
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โครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเทศบาล
พบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา ในการจัดกิจกรรม
ออกหนวยเทศบาลพบประชาชน เชน คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตกแตงสถานที่ เวที 
คาเชาเต็นท์ โต๊ะ เกาอี้ เครื่องเสียง คาวัสดุ-อุปกรณ์ ฯลฯ
และคาใชจายอื่นที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564  
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 44 ลําดับที่ 1

โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพสําหรับประชาชน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
สงเสริมอาชีพสําหรับประชาชน เชน คาสมนาคุณ
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาป้ายไวนิล คาธรรมเนียมการใช
สถานที่ ฯลฯ และคาใชจายอื่นที่จําเปน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557 
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หนาที่ 213 ลําดับที่ 1
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โครงการพัฒนาและฝึกอบรมอาสาสมัครพลังแผนดินเอาชนะยาเสพ
ติดในเขตเทศบาล

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาและฝึกอบรม
อาสาสมัครพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดในเขตเทศบาล
จํานวน 67 ชุมชน เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาตกแตง
สถานที่ คาวัสดุ-อุปกรณ์ คาถายเอกสาร คากระเป๋าเอกสาร
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาที่พัก คายานพาหนะ
คาป้ายไวนิล ฯลฯ และคาใชจายอื่นที่จําเปน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557  
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หนาที่ 219 ลําดับที่ 6

โครงการพัฒนาและสนับสนุนการทํางานขององค์กรชุมชน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาและสนับสนุน
การทํางานขององค์กรชุมชน เปนคาใชจายในการจัดประชุมผูนํา
ชุมชน เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาจัดทําป้าย คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาเกาอี้ เครื่องเสียง คาเอกสาร
คาวัสดุ - อุปกรณ์ ฯลฯ และคาใชจายอื่นที่จําเปน 
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หนาที่ 219 ลําดับที่ 8

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายสตรีในเขตเทศบาลนครนครศรี
ธรรมราช

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือขายสตรีในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในการ
จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหแกเครือขาย
องค์กรสตรี เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาตกแตงสถานที่
คาวัสดุ-อุปกรณ์ คาถายเอกสาร คากระเป๋าเอกสาร
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาที่พัก
คายานพาหนะ คาป้ายไวนิล ฯลฯ และคาใชจายอื่นที่จําเปน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557 
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หนาที่ 214 ลําดับที่ 2
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โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนพันธุ์ใหมในเขตเทศบาล จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนพันธุ์ใหมในเขตเทศบาล ในการจัดกิจกรรมเยาวชน
พันธุ์ใหม ตานภัยยาเสพติด กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สรางสรรค์
เยาวชนพันธุ์ใหม และกิจกรรมจิตอาสาชวยเหลือสังคม 
เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาตกแตงสถานที่ คาวัสดุ -
อุปกรณ์ คาถายเอกสาร คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาเชาที่พัก คายานพาหนะ คาเวที เตนท์
โต๊ะ เกาอี้ เครื่องเสียง ฯลฯ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หนาที่ 222 ลําดับที่ 13

โครงการสงเสริมแมบานและเยาวชนจัดกิจกรรมงานประเพณีบุญ
สารทเดือนสิบ

จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมแมบาน
และเยาวชนจัดกิจกรรมงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ
ในการจัดกิจกรรมกลุมสตรี เด็ก และเยาวชน เชน คาตกแตง
สถานที่ เวที เต็นท์ โต๊ะ เกาอี้ เครื่องเสียง คาวัสดุ - อุปกรณ์
คาตอบแทนผูแสดง และคาใชจายอื่นที่จําเปน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน
การจัดกิจกรรมสาธารณะ  การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หนาที่ 222 ลําดับที่ 12
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โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริม
และสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน เชน คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาเตนท์ โต๊ะ เกาอี้
คาจัดทําเอกสารพรอมเขาเลม คาวัสดุ - อุปกรณ์
คาไวนิล ฯลฯ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน 
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หนาที่ 224 ลําดับที่ 17

โครงการสงเสริมสุขภาพและการแขงขันกีฬาชุมชน จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมสุขภาพ
และการแขงขันกีฬาชุมชนและเยาวชนเทศบาล เชน คาวัสดุ
อุปกรณ์กีฬา คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
กอสรางสําหรับลานกีฬา คาเชาเต็นท์ โต๊ะ เกาอี้ เครื่องเสียง
คาตอบแทนกรรมการ ฯลฯ และคาใชจายอื่นที่จําเปน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา
และการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2564 
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หนาที่ 220 ลําดับที่ 9

โครงการสภาเด็กและเยาวชนในระดับเทศบาล จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสภาเด็กและเยาวชน
ในระดับเทศบาล เปนคาใชจายในการฝึกอบรมการจัดกิจกรรม
สภาเด็กและเยาวชน เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาตกแตง
สถานที่ คาวัสดุ - อุปกรณ์ คาถายเอกสาร คากระเป๋าเอกสาร
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาที่พัก คายานพาหนะ
คาป้ายไวนิล ฯลฯ และคาใชจายอื่นที่จําเปน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.5/ ว 4676 ลงวันที่
21 สิงหาคม 2560 แจงจังหวัด เรื่อง การขับเคลื่อนการจัดใหมี
สภาเด็กและเยาวชนตําบล และสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หนาที่ 219 ลําดับที่ 7
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โครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสัมมนาและพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการชุมชน ในการฝึกอบรมและสัมมนา
กรรมการชุมชน 67 ชุมชน เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาเชา
ตกแตงสถานที่ คาวัสดุ-อุปกรณ์ คาถายเอกสาร คากระเป๋า
เอกสาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาที่พัก
คายานพาหนะ คาป้ายไวนิล ฯลฯ และคาใชจายอื่นที่จําเปน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557 
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หนาที่ 216 ลําดับที่ 4

โครงการเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวในชุมชน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเสริมสราง
ความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวในชุมชน เชน คาสมนาคุณ
วิทยากร คาเชาตกแตงสถานที่ คาวัสดุ-อุปกรณ์ คาถายเอกสาร
คากระเป๋าเอกสาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาเชาที่พัก คายานพาหนะ คาป้ายไวนิล ฯลฯ และคาใชจายอื่น
ที่จําเปน ตามระเบียบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หนาที่ 215 ลําดับที่ 3
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โครงการเสริมสรางความเขมแข็งในชุมชน จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเสริมสราง
ความเขมแข็งในชุมชน เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาจัดทํา
สนาม คาตกแตงสถานที่ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาไวนิล ฯลฯ
และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564  
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หนาที่ 224 ลําดับที่ 16

โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติ ในกิจกรรมการอนุรักษ์ กิจกรรม
การพัฒนา กิจกรรมสงเสริมความรูดานการมีสวนรวมในการ
รักษาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน เชน 
คาตกแตงสถานที่ คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ/อุปกรณ์
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาเตนท์-โต๊ะ-เกาอี้
คาเชาเครื่องเสียง ฯลฯ และคาใชจายอื่นที่จําเปนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา
และการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2564 
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 45 ลําดับที่ 2

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินของหนวยงาน
เชน คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ์ เพื่อใหอยูในสภาพเดิม
สามารถใชงานไดตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 535,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเครื่องเขียน แบบพิมพ์ตางๆ กระดาษ 
อุปกรณ์ตาง ๆ ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า
ถานไฟฉาย ฯลฯ  

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํายาทําความสะอาด ถวยชาม แกวน้ํา และวัสดุ
เกี่ยวกับงานบานงานครัวอื่น ๆ

วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ ปูน ทราย หิน เหล็ก ไม อิฐ
ตะปู กระเบื้อง สังกะสี ทอน้ํา ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเปนคายางใน ยางนอก แบตเตอรี่ ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ  
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไมดอกไมประดับ ปุ๋ย ดิน ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดทําแผนป้าย คาป้ายไวนิล คาลาง
อัดขยายรูป แผนพับประชาสัมพันธ์ตาง ๆ ฯลฯ

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเสื้อกันฝน รองเทา ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาหมึกพิมพ์ อุปกรณ์บันทึกขอมูล แป้นพิมพ์ และ
วัสดุอุปกรณ์ตาง ๆ เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 542,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าของสํานักงานกองสวัสดิการสังคม ลานกีฬา
ชุมชนตลาดหัวอิฐ ลานกีฬาสัมฤทธิ์ประสงค์ และคากระแสไฟฟ้า
การจัดงาน
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาของสํานักงานกองสวัสดิการสังคม
คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพท์สําหรับติดตอราชการ
งบลงทุน รวม 420,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 420,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดเครื่องเสียงหองประชุม จํานวน 420,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดเครื่องเสียงหองประชุม ประกอบดวย
- ตูลําโพง จํานวน 2 ใบ
- มิกเซอร์ จํานวน 1 เครื่อง 
- ไมค์ลอย จํานวน 2 ชุด
- ไมโครโฟนชนิดสาย จํานวน 2 ตัว
- สายตอไมค์แบบ XLR ขนาด 5 เมตร จํานวน 2 ชุด
- ตูมอนิเตอร์ จํานวน 1 ใบ  
- ขาตั้งไมค์ตั้งพื้น จํานวน 2 ตัว
- ขาตั้งไมโครโฟนตั้งโต๊ะแบบคอหาน จํานวน 2 ตัว
- สายสัญญาณ ขนาด 6 มิล สเตอริโอ มวน 100 เมตร
จํานวน 2 มวน
- ทอรอยสายไฟกันหนูและอุปกรณ์ทอ จํานวน 1 ชุด
- อุปกรณ์ติดตั้งระบบเสียง จํานวน 1 ชุด
- คาติดตั้ง
- รายการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 189 ลําดับที่ 222
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 3,454,800 บาท

งบบุคลากร รวม 549,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 549,600 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 549,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
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งบดําเนินงาน รวม 2,905,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 72,200 บาท
คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 24,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล และลูกจางประจําที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 2,318,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาปฏิบัติงาน จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาปฏิบัติงานดูแลบํารุงรักษาสนามฟุตซอล
 ฯลฯ จํานวน 5 ราย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ คาวารสาร คาธรรมเนียม ฯลฯ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนกลุมโรงเรียนเทศบาล จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการจัดการแขงขัน
กีฬานักเรียนกลุมโรงเรียนเทศบาล เชน คาตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน คาจัดทําป้ายชื่อ ทําสูจิบัตร คาเชาเครื่องเสียง เตนท์
โต๊ะ เกาอี้ คาป้ายไวนิล คาถวยรางวัล คาเหรียญรางวัล คาวัสดุ
อุปกรณ์ คาตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปิดและปิด
และคาใชจายอื่นที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564 
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หนาที่ 225 ลําดับที่ 1
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โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬากรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการจัดสงนักกีฬา
เขารวมแขงขันกีฬากรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เชน
คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คายานพาหนะ คาวัสดุอุปกรณ์
และคาใชจายอื่นที่จําเปนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หนาที่ 226 ลําดับที่ 3

โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬากับหนวยงานอื่นๆ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการจัดสงนักกีฬา
เขารวมแขงขันกีฬากับหนวยงานอื่น เชน คาเบี้ยเลี้ยง
คาเชาที่พัก คายานพาหนะ คาวัสดุอุปกรณ์ และคาใชจายอื่น
ที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ
การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หนาที่ 231 ลําดับที่ 17

โครงการนครศรีมาราธอน จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการนครศรี
มาราธอน เชน คาถวยรางวัล เหรียญรางวัล เงินรางวัล
คาตอบแทนเจาหนาที่จัดการแขงขัน คาตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ คาประชาสัมพันธ์
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่จําเปน
ในการจัดแขงขัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ
การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 47 ลําดับที่ 1
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินของหนวยงาน
เชน คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ์ คาบํารุงรักษา
และซอมแซมสิ่งกอสราง เพื่อใหอยูในสภาพเดิม
สามารถใชงานไดตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 240,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเครื่องเขียน แบบพิมพ์ตาง ๆ อุปกรณ์
การเขียน ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ์ทําความสะอาด ฯลฯ
วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไม หิน ทราย สี ปูนซิเมนต์ ฯลฯ
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาพันธุ์พืช ปุ๋ย กระถางตนไม ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาแผนป้าย คาลางอัดขยายรูป แผนป้าย ฯลฯ
วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลูกฟุตบอล ตาขายกีฬา นาฬิกาจับเวลา ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเปนหมึกพิมพ์ อุปกรณ์สําหรับบันทึกขอมูล
แป้นพิมพ์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 275,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 270,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าของสนามฟุตซอลจายจากเงินรายได
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาของสนามฟุตซอล
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 3,661,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,661,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 3,331,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาปฏิบัติงาน จํานวน 816,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาปฏิบัติงานพุทธภูมิ จํานวน 8 ราย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 15,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานฉลองตรุษจีนไชนาทาวน์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานฉลองเทศกาล
ตรุษจีนไชนาทาวน์เมืองนคร ประจําปี 2566 เชน คาใชจายพิธี
ทางศาสนา คารับรอง คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ คาใชจายอื่น ๆ
ที่จําเปนและเกี่ยวของ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ
การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2564 
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
หนาที่ 228 ลําดับที่ 9 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 –
2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หนาที่ 15

โครงการจัดงานฉลองสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานฉลองสมโภช
ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช เปนคาใชจายในการจัดงาน
ฉลองสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช เชน คาใชจายพิธี
ทางศาสนา คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ์ และคาใชจายอื่นที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564 
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
หนาที่ 229 ลําดับที่  13
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โครงการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานเทศกาล
มหาสงกรานต์ ประจําปี 2566 เชน คาตอบแทนพิธีตาง ๆ
คาจางเหมาตางๆ คาใชจายพิธีทางศาสนา คารับรอง
คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน
และเกี่ยวของ ฯลฯ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564  
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
หนาที่ 229 ลําดับที่ 11

โครงการจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
บุญสารทเดือนสิบ (แหหมฺรับ) ประจําปี 2566 เชน คาใชจาย
พิธีทางศาสนา คารับรอง คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่
คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ ฯลฯ เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา
และการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2564 
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
หนาที่ 227 ลําดับที่ 6

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง ประจําปี 2565 เชน เงินรางวัล เงินคาตอบแทน
คณะกรรมการตัดสินการประกวด คารับรอง คาใชจายเกี่ยวกับ
สถานที่ คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา
และการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
หนาที่ 228 ลําดับที่ 7

วันที่พิมพ์ : 25/8/2565  19:16:10 หนา : 119/147



โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงาน
วันขึ้นปีใหม ประจําปี 2566 เชน คาใชจายพิธีทางศาสนา
คารับรอง คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน
และเกี่ยวของ ฯลฯ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
หนาที่ 228 ลําดับที่ 8

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ ประจําปี 2566 เชน คาตกแตงสถานที่ คาของขวัญ
ของรางวัล คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์ตาง ๆ
และคาใชจายอื่นที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
หนาที่ 227 ลําดับที่ 4
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โครงการจัดงานวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงาน
วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา ประจําปี 2566 เปนคาใชจายในการ
จัดกิจกรรมการแสดงพิธีเปิดงาน จัดใหมีการประกวด
กลาวบทภาวนา การคัดเลือกแมดีเดน การแขงขัน
การทําขนมสงเสริมภูมิปัญญาทองถิ่น โดยจายเปน
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาเวที เครื่องเสียง เต็นท์
โต๊ะ เกาอี้ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสวาง คาตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน เงินรางวัล คาโลรางวัล คามหรสพ การแสดง 
และคาใชจายอื่นที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
หนาที่ 230 ลําดับที่ 14 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 –
 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หนาที่ 15

