
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เทศบัญญัต ิ
 
 

เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
 

ของ 
เทศบาลต าบลนครชุม  

อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  จังหวัดก าแพงเพชร 
 

 
 
 
 
 
 
 



เทศบาลตําบลนครชุม

เขต/อําเภอ เมืองกําแพงเพชร    จังหวัดกําแพงเพชร

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

999 หมู่ที 6  ซอย-  ถนนพหลโยธิน  แขวง/ตําบล นครชุม
  เขต/อําเภอ เมืองกําแพงเพชร  จังหวัดกําแพงเพชร  62000

พืนที 3.50 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 7,017 คน

ชาย 3,292 คน

หญิง 3,725 คน

ข้อมูล ณ วันที 20 พฤศจิกายน 2561



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตําบลนครชุม

อําเภอเมืองกําแพงเพชร  จังหวัดกําแพงเพชร



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลนครชุม

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลนครชุม จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบล
นครชุมอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลนครชุมจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการ
คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 54,296,802.09 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 38,132,198.84 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 16,152,592.59 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 11 โครงการ รวม 994,031.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 9 โครงการ รวม 4,848,570.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จํานวน 62,216,780.63 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 2,860,082.00 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 1,857,985.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 746,885.54 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 175,330.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 30,144,043.09 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 26,432,455.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 1,870,380.58 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 53,017,857.74 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 11,456,500.28 บาท

งบบุคลากร จํานวน 17,423,113.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 16,238,351.46 บาท

งบลงทุน จํานวน 5,698,893.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 68,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,133,000.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 1,870,380.58 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 765,041.66 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลนครชุม
อําเภอเมืองกําแพงเพชร  จังหวัดกําแพงเพชร

รายรับจริง ปี  2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 2,626,963.00 2,470,000.00 2,610,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 2,364,716.20 1,603,100.00 1,662,590.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 640,378.87 616,000.00 641,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 227,022.00 265,000.00 165,000.00

หมวดรายได้จากทุน 76,700.00 12,900.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 5,935,780.07 4,967,000.00 5,078,590.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 28,689,082.56 26,233,000.00 27,850,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 28,689,082.56 26,233,000.00 27,850,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 15,168,759.00 28,350,000.00 28,350,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 15,168,759.00 28,350,000.00 28,350,000.00

รวม 49,793,621.63 59,550,000.00 61,278,590.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 1,236,549.19 13,831,300.00 13,887,300.00

งบบุคลากร 18,069,073.00 21,125,000.00 21,408,020.00

งบดําเนินงาน 16,261,883.81 17,591,390.00 18,642,806.00

งบลงทุน 10,670,935.00 4,742,000.00 4,904,300.00

งบรายจ่ายอืน 50,000.00 50,000.00 50,000.00

งบเงินอุดหนุน 2,474,560.98 2,202,500.00 2,386,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 48,763,001.98 59,542,190.00 61,278,426.00

รวม 48,763,001.98 59,542,190.00 61,278,426.00



ส่วนที 2

เทศบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตําบลนครชุม

อําเภอเมืองกําแพงเพชร  จังหวัดกําแพงเพชร





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลตําบลนครชุม

อําเภอเมืองกําแพงเพชร  จังหวัดกําแพงเพชร

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 13,922,920

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,054,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 11,302,826

แผนงานสาธารณสุข 10,331,120

แผนงานเคหะและชุมชน 5,466,180

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 703,880

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 500,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,110,200

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 13,887,300

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 61,278,426





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 8,144,920 2,405,800 10,550,720

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 0 2,848,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,296,600 2,405,800 7,702,400

งบดําเนินงาน 2,622,000 574,000 3,196,000

    ค่าตอบแทน 257,000 146,000 403,000

    ค่าใช้สอย 920,000 210,000 1,130,000

    ค่าวัสดุ 640,000 170,000 810,000

    ค่าสาธารณูปโภค 805,000 48,000 853,000

งบลงทุน 101,000 55,200 156,200

    ค่าครุภัณฑ์ 101,000 55,200 156,200

งบเงินอุดหนุน 20,000 0 20,000

    เงินอุดหนุน 20,000 0 20,000

                                             รวม 10,887,920 3,035,000 13,922,920

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 100,000 954,000 1,054,000

    ค่าใช้สอย 0 954,000 954,000

    ค่าวัสดุ 100,000 0 100,000

                                             รวม 100,000 954,000 1,054,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลนครชุม

อําเภอเมืองกําแพงเพชร  จังหวัดกําแพงเพชร



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม

งบบุคลากร 1,561,200 3,908,300 0 5,469,500

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,561,200 3,908,300 0 5,469,500

งบดําเนินงาน 827,000 2,570,326 20,000 3,417,326

    ค่าตอบแทน 142,000 0 0 142,000

    ค่าใช้สอย 370,000 1,211,800 20,000 1,601,800

    ค่าวัสดุ 75,000 1,358,526 0 1,433,526

    ค่าสาธารณูปโภค 240,000 0 0 240,000

งบลงทุน 0 280,000 0 280,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 30,000 0 30,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 250,000 0 250,000

งบเงินอุดหนุน 0 2,136,000 0 2,136,000

    เงินอุดหนุน 0 2,136,000 0 2,136,000

                                             รวม 2,388,200 8,894,626 20,000 11,302,826

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม

งบบุคลากร 2,828,520 0 2,828,520

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,828,520 0 2,828,520

งบดําเนินงาน 7,086,600 130,000 7,216,600

    ค่าตอบแทน 109,600 0 109,600

    ค่าใช้สอย 5,662,000 0 5,662,000

    ค่าวัสดุ 1,255,000 130,000 1,385,000

    ค่าสาธารณูปโภค 60,000 0 60,000

งบลงทุน 216,000 20,000 236,000

    ค่าครุภัณฑ์ 216,000 20,000 236,000

งบรายจ่ายอืน 0 50,000 50,000

    รายจ่ายอืน 0 50,000 50,000

                                             รวม 10,131,120 200,000 10,331,120



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน รวม

งบบุคลากร 2,559,280 2,559,280

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,559,280 2,559,280

งบดําเนินงาน 2,785,000 2,785,000

    ค่าตอบแทน 185,000 185,000

    ค่าใช้สอย 1,440,000 1,440,000

    ค่าวัสดุ 1,160,000 1,160,000

งบลงทุน 121,900 121,900

    ค่าครุภัณฑ์ 121,900 121,900

                                             รวม 5,466,180 5,466,180

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 503,880 503,880

    ค่าใช้สอย 503,880 503,880

งบเงินอุดหนุน 200,000 200,000

    เงินอุดหนุน 200,000 200,000

                                             รวม 703,880 703,880

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 220,000 250,000 470,000

    ค่าใช้สอย 220,000 250,000 470,000

งบเงินอุดหนุน 0 30,000 30,000

    เงินอุดหนุน 0 30,000 30,000

                                             รวม 220,000 280,000 500,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน

ฐาน รวม

งบลงทุน 4,110,200 4,110,200

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 4,110,200 4,110,200

                                             รวม 4,110,200 4,110,200



แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 13,887,300 13,887,300

    งบกลาง 13,887,300 13,887,300

                                             รวม 13,887,300 13,887,300



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 13,922,920

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,054,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 11,302,826

แผนงานสาธารณสุข 10,331,120

แผนงานเคหะและชุมชน 5,466,180

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 703,880

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 500,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,110,200

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 13,887,300

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 61,278,426

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของ
สภาเทศบาลตําบลนครชุม และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดกําแพงเพชร

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นีเรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแต่วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจํานวนรวมทังสิน 61,278,426 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
61,278,426 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้ปลัดเทศบาลตําบลนครชุม ปฏิบัติหน้าที นายกเทศมนตรีตําบลนครชุมปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตําบล

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลนครชุม
อําเภอเมืองกําแพงเพชร  จังหวัดกําแพงเพชร



ข้อ 7. ให้ปลัดเทศบาลตําบลนครชุม ปฏิบัติหน้าที นายกเทศมนตรีตําบลนครชุมมีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี

ประกาศ ณ วันที ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นางสาวพันธ์นิภา  เมฆสินธุ์)

ตําแหน่ง ปลัดเทศบาลตําบลนครชุม ปฏิบัติหน้าที นายกเทศมนตรีตําบล
นครชุม

เห็นชอบ

(ลงนาม)..................................................

(นายธานี ธัญญาโภชน์)

ตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกําแพงเพชร



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลนครชุม
อําเภอ เมืองกําแพงเพชร  จังหวัดกําแพงเพชร

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 0.00 1,960,807.50 1,720,000.00 19.19 % 2,050,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 0.00 0.00 56,466.50 50,000.00 0.00 % 50,000.00

     ภาษีป้าย 0.00 0.00 609,689.00 700,000.00 -27.14 % 510,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 0.00 2,626,963.00 2,470,000.00 2,610,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 3,453.20 3,300.00 -3.03 % 3,200.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 8,207.00 3,800.00 -31.58 % 2,600.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 0.00 481,210.00 410,000.00 0.00 % 410,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล 0.00 0.00 123,265.00 120,000.00 -58.33 % 50,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 0.00 0.00 12,500.00 13,800.00 -18.12 % 11,300.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการตังสุสานและฌาปนสถาน 0.00 0.00 26,600.00 22,000.00 18.18 % 26,000.00
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพือการโฆษณา 0.00 0.00 600.00 500.00 -40.00 % 300.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร 0.00 0.00 4,400.00 1,000.00 220.00 % 3,200.00

     ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายทีดินมาตรา 9 0.00 0.00 0.00 500.00 188.00 % 1,440.00
     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง
แวดล้อมแห่งชาติ 0.00 0.00 77,600.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 0.00 1,100.00 2,000.00 -67.50 % 650.00

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 3,300.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 1,502,100.00 850,000.00 17.65 % 1,000,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน 0.00 0.00 180.00 200.00 100.00 % 400.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 46,136.00 30,000.00 -98.33 % 500.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 0.00 0.00 0.00 77,000.00 1.56 % 78,200.00

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ 0.00 0.00 43,300.00 45,000.00 -11.11 % 40,000.00

     ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00 -50.00 % 4,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 750.00 2,000.00 -75.00 % 500.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง 0.00 0.00 8,915.00 9,000.00 -22.22 % 7,000.00

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 0.00 0.00 16,400.00 5,000.00 300.00 % 20,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 0.00 2,364,716.20 1,603,100.00 1,662,590.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที 0.00 0.00 1,400.00 1,000.00 2,500.00 % 26,000.00

     ดอกเบีย 0.00 0.00 638,978.87 615,000.00 0.00 % 615,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 0.00 640,378.87 616,000.00 641,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 0.00 107,700.00 115,000.00 0.00 % 115,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 0.00 119,322.00 150,000.00 -66.67 % 50,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 227,022.00 265,000.00 165,000.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 76,700.00 12,900.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 76,700.00 12,900.00 0.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 0.00 641,217.46 600,000.00 0.00 % 600,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 0.00 18,012,824.23 16,500,000.00 3.03 % 17,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 0.00 3,316,816.27 2,800,000.00 3.57 % 2,900,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 24,900.0
0 % 250,000.00

     ภาษีสุรา 0.00 0.00 1,460,590.69 1,300,000.00 3.85 % 1,350,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 0.00 3,141,742.56 2,500,000.00 28.00 % 3,200,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 0.00 52,602.76 32,000.00 56.25 % 50,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 0.00 842,688.59 1,200,000.00 0.00 % 1,200,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 0.00 0.00 1,220,600.00 1,300,000.00 0.00 % 1,300,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 0.00 28,689,082.56 26,233,000.00 27,850,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 0.00 15,168,759.00 28,350,000.00 0.00 % 28,350,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 0.00 15,168,759.00 28,350,000.00 28,350,000.00

รวมทุกหมวด 0.00 0.00 49,793,621.63 59,550,000.00 61,278,590.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลนครชุม

อําเภอเมืองกําแพงเพชร  จังหวัดกําแพงเพชร

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 61,278,590   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 2,610,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 2,050,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน  จํานวน 2,050,000 บาท
ประมาณการเพิมขึนจากปีทีผ่านมา 330,000 บาท เนืองจากสถิติการจัด
เก็บภาษีโรงเรืือนและทีดินในปีทีผ่านมาเพิมขึน
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 50,000 บาท
ภาษีบํารุงท้องที  จํานวน 50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ภาษีป้าย จํานวน 510,000 บาท
ภาษีป้าย  จํานวน  510,000 บาท
ประมาณการลดลงจากปีทีผ่านมา 190,000 บาท เนืองจากสถิติการจัดเก็บ
ภาษีป้ายในปีทีผ่านมาลดลง
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,662,590 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 3,200 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา  จํานวน 3,200 บาท
ประมาณการลดลงจากปีทีผ่านมา 100 บาท เนืองจากสถิติการจัดเก็บค่า
ธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา ในปีทีผ่านมาลดลง
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,600 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร  จํานวน  2,600  บาท
ประมาณการลดลงจากปีทีผ่านมา 1,200 บาท เนืองจากสถิติการจัดเก็บค่า
ธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร ในปีทีผ่านมาลดลง
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 410,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย  จํานวน 410,000  บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล จํานวน 50,000 บาท
ธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล  จํานวน  50,000  บาท
ประมาณการลดลงจากปีทีผ่านมา 70,000 บาท เนืองจากสถิติการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล  ในปีทีผ่านมาลดลง
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