โครงการจัดงานวันมาฆบูชาแหผาขึ้นธาตุ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันมาฆบูชา
แหผาขึ้นธาตุ ประจําปี 2566 เชน คาใชจายพิธีทางศาสนา
คารับรอง คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน
และเกี่ยวของ ฯลฯ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
หนาที่ 228 ลําดับที่ 10
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โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงาน
วันวิสาขบูชา ประจําปี 2566 เชน เงินคาตอบแทน
คาใชจายพิธีทางศาสนา คารับรอง คาใชจายเกี่ยวกับ
สถานที่ คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา
และการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2564
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
หนาที่ 229 ลําดับที่ 12

โครงการจัดงานวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานวันอาสาฬหบูชา
และวันเขาพรรษาประจําปี 2566 เชน คาใชจายพิธี
ทางศาสนา คาตกแตงสถานที่ คาเชาเครื่องเสียง เต็นท์
โต๊ะ เกาอี้ โต๊ะหมูบูชา ไฟฟ้าแสงสวาง คาวัสดุตาง ๆ
คาป้ายไวนิล และคาใชจายอื่นที่จําเปน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา
และการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2564
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
หนาที่ 230 ลําดับที่ 15

โครงการสงเสริมพัฒนาจิตและคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมพัฒนาจิต
และคุณธรรมจริยธรรม เปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมพัฒนา
จิตและคุณธรรมจริยธรรม ประจําเดือน เชน คาวิทยากร 
คาปัจจัยถวายพระ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาวัสดุอุปกรณ์ และคาใชจายอื่นที่จําเปน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
หนาที่ 230 ลําดับที่ 16
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินของหนวยงาน
เชน คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ์ คาบํารุงรักษา
และซอมแซมสิ่งกอสราง เพื่อใหอยูในสภาพเดิม
สามารถใชงานไดตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเครื่องเขียน แบบพิมพ์ตาง ๆ อุปกรณ์
การเขียน ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสายไฟ หลอดไฟฟ้า ฯลฯ
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ์ทําความสะอาด แกวน้ํา ฯลฯ
วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไม หิน ดิน ทราย สี ปูนซิเมนต์ ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาพันธุ์พืช ปุ๋ย กระถางตนไม ดินปลูก ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาหมึกพิมพ์ อุปกรณ์ สําหรับบันทึกขอมูล
แป้นพิมพ์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเปนสมาชิกอินเตอร์เน็ตรายปี
และคาใชจายอื่น ๆ ในการใชบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 4,284,100 บาท
งบบุคลากร รวม 628,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 628,100 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 610,100 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานเทศบาล

เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานเทศบาล ประเภท
อํานวยการทองถิ่นระดับตน

งบดําเนินงาน รวม 3,656,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 111,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล

คาเชาบาน จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 3,245,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์การทองเที่ยว จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์การทองเที่ยว
เชน เอกสารแผนพับ ป้าย ชุดนิทรรศการ Booth Knock
Down ฯลฯ

คาจางเหมาปฏิบัติงาน จํานวน 570,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาปฏิบัติงานทําความสะอาด
และดูแลศาลหลักเมือง งานศูนย์ขอมูลขาวสาร
การทองเที่ยวและปฏิบัติงานรถชมเมืองเลาเรื่องลิกอร์
จํานวน 5 ราย 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานและลูกจาง เชน
คาเชาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาบริการจอดรถ 
ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม
ในการใชสนามบิน ฯลฯ

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม
โครงการกิจกรรมรถชมเมือง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการกิจกรรมรถชมเมือง คาออกแบบ
และจัดทําสติ๊กเกอร์รอบรถชมเมืองเลาเรื่องลิกอร์ คาออกแบบ
และจัดทําป้ายชื่อรถชมเมืองเลาเรื่องลิกอร์ ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หนาที่ 260 ลําดับที่ 6

โครงการเทศกาลมหาสงกรานต์แหนางดานเมืองนครฯ จํานวน 1,800,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเทศกาล
มหาสงกรานต์แหนางดานเมืองนครฯ เชน คาจางเหมา
จัดแสดง แสง สี เสียง สื่อผสม "นางดานอลังการ เมืองนคร"
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่จําเปน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา
และการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564  
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หนาที่ 258 ลําดับที่ 1
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โครงการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกดานการทองเที่ยว จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการประชาสัมพันธ์
และการตลาดเชิงรุกดานการทองเที่ยว เปนคาใชจายในการ
จัดงานแถลงขาวเทศกาลมหาสงกรานต์แหนางดานเมืองนครฯ
และการจัดประกวดภาพถายเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว 
โดยจายเปนคาเชาเครื่องเสียง คาเชาโต๊ะ คาเชาเกาอี้ คาตกแตง
สถานที่ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาการแสดง คาตอบแทน
กรรมการตัดสิน เงินรางวัลหรือของรางวัล และคาใชจายอื่น
ที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2564  
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หนาที่ 259 ลําดับที่ 3

โครงการผลิตสื่อเผยแพรขอมูลใหบริการดานการทองเที่ยว จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการผลิตสื่อเผยแพร
ขอมูลใหบริการดานการทองเที่ยว คาจัดทําเอกสาร
ประชาสัมพันธ์การทองเที่ยว (คูมือนําเที่ยว แผนที่ แผนพับ
ที่เกี่ยวกับการทองเที่ยว ฯลฯ) คาจัดทําบอร์ด ป้ายประชาสัมพันธ์
กลองไฟ คาจัดทําชุดนิทรรศการประชาสัมพันธ์การทองเที่ยว
คาจัดทําเอกสารและอุปกรณ์อื่น ๆ ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หนาที่ 258 ลําดับที่ 2
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โครงการยกระดับผูประกอบการดานการทองเที่ยว สูเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช เมืองอัจฉริยะ (Smart City)

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการยกระดับ
ผูประกอบการดานการทองเที่ยวเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช โดยจายเปนคาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาที่พัก
คายานพาหนะ คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์
และคาใชจายอื่นที่จําเปน คาใชจายสามารถถัวเฉลี่ย
จายกันได ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 77 ลําดับที่ 1

โครงการสงเสริมศักยภาพเยาวชนและประชาชนทั่วไป (Nakhonsri 
City Contest)

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมศักยภาพ
เยาวชนและประชาชนทั่วไป (Nakhonsri City Contest)
เปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมประจําเดือน เชน คาการแสดง
กิจกรรม คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คามหรสพ คาจางเหมา
เต็นท์ โต๊ะ เกาอี้ ไฟฟ้าแสงสวาง เครื่องเสียง คาจางเหมา
จัดตกแตงสถานที่ คาป้ายไวนิล เงินรางวัลหรือของรางวัล
และคาใชจายอื่นที่จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 78 ลําดับที่ 2
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โครงการอบรมใหความรูเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดนครศรี
ธรรมราช

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมใหความรู
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช
เปนคาใชจายในการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
1) อบรมอาสาสมัครการใหบริการดานการทองเที่ยว 
2) อบรมภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อการทองเที่ยว 
1) - 2) โดยจายเปนคาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาเชาที่พัก คายานพาหนะ คาวัสดุเครื่องเขียน
และอุปกรณ์ และคาใชจายอื่นที่จําเปน คาใชจายสามารถถัวเฉลี่ย
จายกันได ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557 
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หนาที่ 259 ลําดับที่ 4

ค่าสาธารณูปโภค รวม 300,000 บาท
คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาพื้นที่จัดเก็บขอมูลบนระบบ Cloud
โครงการติดตั้งระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อการสื่อสารมุงสู
การเปนเมืองอัจฉริยะ ระยะที่ 3 แพลตฟอร์มทองเที่ยว
เขตเทศบาลนครฯ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 5,236,500 บาท

งบบุคลากร รวม 2,941,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,941,700 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,925,900 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนเปนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได
รับเงินประจําตําแหนง และมีสิทธิไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือน
เทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับอยู
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 138,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานเทศบาล ประเภท
อํานวยการทองถิ่นระดับสูง และระดับตน ฯลฯ

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 286,800 บาท

เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา พรอมทั้งเงินปรับปรุง
คาจางประจํา จํานวน 1 อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 413,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 58,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
ตามภารกิจ

งบดําเนินงาน รวม 2,294,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 444,800 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลและลูกจาง

คาเชาบาน จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 4,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล และลูกจางประจําที่มีสิทธิ์เบิกไดตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 1,210,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาปฏิบัติงาน จํานวน 900,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาปฏิบัติงานธุรการ จํานวน 7 อัตรา
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ คาธรรมเนียมตาง ๆ 
คา Free Wi-Fi และระบบ Line Official Account ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล และลูกจาง 
เชน คาลงทะเบียน คาเชาที่พัก  คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ ฯลฯ

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินของหนวยงาน
เชน คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ์ คาบํารุงรักษา
และซอมแซมสิ่งกอสราง เพื่อใหอยูในสภาพเดิม
สามารถใชงานไดตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 640,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเครื่องเขียน แบบพิมพ์ตาง ๆ อุปกรณ์
การเขียน ตลับผงหมึก ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาหลอดไฟ สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํายาทําความสะอาด ถวยชาม แกวน้ํา ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาหมึกพิมพ์ แป้นพิมพ์ เมาส์ อุปกรณ์สําหรับบันทึก
ขอมูล เมาส์ ฯลฯ

งานก่อสร้าง รวม 105,033,900 บาท
งบบุคลากร รวม 11,265,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 11,265,100 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 8,261,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนเปนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได
รับเงินประจําตําแหนง และมีสิทธิไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือน
เทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับอยู

เงินประจําตําแหนง จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานเทศบาล ประเภท
อํานวยการทองถิ่นระดับกลาง และระดับตน ประเภท
วิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ฯลฯ

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 1,295,200 บาท

เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา พรอมทั้งเงินปรับปรุง 
คาจางประจํา จํานวน 4 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา จํานวน 18,500 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษลูกจางประจําผูไดรับเงินเดือน หรือ
คาจางขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนง 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,414,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง
1. พนักงานจางตามภารกิจ
2. พนักงานจางทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
ตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 20,399,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,116,700 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลและลูกจาง

คาเชาบาน จํานวน 732,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบฯ
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 84,700 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล และลูกจางประจําที่มีสิทธิ์เบิกตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 9,800,600 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาปฏิบัติงาน จํานวน 8,400,600 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาปฏิบัติงานวางระบบจราจร
และสถานที่ งานบํารุงรักษาทางและสะพาน งานเชื่อมโลหะ
งานซอมแซมเครื่องยนต์ งานสถาปัตยกรรม จํานวน 67 อัตรา

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ คาพิมพ์แบบแปลน
คาถายพิมพ์เขียว ฯลฯ จางเหมารักษาความปลอดภัย
ศูนย์จักรกล

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานและลูกจาง เชน
คาลงทะเบียน คาเชาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ ฯลฯ

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินของหนวยงาน
เชน คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ์ คาบํารุงรักษาซอมแซม
สิ่งกอสราง เพื่อใหอยูในสภาพเดิม สามารถใชงานไดตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 9,280,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ์ทําความสะอาด ถังขยะ ฯลฯ
วัสดุกอสราง จํานวน 8,000,000 บาท

เพื่อจายเปนคาหิน เหล็ก ปูนซีเมนต์ ไม เหล็กเสน ดิน ฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจายเปนคายางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 320,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง แก๊ส ฯลฯ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคายาเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ออกซิเจน ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาแผนป้าย ป้ายไวนิล คาลางอัดขยายรูป ฯลฯ
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเสื้อสะทอนแสง เสื้อกันฝน รองเทา ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค รวม 202,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าศูนย์จักรกล
คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพท์ที่ศูนย์จักรกล
งบลงทุน รวม 73,369,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,779,500 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ํา ชนิดหอยโขง แบบเทเลอร์ลากจูง จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา ชนิดหอยโขง จํานวน 1 เครื่อง 
- แบบเทเลอร์ลากจูง เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ 
- ขนาดทอดูด - สง ไมนอยกวา 12 นิ้ว 
- รายการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หนาที่ 384 ลําดับที่ 197
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด)
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า จํานวน 95,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง
- ขนาดกําลังไฟฟ้าสูงสุดไมนอยกวา 6 กิโลวัตต์
- แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์
- เครื่องยนต์เบนซินไมนอยกวา 1 สูบ 4 จังหวะ
- ระบายความรอนดวยอากาศ
- ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 380 ซีซี
- กําลังแรงมาสูงสุดไมนอยกวา 11 แรงมา 
- รายการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 191 ลําดับที่ 225
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด)

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง
- แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์
- มีพัดลมระบายอากาศ
- ชนิดขดลวดทองแดง
- สายเชื่อม 1 เสน
- คีบจับลวดเชื่อม 1 ชุด
- คีมจับสายดิน 1 ชุด
- รายการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 192 ลําดับที่ 230
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด)

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ระบบอินเวอร์เตอร์ ชนิดพกพา จํานวน 41,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า ระบบอินเวอร์เตอร์
ชนิดพกพา จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 20,500 บาท
- แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์
- กระแสไฟเชื่อม 20-215 แอมป์
- รายการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 193 ลําดับที่ 231
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด)
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เครื่องสวานเจาะไฟฟ้า ชนิด 3 ระบบ จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสวานเจาะไฟฟ้า ชนิด 3
 ระบบ จํานวน 1 เครื่อง
- กําลังไฟฟ้าไมนอยกวา 800 วัตต์
- รายการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 193 ลําดับที่ 232
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 44,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1 จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา
19 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000 บาท
(ไมใชสําหรับบริการสาธารณะ)
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564
 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา
19 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 30,000 บาท
(ไมใชสําหรับบริการสาธารณะ)
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564
 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 71,590,000 บาท
คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

โครงการกอสรางหลังคาคลุมทางเดินโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ จํานวน 219,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในงานกอสรางหลังคาเหล็กรีดลอน
โครงสรางเหล็กหลังคากวางไมนอยกวา 1.50 ม. 
ความยาวรวมไมนอยกวา 120.00 ม.
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 62 ลําดับที่ 23
(ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล)
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โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค์ชั้นเดียวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประตูลอด

จํานวน 261,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการกอสรางอาคารอเนกประสงค์ชั้นเดียว
โครงสรางเหล็กขนาด 5.00x10.00 ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา
50 ตร.ม.
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 54 ลําดับที่ 7
(ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล)

โครงการกอสรางอาคารอัจฉริยะ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง จํานวน 15,000,000 บาท

โครงการกอสรางอาคารอัจฉริยะ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
จํานวน 30,000,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการกอสรางอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น 
ขนาดกวางประมาณ 11.00 เมตร ยาวประมาณ 60.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,900.00 ตารางเมตร ประกอบดวย
หองเรียน หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หองแสดงนิทรรศการ
หองน้ํา โถงทางเดิน พื้นที่อเนกประสงค์ พื้นที่ประชาสัมพันธ์
และงานอื่น ๆ โดยใชงบประมาณตอเนื่อง 2 ปีงบประมาณ
(พ.ศ. 2566 - 2567) งบประมาณในการกอสราง 30,000,000
บาท โดยจะดําเนินการ
1. ตั้งจายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน 15,000,000
บาท
2. รายการกอหนี้ผูกพันปีบประมาณ พ.ศ. 2567 จํานวน
15,000,000 บาท
- ตามญัตติสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เลขที่ 97/2565
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2565
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 49 ลําดับที่ 2
(ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล)
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คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

โครงการกอสรางตอเติมหลังคาอาคารสถานีดับเพลิงยอย สถานีดับ
เพลิงศูนย์เบญจม

จํานวน 255,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางตอเติมหลังคาอาคารสถานีดับเพลิงยอย
สถานีดับเพลิงศูนย์เบญจม ขนาด 6x12 เมตร หรือพื้นที่
ไมนอยกวา 72 ตารางเมตร เพื่อใชเปนสถานที่จอดรถ
ของเจาหนาที่ และประชาชนที่มาติดตอราชการ และใชสําหรับ
ทํากิจกรรมตาง ๆ 
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หนาที่ 117 ลําดับที่ 1
(ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล)

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจร ระบบ Adaptive พรอมตู
ควบคุม จํานวน 1 ชุด บริเวณ สี่แยกทาวังและสี่แยกยามาฮา ถนนศรี
ปราชญ์

จํานวน 4,000,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจร
ระบบ Adaptive พรอมตูควบคุม จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย
เสาสัญญาณไฟจราจร ทอรอยสาย กลอง IP ชุดประมวลผล
พรอมระบบคอมพิวเตอร์
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 26 ลําดับที่ 26
(ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล)

โครงการลานกีฬาอเนกประสงค์ จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการกอสรางลาน ค.ล.ส. หนา 0.15 เมตร
พื้นที่ไมนอยกวา 1,070.00 ตารางเมตร พรอมงานระบบไฟฟ้า
แสงสวาง งานปรับปรุงภูมิทัศน์ และงานอื่น ๆ บริเวณ
ศูนย์รถยนต์สาธารณะนครศรีธรรมราช (คิวรถแท็กซี่เกา)
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 66 ลําดับที่ 30
(ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล)
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คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. บริเวณแยกนาหลวง จํานวน 8,000,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการกอสรางถนน ค.ส.ล. บริเวณ
แยกนาหลวง ถนน หนา 0.25 เมตร กวาง 13.00 - 35.00 เมตร
ยาวออกไปไมนอยกวาขางละ 100.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 4,290.00 ตารางเมตร พรอมตีเสนจราจร 
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หนาที่ 135 ลําดับที่ 21 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 -
 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หนาที่ 9
(ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล)

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. และทอระบายน้ําทอลอนพอลิเอทิลี
นเสริมเหล็ก ซอยศรีธรรมโศก 2 แยก 4 ฝั่งทิศใต จากถนน
พัฒนาการคูขวาง ไปทางทิศตะวันตก ถึงถนนลําเหมือง

จํานวน 7,985,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการกอสรางถนน ค.ส.ล. และทอระบายน้ํา
ทอลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ซอยศรีธรรมโศก 2 แยก 4 
ฝั่งทิศใต จากถนนพัฒนาการคูขวาง ไปทางทิศตะวันตก 
ถึงถนนลําเหมือง ถนน หนา 0.15 เมตร กวาง 4.35 - 5.30 เมตร
ยาว 537.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 2,770.00 ตารางเมตร
และทอระบายน้ํา ทอลอนพอลิเอทิลีน ขนาดเสนผาศูนย์กลาง
1.00 เมตร ยาว 537.00 เมตร พรอมบอพัก ค.ส.ล.
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หนาที่ 19 ลําดับที่ 19
(ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล)
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โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. และทอระบายน้ําทอลอนพอลิเอทิลี
นเสริมเหล็ก ซอยศรีธรรมโศก 4 จากถนนลําเหมือง ไปทางทิศตะวัน
ออก ถึงถนนพัฒนาการคูขวาง

จํานวน 6,970,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการกอสรางถนน ค.ส.ล. และทอระบายน้ํา
ทอลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ซอยศรีธรรมโศก 4 
จากถนนลําเหมือง ไปทางทิศตะวันออก ถึงถนนพัฒนาการ
คูขวาง ถนน หนา 0.15 เมตร กวาง 4.85 - 5.80 เมตร 
ยาว 518.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 2,830.00 
ตารางเมตร และทอระบายน้ําทอลอนพอลิเอทิลีน 
ขนาดเสนผาศูนย์กลาง 1.00 เมตร ยาว 522.00 เมตร 
พรอมบอพัก ค.ส.ล.
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หนาที่ 20 ลําดับที่ 20
(ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล)

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. และยกระดับรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
บริเวณถนนหลังวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จุดเริ่มตนซอย
นพเกา จุดสิ้นสุดสามแยกดอนไพร

จํานวน 4,320,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการกอสรางถนน ค.ส.ล. และยกระดับ
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. บริเวณถนนหลังวิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช จุดเริ่มตนซอยนพเกา จุดสิ้นสุดสามแยก
ดอนไพร ถนนหนา 0.15 เมตร กวาง 5.20 - 8.30 เมตร
ยาว 506.40 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,716.265
ตารางเมตร และยกระดับรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ยาว 594.40
เมตร พรอมยกระดับฝาบอพัก ค.ส.ล. 1.30x1.30 เมตร
จํานวน 39 บอ และยายเสาไฟฟ้า 3 ตน ฝั่งทิศตะวันออก
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หนาที่ 148 ลําดับที่ 44 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 -
 2570) แกไข ครั้งที่ 1 หนาที่ 13
(ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล)
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โครงการกอสรางบอสูบน้ํา พรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา บริเวณถนนกะ
โรม

จํานวน 8,800,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการกอสรางบอสูบน้ํา พรอมติดตั้ง
เครื่องสูบน้ํา บริเวณถนนกะโรม บอสูบน้ํา ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 129 ลูกบาศก์เมตร พรอมทอสงพอลิเอทิลีน
ขนาดเสนผาศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 274.00 เมตร
พรอมเครื่องสูบน้ําขนาดสูบ 250 ลูกบาศก์เมตร ตอชั่วโมง
จํานวน 2 ชุด พรอมคืนผิวจราจร 1,040.00 ตารางเมตร
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 15 ลําดับที่ 11
(ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล)

โครงการกอสรางยกระดับถนนปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทา
โพธิ์ จากสามแยกทาดาน-หนาโรงเรียน เทศบาลวัดทาโพธิ์

จํานวน 1,630,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการกอสรางยกระดับถนนปูยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนทาโพธิ์ จากสามแยกทาดาน - หนาโรงเรียน
เทศบาลวัดทาโพธิ์ ถนน หนา 0.05 เมตร กวาง 7.40 - 12.40 
เมตร ยาว 261.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 2,094.00
ตารางเมตร พรอมยกระดับบอพัก จํานวน 19 บอ
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หนาที่ 11 ลําดับที่ 3 และแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แกไข ครั้งที่ 1 หนาที่ 24
(ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล)

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงซอมแซมพื้นหินขัดตลาดสดเทศบาลนครนครศรี
ธรรมราช

จํานวน 157,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการปรับปรุงซอมแซมพื้นผิว
หินขัด บริเวณทางเดิน ชั้น 1 ตลาดสดเทศบาลฯ (ตลาดคูขวาง)
โดยทําการรื้อถอนพื้นผิวหินขัดเดิม พรอมกอสรางพื้นผิวหินขัด
ใหม พื้นที่ไมนอยกวา 218.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 74 ลําดับที่ 1
(ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล)
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โครงการปรับปรุงซอมแซมหองน้ําภายในอาคารเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดศรีทวี

จํานวน 428,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการ
1. งานปรับปรุงซอมแซมหองน้ําภายในอาคารเรียน 1
2. งานปรับปรุงซอมแซมหองน้ําภายในอาคารแมปู่เหนียว
3. งานซอมแซมหองน้ําพระครูเหมเจติยานุรักษ์
4. งานปรับปรุงระบบทอเมนน้ําทิ้งหองน้ําอาคารเรียน 1 
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 63 ลําดับที่ 26
(ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล)

โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารหอพัก ค.ส.ล. 3 ชั้น โรงเรียนสาธิต
เทศบาลวัดเพชรจริก

จํานวน 6,000,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการปรับปรุงซอมแซมอาคารหอพัก ค.ส.ล.
3 ชั้น จํานวน 2 หลัง (อาคารเพชรพฤกษชาติและอาคาร
เพชรธรรมรัตน์) รวมพื้นที่ไมนอยกวา 550.00 ตารางเมตร
ประกอบดวย 1 ชั้น ปรับปรุงเปนหองเรียน ชั้น 2 - ชั้น 3
ปรับปรุงเปนหอพัก งานปรับปรุงหองน้ํา ประตูหนาตางทาสี
ภายในภายนอกอาคาร วัสดุตกแตงภายนอกอาคาร
และงานอื่น ๆ 
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 48 ลําดับที่ 1
(ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล)

โครงการปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พรอมวางทอเมน
ประปา ซอยบุญพา

จํานวน 3,300,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
พรอมวางทอเมนประปา ซอยบุญพา ถนนหนา 0.05 เมตร
กวาง 3.00 - 5.50 เมตร ยาว 893.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 4,430.00 ตารางเมตร พรอมงานตีเสนจราจร
และวางทอเมนประปา พรอมประสานเขามาตรวัดน้ําเดิม
ยาว 2,248.00 เมตร
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หนาที่ 177 ลําดับที่ 99 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 -
 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หนาที่ 10
(ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล)
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โครงการปรับปรุงทาสีอาคารเรียนและรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประตู
ลอด

จํานวน 53,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในงานปรับปรุงทาสีอาคารเรียน
และรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประตูลอด ทาสีผนังภายนอก
อาคารพื้นที่ไมนอยกวา 76 ตร.ม. ทาสีผนังภายในอาคาร
พื้นที่ไมนอยกวา 29 ตร.ม. ทาสีฝ้าเพดาน พื้นที่ไมนอยกวา
87 ตร.ม. ทาสีรั้ว ทาสีภายนอก พื้นที่ไมนอยกวา 262 ตร.ม.
ทาสีน้ํามันประตูรั้ว พื้นที่ไมนอยกวา 10 ตร.ม.
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 53 ลําดับที่ 6
(ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล)

โครงการปรับปรุงหองความดันลบ (Negative Pressure Room) ชั้น 
2 และ ชั้น 3 อาคาร 2 บริเวณโรงพยาบาลเทศบาล นครนครศรี
ธรรมราช

จํานวน 672,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงเพื่อเปนหองความดันลบ
ณ อาคาร 2 รพ.เทศบาล ชั้น 2 จํานวน 1 หอง มีขนาดพื้นที่
23 ตารางเมตร ชั้น 3 จํานวน 1 หอง มีขนาดพื้นที่ 23
ตารางเมตร
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 76 ลําดับที่ 3
(ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล)

โครงการปรับปรุงอาคารภายนอก สถานธนานุบาล เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

จํานวน 670,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงอาคารภายนอก สถานธนานุบาล
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีขนาดพื้นที่ไมนอยกวา
160 ตร.ม. และงานทาสีอาคารภายนอก มีขนาดไมนอยกวา
412 ตร.ม. 
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 8 ลําดับที่ 1
(ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล)
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โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนทุงจีน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการปรับปรุงภายนอกอาคาร ไมนอยกวา
76 ตร.ม. ปรับปรุงภายในอาคาร ไมนอยกวา 29 ตร.ม.
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 54 ลําดับที่ 8
(ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล)

โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเพชรจริก จํานวน 324,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการปรับปรุงอาคารเรียน ภายนอกอาคาร
ทาสีพื้นที่ไมนอยกวา 172 ตร.ม. ฝ้าเพดาน พื้นที่ไมนอยกวา
166 ตร.ม. งานหลังคาพื้นที่ไมนอยกวา  252 ตร.ม.
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 56 ลําดับที่ 11
(ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล)

งานปรับปรุงซอมแซมกรงลิง จํานวน 487,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในงานปรับปรุงซอมแซมกรงลิง
ขนาดกวางไมนอยกวา 2.50 เมตร ยาวไมนอยกวา
50.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 125.00 ตารางเมตร
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 26 ลําดับที่ 25
(ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล)

งานปรับปรุงซอมแซมคอกเสือ (เกา) จํานวน 489,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในงานปรับปรุงซอมแซมคอกเสือ (เกา)
ขนาดกวางไมนอยกวา 4.00 เมตร ยาวไมนอยกวา 36.00
เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 144.00 ตารางเมตร
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 25 ลําดับที่ 24
(ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา k) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)
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แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด รวม 3,670,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 3,670,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,050,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาปฏิบัติงาน จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาปฏิบัติงานดูแลความสะอาด 
จํานวน 17 ราย และคาจางเหมาบริการเจาหนาที่
ดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณตลาดสดโดยเอกชน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินของหนวยงาน
เชน คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ์ คาบํารุงรักษา
และซอมแซมสิ่งกอสราง เพื่อใหอยูในสภาพเดิม
สามารถใชงานไดตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ์ทําความสะอาด คาถังขยะ ฯลฯ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโซดาไฟ คาน้ํายาตาง ๆ ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,530,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าที่ตลาดสดคูขวาง
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาที่ตลาดสดคูขวาง

วันที่พิมพ์ : 25/8/2565  19:16:10 หนา : 144/147



งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 415,700 บาท
งบบุคลากร รวม 259,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 259,800 บาท
คาจางลูกจางประจํา จํานวน 252,200 บาท

เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
คาจางประจํา จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา จํานวน 7,600 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษ สําหรับผูไดรับคาจางถึงขั้นสูงหรือ
ใกลถึงขั้นสูงของตําแหนง

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลและลูกจาง

งบลงทุน รวม 135,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 135,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

โต๊ะเคาน์เตอร์ทํางานไม 2 ชั้น จํานวน 39,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโต๊ะเคาน์เตอร์ทํางานไม 2 ชั้น จํานวน 1 ชุด
ชุดละ 39,000 บาท
- ชั้นที่ 1 ขนาด 240x60x75(110) (กวางxยาวxสูง)  เปนทรงสูง 
มีบาร์บน
- ชั้นที่ 2 ขนาด 80x60x75 (กวางxยาวxสูง) เปนทรงเตี้ย
มาวางตอขาง 
- รายการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 198 ลําดับที่ 242
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด)
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ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

กลองจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา มีกําลังขยาย
ไมนอยกวา 1,000 เทา จํานวน 1 เครื่อง
- รายการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 200 ลําดับที่ 244
(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานัก
งบประมาณ เดือนธันวาคม 2564)

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

ตูแชวัคซีนพิษสุนัขบา จํานวน 29,900 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูแชวัคซีนพิษสุนัขบา จํานวน 1 ตู
- ขนาด (กวางxยาวxสูง)(mm) 600X650X2,000 มม.
- อุณหภูมิในการแชเย็นอยูในชวง 2 - 8 องศาเซลเซียส
- แสดงผลดวยจอ LED
- แหลงกําเนิดไฟฟ้า 200V ความถี่ 50Hz
- ระบบทําความเย็น International famous brand 
compressor
- รายการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 198 ลําดับที่ 241
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1,600 VA จํานวน 37,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 1600 VA จํานวน 1
เครื่อง
1. มีระบบปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ สามารถปรับระดับแรงดัน
ไฟฟ้าที่ผิดปกติ ไดถึง 4 ระดับ (Buck/Double Boost 
Stabilizer) 
2. สามารถป้องกันแรงดันไฟกระชากสูงที่ที่จะเขามาทางสาย
โทรศัพท์หรือสาย LAN ได
3. หนาจอแสดงผลสมบูรณ์แบบ ครบถวน และใชงานงาย
4. ป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าไดทุกรูปแบบ เชน ไฟฟ้าดับ ไฟตก
ไฟเกิน ไฟฟ้าลัดวงจร การใชไฟฟ้าเกินกําลังเพื่อเพิ่มระยะเวลา
การสํารองไฟฟ้า เปนตน
5. สามารถตอเพิ่มตูแบตเตอรี่ใหนานขึ้น (Extend Backup
Time)
- รายการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่  199 ลําดับที่ 243
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด)
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 10,500,000

คาชําระดอกเบี้ย 600,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

980,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 45,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 115,076,400

เบี้ยยังชีพความพิการ 27,919,200

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 2,778,000

เงินสํารองจาย 18,150,000

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

17,021,900

เงินชวยคาครองชีพผูรับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

1,742,500

เงินบําเหน็จลูกจาง
ประจํา

15,046,300

เงินกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ (กบ
ข.)