จํานวน 11,300 บาท

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร  จํานวน 11,300  บาท
ประมาณการลดลงจากปีทีผ่านมา 2,500 บาท เนืองจากสถิติการจัดเก็บค่า
ธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจําหน่ายอาหารหรือ
สะสมอาหาร  ในปีทีผ่านมาลดลง
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ค่าธรรมเนียมเกียวกับการตังสุสานและฌาปนสถาน จํานวน 26,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการตังสุสานและฌาปนสถาน  จํานวน  26,000
 บาท 
ประมาณการเพิมขึนจากปีทีผ่านมา 4,000 บาท เนืองจากสถิติการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการตังสุสานและฌาปนสถาน ในปีทีผ่านมาเพิมขึน
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือการโฆษณา จํานวน 300 บาท
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือการ
โฆษณา  จํานวน  300  บาท
ประมาณการลดลงจากปีทีผ่านมา 200 บาท เนืองจากสถิติการจัดเก็บค่า
ธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือการโฆษณา ใน
ปีทีผ่านมาลดลง
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 3,200 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร  จํานวน 3,200 บาท
ประมาณการเพิมขึนจากปีทีผ่านมา 2,200 บาท เนืองจากสถิติการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร  ในปีทีผ่านมาเพิมขึน
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายทีดินมาตรา 9 จํานวน 1,440 บาท
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายทีดินมาตรา 9  จํานวน 1,440 บาท
ประมาณการเพิมขึนจากปีทีผ่านมา 940 บาท เนืองจากสถิติการจัดเก็บค่า
ธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายทีดินมาตรา 9 ในปีทีผ่านมาเพิมขึน
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 650 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์  จํานวน 650 บาท
ประมาณการลดลงจากปีทีผ่านมา 1,350  บาท เนืองจากสถิติการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์  ในปีทีผ่านมาลดลง
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 3,300 บาท
ค่าธรรมเนียมอืนๆ  จํานวน 3,300  บาท
ประมาณการตังรับไว้ เนืองจากมีการจัดเก็บได้ในปีทีผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 1,000,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก  จํานวน 1,000,000 บาท
ประมาณการเพิมขึน จากปีทีผ่านมา 150,000 บาท เนืองจากสถิติการรับ
เงินจากค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก ในปีทีผ่านมาเพิมขึน
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน จํานวน 400 บาท
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน จํานวน 400  บาท
ประมาณการเพิมขึนจากปีทีผ่านมา 200 บาท เนืองจากสถิติการจัดเก็บค่า
ปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน ในปีทีผ่านมาเพิมขึน
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 500 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา  จํานวน 500  บาท
ประมาณการลดลงจากปีทีผ่านมา 29,500 บาท เนืองจากสถิติการจัดเก็บ
ค่าปรับการผิดสัญญา  ในปีทีผ่านมาลดลง
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 78,200 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ  จํานวน 78,200  บาท
ประมาณการเพิมขึนจากปีทีผ่านมา 1,200 บาท เนืองจากสถิติการจัดเก็บ
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในปี
ทีผ่านมาเพิมขึน
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ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ จํานวน 40,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ  จํานวน 40,000 บาท
ประมาณการลดลงจากปีทีผ่านมา 5,000 บาท เนืองจากสถิติการจัดเก็บค่า
ใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ ในปีทีผ่านมาลดลง
ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน จํานวน 4,000 บาท
ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน  จํานวน  4,000 บาท
ประมาณการลดลงจากปีทีผ่านมา 4,000 บาท เนืองจากสถิติการจัดเก็บค่า
ใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน ในปีทีผ่านมาลดลง
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร  จํานวน 500  บาท
ประมาณการลดลงจากปีทีผ่านมา 1,500 บาท เนืองจากสถิติการจัดเก็บค่า
ใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร ในปีทีผ่านมาลดลง
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง จํานวน 7,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง  จํานวน 7,000
  บาท
ประมาณการลดลงจากปีทีผ่านมา 2,000 บาท เนืองจากสถิติการจัดเก็บค่า
ใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง ในปีทีผ่านมาลดลง
ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 20,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอืน ๆ  จํานวน  20,000  บาท
ประมาณการเพิมขึนจากปีทีผ่านมา 15,000 บาท เนืองจากสถิติการจัด
เก็บค่าใบอนุญาตอืนๆ ในปีทีผ่านมาเพิมขึน
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 641,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที จํานวน 26,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที  จํานวน  26,000 บาท
ประมาณการเพิมขึนจากปีทีผ่านมา 25,000 บาท เนืองจากสถิติการจัด
เก็บค่าเช่าหรือบริการสถานที ในปีทีผ่านมาเพิมขึน
ดอกเบีย จํานวน 615,000 บาท
ดอกเบีย  จํานวน  615,000  บาท
ประมาณการเท่ากับปีทีผ่านมา
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 165,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 115,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน  จํานวน  115,000  บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 50,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ  จํานวน 50,000  บาท
ประมาณการลดลงจากปีทีผ่านมา 100,000 บาท เนืองจากสถิติการจัดเก็บ
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ ในปีทีผ่านมาลดลง

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 27,850,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 600,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน  จํานวน 600,000  บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 17,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ  จํานวน  17,000,000  บาท
ประมาณการไว้เพิมขึนจากปีทีผ่านมา  500,000  บาท  เนืองจากสถิติ
การได้รับภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ ในปีทีผ่านมาเพิมขึน
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ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,900,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ ฯ  จํานวน 2,900,000  บาท
ประมาณการไว้เพิมขึนจากปีทีผ่านมา  100,000  บาท  เนืองจากสถิติ
การได้รับภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ ในปีทีผ่านมาเพิมขึน
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 250,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ  จํานวน  250,000  บาท
ประมาณการไว้เพิมขึนจากปีทีผ่านมา  249,000  บาท  เนืองจากสถิติ
การได้รับภาษีธุรกิจเฉพาะ  ในปีทีผ่านมาเพิมขึน
ภาษีสุรา จํานวน 1,350,000 บาท
ภาษีสุรา  จํานวน  1,350,000  บาท
ประมาณการไว้เพิมขึนจากปีทีผ่านมา  50,000  บาท  เนืองจากสถิติการ
ได้รับภาษีสุรา ในปีทีผ่านมาเพิมขึน
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,200,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต  จํานวน  3,200,000  บาท
ประมาณการไว้เพิมขึนจากปีทีผ่านมา  700,000  บาท  เนืองจากสถิติ
การได้รับภาษีสรรพสามิต  ในปีทีผ่านมาเพิมขึน
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 50,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่  จํานวน  50,000  บาท
ประมาณการไว้เพิมขึนจากปีทีผ่านมา  18,000  บาท  เนืองจากสถิติการ
ได้รับเงินค่าภาคหลวงแร่  ในปีทีผ่านมาเพิมขึน
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 1,200,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม  จํานวน  1,200,000  บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 1,300,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ทีดิน  จํานวน  1,300,000  บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 28,350,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 28,350,000 บาท

เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา  จํานวน  28,350,000  บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 0 0 725,760 241,920 200 % 725,760

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 0 0 180,000 60,000 200 % 180,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0 0 180,000 60,000 200 % 180,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 0 0 207,360 69,120 200 % 207,360

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 0 0 1,434,240 1,434,240 8.43 % 1,555,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0 0 2,727,360 1,865,280 2,848,320

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 2,842,650 2,697,044 7.53 % 2,900,200

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 124,600 146,684 3.08 % 151,200

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 160,500 164,684 2.74 % 169,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0 0 615,690 532,364 -21.01 % 420,500

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 0 0 11,490 4,400 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 1,546,545 1,527,115 4.12 % 1,590,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลนครชุม
อําเภอเมืองกําแพงเพชร    จังหวัดกําแพงเพชร
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 170,152 135,641 -51.71 % 65,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 5,471,627 5,207,932 5,296,600

รวมงบบุคลากร 0 0 8,198,987 7,073,212 8,144,920

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 1,519,000 -93.42 % 100,000

ค่าเบียประชุม 0 0 4,875 5,000 0 % 5,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 120,500 158,700 -39.51 % 96,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 2,000 4,000 50 % 6,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 127,375 1,686,700 257,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 328,605.27 411,000 -39.17 % 250,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 57,555 10,855 360.62 % 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 220,906 189,000 5.82 % 200,000

ค่าใช้จ่ายในงานราชพิธีและรัฐพิธี 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน และ   การประชา
สัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิ
และหน้าที และการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองในการเลือกตังสภาผู้แทนราษฎร 
หรือสมาชิกวุฒิสภา

0 0 0 0 100 % 150,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกียวกับ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน 0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการส่งเสริมคุณธรรม และ
จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล และพนักงานเทศบาล

0 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมคุณธรรม และ
จริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล และศึกษาดู
งาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561

0 0 0 0 100 % 100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 0 100 % 120,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 607,066.27 655,855 920,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 87,781 118,368 -15.52 % 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 39,995 40,000 0 % 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 0 100 % 380,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 38,150 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 49,840 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 215,766 228,368 640,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 0 650,778.99 750,000 -6.67 % 700,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0 0 3,727.88 20,913 -76.09 % 5,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 27,144.83 35,000 -42.86 % 20,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 18,007.1 20,000 0 % 20,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 0 94,333.67 123,000 -51.22 % 60,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 793,992.47 948,913 805,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

รวมงบดําเนินงาน 0 0 1,744,199.74 3,519,836 2,622,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการติดตังเครืองปรับอากาศชนิดตัง
พืนหรือแขวน บริเวณห้องชมรมผู้สูง
อายุเทศบาลตําบลนครชุม

0 0 30,000 0 0 % 0

โครงการติดตังเครืองปรับอากาศชนิดตัง
พืนหรือชนิดแขวน บริเวณหน้าห้องปลัด
เทศบาล

0 0 23,000 0 0 % 0

จัดซือเก้าอีสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 6,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือเครืองบันทึกเสียง 0 0 0 5,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับประมวลผล แบบที 2 จํานวน 3 
เครือง ของสํานักงานปลัดเทศบาล

0 0 0 87,000 -100 % 0

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผลแบบที 2 0 0 29,000 0 0 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวดํา แบบ Network แบบที 1 0 0 16,000 0 0 % 0

จัดซือเครืองมัลดิมีเดียโปรเจคเตอร์ 
ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI 
Lumens

0 0 0 0 100 % 33,000

จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 
AV 0 0 3,100 0 0 % 0

จัดซือจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 
ขนาดเส้นทแยงมุม 180 นิว 0 0 0 0 100 % 32,000

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที 2

0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 101,100 92,000 101,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการจัดทําซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
รัชกาลที 10 บริเวณหน้าสํานักงาน
เทศบาลตําบลนครชุม

0 0 0 200,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 200,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 101,100 292,000 101,000

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอืน 0 0 0 20,000 0

รวมงบรายจ่ายอืน 0 0 0 20,000 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 20,000 20,000 0 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 20,000 20,000 20,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 20,000 20,000 20,000

รวมงานบริหารทัวไป 0 0 10,064,286.74 10,925,048 10,887,920

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 1,791,660 1,739,300 9.96 % 1,912,600

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 0 100 % 68,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 69,000 78,000 32.31 % 103,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 256,816 235,827 21.28 % 286,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 38,770 39,900 -9.77 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 2,156,246 2,093,027 2,405,800

รวมงบบุคลากร 0 0 2,156,246 2,093,027 2,405,800

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 0 100 % 100,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 0 100 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 2,400 0 0 % 0

เงินช่วยเหลือบุตร 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 2,400 0 146,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 100 % 110,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 155,680 -100 % 0

ค่ามช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 54,732 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 54,732 155,680 210,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 55,379 70,000 0 % 70,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 39,900 30,000 0 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 47,800 64,000 -37.5 % 40,000

วัสดุอืน 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 143,079 164,000 170,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 0 0 100 % 15,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 0 0 0 100 % 33,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 0 48,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 200,211 319,680 574,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีผู้บริหาร 0 0 4,500 0 0 % 0

เก้าอีสํานักงาน 0 0 18,000 0 0 % 0

โครงการติดตังเครืองปรับอากาศชนิดตัง
พืนหรือแขวน บริเวณห้องคลัง 0 0 80,000 0 0 % 0

จัดซือโต๊ะทํางานอเนกประสงค์ 0 0 0 29,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซือรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 0 0 0 51,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ทีใช้ในสํานักงาน 
สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 0 0 0 0 100 % 44,000

เครืองพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา
สําหรับกระดาษขนาด A3 0 0 53,000 0 0 % 0

จัดซือคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที 2 0 0 0 58,000 -100 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) 0 0 0 0 100 % 3,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 0 0 0 0 100 % 7,900

สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบที 2 0 0 29,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 184,500 138,000 55,200