24,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 10,500,000

คาชําระดอกเบี้ย 600,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

980,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 45,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 115,076,400

เบี้ยยังชีพความพิการ 27,919,200

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 2,778,000

เงินสํารองจาย 18,150,000

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

17,021,900

เงินชวยคาครองชีพผูรับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

1,742,500

เงินบําเหน็จลูกจาง
ประจํา

15,046,300

เงินกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ (กบ
ข.)

24,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

คาเชาทรัพย์สิน 5,436,000

คาใชจายในการจัดการ
จราจร

2,500,000

คาบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศ
ไทย (ส.ท.ท.)

750,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

1,000,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ทองถิ่น

2,229,500

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขา
ราชการ/พนักงาน

100,000

เงินชวยคาทําศพลูกจาง
ประจํา

100,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจาง

100,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

2,132,300

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

480,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

480,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

คาเชาทรัพย์สิน 5,436,000

คาใชจายในการจัดการ
จราจร

2,500,000

คาบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศ
ไทย (ส.ท.ท.)

750,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

1,000,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ทองถิ่น

2,229,500

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขา
ราชการ/พนักงาน

100,000

เงินชวยคาทําศพลูกจาง
ประจํา

100,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจาง

100,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

2,132,300

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

480,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

480,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

966,300

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

5,798,600

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

34,102,400 9,694,400 250,532,200 45,692,700 2,566,400 4,300,100

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

867,300 109,200 28,423,400 8,563,700 71,700

เงินประจําตําแหนง 1,016,000 36,000 204,000 1,641,600 103,200

คาจางลูกจางประจํา 1,872,200 5,103,600 2,699,000 1,107,300 6,405,900 300,600

คาตอบแทนพนักงานจาง 3,661,900 1,514,200 11,412,300 3,320,300 304,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

259,000 160,700 629,200 349,800 24,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจาง
ประจํา

18,500 15,200 103,500

เงินวิทยฐานะ 28,716,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

750,000 230,000 355,300 50,000 150,000

คาเบี้ยประชุม 50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

966,300

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

5,798,600

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

1,159,700 10,187,300 358,235,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

180,000 38,215,300

เงินประจําตําแหนง 18,000 270,000 3,288,800

คาจางลูกจางประจํา 1,582,000 252,200 19,322,800

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,827,000 22,039,900

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

142,000 1,564,700

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจาง
ประจํา

18,500 7,600 163,300

เงินวิทยฐานะ 28,716,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

1,535,300

คาเบี้ยประชุม 50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

1,150,000 150,000 20,000 8,150,000 1,340,000 90,000

คาเชาบาน 3,030,000 476,000 600,000 2,122,800 192,000 456,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

555,700 223,800 167,600 539,800 285,400 40,800

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 3,497,400 100,000 110,000 987,300 11,550,000 100,000

คาจางเหมาปฏิบัติงาน 17,903,200 12,000,000 16,400,000 3,500,000 1,300,000 45,700,000 1,500,000

คาเชาทรัพย์สิน 396,000

คาประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของเทศบาล

2,000,000

โครงการการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลอม 
(EIA) สําหรับโครงการ
ขนาดใหญ กอสรางโรง
พยาบาลเทศบาล ขนาด 
60 เตียง ณ บริเวณสวน
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
84 (ทุงทาลาด)

1,200,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

950,000 10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

15,000 500,000 20,000 11,435,000

คาเชาบาน 144,000 972,000 7,992,800

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

24,200 89,500 1,926,800

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 33,000 360,000 16,737,700

คาจางเหมาปฏิบัติงาน 1,786,000 9,300,600 2,000,000 111,389,800

คาเชาทรัพย์สิน 396,000

คาประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของเทศบาล

2,000,000

โครงการการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลอม 
(EIA) สําหรับโครงการ
ขนาดใหญ กอสรางโรง
พยาบาลเทศบาล ขนาด 
60 เตียง ณ บริเวณสวน
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
84 (ทุงทาลาด)

1,200,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

960,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาชดเชยคาเสียหาย 
หรือคาสินไหมทดแทน

50,000

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

910,000 70,000 230,000 600,000 120,000 200,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

240,000 30,000 40,000 110,000 25,000 20,000

โครงการการจัดพิธี
ถวายราชสักการะพระ
ราชานุสาวรีย์
พระเจาศรีธรรมาโศก
ราช

150,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนา งบประมาณ 
และการติดตามประเมิน
ผล

500,000

โครงการจิตอาสา “เรา
ทําความ ดี ดวยหัวใจ”

150,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาชดเชยคาเสียหาย 
หรือคาสินไหมทดแทน

50,000

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

15,000 350,000 2,495,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

10,000 250,000 725,000

โครงการการจัดพิธี
ถวายราชสักการะพระ
ราชานุสาวรีย์
พระเจาศรีธรรมาโศก
ราช

150,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนา งบประมาณ 
และการติดตามประเมิน
ผล

500,000

โครงการจิตอาสา “เรา
ทําความ ดี ดวยหัวใจ”

150,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี 
เนื่องในวันคลายวันพระ
ราชสมภพ

90,000

โครงการติดตั้งระบบดิจิ
ทัลแพลตฟอร์ม เพื่อการ
สื่อสาร มุงสูการเป็น
เมืองอัจฉริยะ ระยะที่ 3 
(เทศบาลดิจิทัล เชื่อม
โยงขอมูลเมือง City 
Data Platform)

300,000

โครงการบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ์เมือง

800,000

โครงการบริหารจัดการ
หอศิลป์รวมสมัยเมือง
คอน

200,000

โครงการบริหารจัดการ
อุทยานการเรียนรู

800,000

โครงการวันทองถิ่นไทย 80,000

โครงการวันเทศบาล 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,200,000 800,000 570,000 870,000 4,930,000 100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี 
เนื่องในวันคลายวันพระ
ราชสมภพ

90,000

โครงการติดตั้งระบบดิจิ
ทัลแพลตฟอร์ม เพื่อการ
สื่อสาร มุงสูการเป็น
เมืองอัจฉริยะ ระยะที่ 3 
(เทศบาลดิจิทัล เชื่อม
โยงขอมูลเมือง City 
Data Platform)

300,000

โครงการบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ์เมือง

800,000

โครงการบริหารจัดการ
หอศิลป์รวมสมัยเมือง
คอน

200,000

โครงการบริหารจัดการ
อุทยานการเรียนรู

800,000

โครงการวันทองถิ่นไทย 80,000

โครงการวันเทศบาล 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 400,000 750,000 50,000 9,670,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติ
การดับเพลิงและกูภัย
ขั้นสูง

150,000

โครงการจัดตั้งและฝึก
อบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

200,000

โครงการตั้งจุดบริการ
ดานความปลอดภัยทาง
ถนนชวงเทศกาล

100,000

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันสาธารณ
ภัยในชุมชน

200,000

โครงการแขงขันคนเกง
เทศบาลระดับประเทศ

100,000

โครงการแขงขันทักษะ
ทางวิชาการ

1,500,000

โครงการจัดการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน

300,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
ครู

100,000

โครงการเชื่อมตอเครือ
ขายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน

1,250,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติ
การดับเพลิงและกูภัย
ขั้นสูง

150,000

โครงการจัดตั้งและฝึก
อบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

200,000

โครงการตั้งจุดบริการ
ดานความปลอดภัยทาง
ถนนชวงเทศกาล

100,000

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันสาธารณ
ภัยในชุมชน

200,000

โครงการแขงขันคนเกง
เทศบาลระดับประเทศ

100,000

โครงการแขงขันทักษะ
ทางวิชาการ

1,500,000

โครงการจัดการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน

300,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
ครู

100,000

โครงการเชื่อมตอเครือ
ขายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน

1,250,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการทดสอบภาค
ความรูทางวิชาการนัก
เรียนโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครนครศรี
ธรรมราช

200,000

โครงการประชุมสัมมนา
คณะกรรมการการ
ศึกษาระดับทองถิ่นและ
สถานศึกษา

100,000

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดการ
เรียนการสอนตามหลัก
สูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร
ฐานสมรรถนะ)

100,000

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการครูผูสอนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

100,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนแผนพัฒนาการ
ศึกษา

50,000

โครงการฝึกอบรมทักษะ
กระบวนการทางวิทยา
ศาสตร์

500,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการทดสอบภาค
ความรูทางวิชาการนัก
เรียนโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครนครศรี
ธรรมราช

200,000

โครงการประชุมสัมมนา
คณะกรรมการการ
ศึกษาระดับทองถิ่นและ
สถานศึกษา

100,000

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดการ
เรียนการสอนตามหลัก
สูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร
ฐานสมรรถนะ)

100,000

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการครูผูสอนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

100,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนแผนพัฒนาการ
ศึกษา

50,000

โครงการฝึกอบรมทักษะ
กระบวนการทางวิทยา
ศาสตร์

500,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
สัมมนาพนักงานครู
เทศบาล

500,000

โครงการพัฒนาบุคลากร
ครูสอนเด็กดอยโอกาส

6,000

โครงการพัฒนา
พนักงานครูโรงเรียน
สังกัดเทศบาล

1,338,000

โครงการสงเคราะห์เด็ก
ยากไรในชุมชนและเด็ก
เรรอน

400,000

โครงการสงเสริมการสื่อ
สารในยุคดิจิทัลสูการ
เรียนรูออนไลน์

100,000

โครงการสงเสริม
ศักยภาพสูความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ

200,000

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา  (คากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียน)

9,928,100

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา  (คาเครื่องแบบ
นักเรียน)

4,990,700
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
สัมมนาพนักงานครู
เทศบาล

500,000

โครงการพัฒนาบุคลากร
ครูสอนเด็กดอยโอกาส

6,000

โครงการพัฒนา
พนักงานครูโรงเรียน
สังกัดเทศบาล

1,338,000

โครงการสงเคราะห์เด็ก
ยากไรในชุมชนและเด็ก
เรรอน

400,000

โครงการสงเสริมการสื่อ
สารในยุคดิจิทัลสูการ
เรียนรูออนไลน์

100,000

โครงการสงเสริม
ศักยภาพสูความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ

200,000

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา  (คากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียน)

9,928,100

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา  (คาเครื่องแบบ
นักเรียน)

4,990,700
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา  (คาจัดการเรียน
การสอน รายหัว)

39,195,300

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา  (คาปัจจัยพื้น
ฐานสําหรับนักเรียนยาก
จน)

4,852,000

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา  (คาหนังสือเรียน)

8,533,400

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา  (คาอาหารกลาง
วันเด็กนักเรียน)

61,942,400

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา  (คาอุปกรณ์การ
เรียน)

7,521,800
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา  (คาจัดการเรียน
การสอน รายหัว)

39,195,300

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา  (คาปัจจัยพื้น
ฐานสําหรับนักเรียนยาก
จน)

4,852,000

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา  (คาหนังสือเรียน)

8,533,400

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา  (คาอาหารกลาง
วันเด็กนักเรียน)

61,942,400

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา  (คาอุปกรณ์การ
เรียน)

7,521,800
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาใชจายในการ
สงเสริมพัฒนาทักษะ
การเรียนการสอนภาษา
อังกฤษเพื่อการสื่อสาร)

4,080,000

โครงการเสริมสรางการ
เรียนรูและพัฒนาเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

100,000

โครงการใหความชวย
เหลือคาใชจายที่จําเป็น
สําหรับการศึกษา

200,000

โครงการอบรมสงเสริม
คุณภาพชีวิตเยาวชน

200,000

คาจางเหมาบริการ คา
ธรรมเนียมฯ

27,000

คาจางเหมาบริการ
บุคคลภายนอก

70,000

โครงการป้องกันควบคุม
สัตว์และแมลงพาหะนํา
โรค

400,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา
และลดจํานวนประชากร
สุนัขและแมวจรจัด

500,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาใชจายในการ
สงเสริมพัฒนาทักษะ
การเรียนการสอนภาษา
อังกฤษเพื่อการสื่อสาร)

4,080,000

โครงการเสริมสรางการ
เรียนรูและพัฒนาเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

100,000

โครงการใหความชวย
เหลือคาใชจายที่จําเป็น
สําหรับการศึกษา

200,000

โครงการอบรมสงเสริม
คุณภาพชีวิตเยาวชน

200,000

คาจางเหมาบริการ คา
ธรรมเนียมฯ

27,000

คาจางเหมาบริการ
บุคคลภายนอก

70,000

โครงการป้องกันควบคุม
สัตว์และแมลงพาหะนํา
โรค

400,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา
และลดจํานวนประชากร
สุนัขและแมวจรจัด

500,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเฝ้าระวัง 
ป้องกันและควบคุมโรค
ติดตอเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 และโรค
ระบาดหรือโรคติดตอ
อุบัติใหม
ในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

300,000

โครงการเมืองนคร
อาหารปลอดภัย

200,000

โครงการยกระดับโรง
พยาบาลเทศบาลใหเป็น
โรงพยาบาลที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน

150,000

โครงการสงเสริมความ
ปลอดภัยและสุขอนามัย
ในการทํางาน

100,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาตลาดสดนาซื้อ

100,000

โครงการสรางเสริมและ
สงเสริมศักยภาพการ
ดําเนินงานอาสาสมัคร
สาธารณสุข กองการ
แพทย์ เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

300,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเฝ้าระวัง 
ป้องกันและควบคุมโรค
ติดตอเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 และโรค
ระบาดหรือโรคติดตอ
อุบัติใหม
ในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

300,000

โครงการเมืองนคร
อาหารปลอดภัย

200,000

โครงการยกระดับโรง
พยาบาลเทศบาลใหเป็น
โรงพยาบาลที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน

150,000

โครงการสงเสริมความ
ปลอดภัยและสุขอนามัย
ในการทํางาน

100,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาตลาดสดนาซื้อ

100,000

โครงการสรางเสริมและ
สงเสริมศักยภาพการ
ดําเนินงานอาสาสมัคร
สาธารณสุข กองการ
แพทย์ เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

300,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดหากาย
อุปกรณ์สําหรับผู
พิการ/ผูสูงอายุที่ยากไร

30,000

โครงการซอมแซมที่อยู
อาศัยสําหรับผูดอย
โอกาสและผูยากไรใน
ชุมชน

150,000

โครงการทุนการศึกษา
สําหรับนักเรียนผูยากจน
หรือผูดอยโอกาส

500,000

โครงการเยี่ยมบานผู
ยากไรในชุมชน

80,000

โครงการโรงเรียนวัยใส  
เทศบาลนครนครศรี
ธรรมราช

300,000

โครงการศูนย์สงเสริม
สุขภาพและพัฒนา
ศักยภาพของผูสูงอายุ

500,000

โครงการสงเคราะห์
ครอบครัวผูประสบ
สาธารณภัยและผูยากไร
ในชุมชน

100,000

โครงการสงเสริม
ภูมิปัญญาผูสูงอายุ

50,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2565  19:16:36 หนา : 25/64



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดหากาย
อุปกรณ์สําหรับผู
พิการ/ผูสูงอายุที่ยากไร

30,000

โครงการซอมแซมที่อยู
อาศัยสําหรับผูดอย
โอกาสและผูยากไรใน
ชุมชน

150,000

โครงการทุนการศึกษา
สําหรับนักเรียนผูยากจน
หรือผูดอยโอกาส

500,000

โครงการเยี่ยมบานผู
ยากไรในชุมชน

80,000

โครงการโรงเรียนวัยใส  
เทศบาลนครนครศรี
ธรรมราช

300,000

โครงการศูนย์สงเสริม
สุขภาพและพัฒนา
ศักยภาพของผูสูงอายุ

500,000

โครงการสงเคราะห์
ครอบครัวผูประสบ
สาธารณภัยและผูยากไร
ในชุมชน

100,000

โครงการสงเสริม
ภูมิปัญญาผูสูงอายุ

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมเพื่อ
ป้องกันและแกไขปัญหา
ทางสังคม

50,000

โครงการอบรมและ
ฟื้นฟูศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพของคน
พิการและผูดูแลคน
พิการในชุมชน

60,000

คาจางเหมาตัดหญาโดย
เอกชน

2,384,000

คาจางเหมาบริการ คา
พิมพ์แบบแปลน ฯลฯ

50,000

คาจางเหมาปฏิบัติงาน
ดูแลความเรียบรอย
ระบบไฟฟ้า และงาน
วิศวกรรม

2,000,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะ ตามหลัก 3Rs

100,000

โครงการเมืองนคร
ปลอดถังขยะ

100,000

โครงการรณรงค์การ
รักษาความสะอาดในที่
สาธารณะ

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมเพื่อ
ป้องกันและแกไขปัญหา
ทางสังคม

50,000

โครงการอบรมและ
ฟื้นฟูศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพของคน
พิการและผูดูแลคน
พิการในชุมชน

60,000

คาจางเหมาตัดหญาโดย
เอกชน

2,384,000

คาจางเหมาบริการ คา
พิมพ์แบบแปลน ฯลฯ

50,000

คาจางเหมาปฏิบัติงาน
ดูแลความเรียบรอย
ระบบไฟฟ้า และงาน
วิศวกรรม

2,000,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะ ตามหลัก 3Rs

100,000

โครงการเมืองนคร
ปลอดถังขยะ

100,000

โครงการรณรงค์การ
รักษาความสะอาดในที่
สาธารณะ

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนอาสาสมัคร
ทองถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

30,000

โครงการจัดกิจกรรม
ชุมชนเพื่อสงเสริม
ประเพณี ศาสนา 
วัฒนธรรมและการทอง
เที่ยว

50,000

โครงการเทศบาลสัญจร
พบประชาชนเพื่อ
บริการและพัฒนา

200,000

โครงการฝึกอบรมสง
เสริมอาชีพสําหรับ
ประชาชน

300,000

โครงการพัฒนาและฝึก
อบรมอาสาสมัครพลัง
แผนดินเอาชนะยาเสพ
ติดในเขตเทศบาล

300,000

โครงการพัฒนาและ
สนับสนุนการทํางาน
ขององค์กรชุมชน

100,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือขายสตรี
ในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนอาสาสมัคร
ทองถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

30,000

โครงการจัดกิจกรรม
ชุมชนเพื่อสงเสริม
ประเพณี ศาสนา 
วัฒนธรรมและการทอง
เที่ยว

50,000

โครงการเทศบาลสัญจร
พบประชาชนเพื่อ
บริการและพัฒนา

200,000

โครงการฝึกอบรมสง
เสริมอาชีพสําหรับ
ประชาชน

300,000

โครงการพัฒนาและฝึก
อบรมอาสาสมัครพลัง
แผนดินเอาชนะยาเสพ
ติดในเขตเทศบาล

300,000

โครงการพัฒนาและ
สนับสนุนการทํางาน
ขององค์กรชุมชน

100,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือขายสตรี
ในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชนพันธุ์ใหมในเขต
เทศบาล

200,000

โครงการสงเสริมแมบาน
และเยาวชนจัดกิจกรรม
งานประเพณีบุญสารท
เดือนสิบ

800,000

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชน

120,000

โครงการสงเสริมสุขภาพ
และการแขงขันกีฬา
ชุมชน

1,000,000

โครงการสภาเด็กและ
เยาวชนในระดับ
เทศบาล

100,000

โครงการสัมมนาและ
พัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการชุมชน

500,000

โครงการเสริมสราง
ความเขมแข็งของ
สถาบันครอบครัวใน
ชุมชน

200,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชนพันธุ์ใหมในเขต
เทศบาล

200,000

โครงการสงเสริมแมบาน
และเยาวชนจัดกิจกรรม
งานประเพณีบุญสารท
เดือนสิบ

800,000

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชน

120,000

โครงการสงเสริมสุขภาพ
และการแขงขันกีฬา
ชุมชน

1,000,000

โครงการสภาเด็กและ
เยาวชนในระดับ
เทศบาล

100,000

โครงการสัมมนาและ
พัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการชุมชน

500,000

โครงการเสริมสราง
ความเขมแข็งของ
สถาบันครอบครัวใน
ชุมชน

200,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเสริมสราง
ความเขมแข็งในชุมชน

500,000

โครงการอนุรักษ์สิ่งแวด
ลอมและทรัพยากร
ธรรมชาติ

100,000

คาจางเหมาจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ์การทอง
เที่ยว

โครงการกิจกรรมรถชม
เมือง

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬานักเรียนกลุม
โรงเรียนเทศบาล

โครงการจัดงานฉลอง
ตรุษจีนไชนาทาวน์

โครงการจัดงานฉลอง
สมโภชศาลหลักเมือง
นครศรีธรรมราช

โครงการจัดงานเทศกาล
มหาสงกรานต์

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญสารทเดือน
สิบ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเสริมสราง
ความเขมแข็งในชุมชน

500,000

โครงการอนุรักษ์สิ่งแวด
ลอมและทรัพยากร
ธรรมชาติ

100,000

คาจางเหมาจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ์การทอง
เที่ยว

200,000 200,000

โครงการกิจกรรมรถชม
เมือง

50,000 50,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬานักเรียนกลุม
โรงเรียนเทศบาล

500,000 500,000

โครงการจัดงานฉลอง
ตรุษจีนไชนาทาวน์

100,000 100,000

โครงการจัดงานฉลอง
สมโภชศาลหลักเมือง
นครศรีธรรมราช

100,000 100,000

โครงการจัดงานเทศกาล
มหาสงกรานต์

500,000 500,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญสารทเดือน
สิบ

200,000 200,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

โครงการจัดงานวันขึ้นปี
ใหม

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

โครงการจัดงานวันตรุษ
อีดิ้ลอัฎฮา

โครงการจัดงานวัน
มาฆบูชาแหผาขึ้นธาตุ

โครงการจัดงานวันวิสาข
บูชา

โครงการจัดงานวัน
อาสาฬหบูชาและวันเขา
พรรษา

โครงการจัดสงนักกีฬา
เขารวมแขงขันกีฬากรม
สงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น

โครงการจัดสงนักกีฬา
เขารวมแขงขันกีฬากับ
หนวยงานอื่นๆ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

500,000 500,000

โครงการจัดงานวันขึ้นปี
ใหม

70,000 70,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

300,000 300,000

โครงการจัดงานวันตรุษ
อีดิ้ลอัฎฮา

100,000 100,000

โครงการจัดงานวัน
มาฆบูชาแหผาขึ้นธาตุ

150,000 150,000

โครงการจัดงานวันวิสาข
บูชา

90,000 90,000

โครงการจัดงานวัน
อาสาฬหบูชาและวันเขา
พรรษา

90,000 90,000

โครงการจัดสงนักกีฬา
เขารวมแขงขันกีฬากรม
สงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น

500,000 500,000

โครงการจัดสงนักกีฬา
เขารวมแขงขันกีฬากับ
หนวยงานอื่นๆ

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเทศกาลมหา
สงกรานต์แหนางดาน
เมืองนครฯ

โครงการนครศรี
มาราธอน

โครงการประชาสัมพันธ์
และการตลาดเชิงรุก
ดานการทองเที่ยว

โครงการผลิตสื่อเผย
แพรขอมูลใหบริการ
ดานการทองเที่ยว

โครงการยกระดับผู
ประกอบการดานการ
ทองเที่ยว สูเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช 
เมืองอัจฉริยะ (Smart 
City)

โครงการสงเสริมพัฒนา
จิตและคุณธรรม
จริยธรรม

โครงการสงเสริม
ศักยภาพเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป 
(Nakhonsri City 
Contest)
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเทศกาลมหา
สงกรานต์แหนางดาน
เมืองนครฯ

1,800,000 1,800,000

โครงการนครศรี
มาราธอน

500,000 500,000

โครงการประชาสัมพันธ์
และการตลาดเชิงรุก
ดานการทองเที่ยว

100,000 100,000

โครงการผลิตสื่อเผย
แพรขอมูลใหบริการ
ดานการทองเที่ยว

100,000 100,000

โครงการยกระดับผู
ประกอบการดานการ
ทองเที่ยว สูเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช 
เมืองอัจฉริยะ (Smart 
City)

150,000 150,000

โครงการสงเสริมพัฒนา
จิตและคุณธรรม
จริยธรรม

200,000 200,000

โครงการสงเสริม
ศักยภาพเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป 
(Nakhonsri City 
Contest)

150,000 150,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมใหความ
รูเพื่อสงเสริมการทอง
เที่ยวจังหวัดนครศรี
ธรรมราช

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 1,120,000 105,000 110,000 1,200,000 150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 270,000 55,000 28,000 210,000 3,740,000 30,000

วัสดุงานบานงานครัว 150,000 105,000 34,801,600 520,000 1,590,000 30,000

วัสดุกอสราง 70,000 105,000 10,000 150,000 3,600,000 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 220,000 205,000 10,000 90,000 1,830,000 45,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 14,030,000 150,000 10,000 15,000 1,500,000 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

60,000 10,000 2,000 450,000 600,000

วัสดุการเกษตร 20,000 10,000 150,000 4,050,000 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 55,000 10,000 2,000 40,000 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 60,000 155,000 50,000 490,000 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,520,000 130,000 170,000 2,400,000 10,000 200,000

วัสดุสํารวจ 5,000 10,000

วัสดุอื่น 10,000 10,000 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 250,000

วัสดุกีฬา 3,000

วัสดุการศึกษา 20,000

ค่าสาธารณูปโภค คาไฟฟ้า 4,300,000 450,000 3,600,000 3,700,000 500,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมใหความ
รูเพื่อสงเสริมการทอง
เที่ยวจังหวัดนครศรี
ธรรมราช

100,000 100,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 30,000 300,000 3,015,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000 10,000 30,000 4,473,000

วัสดุงานบานงานครัว 100,000 80,000 30,000 37,406,600

วัสดุกอสราง 100,000 8,000,000 12,065,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 800,000 3,200,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 50,000 320,000 16,095,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000 30,000 1,202,000

วัสดุการเกษตร 60,000 4,300,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 2,000 10,000 129,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 50,000 815,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 48,000 300,000 5,778,000

วัสดุสํารวจ 15,000

วัสดุอื่น 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 250,000

วัสดุกีฬา 50,000 53,000

วัสดุการศึกษา 20,000

ค่าสาธารณูปโภค คาไฟฟ้า 270,000 200,000 1,500,000 14,520,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 118,000 15,000 518,000 38,000 12,000

คาบริการโทรศัพท์ 255,000 5,000 55,000 30,000 30,000

คาบริการไปรษณีย์ 200,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

1,200,000 20,000 170,000 23,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวของ

1,000,000 403,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้สํานักงานพนักพิง
ต่ํา

18,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

แวน VR แบบไรสาย 209,900

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

กลองโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือขาย แบบมุม
มองคงที่สําหรับติดตั้ง
ภายนอกสํานักงาน

456,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

132,000 132,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 5,000 30,000 736,000

คาบริการโทรศัพท์ 2,000 377,000

คาบริการไปรษณีย์ 200,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

30,000 1,443,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวของ

300,000 1,703,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้สํานักงานพนักพิง
ต่ํา

18,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

แวน VR แบบไรสาย 209,900

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

กลองโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือขาย แบบมุม
มองคงที่สําหรับติดตั้ง
ภายนอกสํานักงาน

456,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

44,000 308,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

150,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน

34,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โนต
บุก สําหรับงานประมวล
ผล

220,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดํา

20,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา

20,800

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

27,500 20,000

เกาอี้สํานักงาน 23,400 168,000

เกาอี้สํานักงาน ลอเลื่อน 
พนักพิงต่ํา

21,000

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน (ราคารวมคา
ติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด 
13,000 บีทียู

117,500
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

60,000 210,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน

34,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โนต
บุก สําหรับงานประมวล
ผล

220,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดํา

20,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา

20,800

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

47,500

เกาอี้สํานักงาน 191,400

เกาอี้สํานักงาน ลอเลื่อน 
พนักพิงต่ํา

21,000

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน (ราคารวมคา
ติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด 
13,000 บีทียู

117,500
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน (ราคารวมคา
ติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด 
30,000 บีทียู

83,000

ตูเก็บเอกสารทําดวยไม 7,000

ตูเหล็ก แบบ 2 บาน 17,100

ตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 6,700

โตะทํางาน 13,500 70,600

โตะอเนกประสงค์ขาพับ 25,000

พัดลมอุตสาหกรรม 8,400

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

เรือทองแบนอลูมิเนียม 251,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องเลื่อยโซยนต์ 103,800

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

เครื่องชวยหายใจชนิด
อัดอากาศ ถังคาร์บอน
ไฟเบอร์

460,000

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน (ราคารวมคา
ติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด 
30,000 บีทียู

83,000

ตูเก็บเอกสารทําดวยไม 7,000

ตูเหล็ก แบบ 2 บาน 17,100

ตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 6,700

โตะทํางาน 84,100

โตะอเนกประสงค์ขาพับ 25,000

พัดลมอุตสาหกรรม 8,400

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

เรือทองแบนอลูมิเนียม 251,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องเลื่อยโซยนต์ 103,800

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

เครื่องชวยหายใจชนิด
อัดอากาศ ถังคาร์บอน
ไฟเบอร์

460,000

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องทําน้ํารอน - น้ํา
เย็น แบบตอทอ ขนาด 
2 กอก

23,000

ตูเย็น 12,800

ครุภัณฑ์อื่น

ชุดผจญเพลิงกันความ
รอน

920,000

ถังดับเพลิงชนิดโฟม 64,000

ครุภัณฑ์การศึกษา

ชุดเครื่องเลนสนาม 135,000

โตะ - เกาอี้นักเรียนขา
เหล็ก

158,000

เกาอี้พักคอยแบบ 2 ที่
นั่ง

98,000

เกาอี้พักคอยแบบ 4 ที่
นั่ง

240,000

เกาอี้สํานักงาน เป็น
เกาอี้อเนกประสงค์

4,000

ชุดนั่ง - กาวเดินทรงตัว 19,500

ตูเหล็กเก็บเอกสาร 4 
ลิ้นชัก

5,800

วันที่พิมพ์ : 25/8/2565  19:16:36 หนา : 47/64



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องทําน้ํารอน - น้ํา
เย็น แบบตอทอ ขนาด 
2 กอก