รวมงบลงทุน 0 0 184,500 138,000 55,200

รวมงานบริหารงานคลัง 0 0 2,540,957 2,550,707 3,035,000

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 0 0 12,605,243.74 13,475,755 13,922,920

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 0 0 21,600 32,800 -8.54 % 30,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 0 0 49,100 41,990 66.71 % 70,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 70,700 74,790 100,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 70,700 74,790 100,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0 70,700 74,790 100,000

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 0 0 465,840 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ 0 0 0 35,100 -100 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ เช่น เทศกาล
วันสงกรานต์ เทศกาลวันขึนปีใหม่

0 0 0 0 100 % 40,000

โครงการป้องกันและลดุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสําคัญ 0 0 37,280 0 0 % 0

โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (การควบคุมและระงับ
อัคคีภัย) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยภาย
ในเทศบาลตําบลนครชุม 0 0 0 557,000 -100 % 0

โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยภาย
ในเทศบาลตําบลนครชุม ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2561

0 0 0 0 100 % 864,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 503,120 592,100 954,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 503,120 592,100 954,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

จัดซือสายส่งนําดับเพลิง ขนาด 1.5 นิว 0 0 0 136,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 136,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 136,000 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0 0 503,120 728,100 954,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 573,820 802,890 1,054,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 2,111,415 536,100 180.02 % 1,501,200

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 67,200 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 0 100 % 60,000

เงินวิทยฐานะ 0 0 189,700 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 361,295 0 0 % 0

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 36,000 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 2,765,610 536,100 1,561,200

รวมงบบุคลากร 0 0 2,765,610 536,100 1,561,200

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 0 100 % 100,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 0 100 % 42,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 142,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 126,000 134,000 11.94 % 150,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 85,252 176,000 -31.82 % 120,000

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถาน
ศึกษา 0 0 20,000 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 1 
(คลองสวนหมาก)

0 0 12,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษา 0 0 0 21,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 243,252 331,000 370,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 40,000 40,000 -37.5 % 25,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 90,000 87,480 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 50,000 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 180,000 197,480 75,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 200,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 0 240,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 423,252 528,480 827,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือโซฟารับแขก โรงเรียนเทศบาล 1 
(คลองสวนหมาก) อาคารหลังใหม่ 0 0 0 9,000 -100 % 0

จัดซือโต๊ะประชุมสําหรับ 10 ทีนัง 
โรงเรียนเทศบาล 1 (คลองสวนหมาก) 
อาคารหลังใหม่

0 0 0 43,120 -100 % 0

จัดซือพัดลมเพดานโคจรพร้อมติดตัง 
โรงเรียนเทศบาล 1 (คลองสวนหมาก) 
อาคารหลังใหม่

0 0 0 48,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ครุภัณฑ์การศึกษา

จัดซือชันวางรองเท้านักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาล 1 (คลอง
สวนหมาก)

0 0 0 29,997 -100 % 0

จัดซือเตียงอนามัยสําหรับนักเรียน 0 0 40,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการติดตังกล้องวงจรปิด (CCTV) 
บริเวณโรงเรียนเทศบาล1 (คลองสวน
หมาก) แห่งใหม่

0 0 50,000 0 0 % 0

จัดซือกล้องวงจรปิดพร้อมติดตัง innekt 
ด้านหน้าโรงเรียนและรอบๆ โรงเรียน
เทศบาล 1 (คลองสวนหมาก) อาคารหลัง
ใหม่

0 0 0 40,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที 2 0 0 29,700 0 0 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED สี 
แบบ Network 0 0 16,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 135,700 170,117 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการติดตังถังเก็บนํา ขนาด 2000 
ลิตร 0 0 100,000 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
เทศบาล 1 (คลองสวนหมาก) แห่งใหม่ 0 0 0 287,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลนครชุม 0 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 100,000 337,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 235,700 507,117 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 459,060.98 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 459,060.98 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 459,060.98 0 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 0 0 3,883,622.98 1,571,697 2,388,200

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 2,721,676 6.79 % 2,906,400

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 67,200 0 % 67,200

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 193,200 0 % 193,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 313,980 105.33 % 644,700

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 40,380 139.72 % 96,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 3,336,436 3,908,300

รวมงบบุคลากร 0 0 0 3,336,436 3,908,300

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน
ตามรอยพระราชดําริ 0 0 0 0 100 % 150,000

โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเยาวชน 0 0 29,235 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิน 0 0 0 150,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 0 0 971,115 1,033,845 2.7 % 1,061,800

รวมค่าใช้สอย 0 0 1,000,350 1,183,845 1,211,800

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 0 100 % 90,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 0 0 1,129,933.94 1,217,000 4.23 % 1,268,526

รวมค่าวัสดุ 0 0 1,129,933.94 1,217,000 1,358,526

รวมงบดําเนินงาน 0 0 2,130,283.94 2,400,845 2,570,326

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซือตู้หนังสือประจําห้องสมุด
ของโรงเรียนเทศบาล 1 (คลองสวน
หมาก)

0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 30,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบของ
โรงเรียนเทศบาล 1 (คลองสวนหมาก)

0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการติดตังมุ้งลวดกันแมลงภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนครชุม 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 0 250,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 280,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 1,833,000 1,943,000 9.93 % 2,136,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 1,833,000 1,943,000 2,136,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 1,833,000 1,943,000 2,136,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0 0 3,963,283.94 7,680,281 8,894,626

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 20,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 20,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 0 0 0 0 20,000

รวมแผนงานการศึกษา 0 0 7,846,906.92 9,251,978 11,302,826

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 1,770,650 1,306,560 72.47 % 2,253,480

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 76,400 12,000 610 % 85,200

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 119,900 62,000 134.19 % 145,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 524,520 459,720 -30.94 % 317,460
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 67,200 47,160 -42.37 % 27,180

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 2,558,670 1,887,440 2,828,520

รวมงบบุคลากร 0 0 2,558,670 1,887,440 2,828,520

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 0 100 % 100,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 0 100 % 9,600

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 109,600

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 3,983,850 4,368,000 3.98 % 4,542,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าเดินทางไปราชกา 0 0 0 130,148 -100 % 0

ค่าเดินทางไปราชการ 0 0 30,360 0 100 % 100,000

โครงการ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟม
บรรจุอาหารในหน่วยงาน 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการควบคุมและกําจัดแมลงพาหะ
นําโรค (แมลงวัน,หนู,แมลงสาบ, ฯลฯ) 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการถนนปลอดถังขยะ 0 0 0 6,000 66.67 % 10,000

โครงการเฝ้าระวังคุณภาพนําใน
โรงเรียน 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคไข้หวัดนกและโรคติดต่อ
อืนๆ

0 0 0 70,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้
หวัดนกและโรคติดต่ออืนๆ 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการรณรงค์โรคเอดส์ในสถาน
ศึกษา 0 0 0 29,655 -100 % 0

โครงการรณรงค์ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา 0 0 9,500 9,950 -100 % 0

โครงการรณรงค์ลดโลกร้อนด้วยมือเรา 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการรณรงค์สร้างจิตสํานึกแก่นัก
เรียนและประชาชนในการแยกขยะมูล
ฝอยเพือลดปริมาณขยะ

0 0 0 29,990 0.03 % 30,000

โครงการรณรงค์สร้างจิตสํานึกแก่นัก
เรียนและประชาชนในการแยะขยะมูล
ฝอยเพือลดปริมาณขยะ

0 0 49,500 0 0 % 0

โครงการรณรงค์สร้างจิตสํานึกในการ
คัดแยกขยะจากครัวเรือน 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการรณรงค์สร้างจิตสํานึกมิให้ทิง
ขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูลในแหล่งนํา
สาธารณะ

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการรณรงค์ให้ความรู้เกียวกับโรค
เอดส์ในสถานศึกษา 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการรณรงค์ให้ความรู้เรืองกฎหมาย
การรักษาความสะอาดและสิงแวดล้อม 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการส่งเสริมการออกกําลังกายเพือ
สุขภาพ (แอโรบิค) 0 0 46,560 43,200 -100 % 0

โครงการส่งเสริมการออกกําลังกายเพือ
สุขภาพ(แอโรบิค) 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการส่งเสริมร้านค้าศูนย์บาทใน
ชุมชน 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสร้างจิตสํานึกอนุรักษ์สิงแวด
ล้อมในชุมชน 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสุขาภิบาลอาหาร 0 0 0 60,000 0 % 60,000

โครงการองค์กร ดูแล ห่วงใย ใส่ใจ
ป้องกันเอดส์ในทีทํางาน 0 0 0 0 100 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการอบรมเรืองการบําบัดนําเสีย
ด้วยภูมิปัญญาท้องถิน 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพแกนนํา
ชุมชน 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการอบรมให้ความรู้การกําจัดนํา
เสียแก่ชุมชน 0 0 18,950 19,870 0.65 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 0 100 % 400,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 4,138,720 4,776,813 5,662,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 79,896 248,367 -67.79 % 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 4,780 4,960 0.81 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 87,150 99,555 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 0 100 % 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 118,373.25 163,500 211.93 % 510,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 396,554.2 398,683 -32.28 % 270,000

วัสดุการเกษตร 0 0 79,820 118,630 -15.7 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 3,700 127,000 -68.5 % 40,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0 0 69,960 70,000 0 % 70,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 53,110 78,220 2.28 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 893,343.45 1,308,915 1,255,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 0 17,444.94 30,000 0 % 30,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 17,444.94 30,000 60,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 5,049,508.39 6,115,728 7,086,600
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีทํางาน 0 0 18,000 0 0 % 0

จัดซือเก้าอีทํางาน 0 0 0 6,000 0 % 6,000

จัดซือเครืองดูดฝุ่น 0 0 0 14,000 -100 % 0

จัดซือพัดลมโคจร 0 0 0 18,000 -100 % 0

ตู้เหล็กล็อกเกอร์ใส่เครืองแต่งกาย
พนักงาน 0 0 10,000 0 0 % 0

พัดลมตังพืน 0 0 6,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือเครืองสูบนํา 0 0 0 0 100 % 45,000

จัดซือเลือยโซ่ยนต์ ขนาด 12 นิว 0 0 0 15,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดซือรอกโซ่ 0 0 0 0 100 % 5,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือเครืองเสียงสําหรับอาคาร
ธรรมสังเวช ฌาปนสถาน เทศบาลตําบล
นครชุม จํานวน 1 เครือง

0 0 60,000 0 0 % 0

จัดซือโทรทัศน์สี LED ขนาด 32 นิว 0 0 0 8,000 -100 % 0

จัดซือพัดลม 0 0 0 0 100 % 40,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล 
ขนาดความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้าน
พิกเซล

0 0 0 9,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จัดซือเครืองพ่นสารเคมีชนิดละอองฝอย 
ULV 0 0 180,000 0 0 % 0
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จัดซือเครืองพ่นสารเคมีชนิดหมอกควัน 
จํานวน 2 เครือง 0 0 118,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือรถเข็นล้อแม็ค 0 0 0 0 100 % 20,000

ปัมนํา 0 0 3,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์กีฬา

จัดซือเครืองออกกําลังกายสําหรับชุมชน 0 0 0 99,900 0.1 % 100,000

อุปกรณ์เครืองออกกําลังกายกลางแจ้ง 0 0 100,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์สํานักงาน 0 0 15,800 0 0 % 0

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาว
ดํา 0 0 7,000 0 0 % 0

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สํานักงาน 0 0 0 29,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 518,300 198,900 216,000

รวมงบลงทุน 0 0 518,300 198,900 216,000

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0 0 50,000 50,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอืน 0 0 50,000 50,000 0

รวมงบรายจ่ายอืน 0 0 50,000 50,000 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 82,500 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 82,500 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 82,500 0 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 0 0 8,258,978.39 8,252,068 10,131,120
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งานศูนย์บริการสาธารณสุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 0 100 % 130,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0 130,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 130,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเครืองเคลือบบัตร 0 0 0 0 100 % 10,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จัดซือเครืองวัดความดันโลหิตแบบตัง
โต๊ะ 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 20,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 20,000

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมรายจ่ายอืน 0 0 0 0 50,000

รวมงบรายจ่ายอืน 0 0 0 0 50,000

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 0 0 0 0 200,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 0 0 8,258,978.39 8,252,068 10,331,120
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 1,373,690 1,465,900 4.23 % 1,527,840

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 17,290 7,280 -100 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 13,500 18,000 0 % 18,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0 0 280,080 295,800 4.14 % 308,040

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 626,880 643,320 3.1 % 663,240

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 78,120 67,200 -37.26 % 42,160

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 2,389,560 2,497,500 2,559,280

รวมงบบุคลากร 0 0 2,389,560 2,497,500 2,559,280

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 0 100 % 105,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 40,200 69,800 14.61 % 80,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 40,200 69,800 185,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 3,720 61,000 -1.64 % 60,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 41,520 48,740 2.59 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 3,345,068.24 1,759,842 -24.43 % 1,330,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 3,390,308.24 1,869,582 1,440,000
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ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 20,000 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 697,800 527,450 -5.2 % 500,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 323,635 200,000 50 % 300,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 160,950 180,000 -72.22 % 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 724,590.5 787,500 -75.87 % 190,000

วัสดุการเกษตร 0 0 49,900 86,000 -41.86 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 30,000 20,000 0 % 20,000

วัสดุอืน 0 0 29,935 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 2,036,810.5 1,860,950 1,160,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 5,467,318.74 3,800,332 2,785,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการติดตังเครืองปรับอากาศชนิดตัง
พืนหรือแขวนบริเวณกองช่าง 0 0 90,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถังของรถ
ยนต์ดูดสิงปฏิกูล ของเทศบาลตําบลนคร
ชุม

0 0 0 185,966 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซือครุภัณฑ์เครืองสูบนํา (ซัมเมอร์
ส) 0 0 0 0 100 % 40,000

ค่าจัดซือเครืองสูบนํามอเตอร์ไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 11,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าจัดซือเครืองตบดิน 0 0 0 0 100 % 21,000
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด 
(CCTV) ในเขตเทศบาลตําบลนครชุม 0 0 500,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

ค่าจัดซือเครืองสว่านโรตารี 3 ระบบ 0 0 0 0 100 % 12,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซือเทปวัดระยะ จํานวน 2 อัน 0 0 3,000 0 0 % 0

จัดซือล้อเข็นวัดระยะ จํานวน 1 อัน 0 0 6,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กอง
ช่าง) 0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด 
A3

0 0 0 0 100 % 7,900

จัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองช่าง) 0 0 0 29,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 599,500 214,966 121,900

รวมงบลงทุน 0 0 599,500 214,966 121,900

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 0 0 8,456,378.74 6,512,798 5,466,180

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0 0 8,456,378.74 6,512,798 5,466,180

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

 โครงการถนนคนเดินและเทศกาล
อาหารไทย (โครงการจัดตลาดย้อนยุค
ท้องถินนครชุม)

0 0 0 424,000 -100 % 0

วันทีพิมพ์ : 20/11/2561  14:10:39 หน้า : 24/34



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการจัดทําเวทีประชาคมชุมชน เพือ
สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน เพือนํา
ข้อมูลมาจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการจัดทําเวทีประชาคมชุมชน และ
การประชุมระดับชุมชน 0 0 16,000 16,000 -100 % 0

โครงการถนนคนเดินและเทศกาลอาหาร
ไทย (โครงการจัดตลาดย้อนยุคท้องถิน
นครชุม)

0 0 240,680 0 0 % 0

โครงการถนนคนเดินและเทศกาลอาหาร
ไทย (โครงการจัดตลาดย้อนยุคท้องถิน
นครชุม) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561

0 0 0 0 100 % 350,000

โครงการทําดอกไม้จันทน์เพือใช้ในพระ
ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระ
บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช

0 0 0 18,930 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมการทําดอกไม้จันทร์
เพือใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช

0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมเพือเพิมประสิทธิภาพ
และศึกษาดูงาน คณะกรรมการชุมชน 0 0 176,300 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเพือเพิมประสิทธิภาพ
และศึกษาดูงาน คณะกรรมการชุมชน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้มีจิต
สาธารณะ ผู้ทําคุณโยชน์ ผู้ประพฤติตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี 
“การส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายทีสตรี
ควรรู้และการส่งเสริมอาชีพ”

0 0 0 0 100 % 14,250

โครงการอบรมความรู้เกียวกับ
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิน  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

0 0 0 0 100 % 10,000
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โครงการอบรมและศึกษาดูงานการเรียน
รู้ตามรอยพระยุคลบาท ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงพระบาทสมเด็จพระ
ปรมิมทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจําปี
งบประมาณ 2560

0 0 0 194,500 -100 % 0

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที 1 
“การทําพิมเสนนํา”

0 0 0 0 100 % 9,680

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที 2 
“การทํายาหม่องสมุนไพร”

0 0 0 0 100 % 9,950

รวมค่าใช้สอย 0 0 432,980 683,430 503,880

รวมงบดําเนินงาน 0 0 432,980 683,430 503,880

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 50,000 140,000 42.86 % 200,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 50,000 140,000 200,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 50,000 140,000 200,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 0 482,980 823,430 703,880

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 482,980 823,430 703,880
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน
เทศบาลสัมพันธ์ชุมชน , การแข่งขัน
กีฬาภายในเทศบาลสัมพันธ์ชุมชน งาน
ประเพณีเพ็ญเดือนสาม วัดพระบรมธาตุ 
และงานกีฬาวันแม่ 12 สิงหาคม

0 0 0 6,700 -100 % 0

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน
เทศบาลสัมพันธ์ชุมชน งานประเพณี
เพ็ญเดือนสาม วัดพระบรมธาตุ และงาน
กีฬาวันแม่ 12 สิงหาคม

0 0 56,000 0 0 % 0

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน
เทศบาลสัมพันธ์ชุมชน,การแข่งขันกีฬา
ภายในเทศบาลสัมพันธ์ชุมชน งาน
ประเพณีเพ็ญเดือนสาม วัดพระบรมธาตุ
และงานกีฬาวันแม่ 12 สิงหาคม

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 0 0 30,000 0 0 % 0

โครงการร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงาน
ต่างๆ 0 0 23,760 0 100 % 100,000

โครงการวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนใน
สังกัดและโรงเรียนในเขตพืนทีเทศบาล
ตําบลนครชุม

0 0 1,500 1,500 1,233.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 111,260 8,200 220,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 111,260 8,200 220,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 111,260 8,200 220,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 129,050 0 0 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดงานประเพณีวันขึนปีใหม่ 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ 0 0 0 71,250 -100 % 0

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน
พรรษา 0 0 0 19,050 162.47 % 50,000

โครงการส่งเสริมกินแกงขีเหล็กเพ็ญ
เดือนสิบสอง 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
ลอยกระทง 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 129,050 90,300 250,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 129,050 90,300 250,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 30,000 30,000 0 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 30,000 30,000 30,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 30,000 30,000 30,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 0 0 159,050 120,300 280,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 270,310 128,500 500,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

โครงการติดตังผ้าม่านประตูหน้าต่าง
ห้องชมรมผู้สูงอายุสํานักงานเทศบาล
ตําบลนครชุม

0 0 17,900 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 17,900 0 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ต่อจาก
ของเดิม) สายซอยร่วมใจ 3 ต่อเชือมกับ
ซอยร่วมใจ 1 หมู่ที 6 ตําบลนครชุม 
อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัด
กําแพงเพชร

0 0 500,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ต่อจาก
ของเดิม) สายริมคลองสวนหมากฝังตรง
ข้ามถนนราษฎร์ประสงค์ (ซอยข้าง
สะพานข้ามคลองสวนหมาก) หมู่ที 5 
ตําบลนครชุม อําเภอเมืองกําแพงเพชร 
จังหวัดกําแพงเพชร

0 0 180,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเชือม
ถนนนครชุม ซอย 3 (รักษ์คลองสวน
หมาก) ถึงถนนนครชุม ซอย 5 หมู่ที 4 
(ข้างบ้านอาจารย์วันเชิด)

0 0 210,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนซอยข้างโรงนําแข็งเฮียใจ หมู่
ที 5

0 0 86,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสายร่วมใจ2 (ต่อจาก
โครงการเดิม) ถึงสายร่วมมิตร หมู่ที 6

0 0 750,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมทางเชือมเข้าโรงเรียน
เทศบาล1 (คลองสวนหมาก) แห่งใหม่

0 0 0 175,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยบ้านนายเดช (ต่อจากโครงการ
เดิม) เชือมต่อถนนคลองสวนหมากฝัง
ตะวันตก 

0 0 333,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนสายหลังวัดสว่างอารมณ์ หมู่ที 
6

0 0 400,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรัวโรงเรียนเทศบาล1 
(คลองสวนหมาก) แห่งใหม่ 0 0 400,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรัวหลังบ้านพักคนงาน
เทศบาลตําบลนครชุม หมู่ที 5 ต.นครชุม 
อ.เมืองฯ จ.กําแพงเพชร

0 0 67,900 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา (ต่อจาก
ของเดิม) ถนนพหลโยธิน(นครชุม) ซอย 
10 (อ่วมวงษ์) หมู่ 6 ต.นครชุม อ.เมือง
กําแพงเพชร จ.กําแพงเพชร

0 0 0 355,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. 
ถนนนครชุม 4 (ซอยดรุณารักษ์แลนด์) 
ตําบลนครชุม

0 0 500,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างสะพานถนนคนเดิน
ข้ามคลองสวนหมาก บริเวณถนนชาญ
ธุรารักษ์ ซอย 2 หมู่ 5 ตําบลนครชุม

0 0 0 2,000,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างเสาธงและซุ้มพระ
บริเวณโรงเรียนเทศบาล1 (คลองสวน
หมาก) แห่งใหม่

0 0 100,000 0 0 % 0

โครงการขยายผิวการจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนบุญพาชัย หมู่
ที 5

0 0 166,800 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะ (จากของเดิมเป็นแบบ
วางสายไฟใต้ดิน มีปัญหาไฟฟ้าช๊อตและ
รัวลงดิน และโดนขโมยลักตัดสายไฟฟ้า 
โดยจะดําเนินการยกสายเมนขึนบนเสา
ไฟฟ้าแบบโซเดียม) บริเวณด้านหน้า
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม-หน้า
โรงแรมจิตรประภา

0 0 70,000 0 0 % 0

โครงการถมดินพืนทีทางทิศใต้โรงเรียน
เทศบาล1 (คลองสวนหมาก) 0 0 0 67,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอ
สฟัสท์ติกคอนกรีต (OVERLAY) 
จํานวน 2 จุด

0 0 3,500,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงทางเชือมคอนกรีต
เสริมเหล็ก (เชือมถนนเลียบคลองสวน
หมาก) จํานวน 7 จุด 

0 0 0 700,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนคลอง
สวนหมากฝังตะวันตก (ต่อจากโครงการ
เดิม) หมู่ที 3 ตําบลนครชุม อําเภอเมือง
กําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร

0 0 0 0 100 % 1,180,000

โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนคลอง
สวนหมากฝังตะวันตก หมู่ที 3 , 4 , 5 0 0 0 4,085,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กทางเชือมถนนนคร
ชุม ซอย 4 (ซอยวินัย) ถึงถนนนครชุม 
ซอย 6 (ซอยอนุสรณ์)

0 0 0 0 100 % 424,200

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมผิว
จราจรคอนกรีต ถนนราษฎร์ประสงค์ 
หมู่ที 5 ตําบลนครชุม อําเภอเมือง
กําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร

0 0 0 0 100 % 520,000

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมผิว
จราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (Over Lay) 
ถนนชากังราว หมู่ 3 ตําบลนครชุม 
อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัด
กําแพงเพชร

0 0 0 465,400 -100 % 0
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โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมผิว
จราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (Over Lay) 
ถนนชาญธุรารักษ์ ซอย 2 หมู่ 5 ตําบล
นครชุม อําเภอเมืองกําแพงเพชร 
จังหวัดกําแพงเพชร

0 0 0 520,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมผิว
จราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (Over Lay) 
ถนนนครชุม ซอย 15 (จงสวัสดิ) หมู่ 3 
ตําบลนครชุม อําเภอเมืองกําแพงเพชร 
จังหวัดกําแพงเพชร

0 0 0 155,870 -100 % 0

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVER 
LAY) ถนนนครชุม 1 (ถนนสาย 1078) 
จุดเริมต้นทางเข้าโรงเรียนสาธิตวัดพระ
บรมธาตุ ไปถึงใต้สะพานข้ามแม่นําปิง

0 0 0 0 100 % 1,986,000

โครงการปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียน
เทศบาล1 (คลองสวนหมาก) อาคารหลัง
ใหม่ ตามรายละเอียดทีเทศบาลตําบล
นครชุมกําหนด

0 0 0 85,000 -100 % 0

โครงการเรียงหินป้องกันการกัดเซาะ
ตลิงริมคลองสวนหมาก (หลังบ้านรอง
ธนาเดช) ตังแต่อาคารทิงนําปลายท่อจน
สุดโค้งทีนํากัดเซาะ หมู่ที 5

0 0 475,000 0 0 % 0

โครงการเรียงหินป้องกันการกัดเซาะริม
ตลิงคลองสวนหมาก (จากบ้านลิเก) จน
ถึงคอสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ราษฎร์ประสงค์ หมู่ที 6

0 0 825,235 0 0 % 0

โครงการวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพัก 
คสล. คลองห้วยตาล หมู่ที 6 ตําบลนคร
ชุม อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัด
กําแพงเพชร 

0 0 450,000 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 9,013,935 8,608,270 4,110,200

รวมงบลงทุน 0 0 9,031,835 8,608,270 4,110,200

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 0 0 9,031,835 8,608,270 4,110,200

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 9,031,835 8,608,270 4,110,200
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แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการปลูกต้นดาวเรืองเพือใช้ในการ
จัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ
บรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรม
หาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที 9

0 0 0 150,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 150,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 150,000 0

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 0 0 0 150,000 0

รวมแผนงานการเกษตร 0 0 0 150,000 0

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0 0 183,188 173,899 15.01 % 200,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0 0 0 7,302,200 9.15 % 7,970,400

เบียยังชีพคนพิการ 0 0 0 2,800,800 11.05 % 3,110,400

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0 0 24,000 28,000 7.14 % 30,000