23,000

ตูเย็น 12,800

ครุภัณฑ์อื่น

ชุดผจญเพลิงกันความ
รอน

920,000

ถังดับเพลิงชนิดโฟม 64,000

ครุภัณฑ์การศึกษา

ชุดเครื่องเลนสนาม 135,000

โตะ - เกาอี้นักเรียนขา
เหล็ก

158,000

เกาอี้พักคอยแบบ 2 ที่
นั่ง

98,000

เกาอี้พักคอยแบบ 4 ที่
นั่ง

240,000

เกาอี้สํานักงาน เป็น
เกาอี้อเนกประสงค์

4,000

ชุดนั่ง - กาวเดินทรงตัว 19,500

ตูเหล็กเก็บเอกสาร 4 
ลิ้นชัก

5,800

วันที่พิมพ์ : 25/8/2565  19:16:36 หนา : 48/64



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก 
ชั้นวางภายใน 2 แผน
ชั้น

11,600

ตูเหล็กสูงบานเลื่อน
กระจก

18,000

โตะทํางานแบบมีที่วาง
คีย์บอร์ด

59,600

ถ้ําลอดอะไรเอย 16,500

เบาะยืดหยุน 15,000

โยกเยกชาง 2,500

โยกเยกปลานอยนารัก 2,500

โยกเยกยีราฟลายจุด 2,500

เครื่องพนหมอกควัน
สะพายไหล

150,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

7,500

โตะรับประทานอาหาร 84,000

อางซิงค์สเตนเลส 2 
หลุม พรอมขาและ
อุปกรณ์

33,400
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก 
ชั้นวางภายใน 2 แผน
ชั้น

11,600

ตูเหล็กสูงบานเลื่อน
กระจก

18,000

โตะทํางานแบบมีที่วาง
คีย์บอร์ด

59,600

ถ้ําลอดอะไรเอย 16,500

เบาะยืดหยุน 15,000

โยกเยกชาง 2,500

โยกเยกปลานอยนารัก 2,500

โยกเยกยีราฟลายจุด 2,500

เครื่องพนหมอกควัน
สะพายไหล

150,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

7,500

โตะรับประทานอาหาร 84,000

อางซิงค์สเตนเลส 2 
หลุม พรอมขาและ
อุปกรณ์

33,400
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง 40,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า 95,500

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

1,000,000

ชุดเครื่องเสียงหอง
ประชุม

420,000

เครื่องสูบน้ํา ชนิดหอย
โขง แบบเทเลอร์ลากจูง

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ระบบ
อินเวอร์เตอร์ ชนิดพก
พา

เครื่องสวานเจาะไฟฟ้า 
ชนิด 3 ระบบ

โตะเคาน์เตอร์ทํางานไม 
2 ชั้น

กลองจุลทรรศน์ ชนิด 2 
ตา

ตูแชวัคซีนพิษสุนัขบา

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 1,600 VA
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง 40,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า 95,500 191,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

1,000,000

ชุดเครื่องเสียงหอง
ประชุม

420,000

เครื่องสูบน้ํา ชนิดหอย
โขง แบบเทเลอร์ลากจูง

1,500,000 1,500,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 30,000 30,000

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ระบบ
อินเวอร์เตอร์ ชนิดพก
พา

41,000 41,000

เครื่องสวานเจาะไฟฟ้า 
ชนิด 3 ระบบ

9,000 9,000

โตะเคาน์เตอร์ทํางานไม 
2 ชั้น

39,000 39,000

กลองจุลทรรศน์ ชนิด 2 
ตา

30,000 30,000

ตูแชวัคซีนพิษสุนัขบา 29,900 29,900

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 1,600 VA

37,000 37,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูก
สรางตาง ๆ

โครงการกอสรางหลังคา
คลุมทางเดินโรงเรียน
เทศบาลวัดใหญ

โครงการกอสรางอาคาร
อเนกประสงค์ชั้นเดียว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประตูลอด

โครงการกอสรางอาคาร
อัจฉริยะ โรงเรียน
เทศบาลวัดเสมาเมือง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

โครงการกอสรางตอเติม
หลังคาอาคารสถานีดับ
เพลิงยอย สถานีดับ
เพลิงศูนย์เบญจม

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูก
สรางตาง ๆ

โครงการกอสรางหลังคา
คลุมทางเดินโรงเรียน
เทศบาลวัดใหญ

219,000 219,000

โครงการกอสรางอาคาร
อเนกประสงค์ชั้นเดียว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประตูลอด

261,000 261,000

โครงการกอสรางอาคาร
อัจฉริยะ โรงเรียน
เทศบาลวัดเสมาเมือง

15,000,000 15,000,000

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

โครงการกอสรางตอเติม
หลังคาอาคารสถานีดับ
เพลิงยอย สถานีดับ
เพลิงศูนย์เบญจม

255,000 255,000

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการติดตั้งระบบ
สัญญาณไฟจราจร 
ระบบ Adaptive พรอม
ตูควบคุม จํานวน 1 ชุด 
บริเวณ สี่แยกทาวังและ
สี่แยกยามาฮา ถนนศรี
ปราชญ์

โครงการลานกีฬา
อเนกประสงค์

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนน ค
.ส.ล. บริเวณแยกนา
หลวง

โครงการกอสรางถนน ค
.ส.ล. และทอระบายน้ํา
ทอลอนพอลิเอทิลี
นเสริมเหล็ก ซอยศรี
ธรรมโศก 2 แยก 4 ฝั่ง
ทิศใต จากถนน
พัฒนาการคูขวาง ไป
ทางทิศตะวันตก ถึงถนน
ลําเหมือง
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการติดตั้งระบบ
สัญญาณไฟจราจร 
ระบบ Adaptive พรอม
ตูควบคุม จํานวน 1 ชุด 
บริเวณ สี่แยกทาวังและ
สี่แยกยามาฮา ถนนศรี
ปราชญ์

4,000,000 4,000,000

โครงการลานกีฬา
อเนกประสงค์

1,500,000 1,500,000

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนน ค
.ส.ล. บริเวณแยกนา
หลวง

8,000,000 8,000,000

โครงการกอสรางถนน ค
.ส.ล. และทอระบายน้ํา
ทอลอนพอลิเอทิลี
นเสริมเหล็ก ซอยศรี
ธรรมโศก 2 แยก 4 ฝั่ง
ทิศใต จากถนน
พัฒนาการคูขวาง ไป
ทางทิศตะวันตก ถึงถนน
ลําเหมือง

7,985,000 7,985,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางถนน ค
.ส.ล. และทอระบายน้ํา
ทอลอนพอลิเอทิลี
นเสริมเหล็ก ซอยศรี
ธรรมโศก 4 จากถนนลํา
เหมือง ไปทางทิศตะวัน
ออก ถึงถนนพัฒนาการ
คูขวาง

โครงการกอสรางถนน ค
.ส.ล. และยกระดับราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
บริเวณถนนหลัง
วิทยาลัยเทคนิคนครศรี
ธรรมราช จุดเริ่มตนซอย
นพเกา จุดสิ้นสุดสาม
แยกดอนไพร

โครงการกอสรางบอสูบ
น้ํา พรอมติดตั้งเครื่อง
สูบน้ํา บริเวณถนนกะ
โรม

โครงการกอสรางยก
ระดับถนนปูยางแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
ทาโพธิ์ จากสามแยกทา
ดาน-หนาโรงเรียน 
เทศบาลวัดทาโพธิ์
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางถนน ค
.ส.ล. และทอระบายน้ํา
ทอลอนพอลิเอทิลี
นเสริมเหล็ก ซอยศรี
ธรรมโศก 4 จากถนนลํา
เหมือง ไปทางทิศตะวัน
ออก ถึงถนนพัฒนาการ
คูขวาง

6,970,000 6,970,000

โครงการกอสรางถนน ค
.ส.ล. และยกระดับราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
บริเวณถนนหลัง
วิทยาลัยเทคนิคนครศรี
ธรรมราช จุดเริ่มตนซอย
นพเกา จุดสิ้นสุดสาม
แยกดอนไพร

4,320,000 4,320,000

โครงการกอสรางบอสูบ
น้ํา พรอมติดตั้งเครื่อง
สูบน้ํา บริเวณถนนกะ
โรม

8,800,000 8,800,000

โครงการกอสรางยก
ระดับถนนปูยางแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
ทาโพธิ์ จากสามแยกทา
ดาน-หนาโรงเรียน 
เทศบาลวัดทาโพธิ์

1,630,000 1,630,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สราง

โครงการปรับปรุงซอม
แซมพื้นหินขัดตลาดสด
เทศบาลนครนครศรี
ธรรมราช

โครงการปรับปรุงซอม
แซมหองน้ําภายใน
อาคารเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดศรีทวี

โครงการปรับปรุงซอม
แซมอาคารหอพัก ค.ส.ล
. 3 ชั้น โรงเรียนสาธิต
เทศบาลวัดเพชรจริก

โครงการปรับปรุงถนน
ผิวทางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต พรอมวางทอ
เมนประปา ซอยบุญพา

โครงการปรับปรุงทาสี
อาคารเรียนและรั้ว ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กประตู
ลอด
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สราง

โครงการปรับปรุงซอม
แซมพื้นหินขัดตลาดสด
เทศบาลนครนครศรี
ธรรมราช

157,000 157,000

โครงการปรับปรุงซอม
แซมหองน้ําภายใน
อาคารเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดศรีทวี

428,000 428,000

โครงการปรับปรุงซอม
แซมอาคารหอพัก ค.ส.ล
. 3 ชั้น โรงเรียนสาธิต
เทศบาลวัดเพชรจริก

6,000,000 6,000,000

โครงการปรับปรุงถนน
ผิวทางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต พรอมวางทอ
เมนประปา ซอยบุญพา

3,300,000 3,300,000

โครงการปรับปรุงทาสี
อาคารเรียนและรั้ว ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กประตู
ลอด

53,000 53,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงหอง
ความดันลบ (Negative 
Pressure Room) ชั้น 2 
และ ชั้น 3 อาคาร 2 
บริเวณโรงพยาบาล
เทศบาล นครนครศรี
ธรรมราช

โครงการปรับปรุงอาคาร
ภายนอก สถานธนานุ
บาล เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

โครงการปรับปรุงอาคาร
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ชุมชนทุงจีน

โครงการปรับปรุงอาคาร
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ชุมชนเพชรจริก

งานปรับปรุงซอมแซม
กรงลิง

งานปรับปรุงซอมแซม
คอกเสือ (เกา)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได (คา K)

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจายอื่น
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงหอง
ความดันลบ (Negative 
Pressure Room) ชั้น 2 
และ ชั้น 3 อาคาร 2 
บริเวณโรงพยาบาล
เทศบาล นครนครศรี
ธรรมราช

672,000 672,000

โครงการปรับปรุงอาคาร
ภายนอก สถานธนานุ
บาล เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

670,000 670,000

โครงการปรับปรุงอาคาร
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ชุมชนทุงจีน

20,000 20,000

โครงการปรับปรุงอาคาร
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ชุมชนเพชรจริก

324,000 324,000

งานปรับปรุงซอมแซม
กรงลิง

487,000 487,000

งานปรับปรุงซอมแซม
คอกเสือ (เกา)

489,000 489,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได (คา K)

50,000 50,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจายอื่น
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
คาชดใชคาเสียหายหรือ
คาสินไหมทดแทน

10,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนคาอาหาร
กลางวัน

37,840,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

1,340,000

รวม 222,098,800 115,599,500 35,313,600 567,159,300 87,839,100 3,237,400 100,646,900 13,499,400
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
คาชดใชคาเสียหายหรือ
คาสินไหมทดแทน

10,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนคาอาหาร
กลางวัน

37,840,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

1,340,000

รวม 11,399,900 110,270,400 4,085,700 1,271,150,000
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ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช



ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 84,000,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 84,000,000 บาท

คาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา จํานวน 78,390,000 บาท

เก็บจากผูใชน้ําประปา รวมทั้งเรงรัดจัดเก็บหนี้คางคาน้ําประปา
จากปีกอน ๆ ดวย

คาบริการประจําเดือน จํานวน 3,000,000 บาท

โดยเก็บจากผูใชน้ําประปาตามขนาดมาตรวัดน้ํา
 1/2"  เครื่องละ   5 บาท/เดือน 
 3/4"  เครื่องละ   9 บาท/เดือน 
 1"  เครื่องละ  15 บาท/เดือน 
 11/2" เครื่องละ  40 บาท/เดือน 
 2" เครื่องละ  60 บาท/เดือน 
 2 1/2"  เครื่องละ   80  บาท/เดือน
 3" เครื่องละ 100 บาท/เดือน
 4" เครื่องละ 120 บาท/เดือน
 6" เครื่องละ 220 บาท/เดือน
 8" เครื่องละ 420 บาท/เดือน

คาจําหนายน้ําจากทอธาร จํานวน 100,000 บาท

โดยการจําหนายน้ําจากทอธาร สถานที่ทําการประปา ซึ่งผูซื้อ
น้ําประปานํารถไปรับเอง

เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา จํานวน 1,000,000 บาท

เป็นคาธรรมเนียมแรงงานในการตอทอติดตั้งประปา ติดมาตรวัด
น้ําใหมเนื่องจากการถูกงดจายน้ําประปา คายานพาหนะขนสง
และสึกหรอเครื่องมือ คาสํารวจการติดตั้งประปา คาผิดสัญญา
การใชน้ําประปา คาโอนเปลี่ยนชื่อผูใชน้ํา โอนมาตรชั่วคราว
เป็นถาวร คาเสื่อมราคามาตรวัดน้ํา ฯลฯ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการประปา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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คาจําหนายสินคา จํานวน 1,100,000 บาท

เป็นคาจําหนายมาตรวัดน้ําใหผูมาขอติดตั้งประปารายใหม และ
รายที่มาตรวัดน้ําหายหรือทําใหชํารุด รวมทั้งคาจําหนายสิ่งของ
จากคลังพัสดุอื่น ๆ

ดอกเบี้ย รวม 400,000 บาท

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 400,000 บาท

เป็นคาดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคาร

รายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 10,000 บาท

เป็นรายไดเบ็ดเตล็ดตาง ๆ ที่ไมเขาลักษณะรายไดประเภทใด
ประเภทหนึ่ง
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  83,568,250 บาท แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 17,145,000 บาท

งบกลาง รวม 17,145,000 บาท
คาชําระหนี้เงินกู จํานวน 12,780,000 บาท

เพื่อจําหนายเปนคาชําระหนี้เงินตน
1.1 โครงการปรับปรุงขยายกิจการประปา การผลิตและจําหนาย
น้ําประปา งวดที่ 11 ตามสัญญาเงินกูธนาคารออมสิน สาขา
นครศรีธรรมราช ฉบับลงวันที่ 25 มีนาคม 2552
จํานวน 10,600,000 บาท 
1.2 เงินยืมเงินสะสมของเทศบาล โครงการกอสรางระบบทอสง
น้ําดิบ จากบอนาทราย-สี่แยกเบญจมฯ ตามสัญญาเลขที่
26/2558 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 จํานวน 2,180,000 บาท
(แผนงานงบกลาง)

คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 364,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชําระดอกเบี้ยเงินกู  
1) โครงการปรับปรุงขยายกิจการประปา การผลิตและจําหนาย
น้ําประปา ตามสัญญาเงินกูธนาคารออมสิน ลงวันที่ 25 มีนาคม
2552 สาขานครศรีธรรมราช จํานวน 200,000 บาท
(แผนงานงบกลาง)
2) ชําระดอกเบี้ยเงินยืมเงินสะสมเทศบาลโครงการกอสรางระบบ
ทอสงน้ําดิบ จากบอนาทราย-สี่แยกเบญจมฯ ตามสัญญาเลขที่
26/2558 ฉบับลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 จํานวน 164,000
บาท 
(แผนงานงบกลาง)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการประปา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช   จังหวัดนครศรีธรรมราช
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามที่กฎหมายกําหนด
(แผนงานงบกลาง)  

สํารองจาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายในกรณีเรงดวน ไมสามารถคาดการณ์ไดลวงหนา หรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดรอนของประชาชน
(แผนงานงบกลาง)

รายจายตามขอผูกพัน รวม 3,920,000 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 2,520,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) ในอัตรารอยละ 3 ของงบประมาณรายได
ประจําป ยกเวนรายไดจากเงินกู เงินจายขาดเงินสะสม
เงินประเภทพันธบัตร เงินที่มีผูอุทิศให และเงินอุดหนุนทั้งหมด
(แผนงานงบกลาง)

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น (ช.ค.บ)
(แผนงานงบกลาง)

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินบําเหน็จปกติและเงินบําเหน็จรายเดือนของลูกจาง
ประจําที่เกษียณอายุราชการ
(แผนงานงบกลาง)

เงินชวยพิเศษ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยคาทําศพพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา
และพนักงานจาง กรณีที่พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา
และพนักงานจางเสียชีวิต
(แผนงานงบกลาง)
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งบบุคลากร  เป็นเงิน 9,584,000 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 9,584,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,570,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาลพรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน
(แผนงานการพาณิชย์)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเปน
1. คาตอบแทนเปนรายเดือนของพนักงานเทศบาล
ที่ไดรับเงินประจําตําแหนงและมีสิทธิไดรับคาตอบแทน
เปนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับอยู 
จํานวน 150,000 บาท
2. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล
จํานวน 66,000 บาท
(แผนงานการพาณิชย์)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 204,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานเทศบาล
ประเภทอํานวยการทองถิ่นระดับสูง ระดับกลาง และระดับตน
(แผนงานการพาณิชย์)

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 3,220,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจําพรอมทั้งเงินปรับปรุง
คาจางประจํา จํานวน 11 อัตรา
(แผนงานการพาณิชย์)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา จํานวน 54,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษสําหรับลูกจางประจําผูไดรับ
คาจางประจําขั้นสูงของตําแหนง
(แผนงานการพาณิชย์)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 288,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน 2  อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 32,000 บาท

เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจ
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งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 50,168,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 910,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลและลูกจาง
(แผนงานการพาณิชย์)

คาเชาบาน จํานวน 750,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบฯ 
(แผนงานการพาณิชย์)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล และลูกจางประจําที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ
(แผนงานการพาณิชย์)
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ค่าใช้สอย รวม 15,450,400 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 14,230,400 บาท

1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 2,000,000 บาท 
เพื่อจายเปนคาเชาที่เอกชนจัดทํา แหลงน้ําดิบ คาวิเคราะห์
คุณภาพน้ํา คาระวางบรรทุกเพื่อสงน้ําไปวิเคราะห์ คาเชาที่ดิน
ราชพัสดุ (โรงกรองประตูชัย, ฝายชลประทานทาดี) คาเชาที่ดิน
เพื่อวางทอประปาลอดใตทางรถไฟ (ระหวางสถานีโคกครามถึง
สถานีนครศรีธรรมราช) คาโฆษณาเผยแพร คาจางเหมาบริการ
คาธรรมเนียมตาง ๆ คา Free Wi-Fi และระบบ Line Official
Account ฯลฯ
2) คาจางเหมาปฏิบัติงาน จํานวน 12,230,400 บาท 
    2.1 จางเหมาจัดเก็บคาน้ําประปา จํานวน 2,564,400 บาท
เพื่อจายเปนคาจางเหมาปฏิบัติงานจัดเก็บคาน้ําประปา จํานวน
24 ราย 
    2.2 จางเหมาผลิตและสูบจายน้ําประปา จํานวน 2,541,600
บาท
เพื่อจายเปนคาจางเหมาปฏิบัติงานผลิตและสูบจายน้ําประปา
จํานวน 23 ราย
    2.3 จางเหมาซอมบํารุงระบบทอน้ําประปา จํานวน
3,316,800 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาปฏิบัติงานซอมบํารุงระบบทอน้ําประปา
จํานวน 27 ราย
    2.4 จางเหมางานมาตรวัดน้ําประปา จํานวน 3,807,600 บาท
เพื่อจายเปนคาจางเหมาปฏิบัติงานมาตรวัดน้ําประปา จํานวน 33
ราย
(แผนงานการพาณิชย์)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคารับรองของหนวยงานราชการอื่น หรือองค์กรอื่น
ที่มาตรวจงาน เยี่ยมชมกิจการประปา
(แผนงานการพาณิชย์)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

รวม 200,000 บาท

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของผูบริหาร พนักงานเทศบาล
และลูกจาง เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก 
คาพาหนะ ฯลฯ 
(แผนงานการพาณิชย์)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินของหนวยงาน
เชน คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ์ คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซมสิ่งกอสราง เพื่อใหอยูในสภาพเดิมสามารถใชงานได
ตามปกติ
(แผนงานการพาณิชย์)

ค่าวัสดุ รวม 12,392,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเครื่องเขียน แบบพิมพ์ตาง ๆ อุปกรณ์การเขียน
ฯลฯ
(แผนงานการพาณิชย์)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ อุปกรณ์ไฟฟ้าตาง ๆ
ฯลฯ 
(แผนงานการพาณิชย์)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 4,500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสารสม คลอรีน ฯลฯ
(แผนงานการพาณิชย์)

วัสดุกอสราง จํานวน 3,500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอุปกรณ์การประปา ทอน้ําประปา ทราย
ปูนขาว ไม ฯลฯ
(แผนงานการพาณิชย์)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 190,000 บาท

เพื่อจายเปนคาแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ
(แผนงานการพาณิชย์)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 1,300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
(แผนงานการพาณิชย์)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํายาเคมี สารเคมี ฯลฯ
(แผนงานการพาณิชย์)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเสื้อกันฝน รองเทา ฯลฯ
(แผนงานการพาณิชย์)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 550,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระดาษตอเนื่อง หมึกพิมพ์ อุปกรณ์บันทึก
ขอมูล เมาส์ ฯลฯ
(แผนงานการพาณิชย์)

วัสดุอื่น จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจายเปนคามาตรวัดน้ําขนาดตาง ๆ
(แผนงานการพาณิชย์)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 21,416,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 21,300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าที่โรงสูบน้ํา และโรงกรองน้ําประปา
และโรงสูบน้ําบาดาล 
(แผนงานการพาณิชย์)

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 56,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพท์ที่โรงสูบน้ําและโรงกรองน้ําประปา
(แผนงานการพาณิชย์)

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดวงตราไปรษณียากร คาจัดสงเอกสาร ฯลฯ
(แผนงานการพาณิชย์)
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งบลงทุน  เป็นเงิน 6,660,850 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,441,350 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 17,200 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ
1) เกาอี้เอนกประสงค์ มีพนักพิงสามเหลี่ยม ขาชุบโครเมียม
ซอนเก็บได จํานวน 10 ตัว ตัวละ 550 บาท จํานวน 5,500
บาท
- รายการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 194 ลําดับที่ 234
- จัดซื้อตามราคาทองตลาด
2) เกาอี้ทํางานมีพนักพิง ขนาด 66x72x116 ซม. ชนิดบุนวม
ปรับระดับสูงต่ําได แบบขาเหล็กชุบโครเมี่ยม จํานวน 3 ตัว
ตัวละ 3,900 บาท จํานวน 11,700 บาท
- จัดซื้อตามราคาทองตลาด (ไมใชสําหรับบริการสาธารณะ)
(แผนงานการพาณิชย์)
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ครุภัณฑ์การเกษตร จํานวน 56,200 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ
1) ปัมแชดูดสายออนพรอมเครื่องยนต์ จํานวน  2 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 18,200 บาท จํานวน 36,400 บาท
     - ขนาดไมนอยกวา 3 นิ้ว
     - ยาวไมนอยกวา 6 เมตร
     - เครื่องยนต์ขนาดไมนอยกวา 5.5 แรงมา
     - เพลาไดนาแพค 5 HP
     - หัวไดนาแพค
- รายการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 195 ลําดับที่ 237
- จัดซื้อตามราคาทองตลาด 
2) เครื่องสูบน้ําแบบจุม จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 9,900
บาท จํานวน 19,800 บาท
     - ใชมอเตอร์ขนาดไมนอยกวา 1/2 hp 
     - ระบบไฟ 220 โวลล์
     - ทอสงน้ําขนาด 2 นิ้ว
     - สามารถสูบน้ําไดไมนอยกวา 200 ลิตร ตอนาที
- รายการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

หนาที่ 396 ลําดับที่ 221
- จัดซื้อตามราคาทองตลาด
(แผนงานการพาณิชย์)
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ครุภัณฑ์กอสราง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรอกโซ จํานวน 8 ชุด ราคาชุดละ 4,500
บาท จํานวน 36,000 บาท
     - สามารถรับน้ําหนักได 1.5 ตัน
     - สามารถยกไดสูงสุดไมนอยกวา 3 เมตร
     - ทดสอบน้ําหนักไดสูงสุดไมนอยกวา 1.875 ตัน
     - ระยะหางของตะขอกับจุดเกี่ยว 42 มม.
     - ขนาดของโซรับน้ําหนัก 8 มม.
- รายการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 196 ลําดับที่ 239 
- จัดซื้อตามราคาทองตลาด 
(แผนงานการพาณิชย์)
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ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 1,077,200 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ
1) ปัมสูบจายสารเคมี พรอมตูควบคุม จํานวน 10 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 102,720 บาท จํานวน 1,027,200 บาท แบบสูบอัด
Motor Driven Diaphragm metering pump ชนิด manual
control แบบ single head
     - มอเตอร์ขับเคลื่อนเปนชนิดสามเฟส มีกําลัง
ไมนอยกวา 0.75 kw 
     - สามารถสูบจายไดไมนอยกวา 500 ลิตร/ชม. แรงดัน
ไมนอยกวา 5 บาร์ 
     - พรอมตูควบคุม
- จัดซื้อตามราคาทองตลาด 
- รายการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หนาที่ 390 ลําดับที่ 211 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 -
2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หนาที่ 16 - 17
2) เครื่องวัดคลอรีนอิสระและคลอรีนรวม จํานวน 2 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 25,000 บาท จํานวน 50,000 บาท
     - ชวงการวัด 0.00-10.00 mg/L(ppm) 
     - หลักการทํางาน: Adaptation of the EPA 330.5 DPD

method
     - บันทึกขอมูลอัตโนมัติ: 50 readings
     - จอแสดงผล: 128x64 pixel B/W LED with backlight
-จัดซื้อตามราคาทองตลาด 
- รายการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หนาที่ 398 ลําดับที่ 224
(แผนงานการพาณิชย์)
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ครุภัณฑ์สํารวจ จํานวน 5,350 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเทปวัดระยะลอเลื่อน จํานวน 1
 เครื่อง จํานวน 5,350 บาท 
     - สามารถแสดงผลการวัดระยะทางไมนอยกวา 9.9999.9
เมตร
     - มีปุ่มกด Reset คาตัวเลขใหเปน 0 
     - สามารถวัดระยะไดทั้งระบบเดินหนาและถอยหลัง
- รายการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หนาที่ 37 ลําดับที่ 28
จัดซื้อตามราคาทองตลาด 
(แผนงานการพาณิชย์)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 349,400 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ
1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network
แบบที่ 1 (28หนา/นาที) 
จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 8,900 บาท 
- รายการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 195 ลําดับที่ 236
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด
หาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network
แบบที่ 2 (38หนา/นาที) 
จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 15,000 บาท 
- รายการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หนาที่ 36 ลําดับที่ 26
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network สําหรับ
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กระดาษ A3 จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 53,000 บาท 
- รายการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หนาที่ 37 ลําดับที่ 27
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
4) เครื่องพิมพ์แบบพกพา แบบไรสาย จํานวน 5 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 30,000 บาท จํานวน 150,000 บาท
     - หนวยความจําภายใน 128 MB (Flash), 128 MB (RAM) 
     - หนากวางในการพิมพ์ 2.9 นิ้ว/7.73 มิลลิเมตร
พิมพ์ตอเนื่อง
- รายการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หนาที่ 392 ลําดับที่ 213
- จัดซื้อตามราคาทองตลาด 
5) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1*
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 5 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 22,000 บาท จํานวน 110,000 บาท 
- รายการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 194 ลําดับที่ 235
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
6) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคาเครื่องละ 2,500
บาท จํานวน 5 เครื่อง จํานวน 12,500 บาท
- รายการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หนาที่ 394 ลําดับที่ 216 แกไข ครั้งที่ 1 หนาที่ 31
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(แผนงานการพาณิชย์)
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 900,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ เชน ระบบ SCADA เฟส 2 คาซอมแซมเครื่องสูบน้ํา
ขนาดใหญ ฯลฯ
(แผนงานการพาณิชย์) 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,219,500 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 4,119,500 บาท