สํารองจ่าย 0 0 0 233,795 545.86 % 1,510,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0 0 355,039.59 355,879 0.57 % 357,900

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 0 0 656,393.6 624,000 5.54 % 658,600
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เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 0 0 17,928 17,928 178.89 % 50,000

รวมงบกลาง 0 0 1,236,549.19 11,536,501 13,887,300

รวมงบกลาง 0 0 1,236,549.19 11,536,501 13,887,300

รวมงบกลาง 0 0 1,236,549.19 11,536,501 13,887,300

รวมแผนงานงบกลาง 0 0 1,236,549.19 11,536,501 13,887,300

รวมทุกแผนงาน 0 0 48,763,001.98 59,542,190 61,278,426
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลนครชุม

อําเภอ เมืองกําแพงเพชร   จังหวัดกําแพงเพชร

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 61,278,426 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 10,887,920 บาท
งบบุคลากร รวม 8,144,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรี เดือนละ 28,800 บาท  และ
รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 15,840 บาท (รวม 12 เดือน) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วน
ตําบล (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557 

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี เดือน
ละ 6,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี เดือน
ละ 4,500 บาท (รวม 12 เดือน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี เดือนละ 6,000 บาท และ
รองนายกเทศมนตรี เดือนละ4,500 บาท(รวม 12 เดือน) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วน
ตําบล (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 207,360 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี เดือน
ละ10,080 บาท และทีปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ 7,200 บาท ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วน
ตําบล (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,555,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล เดือนละ 15,840 บาท ค่า
ตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 12,960 บาท และค่าตอบ
แทนสมาชิกสภาเทศบาล เดือนละ 10,080 บาท ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับ
ที 2) พ.ศ. 2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,296,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,900,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ปลัด
เทศบาล และพนักงานเทศบาลในสังกัดสํานักปลัดเทศบาล
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 151,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานเทศบาล เงินค่า
ตอบแทนเป็นรายเดือนตําแหน่งปลัดเทศบาล หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
และเงินเพิมสําหรับคุณวุฒิ ที ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินันเป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งทีได้รับแต่งตัง
ให้แก่พนักงานเทศบาล 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 169,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับผู้ดํารงตําแหน่งปลัด
เทศบาล ตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาลและตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 420,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําพร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจํา จํานวน 3 อัตรา 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,590,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป                     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 65,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป

งบดําเนินงาน รวม 2,622,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 257,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน เช่น ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ทีปฏิบัติงานให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ เงิน
รางวัล ฯลฯ 

ค่าเบียประชุม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมคณะกรรมการทีได้รับการแต่งตังจากสภา
เทศบาล เช่น คณะกรรมการแปรญัตติ คณะกรรมการตรวจ ร่างรายงาน
การประชุม 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ได้แก่ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และผู้ทีได้รับคําสังจากเทศบาลตําบล
นครชุม 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 96,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2541 
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ค่าใช้สอย รวม 920,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทําการอย่างหนึงอย่างใด ซึงมิใช่เป็นการ
ประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิด
ชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่า
เบียประกัน ฯลฯ 
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 92)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลจากหน่วยงาน
ต่างๆ และค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือกรรมการ หรือคณะ
อนุกรรมการทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมาย หรือระเบียบ ข้อสังการ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที 28
 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 88)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯ 
ค่าใช้จ่ายในงานราชพิธีและรัฐพิธี จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในงานราชพิธีและรัฐพิธีต่างๆ 
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 74)
ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และ   การ
ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบ
ถึงสิทธิและหน้าที และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตังสภาผู้แทน
ราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา

จํานวน 150,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ครังที 1 หน้าที 31)
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกียวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540

จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ครังที 1 หน้าที 32)
โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 91)
โครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล และศึกษาดูงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561

จํานวน 100,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 90)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน
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ค่าวัสดุ รวม 640,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกระดาษ หมึกพิมพ์ ดินสอ ปากกา สิงพิมพ์ทีได้จาก
การจัดซือหรือจ้างพิมพ์ ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด  แก้วนํา จานรอง
แก้ว ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 380,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนสําหรับรถยนต์ และเครืองจักรกล
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์มถ่ายรูปเทป
เปล่า และอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการโฆษณาและเผยแพร่ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูลหมึกเครือง
พิมพ์ ฯลฯ  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 805,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 700,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสํานักงาน และในทีสาธารณะ 
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสํานักงาน 
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พืนฐาน และค่าโทรศัพท์เคลือนที 
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาค
รัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรภาพ(โทรสาร) ค่าสือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกียว
กับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและสือสาร
อืนๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ฯ 

งบลงทุน รวม 101,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 101,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเก้าอีสํานักงาน จํานวน 1 ตัว
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ครังที 1 หน้าที 35)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองมัลดิมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI 
Lumens

จํานวน 33,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองมัลดิมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 3,000 ANSI Lumens จํานวน  1  เครืองๆละ   33,000  บาท
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ครังที 1 หน้าที 35)
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จัดซือจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 180 นิว จํานวน 32,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยง
มุม 180 นิว จํานวน 1 อันๆละ 32,000  บาท 
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ครังที 1 หน้าที 35)
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที 2

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที 2 จํานวน  2  เครืองๆละ  15,000  บาท 
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ครังที 1 หน้าที 35)

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการ
ซือหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน อําเภอเมือง
กําแพงเพชร ประจําปี 2561ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตําบลทรง
ธรรม ที กพ73601/ว 0936 ลงวันท1ี0 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 119)

งานบริหารงานคลัง รวม 3,035,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,405,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,405,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,912,600 บาท
ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน จํานวน  1,912,600  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงาน
เทศบาลสังกัดกองคลัง

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 68,000 บาท
ประเภทรายจ่าย เงินเพิมต่างๆ ของพนักงาน  จํานวน  68,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงาน
เทศบาล        สังกัดกองคลัง เงินค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้อํานวย
การกอง และเงินเพิมสําหรับคุณวุฒิ ที ก.พ. หรือคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินันเป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งทีได้
รับแต่งตังให้แก่พนักงานเทศบาล 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท
ประเภทรายจ่าย เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวย
การกอง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง และหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 286,000 บาท
ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 286,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไปในสังกัดกองคลัง
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
ประเภทรายจ่าย เงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไปในสังกัดกองคลัง

งบดําเนินงาน รวม 574,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 146,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน เช่น ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ทีปฏิบัติงานให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ เงิน
รางวัล ฯลฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
ประเภทรายจ่าย ค่าเช่าบ้าน  จํานวน  36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2548

เงินช่วยเหลือบุตร จํานวน 10,000 บาท
ประเภทรายจ่าย เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 
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ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า
- ค่าถ่ายเอกสาร
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- ค่าซักฟอก
- ค่ากําจัดสิงปฏิกูล
- ค่าระวางบรรทุก
- ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน)
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผย
แพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ 
- ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
- ค่าเบียประกัน
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น โครงการจ้างเหมาแรงงาน ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
- ค่าติดตังไฟฟ้า
(1) ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานทีราชการเพือให้ราชการได้ใช้
บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตังหม้อแปลง เครืองวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึง
เป็นกรรมสิทธิของการไฟฟ้า
(2) ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม ค่า
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิมกําลังไฟฟ้า การ
ขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
- ค่าติดตังประปา
(1) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานทีราชการ เพือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถินได้ใช้บริการนําประปา รวมถึง ค่าติดตังมาตรวัดนําและอุปกรณ์
ประปา ซึงเป็นกรรมสิทธิของการประปา
(2) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตังอุปกรณ์ประปาเพิมเติมรวม
ถึง การปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปา
และอุปกรณ์
- ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดตังโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้
สาขา ค่าเครืองโทรศัพท์พ่วงภายใน และเครืองโทรศัพท์ภายใน
- ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 110,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 110,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เพือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี
- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณี
เป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน เช่น ซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานัก
งานทีชํารุดเสียหาย ซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ทีชํารุดเสียหาย บ่อบาดาลที
ชํารุดเสียหาย บ่อนําทีชํารุดเสียหาย ฯลฯ  ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที
องค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี
๑) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
๒) ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ

ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท
ประเภทรายจ่าย วัสดุสํานักงาน  จํานวน 70,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกระดาษ หมึกพิมพ์ ดินสอ ปากกา สิงพิมพ์ทีได้จาก
การจัดซือหรือจ้างพิมพ์ ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ    

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 20,000 บาท
ประเภทรายจ่าย วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  จํานวน 20,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเชือเพลิง นํามัน
เครือง จารบี นํากรด นํากลัน และอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ สําหรับรถ
จักรยานยนต์ รถยนต์ทุกชนิด และเครืองจักรกลประเภทอืนๆ ของกอง
คลัง เทศบาลตําบลนครชุม

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
ประเภทรายจ่าย วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปรส
เตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตังกล้อง ขาตังเขียนภาพ กล่องและ
ระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครืองกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่าย
รูป และอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการโฆษณาและเผยแพร่ 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
ประเภทรายจ่าย วัสดุคอมพิวเตอร์  จํานวน  40,000  บาท  
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Flas
h Drive)เทปบันทึก
ข้อมูล (Reel Mahnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับหมึกสําหรับ
เครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล แผง
แป้นอักขระ หรือ แป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) 
เมมโมรีชิป (Memory Chip) เช่น RAM  คัตซีทฟีด
เตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พินเตอร์สวิตชิง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครืองกระจายสัญญาณ (Hab) แผ่น
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เช่น Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) 
เป็นต้น เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น เครืองอ่านข้อมูลแบบซีดี
รอม (CD-ROM) โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ทีมีราคาหน่วย
หนึงไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ  

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
ประเภทรายจ่าย วัสดุอืนๆ  จํานวน  10,000   บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ ทีไม่สามารถจําแนกเข้าหมวดค่าวัสดุ
ใดๆ ได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 48,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท
ประเภทรายจ่าย ค่าบริการโทรศัพท์  จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พืนฐาน และค่าโทรศัพท์เคลือนที ใช้ติดต่อ
งานของหน่วยงานตลอดปีงบประมาณ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 33,000 บาท
ประเภทรายจ่าย ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 33,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรภาพ(โทรสาร) ค่าสือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกียว
กับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและสือสาร
อืนๆ เช่นค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมฯ
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งบลงทุน รวม 55,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 55,200 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ทีใช้ในสํานักงาน สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 จํานวน 44,000 บาท

1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รวม  55,200  บาท 
1.1 เครืองคอมพิวเตอร์ทีใช้ในสํานักงาน  จํานวน  44,000  บาท
เพือเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ทีใช้ในสํานักงาน เป็นคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) ราคา
เครืองละ 22,000 บาท จํานวน 2 เครือง เป็นเงิน  44,000
 บาท คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
บรรจุไม่น้อยกว่า 1 GB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน  1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า  600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 121)
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จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 3,300 บาท
1.3 เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา (18
 หน้า/นาที)   จํานวน  3,300   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา (18
 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครือง ราคา 3,300 บาท มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 X 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่าง ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter.Legal และ Custom  โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ครังที 1 หน้าที 33)

จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 7,900 บาท
1.2 เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3
  จํานวน  7,900  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษ A3 จํานวน 1 เครือง ราคา 7,900 บาท มีคุณลักษณะพืนฐานดัง
นี
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 X 1,200 dpi
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17
 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A3,A4,Letter,Legal และ Custom  โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ครังที 1 หน้าที 33)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกายสําหรับเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในสังกัด
ศูนย์ อปพร.เทศบาลตําบลนครชุม

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีเกียวข้องกับงานดับเพลิง เช่น ถัง
นํายาเคมี การบรรจุนํายาเคมี สายส่งนําดับเพลิง ฯลฯ อืนๆทีเกียวข้อง
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 954,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 954,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 954,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ เช่น เทศกาล
วันสงกรานต์ เทศกาลวันขึนปีใหม่

จํานวน 40,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบ
แทนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียว
ข้อง
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 89)
โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การควบคุมและระงับ
อัคคีภัย) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จํานวน 50,000 บาท

เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
 (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 89)
โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเทศบาลตําบลนครชุม ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2561

จํานวน 864,000 บาท

เพือเป็นค่าเบียเลียงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2 ) พ.ศ. 2558 ใน
การปฏิบัติหน้าทีแก่สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที
ถูกสังใช้ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเทศบาลตําบลนคร
ชุม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 89)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,388,200 บาท
งบบุคลากร รวม 1,561,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,561,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,501,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน  จํานวน  1,501,200 บาท 
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ของพนักงานเทศบาล ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษา หัวหน้าฝ่าย
บริหารการศึกษา นักวิชาการศึกษา เจ้าพนักงานธุรการ พร้อมทังเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดกองการศึกษา ตลอดปีงบ
ประมาณ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ง  จํานวน  60,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ
กองการศึกษา และตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย  ของกองการศึกษา ตลอดปีงบ
ประมาณ
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งบดําเนินงาน รวม 827,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 142,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  จํานวน  100,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน เช่น ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ทีปฏิบัติงานให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ เงิน
รางวัล ฯลฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน  จํานวน  42,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2559

ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ  จํานวน  150,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทําการอย่างหนึงอย่างใด ซึงมิใช่เป็นการ
ประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิด
ชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ ค่าเบียประกัน ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 120,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ)  จํานวน  120,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  จํานวน  100,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ครุภัณฑ์ทีชํารุด เช่น ครุภัณฑ์สํานักงาน ฯลฯ รวมถึงการ
บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินทีเป็นการจ้างเหมา ซึงมีทังค่าแรงและ
ค่าสิงของในการซ่อมแซมและบํารุงรักษานัน ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที  20
  มิถุนายน 2559

ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท
วัสดุสํานักงาน  จํานวน  25,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกระดาษ หมึกพิมพ์ ดินสอ ปากกา สิงพิมพ์ทีได้จาก
การจัดซือหรือจ้างพิมพ์ หนังสือพิมพ์สําหรับทีอ่านหนังสือชุมชน ธง
ชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์มถ่ายรูป เทป
เปล่า และอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์  จํานวน  30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกเครือง
พิมพ์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 240,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท
ค่าไฟฟ้า  จํานวน  200,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าโรงเรียนเทศบาล 1 (คลองสวนหมาก) และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนครชุม ตลอดปีงบประมาณ

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
ค่านําประปา ค่านําบาดาล  จํานวน 10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปา ค่านําบาดาล ของโรงเรียนเทศบาล 1 (คลองสวน
หมาก) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนครชุม ตลอดปีงบประมาณ

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์  จํานวน  10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พืนฐานโรงเรียนเทศบาล 1 (คลองสวน
หมาก) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนครชุม ตลอดปีงบประมาณ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม  จํานวน  20,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม ค่าสือสารผ่านดาวเทียม ค่า
ใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและสือ
สารอืนๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมฯ ทีใช้ในกิจการ
ของโรงเรียนเทศบาล 1 (คลองสวนหมาก) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลนครชุม
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 8,894,626 บาท
งบบุคลากร รวม 3,908,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,908,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,906,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน  จํานวน  2,906,400  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี
1. เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล สังกัดโรงเรียนเทศบาล 1 (คลองสวน
หมาก) 
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของ
พนักงานครู ตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรีียน และพนักงานครู
เทศบาล สังกัดโรงเรีียนเทศบาล 1 (คลองสวนหมาก) ตลอดปีงบ
ประมาณ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด  ที มท
 0809.4/ว 1157 ลงวันที 13 มิถุนายน 2560
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองการศึกษา)
2. เงินเดือนพนักงานเทศบาล ครูผู้ดูแลเด็ก ครู สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลนครชุม
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงาน
เทศบาล ครูผู้ดูแลเด็ก ครู สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนคร
ชุม ตลอดปีงบประมาณ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
ทีสุด  ที มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที 4 กรกฎาคม 2560

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
เงินเพิมต่างๆ ของพนักงาน  จํานวน  67,200  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียน
และเงินปรับเพิมเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ ที ก.ค.ศ. รับรอง ให้แก่
พนักงานครูเทศบาลสังกัดโรงเรียนเทศบาล 1 (คลองสวนหมาก) ตลอดปี
งบประมาณ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด  ที มท
 0809.4/ว 1157 ลงวันที 13 มิถุนายน 2560

เงินวิทยฐานะ จํานวน 193,200 บาท
เงินวิทยฐานะ  จํานวน  193,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ สําหรับพนักงานครูเทศบาล สังกัดโรงเรียน
เทศบาล 1 (คลองสวนหมาก) ตลอดปีงบประมาณ ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด  ที มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที 13
 มิถุนายน 2560

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 644,700 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จํานวน 644,700  บาท 
โดยจ่ายดังนี
1. เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการ
สอน) ตําแหน่งพนักงานจ้างทัวไป และตําแหน่งภารโรง ของโรงเรียน
เทศบาล 1 (คลองสวนหมาก) พร้อมทังปรับปรุงเงินเดือนตลอดปีงบ
ประมาณ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด  ที มท
 0809.4/ว 1157 ลงวันที 13 มิถุนายน 2560
2. เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลนครชุม ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้สอนเด็กอนุบาลและปฐมวัย และ
พนักงานจ้างทัวไป สังกัดกองการศึกษา และเงินสมทบเพิมในส่วนทีสูงกว่า
งบประมาณทีได้รับการจัดสรร พร้อมทังปรับปรุงเงินเดือน ตลอดปีงบ
ประมาณ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด  ที มท
 0809.4/ว 1326  ลงวันที  4 กรกฎาคม  2560

วันทีพิมพ์ : 20/11/2561  14:11:22 หน้า : 15/45



เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,800 บาท
เงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง  จํานวน  96,800  บาท
ดังมีรายจ่ายต่อไปนี
1. เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) และพนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง
ภารโรง สังกัดโรงเรียนเทศบาล 1 (คลองสวนหมาก) พร้อมทังปรับปรุง
เงินเดือนตลอดปีงบประมาณ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด  ที มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที 13 มิถุนายน 2560
2. เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้สอนเด็กอนุบาลและปฐมวัย พร้อมทังปรับปรุงเงินเดือน
ตลอดปีงบประมาณ 
3. เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลนครชุม ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด  ที มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที 4 กรกฎาคม 2560

งบดําเนินงาน รวม 2,570,326 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,211,800 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนตามรอยพระราชดําริ จํานวน 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (โครงการจัดค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนตามรอยพระราช
ดําริ)  จํานวน  150,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดค่ายพัฒนาเด็กและ
เยาวชนตามรอยพระราชดําริ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที ฯลฯ
 และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 72)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,061,800 บาท
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา  จํานวน 1,061,800  บาท
เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการดังต่อไปนี
1. ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนคร
ชุม  จํานวน  431,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนครชุม ตลอดปี
งบประมาณ ในอัตราคนละ 20 บาท/วัน/คน จํานวนวันโดยประมาณ 245
 วัน โดยตังจ่ายตามหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0816.2/ว 3301 ลงวันที  14 มิถุนายน  2560 "ทังนี จะเบิกจ่ายได้ต่อ
เมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินแล้วเท่านัน"
คําชีแจงเพิมเติม เนืองจากจํานวนนักเรียนอาจมีการเปลียนแปลงระหว่าง
ปี เนืองจากการรับเข้าใหม่ การลาออก การจบการศึกษา ฯลฯ หากมีการ
โอนเพิมหรือโอนลด ไม่จําเป็นต้องเปลียนแปลงคําชีแจงใหม่
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 71)
2. ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันของโรงเรียนเทศบาล 1 (คลองสวน
หมาก) ของเทศบาลตําบลนครชุม  จํานวน  160,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 1 (คลองสวนหมาก) เทศบาล
ตําบลนครชุม ตลอดปีงบประมาณ  ในอัตราคนละ 20
 บาท/วัน/คน จํานวนวันโดยประมาณ 200 วัน โดยตังจ่ายตามหนังสือสัง
การกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที  14
 มิถุนายน  2560 "ทังนี จะเบิกจ่ายได้ต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถินแล้วเท่านัน"
คําชีแจงเพิมเติม เนืองจากจํานวนนักเรียนอาจมีการเปลียนแปลงระหว่าง
ปี เนืองจากการรับเข้าใหม่ การลาออก การจบการศึกษา ฯลฯ หากมีการ
โอนเพิมหรือโอนลด ไม่จําเป็นต้องเปลียนแปลงคําชีแจงใหม่
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 70)
3. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  จํานวน  20,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
เทศบาล 1 (คลองสวนหมาก) โดยได้รับจัดสรรในอัตราโรงเรียน
ละ 20,000 บาท โดยตังจ่ายตามหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที  14 มิถุนายน  2560
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 70)
4. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL  
จํานวน  9,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL  
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (คลองสวนหมาก) ของเทศบาลตําบลนคร
ชุม โดยตังจ่ายตามหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0816.2/ว 3301 ลงวันที  14 มิถุนายน  2560
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 78)
5. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ Wireless Fidelity : Wifi  
จํานวน  7,200  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน ระบบ Wireless Fidelity : Wifi สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1
 (คลองสวนหมาก) ของเทศบาลตําบลนครชุม โดยตังจ่ายตามหนังสือสัง
การกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที  14
 มิถุนายน  2560
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(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 78)
6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน  จํานวน  100,000
  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียนเทศบาล 1 (คลองสวนหมาก) ของเทศบาลตําบลนครชุม โดยตัง
จ่ายตามหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว
 3301 ลงวันที  14 มิถุนายน  2560
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 70)
7. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  จํานวน  50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียนเทศบาล 1 (คลองสวนหมาก) ของเทศบาลตําบลนครชุม โดยตัง
จ่ายตามหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว
 3301 ลงวันที  14 มิถุนายน  2560
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 71)
8. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษา จํานวน 21,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการรณรงค์การป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 (คลองสวนหมาก) ของเทศบาลตําบล
นครชุม โดยตังจ่ายตามหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0816.2/ว 3301 ลงวันที  14 มิถุนายน  2560
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 71)
9. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขันพืนฐาน  จํานวน  113,200  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขันพืนฐาน รายละเอียดดังนี
(1) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับอนุบาล อัตราคนละ 850
 บาท/คน/ภาคเรียน หรือ คนละ 1,700 บาท/คน/ปี  จํานวนเด็กโดย
ประมาณ 40 คน เป็นเงิน  68,000 บาท
(2) ค่าหนังสือเรียน ระดับอนุบาล อัตราคนละ 200 บาท/คน/ปี จํานวน
เด็กโดยประมาณ 40 คน เป็นเงิน  8,000 บาท
(3) ค่าเครืองอุปกรณ์การเรียน ระดับอนุบาล อัตราคนละ 100
 บาท/คน/ภาคเรียน หรือคนละ 200 บาท/คน/ปี จํานวนเด็กโดย
ประมาณ 40 คน เป็นเงิน  8,000 บาท 
(4) ค่าเครืองแบบนักเรียน ระดับอนุบาล อัตราคนละ 300
 บาท/คน/ปี จํานวนเด็กโดยประมาณ 40 คน เป็นเงิน  12,000  บาท
(5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับอนุบาล อัตราคนละ 215
 บาท/คน/ภาคเรียน หรือ 430 บาท/คน/ปี จํานวนเด็กโดยประมาณ 40
 คน เป็นเงิน  17,200  บาท
โดยตังจ่ายตามหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0816.2/ว 3301 ลงวันที  14 มิถุนายน  2560
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 70)
10. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลนครชุม  จํานวน  149,600  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนครชุม อัตรา 1,700 บาท/คน/ปี จํานวน
เด็กโดยประมาณ 88 คน  เป็นเงิน  149,600  บาท
โดยตังจ่ายตามหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0816.2/ว 3301 ลงวันที  14 มิถุนายน  2560
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 72)

วันทีพิมพ์ : 20/11/2561  14:11:22 หน้า : 18/45



ค่าวัสดุ รวม 1,358,526 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 90,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว  จํานวน  90,000  บาท  
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือสบู่ ยาสีีฟัน แป้ง แปรงสีฟัน ผ้าเช็ด
หน้า ผ้ากันเปือน ฯลฯ ของนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนคร
ชุม และโรงเรียนเทศบาล 1 (คลองสวนหมาก) ของเทศบาลตําบลนคร
ชุม ตลอดปีงบประมาณ

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,268,526 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)  จํานวน  1,268,526  บาท
เพือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซืออาหารเสริม(นม) ของโรงเรียนใน
พืนที สังกัดเทศบาลตําบลนครชุม จํานวน 1 แห่ง สังกัด สพฐ. จํานวน 2
 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนครชุม จํานวน 1 แห่ง โดยใช้
เกณฑ์ในการตังงบประมาณตามหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที  14 มิถุนายน  2560 โรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) และโรงเรียน
สังกัด อปท. อัตราคนละ 7.37 บาท  จํานวน 260 วัน รายละเอียดดังนี
1. โรงเรียนเทศบาล 1 (คลองสวนหมาก) ของเทศบาลตําบลนคร
ชุม จํานวนเด็กโดยประมาณ 40 คน  เป็นเงิน  76,648  บาท
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนครชุม จํานวนเด็กโดยประมาณ 88
 คน  เป็นเงิน  168,626 บาท
3. โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ สังกัด สพฐ. ซึงอยู่ในพืนทีของเทศบาล
ตําบลนครชุม จํานวนเด็กโดยประมาณ 228 คน  เป็นเงิน  436,894 บาท
4. โรงเรียนอนุบาลเมืองกําแพงเพชร (บ้านนครชุม) สังกัด สพฐ. ซึงอยู่ใน
พืนทีของเทศบาลตําบลนครชุม จํานวนเด็กโดยประมาณ 306 คน  เป็น
เงิน 586,358 บาท
คําชีแจงเพิมเติม รายจ่าย 1-4 เป็นเพียงการแสดงให้เห็นถึงทีมาของการ
ตังยอดงบประมาณ หากมีการเพิมลดของจํานวนนักเรียนแต่ละสถาน
ศึกษา ให้สามารถปรับเกลีย ถัวเฉลียจ่ายงบประมาณกันได้ ระหว่างราย
จ่ายของข้อ 1-4 โดยไม่จําเป็นต้องเปลียนแปลงคําชีแจงงบประมาณแต่
อย่างใด