1) โครงการดูดตะกอนทรายในอุโมงค์สงน้ําเขาบอพักน้ํา โรงสูบ
น้ําแรงต่ําทาใหญและคลองทาใหญ จํานวน 450,000 บาท
เพื่อจายเปนคาดูดตะกอนทรายในอุโมงค์สงน้ําเขาบอพักน้ํา
โรงสูบน้ําแรงต่ําทาใหญจํานวน 2 บอ และคลองทาใหญ 
- บอที่ 1 กวาง 4.80 เมตร ยาว 12 เมตร ลึก10 เมตร
- บอที่ 2 ขนาดเสนผาศูนย์กลางบอ 3.6 เมตร ลึก 10 เมตร
คลองทาใหญกวาง 17 เมตร ยาว 40 เมตร ลึก 3.5 เมตร
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนา 28 ลําดับที่ 1
- ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล
(แผนงานการพาณิชย์)
2) โครงการขุดลอดสระพักตะกอนและกําจัดวัชพืชโรงกรองน้ํา
ทวดทอง จํานวน 450,700 บาท
เพื่อจายเปนคาขุดลอกสระพักตะกอนพื้นที่ 2,922 ตร.ม. ความลึก
เฉลี่ย 2.8 เมตร โรงกรองน้ําทวดทอง
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม
ฉบับที่ 3 หนา 29 ลําดับที่ 2
- ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล
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(แผนงานการพาณิชย์) 
3) โครงการปรับปรุงทอเมนจายน้ําประปาพรอมประสาน
มาตรวัดน้ํา ซอยพืชผา จํานวน 1,165,800 บาท
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงทอเมนจายน้ําเดิมและประสาน
มาตรวัดน้ําเขากับทอเมนจายน้ําใหม ทอ PVC เสนผาศูนย์กลาง
100 มม. ชั้น 13.5 ความยาวไมนอยกวา 1,168 เมตร 
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม
ฉบับที่ 3 หนาที่ 29 ลําดับที่ 3
- ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล
(แผนงานการพาณิชย์)
4) โครงการปรับปรุงทอเมนจายน้ําประปาพรอมประสาน
มาตรวัดน้ํา ซอยชลธิชา จํานวน 1,019,700 บาท
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงทอเมนจายน้ําเดิมและประสาน
มาตรวัดน้ําเขากับทอเมนจายน้ําใหม ทอ PVC เสนผาศูนย์กลาง
100 มม. ชั้น 13.5 ความยาวไมนอยกวา 1,146 เมตร
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม
ฉบับที่ 3 หนาที่ 29 ลําดับที่ 4 
- ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล
(แผนงานการพาณิชย์)
5) โครงการปรับปรุงทอเมนจายน้ําประปาพรอมประสาน
มาตรวัดน้ํา ซอยประตูขาว 2 จํานวน 1,033,300 บาท
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงยกเลิกทอเมนจายน้ําเดิมและประสาน
มาตรวัดน้ําเขากับทอเมนจายน้ําใหม ทอ PVC เสนผาศูนย์กลาง
100 มม. ชั้น 13.5 ความยาวไมนอยกวา 1,166 เมตร 
- โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม
ฉบับที่ 3 หนาที่ 31 ลําดับที่ 6
- ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล
(แผนงานการพาณิชย์)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชดเชยคางานกอสรางของสํานักการประปา ฯลฯ
(แผนงานการพาณิชย์)
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งบรายจ่ายอื่น  เป็นเงิน 10,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 10,000 บาท
รายจายอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนรายจายตาง ๆ ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดใด
หมวดหนึ่ง   
(แผนงานการพาณิชย์)
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ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช



ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 81,452,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 48,452,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานํา จํานวน 42,000,000 บาท

โดยคํานวณจากยอดเงินรับจํานําของปที่ผานมาเปนเกณฑ

กําไรจากการจําหนายทรัพยหลุดจํานํา จํานวน 6,300,000 บาท

โดยคํานวณจากการจําหนายทรัพยหลุดในปที่ผานมาเปนเกณฑ

ดอกเบี้ย รวม 150,000 บาท

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 150,000 บาท

โดยคํานวณจากยอดเงินฝากธนาคารในปที่ผานมาเปนเกณฑ

รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 2,000 บาท

เปนรายได้เบ็ดเตล็ดตาง ๆ ที่ไมเข้าลักษณะรายรับหมวดอื่น ๆ

รายได้อื่น  เป็นเงิน 33,000,000 บาท
เงินทํานุบํารุงท้องถิ่น ร้อยละ 30 จํานวน 9,900,000 บาท

เงินทํานุบํารุงท้องถิ่น ร้อยละ 30 ของกําไรสุทธิ

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล ร้อยละ 50 จํานวน 16,500,000 บาท

เงินสมทบทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล ร้อยละ 50 ของ
กําไรสุทธิ

บําเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 จํานวน 6,600,000 บาท

เงินบําเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 ของกําไรสุทธิ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาล

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  59,551,000 บาท แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 17,805,000 บาท

งบกลาง รวม 17,805,000 บาท
คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 17,000,000 บาท

1) เพื่อจายเป็นคาดอกเบี้ยเงินกู้ (ก.บ.ท.) ตามสัญญาเลขที่
368/9/2562 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562 และคาดอกเบี้ย
เงินกู้ ก.บ.ท. และ ก.ส.ท. นอกสัญญาปีงบประมาณ 2566
2) เพื่อจายเป็นคาชําระดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคาร
และเงินกู้จากสถาบันการเงินหรือธนาคารพาณิชย์
(แผนงานงบกลาง)

เงินชวยเหลือเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดอกเบี้ยเงินยืมสะสมเทศบาลในกรณีที่
สถานธนานุบาลยืมเงินสะสมของเทศบาลฯ มาเป็น
ทุนหมุนเวียนรับจํานํา และไมสามารถสงใช้เงินยืม
ในปีงบประมาณที่ยืมได้
(แผนงานงบกลาง) 

รายจายตามข้อผูกพัน รวม 800,000 บาท

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงาน
สถานธนานุบาลในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ปีที่ลวงมา ตามที่
สํานักงาน จ.ส.ท. กําหนดไว้ในแตละปี
(แผนงานงบกลาง) 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาล

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช   จังหวัดนครศรีธรรมราช
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งบบุคลากร  เป็นเงิน 4,405,000 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 4,405,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างและเงินปรับปรุงคาจ้างประจําปีของพนักงาน
สถานธนานุบาล ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. กําหนด
(แผนงานการพาณิชย์)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนนอกเหนือจากคาจ้าง คาตอบแทน
เพิ่ม 2%, 4%, 6%, 8% ของพนักงานสถานธนานุบาล
ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. วาด้วยการเบิกจาย
เงินคาตอบแทนนอกเหนือคาจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล
(แผนงานการพาณิชย์)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสถานธนานุบาล ตาม
ระเบียบที่สํานักงาน จ.ส.ท. กําหนด
(แผนงานการพาณิชย์)

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 4,140,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 2,220,000 บาท

คาเชาบ้าน จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้พนักงานสถานธนานุบาลที่โอน
(ย้าย) มาจากที่อื่น และพนักงานที่มีสิทธิเบิกคาเชาบ้าน
ได้ตามระเบียบของสํานักงาน จ.ส.ท. กําหนด
(แผนงานการพาณิชย์) 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงาน
สถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ สํานักงาน
จ.ส.ท. กําหนด
(แผนงานการพาณิชย์)
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เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารักษาพยาบาลพนักงานสถานธนานุบาล
และบุคคลในครอบครัวที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
ของสํานักงาน จ.ส.ท. กําหนด
(แผนงานการพาณิชย์)

เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ จํานวน 650,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสําหรับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ตรวจการ
สถานธนานุบาล ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรีฯ
ผู้ตรวจการสถานธนานุบาล คาตรวจทรัพย์รับจํานําที่เก็บรักษา
ไว้ของสถานธนานุบาล คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ และอื่น ๆ ฯลฯ ตามระเบียบสํานักงาน
จ.ส.ท. กําหนด
(แผนงานการพาณิชย์)

เงินสมทบเงินสะสม จํานวน 420,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้กับพนักงาน
สถานธนานุบาล ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.กําหนด
(แผนงานการพาณิชย์)

คาอาหาร จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารประจําวันทําการให้พนักงาน
สถานธนานุบาล และพนักงานที่ได้รับแตงตั้งให้ปฏิบัติงาน
แทนพนักงานสถานธนานุบาลเป็นการชั่วคราว ที่มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบที่สํานักงาน จ.ส.ท.กําหนด
(แผนงานการพาณิชย์) 

คาเบี้ยเลี้ยงจําหนายทรัพย์หลุด จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงให้แกกรรมการและพนักงาน
สถานธนานุบาล ผู้ดําเนินการจําหนายทรัพย์หลุดจํานํา
ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. กําหนด
(แผนงานการพาณิชย์)

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
สถานธนานุบาล ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.กําหนด
(แผนงานการพาณิชย์)
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คาตอบแทนพิเศษ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาล
ผู้ที่ได้รับคาจ้างขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของตําแหนงตามระเบียบ
ของสํานักงาน จ.ส.ท. กําหนด
(แผนงานการพาณิชย์)

ค่าใช้สอย รวม 1,143,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รวม 413,000 บาท

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 268,000 บาท

1. คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาโฆษณาและเผยแพร เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพรขาวทางวิทยุ กระจายเสียง และอื่น ๆ ฯลฯ
(แผนงานการพาณิชย์)   
2. คาถายเอกสาร จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร เชน ถายเอกสารเกี่ยวกับงาน
ของสถานธนานุบาลฯ
(แผนงานการพาณิชย์)
3. คาจ้างเหมาบริการ 
เพื่อจายเป็น
1) คาจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทําการอยางใดอยางหนึ่ง
ให้สถานธนานุบาล เชน กําจัดปลวก และอื่น ๆ ฯลฯ
จํานวน 65,000 บาท
2) คาเชาเครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมระบบงาน
สถานธนานุบาล ตามรายการและรายละเอียด
ของสถานธนานุบาลกําหนด จํานวน 185,000  บาท
(แผนงานการพาณิชย์)

คาธรรมเนียมใบอนุญาต จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมตอใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานํา
ตามกฏหมาย
(แผนงานการพาณิชย์)
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คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมตาง ๆ ของสถานธนานุบาล
เชน คาอากรแสตมป ในการจัดทําสัญญาเงินกู้
คา พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ และรถยนต์สวนกลาง
และอื่น ๆ ฯลฯ
(แผนงานการพาณิชย์)

คาเบี้ยประกันอัคคีภัย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประกันภัย หรืออัคคีภัยอาคารและทรัพย์สิน
ของสถานธนานุบาล คาประกันภัยรถยนต์สวนกลาง
ของสถานธนานุบาล และอื่น ๆ ฯลฯ
(แผนงานการพาณิชย์)

คาปรับปรุงและรักษาโปรแกรม จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงและรักษาโปรแกรมระบบรับจํานํา
ของสถานธนานุบาล
(แผนงานการพาณิชย์)

คาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาภาษีโรงเรือนและที่ดินของสถานธนานุบาล
ให้สํานักงานเทศบาล 
(แผนงานการพาณิชย์)

คาวารสาร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับวารสาร และสิ่งตีพิมพ์ตาง ๆ เชน
คาหนังสือพิมพ์ และอื่น ๆ ฯลฯ
(แผนงานการพาณิชย์)

คาสอบบัญชี จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายสําหรับคาตรวจสอบบัญชีงบการเงินและรับรองงบการเงิน
ประจําปีของสถานธนานุบาล
(แผนงานการพาณิชย์)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรองเจ้าหน้าที่และผู้ที่มาเยี่ยมหรือตรวจการ
ปฏิบัติงานของสถานธนานุบาล และคาใช้จายในการจัดงาน
วันที่ระลึกการกอตั้งสถานธนานุบาล และเพื่อรับรองลูกค้า
ผู้มาใช้บริการ เชน คาน้ําดื่ม คาลูกอม กาแฟ โอวัลติน
และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการจัดกิจกรรม ฯลฯ
(แผนงานการพาณิชย์)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

รวม 350,000 บาท

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 350,000 บาท

1. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง
คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนตาง ๆ และคาใช้จายอื่น
ที่จําเป็น ฯลฯ ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. กําหนด 
(แผนงานการพาณิชย์)
2. คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียนในการฝกอบรม
และสัมมนาให้แกพนักงานสถานธนานุบาล ตามระเบียบ
สํานักงาน จ.ส.ท. กําหนด 
(แผนงานการพาณิชย์)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม รวม 330,000 บาท

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ตาง ๆ
ของสถานธนานุบาล เชน กล้องวงจรปิด เครื่องปรับอากาศ
และอื่นๆ ฯลฯ 
(แผนงานการพาณิชย์)

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน
ทรัพย์หลุดจํานํา รถยนต์สวนกลางของสถานธนานุบาล
และอื่น ๆ ฯลฯ 
(แผนงานการพาณิชย์)
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คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมสิ่งกอสร้างอื่น ๆ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมสิ่งกอสร้างตัวอาคาร
ของสถานธนานุบาล และอื่น ๆ ฯลฯ 
(แผนงานการพาณิชย์)

ค่าวัสดุ รวม 500,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุ และอุปกรณ์ตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน
ของสถานธนานุบาล เชน ตั๋วรับจํานํา ใบเสร็จดอกเบี้ย
ใบเสร็จทรัพย์หลุด เครื่องเขียน กระดาษตอเนื่องสําหรับ
พิมพ์รายงานตาง ๆ และอื่น ๆ ฯลฯ
(แผนงานการพาณิชย์)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอดไฟฟ้า
สายไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้า และอื่น ๆ ฯลฯ
(แผนงานการพาณิชย์) 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน ไม้กวาด ไม้ถูพื้น
ผงซักฟอก ถังขยะ แก้วน้ํา และอื่น ๆ ฯลฯ 
(แผนงานการพาณิชย์)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้างในการบํารุงรักษาหรือซอมแซม
อาคาร และทรัพย์สินตาง ๆ ของสถานธนานุบาล เชน ปูน
อิฐ ทราย สี และอื่น ๆ ฯลฯ
(แผนงานการพาณิชย์) 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก
ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน และอื่น ๆ ฯลฯ
(แผนงานการพาณิชย์)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นชนิดตาง ๆ เชน น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง แก๊ส และอื่น ๆ ฯลฯ 
(แผนงานการพาณิชย์)

วันที่พิมพ์ : 25/8/2565  19:19:04 หน้า : 7/9



วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เชน
แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ ถุงมือ น้ํายาตาง ๆ ฯลฯ 
(แผนการการพาณิชย์)

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร เชน ปุ๋ย อุปกรณ์ในการ
ขยายพันธุ์พืช ต้นไม้ และอื่น ๆ ฯลฯ 
(แผนงานการพาณิชย์)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร และจัดซื้อวัสดุตาง ๆ
ในการเขียนป้ายประกาศเกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล เชน
บอร์ด ป้ายไวนิล และวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ
(แผนงานการพาณิชย์)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ตาง ๆ เชน ผ้าหมึก
เข็มเครื่องพิมพ์ ตลับผงหมึก และอื่น ๆ ฯลฯ 
(แผนงานการพาณิชย์)

วัสดุอื่น จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุตาง ๆ ที่ไมได้ระบุไว้ในประเภทใด
ประเภทหนึ่ง ให้เบิกจายได้ในประเภทนี้
(แผนงานการพาณิชย์)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 277,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของสถานธนานุบาล
(แผนงานการพาณิชย์)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาหรือคาน้ําบาดาลของสถานธนานุบาล
(แผนงานการพาณิชย์)

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล
(แผนงานการพาณิชย์)
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คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดวงตราไปรษณีย์ คาจัดสงเอกสาร หนังสือราชการ
ตาง ๆ ทางไปรษณีย์ เชน แสตมป คาโทรเลข คาจัดสงเอกสาร
และอื่น ๆ ฯลฯ
(แผนงานการพาณิชย์)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ต
และคาสื่อสารอื่น ๆ รวมทั้งคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
โทรคมนาคมของสถานธนานุบาล ฯลฯ
(แผนงานการพาณิชย์)

งบรายจ่ายอื่น  เป็นเงิน 33,201,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 33,201,000 บาท

คาใช้จายฝายอํานวยการ จํานวน 201,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายฝายอํานวยการให้แกสํานักงาน จ.ส.ท.
ตามที่กําหนดให้ตั้งในแตละปี
(แผนงานการพาณิชย์) 

เงินทํานุบํารุงท้องถิ่น ร้อยละ 30 จํานวน 9,900,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินทํานุบํารุงท้องถิ่นให้แกเทศบาล
(แผนงานการพาณิชย์)

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล ร้อยละ 50 จํานวน 16,500,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินทุนดําเนินการให้แกสถานธนานุบาล
(แผนงานการพาณิชย์)

บําเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 จํานวน 6,600,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินรางวัลให้กับพนักงานสถานธนานุบาล
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของเทศบาล จังหวัด
และสํานักงาน จ.ส.ท.
(แผนงานการพาณิชย์)
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