(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 70)
งบลงทุน รวม 280,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โครงการจัดซือตู้หนังสือประจําห้องสมุดของโรงเรียนเทศบาล 1 (คลองสวน
หมาก)

จํานวน 30,000 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน (โครงการจัดซือตู้หนังสือประจําห้องสมุดของโรงเรียน
เทศบาล 1 (คลองสวนหมาก)  จํานวน  30,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้หนังสือสําหรับไว้ห้องสมุดของโรงเรียนเทศบาล 1
 (คลองสวนหมาก) ของเทศบาลตําบลนครชุม (จํานวนหลัง รูปแบบและ
รายการละเอียดตามทีเทศบาลตําบลนครชุมกําหนด) เนืองจากเป็น
ครุภัณฑ์ทีไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ เดือนมีนาคม 2560 จึงตังจ่ายงบประมาณตามราคาในจังหวัด
หรือท้องถินตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที  22  มิถุนายน  2552
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 122)
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 250,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของ
โรงเรียนเทศบาล 1 (คลองสวนหมาก)

จํานวน 200,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง (ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนเทศบาล 1
 (คลองสวนหมาก)  จํานวน  200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาล 1 (คลองสวนหมาก) ของเทศบาลตําบลนครชุม (รูปแบบ
และรายการละเอียดตามทีเทศบาลตําบลนครชุมกําหนด)  โดยตังจ่ายตาม
หนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301 ลง
วันที  14 มิถุนายน  2560

โครงการติดตังมุ้งลวดกันแมลงภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนคร
ชุม

จํานวน 50,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง (โครงการติดตังมุ้งลวดกัน
แมลงภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนครชุม)  จํานวน  50,000
  บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการติดตังมุ้งลวดกันแมลงภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลนครชุม (รูปแบบและรายการละเอียดตามทีเทศบาล
ตําบลนครชุมกําหนด) 
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ครังที 1 หน้าที 6)

งบเงินอุดหนุน รวม 2,136,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,136,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,136,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ  จํานวน 2,136,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่วนราชการดังต่อไปนี
1. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนสาธิตวัดพระ
บรมธาตุ สังกัด สพฐ. ซึงอยู่ในเขตเทศบาลตําบลนคร
ชุม จํานวน 912,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดทําอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน
ตังแต่ระดับอนุบาลจนถึงนักเรียนประถม (ป.1-ป.6) ในอัตราคนละ 20
 บาท/คน/วัน  จํานวน 200 วัน หรือตลอดปีงบประมาณ  จํานวนเด็กโดย
ประมาณ 228 คน เป็นเงิน  912,000  บาท โดยตังจ่ายตามหนังสือสัง
การกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที  14
 มิถุนายน  2560
2. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมือง
กําแพงเพชร (บ้านนครชุม)  สังกัด สพฐ. ซึงอยู่ในเขตเทศบาลตําบลนคร
ชุม จํานวน 1,224,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดทําอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน
ตังแต่ระดับอนุบาลจนถึงนักเรียนประถม (ป.1-ป.6) ในอัตราคนละ 20
 บาท/คน/วัน  จํานวน 200 วัน หรือตลอดปีงบประมาณ  จํานวนเด็กโดย
ประมาณ 306 คน เป็นเงิน  1,224,000  บาท โดยตังจ่ายตามหนังสือสัง
การกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที  14
 มิถุนายน  2560
คําชีแจงเพิมเติม รายจ่ายข้อ 1-2 เป็นเพียงการแสดงให้เห็นถึงทีมาของ
การคํานวณตังยอดงบประมาณ หากมีการเพิมลดของจํานวนนักเรียนใน
แต่ละสถานศึกษา ให้สามารถปรับเกลีย ถัวเฉลียจ่ายงบประมาณกันได้
ระหว่างรายจ่าย ข้อ 1-2 โดยไม่จําเป็นต้องเปลียนแปลงคําชีแจงงบ
ประมาณรายจ่ายแต่อย่างใด
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 110)
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (โครงการวันเด็กแห่งชาติ)  จํานวน  20,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนใน
สังกัดและโรงเรียนในเขตพืนทีเทศบาลตําบลนครชุม เช่น ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้อง
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 71)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 10,131,120 บาท
งบบุคลากร รวม 2,828,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,828,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,253,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน  จํานวน  2,253,480  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทังเงินปรับปรุงตําแหน่งเงินเดือนให้แก่ข้า
ราชการหรือพนักงานเทศบาลตําบลนครชุม จํานวน 6 อัตรา สังกัดกอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม ตลอดปีงบประมาณ

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 85,200 บาท
เงินเพิมต่างๆ ของพนักงาน  จํานวน  85,200  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานเทศบาล เงินค่า
ตอบแทนเป็นรายเดือนตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม และเงินเพิมคุณวุฒิ ที ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินันเป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งทีได้รับการแต่ง
ตังให้แก่พนักงานเทศบาล ตลอดปีงบประมาณ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 145,200 บาท
เงินประจําตําแหน่ง  จํานวน  145,200  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม เงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายและเงินประจํา
ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตลอดปีงบประมาณ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 317,460 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จํานวน  317,460  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงตําแหน่งรายเดือนให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 4 อัตรา สังกัดกอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม ตลอดปีงบประมาณ

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 27,180 บาท
เงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง  จํานวน  27,180  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวเป็นรายเดือน แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไปสังกัดกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม
ตลอดปีงบประมาณ
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งบดําเนินงาน รวม 7,086,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 109,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  จํานวน  100,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน เช่น ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ เงิน
รางวัล ฯลฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 9,600 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  จํานวน  9,600  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 ตลอดปีงบประมาณ

ค่าใช้สอย รวม 5,662,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 4,542,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ  จํานวน  4,542,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทําการอย่างหนึงอย่างใดซึงมิใช่เป็นการ
ประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิด
ชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่า
เบียประกัน ค่าธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล ค่าจ้างเหมา
แรงงาน ฯลฯ
ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2561-2564 หน้า

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (ค่าเดินทางไปราชการ)  จํานวน  100,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ

โครงการ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารในหน่วยงาน จํานวน 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (โครงการ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารในหน่วย
งาน)  จํานวน  10,000  บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกียวกับการลดการใช้
ภาชนะโฟมบรรจุอาหารและเพือความปลอดภัยต่อสุขภาพ ในเทศบาล
ตําบลนครชุม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับการ
ดําเนินงานตามโครงการดังกล่าว เพือให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาด้าน
การรักษาสิงแวดล้อม และช่วยกันอนุรักษ์สิงแวดล้อม
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ครังที 1 หน้าที 12)
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โครงการควบคุมและกําจัดแมลงพาหะนําโรค (แมลงวัน,หนู,แมลงสาบ, ฯลฯ
)

จํานวน 10,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (โครงการควบคุมและกําจัดแมลงพาหะนําโรค (แมลงวัน,หนู,แมลง
สาบ, ฯลฯ))  จํานวน  10,000  บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกียวกับการป้องกันพาหะ
นําโรคแมลงวัน, หนู, แมลงสาบ, ฯลฯ ในชุมชน เช่นค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับการ
ดําเนินงานตามโครงการ
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 83)
โครงการใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก จํานวน 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (โครงการใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก) จํานวน  30,000  บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการใช้ถุงผ้าแทนการ
ใช้ถุงพลาสติกแก่ประชาชนและผู้ป่วย ช่วยลดปัญหาภาวะโลก
ร้อน เช่น ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการ เพือให้ประชาชน
ตระหนักถึงปัญหาด้านการรักษาสิงแวดล้อมและช่วยกันอนุรักษ์สิงแวด
ล้อม
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ครังที 1 หน้าที 11)
โครงการถนนปลอดถังขยะ จํานวน 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (โครงการถนนปลอดถังขยะ)  จํานวน  10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการประชา
สัมพันธ์ ค่าเครืองดืม และค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการ 
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 63)
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพนําในโรงเรียน จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืน ๆ (โครงการเฝ้าระวังคุณภาพนําในโรงเรียน)  จํานวน  20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแก่นักเรียนเกียวกับการสร้าง
ภูมิปัญญาแก้ไขปัญหา เพือกําจัดนําเสียในชุมชน เช่น ค่าตอบแทน ค่า
อาหาร วิทยากร ค่าเครืองดืมและอาหารว่าง ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
เกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการ เพือให้นักเรียนตระหนักถึง
ปัญหาด้านการรักษาสิงแวดล้อม และช่วยกันอนุรักษ์สิงแวดล้อม
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ครังที 1 หน้าที 11)
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้หวัดนกและโรคติดต่ออืนๆ จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืน ๆ (โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้หวัดนกและโรคติดต่อ
อืนๆ) จํานวน  50,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ไข้หวัดนก และโรคติดต่ออืน ๆ ในเขตเทศบาลตําบลนครชุม
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 83)
โครงการรณรงค์ลดโลกร้อนด้วยมือเรา จํานวน 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืน ๆ (โครงการรณรงค์ลดโลกร้อนด้วยมือเรา)  จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การรณรงค์ประชาสัมพันธ์และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินการตามโครงการ เพือให้ประชาชน
ตระหนักถึงปัญหาด้านการรักษาสิงแวดล้อม
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 65)
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โครงการรณรงค์สร้างจิตสํานึกแก่นักเรียนและประชาชนในการแยกขยะมูล
ฝอยเพือลดปริมาณขยะ

จํานวน 30,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (โครงการรณรงค์สร้างจิตสํานึกแก่นักเรียนและประชาชนในการ
แยกขยะมูลฝอยเพือลดปริมาณขยะ) จํานวน  30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการรณรงค์ให้ความรู้แก่นักเรียนและ
ประชาชนในการแยกขยะมูลฝอย ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าเครืองดืม และค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียว
ข้อง
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 63)
โครงการรณรงค์สร้างจิตสํานึกในการคัดแยกขยะจากครัวเรือน จํานวน 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (โครงการรณรงค์สร้างจิตสํานึกในการคัดแยกขยะจากครัว
เรือน)  จํานวน  30,000  บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและจัดกิจกรรมให้ความรู้เกียวกับการคัด
แยกขยะจากครัวเรือน เช่น ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินงานตาม
โครงการ เพือให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาด้านการรักษาสิงแวด
ล้อม และช่วยกันอนุรักษ์สิงแวดล้อม
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 63)
โครงการรณรงค์สร้างจิตสํานึกมิให้ทิงขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูลในแหล่งนํา
สาธารณะ

จํานวน 20,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (โครงการรณรงค์สร้างจิตสํานึกมิให้ทิงขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูลใน
แหล่งนําสาธารณะ)  จํานวน  20,000  บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกียวกับการสร้างจิตสํานึกมิ
ให้ทิงขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูลในแหล่งนําสาธารณะ เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินงาน
ตามโครงการ เพือให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาด้านการรักษาสิงแวด
ล้อม และช่วยกันอนุรักษ์สิงแวดล้อม
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 63)
โครงการรณรงค์ให้ความรู้เกียวกับโรคเอดส์ในสถานศึกษา จํานวน 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (โครงการรณรงค์ให้ความรู้เกียวกับโรคเอดส์ในสถาน
ศึกษา)  จํานวน  30,000  บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในเรืองการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในสถานศึกษา มีความเข้าใจทีถูก
ต้องและห่างไกลจากโรคเอดส์ เช่น วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
เกียวข้อง
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 83)
โครงการรณรงค์ให้ความรู้เรืองกฎหมายการรักษาความสะอาดและสิงแวด
ล้อม

จํานวน 20,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (โครงการรณรงค์ให้ความรู้เรืองกฎหมายการรักษาความสะอาดและ
สิงแวดล้อม) จํานวน  20,000  บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกียวกับการกําจัดนําเสียใน
ชุมชนและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินงาน
ตามโครงการ เพือให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาด้านการรักษาสิงแวด
ล้อม และช่วยกันอนุรักษ์สิงแวดล้อม
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 62)
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โครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จํานวน 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (โครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้าน
เมือง)  จํานวน  10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้รับความรู้เกิดจิตสํานึกและรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง เช่น วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 83)
โครงการส่งเสริมการออกกําลังกายเพือสุขภาพ(แอโรบิค) จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (โครงการส่งเสริมการออกกําลังกายเพือสุขภาพ(แอโรบิค
)) จํานวน  50,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการออกกําลังกายเพือสุขภาพ
โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้นําเต้นออกกําลังกาย และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้อง
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 79)
โครงการส่งเสริมร้านค้าศูนย์บาทในชุมชน จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (โครงการส่งเสริมร้านค้าศูนย์บาทในชุมชน) จํานวน  20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้เกียวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย
ในชุมชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครืองดืมและอาหาร
ว่าง ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินงานตาม
โครงการ เพือให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาด้านการรักษาสิงแวด
ล้อม และช่วยกันอนุรักษ์สิงแวดล้อม
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 63)
โครงการสร้างจิตสํานึกอนุรักษ์สิงแวดล้อมในชุมชน จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (โครงการสร้างจิตสํานึกอนุรักษ์สิงแวดล้อมใน
ชุมชน) จํานวน  20,000  บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกียวกับการมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์สิงแวดล้อมในชุมชน เช่น ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินงานตาม
โครงการ เพือให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาด้านการรักษาสิงแวด
ล้อม และช่วยกันอนุรักษ์สิงแวดล้อม
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ครังที 1 หน้าที 10)
โครงการสุขาภิบาลอาหาร จํานวน 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (โครงการสุขาภิบาลอาหาร) จํานวน  60,000  บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ ผู้ประกอบการในร้าน
อาหารเขตเทศบาลตําบลนครชุม หรือผู้นํานักเรียนในเขตเทศบาลตําบล
นครชุม เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 83)
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โครงการองค์กร ดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ในทีทํางาน จํานวน 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (โครงการองค์กร ดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ในทีทํา
งาน) จํานวน 30,000  บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในเทศบาลตําบลนคร
ชุมให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักเรืองโรคเอดส์ เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครืองดืมและอาหารว่าง ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการ
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ครังที 1 หน้าที 23)
โครงการอบรมเรืองการบําบัดนําเสียด้วยภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (โครงการอบรมเรืองการบําบัดนําเสียด้วยภูมิปัญญาท้อง
ถิน) จํานวน 20,000  บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนเกียวกับการสร้าง
ภูมิปัญญาแก้ไขปัญหา เพือกําจัดนําเสียในชุมชน เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครืองดืมและอาหารว่าง ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการ เพือให้ประชาชน
ตระหนักถึงปัญหาด้านการรักษาสิงแวดล้อมและช่วยกันอนุรักษ์สิงแวด
ล้อม
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ครังที 1 หน้าที 11)
โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพแกนนําชุมชน จํานวน 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพแกนนําชุมชน)  จํานวน  100,000
  บาท  
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้แก่แกนนําชุมชนในการปฏิบัติ
งานส่งเสริมสุขภาพให้มีประสิทธิภาพยิงขึน และเพือประเมินผลการ
ติดตามการทํางานของแกนนํา (อสม.) เพือแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข
ในชุมชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครืองดืมและอาหาร
ว่าง ค่าวัสดุ และค่าใช้จายอืนๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการ
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ครังที 1 หน้าที 23)
โครงการอบรมให้ความรู้การกําจัดนําเสียแก่ชุมชน จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (โครงการอบรมให้ความรู้การกําจัดนําเสียแก่
ชุมชน)  จํานวน 20,000  บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้เกียวกับการกําจัดนําเสียใน
ชุมชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครืองดืมและอาหารว่าง ค่า
วัสดุ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการ เพือ
ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาด้านการรักษาสิงแวดล้อมและช่วยกัน
อนุรักษ์สิงแวดล้อม
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 63)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 400,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  จํานวน  400,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้การได้ตาม
ปกติ เช่นครุภัณฑ์ทีชํารุด การจ้างเหมาซึงมีทังค่าแรงและค่าสิงของทีไม่
เกียวข้องกับเทศบาลตําบลนครชุม
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ค่าวัสดุ รวม 1,255,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน  จํานวน  80,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกระดาษ หมึกพิมพ์ ดินสอ ปากกา สิงพิมพ์ทีได้จาก
การจัดซือหรือพิมพ์ ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ ตลอดปีงบ
ประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  จํานวน  5,000  บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลัก
รางไฟฟ้า สายไฟ ลําโพง ไมโครโฟน ฯลฯ ตลอดปีงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  จํานวน  100,000  บาท
เพือจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยางใน ฯลฯ
 ตลอดปีงบประมาณ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 510,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  จํานวน  510,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเชือเพลิงและหล่อลืน นํามันเครือง จาร
บี นํากรด นํากลัน ถ่าน ฟืน นํามันการ์ด ฯลฯ สําหรับใช้ในกิจการของกอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม เช่น เตาเผาศพ เครืองตัดหญ้า เครืองพ่น
หมอกควัน รถยนต์ส่วนกลางทุกชนิด รถจักรยานยนต์ และเครืองจักรกล
ประเภทอืนๆ ของเทศบาลตําบลนครชุม ตลอดปีงบประมาณ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 270,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  จํานวน  270,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี
1. จัดซือนํายาเคมีและนํายาฆ่าเชือโรค จํานวน  200,000  บาท
เพือจัดซือนํายาเคมีกําจัดยุงและแมลงวัน ทรายอะเบท รวมทังนํายาเคมี
สําหรับทําความสะอาดและฆ่าเชือโรคต่าง ๆ เป็นต้น
2. จัดซือวัคซีน ยาคุมกําเนิดและอืนๆ ทีเกียวข้อง สําหรับสุนัขและ
แมว จํานวน 70,000 บาท
คําชีแจงเพิมเติม รายการเบิกจ่าย 1-2 เป็นการตังงบประมาณทีใช้ตลอดปี
งบประมาณ หากมีการแพร่ระบาดของโรคเพิมขึนจากแผนทีกําหนด
ไว้ สามารถปรับเกลีย ถัวเฉลียจ่ายได้โดยไม่จําเป็นต้องดําเนินการโอนลด
และโอนเพิม   และเปลียนแปลงคําชีแจงรายการจากค่าใช้จ่ายตามข้อ 1-2 

วัสดุการเกษตร จํานวน 100,000 บาท
วัสดุการเกษตร  จํานวน  100,000  บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือสารเคมีกําจัดวัชพืชและ
อุปกรณ์ เช่น จอบ เสียม มีด คราด ใบมีด สายยาง ฯลฯ ทีใช้ในการกําจัด
และควบคุมวัชพืชตามพืนทีชุมชนทีมีวัชพืชหนาแน่น กําจัดยากเพือความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตลอดปีงบประมาณ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 40,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  จํานวน  40,000  บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือจัดจ้างสือสุขศึกษา เช่น ป้ายประชา
สัมพันธ์ ตระแกรงบอร็ดประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ เอกสารเผยแพร่
กิจกรรม ฯลฯ ตลอดปีงบประมาณ
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วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 70,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย  จํานวน  70,000  บาท
เพือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือถุงมือ รองเท้าบู๊ช เสือกันฝน ผ้าปิด
จมูก และวัสดุอุปกรณ์ทีเกียวข้องสําหรับใช้ในการบริหารกิจการของกอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม ตลอดปีงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
ประเภทรายจ่าย วัสดุคอมพิวเตอร์  จํานวน  80,000  บาท  
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Flas
h Drive)เทปบันทึก
ข้อมูล (Reel Mahnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับหมึกสําหรับ
เครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล แผง
แป้นอักขระ หรือ แป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) 
เมมโมรีชิป (Memory Chip) เช่น RAM  คัตซีทฟีด
เตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พินเตอร์สวิตชิง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครืองกระจายสัญญาณ (Hab) แผ่น
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เช่น Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) 
เป็นต้น เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น เครืองอ่านข้อมูลแบบซีดี
รอม (CD-ROM) โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ทีมีราคาหน่วย
หนึงไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท
ค่าไฟฟ้า  จํานวน  30,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับฌาปนสถานของเทศบาลตําบลนครชุม โรงฆ่า
สัตว์ ปัมนําล้างรถยนต์บรรทุกขยะ และทีทําการงานรักษาความสะอาดของ
เทศบาลตําบลนครชุม

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท
ประเภทรายจ่าย ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรภาพ(โทรสาร) ค่าสือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกียว
กับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและสือสาร
อืนๆ เช่นค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมฯ
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งบลงทุน รวม 216,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 216,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเก้าอีทํางาน จํานวน 6,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน (จัดซือเก้าอีทํางาน)  จํานวน  6,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางาน จํานวน 1 ตัว สําหรับประจําตําแหน่งผู้
อํานวยการกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม (รูปแบบและรายการละเอียด
ตามทีเทศบาลตําบลนครชุมกําหนด) ตังจ่ายตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน พ.ศ.2559
 และเนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ มีนาคม พ.ศ.2560 จึงตังจ่ายงบประมาณ
ตามราคาในจังหวัดหรือท้องถินตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน พ.ศ.2552
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ครังที 1 หน้าที 34)

ครุภัณฑ์การเกษตร
จัดซือเครืองสูบนํา จํานวน 45,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร (จัดซือเครืองสูบนํา) จํานวน 45,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสูบนําแบบหอยโข่งเครืองยนต์ดีเซล จํานวน 1
 เครือง สําหรับงานรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลตําบลนครชุม ตัง
จ่ายตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที  27  มิถุนายน พ.ศ.2559 และเนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้กําหนดไว้
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ มีนาคม พ.ศ.2560
 จึงตังจ่ายงบประมาณตามราคาในจังหวัดหรือท้องถินตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22  มิถุนายน พ.ศ
.2552
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ครังที 1 หน้าที 34)

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
จัดซือรอกโซ่ จํานวน 5,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (จัดซือรอกโซ่)  จํานวน 5,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรอกโซ่ ขนาด 1 ตัน จํานวน 1 ชุด สําหรับงานรักษา
ความสะอาดภายในเขตเทศบาลตําบลนครชุม ตังจ่ายตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที  27  มิถุนายน พ.ศ.2559
 และเนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ มีนาคม พ.ศ.2560 จึงตังจ่ายงบประมาณ
ตามราคาในจังหวัดหรือท้องถินตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22  มิถุนายน พ.ศ.2552
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ครังที 1 หน้าที 34)
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซือพัดลม จํานวน 40,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  (จัดซือพัดลม) จํานวน  40,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลม ขนาด 26 นิว จํานวน 6 ตัว เพือใช้สําหรับ
การจัดกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ทีหน่วยงานภายในเทศบาลตําบลนคร
ชุมจัดขึน หรือกกิจกรรมทีเป็นสาธารณะ ตังจ่ายตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที  27  มิถุนายน พ.ศ.2559
 และเนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ มีนาคม พ.ศ.2560 จึงตังจ่ายงบประมาณ
ตามราคาในจังหวัดหรือท้องถินตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22  มิถุนายน พ.ศ.2552
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ครังที 1 หน้าที 34)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซือรถเข็นล้อแม็ค จํานวน 20,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (จัดซือรถเข็นล้อแม็ค)  จํานวน  20,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถเข็นล้อแม็คชนิดล้อดัม จํานวน 5 คัน สําหรับงาน
รักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลตําบลนครชุม ตังจ่ายตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที  27
  มิถุนายน พ.ศ.2559 และเนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้กําหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ มีนาคม พ.ศ.2560
 จึงตังจ่ายงบประมาณตามราคาในจังหวัดหรือท้องถินตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22  มิถุนายน พ.ศ
.2552
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ครังที 1 หน้าที 34)

ครุภัณฑ์กีฬา
จัดซือเครืองออกกําลังกายสําหรับชุมชน จํานวน 100,000 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา (จัดซือเครืองออกกําลังกายสําหรับ
ชุมชน)  จํานวน 100,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองออกกําลังกายกลางแจ้งสําหรับประชาชนใน
ชุมชน จํานวน 1 ชุด (รูปแบบและรายการละเอียดตามทีเทศบาลตําบล
นครชุมกําหนด) ตังจ่ายตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที  27  มิถุนายน พ.ศ.2559 และเนืองจากเป็น
ครุภัณฑ์ทีไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ มีนาคม พ.ศ.2560 จึงตังจ่ายงบประมาณตามราคาในจังหวัด
หรือท้องถินตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที 22  มิถุนายน พ.ศ.2552
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 121)
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งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 130,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  จํานวน  130,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี
1. จัดซือยาและเวชภัณฑ์สําหรับชุมชน ผู้มีรายได้น้อยและผู้สูงอายุและ
ออกหน่วยเทศบาลเคลือนที จํานวน 50,000  บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดซือยาและเวชภัณฑ์ เพือให้บริการแก่ประชาชนในชุมชน และการ
ออกหน่วยบริการเทศบาลเคลือนทีตามชุมชนต่าง ๆ 
ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที
2. จัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  จํานวน 80,000  บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ ได้แก่ หูฟัง เหล็กกดลิน ฟอร์เซฟ อับ
สําลี ถ้วยสแตนเลส สําลี ใบมีดผ่าตัด เข็มเย็บแผล ไซริง เข็มฉีดยา ปรอท
วัดไข้ หม้อนึงสําลี ฯลฯ สําหรับใช้ในงานตรวจรักษาผู้ป่วย และประชาชน
ทัวไปทีมาใช้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตําบลนครชุม
ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที
คําชีแจงเพิมเติม รายการค่าใช้จ่าย 1-2 เป็นการตังงบประมาณทีใช้ตลอด
ปีงบประมาณ จึงอาจมีการเปลียนแปลงตามปริมาณของคนไข้ จึงสามารถ
ปรับเกลีย ถัวเฉลียจ่ายได้ในรายการ 1-2 จึงไม่จําเป็นต้องมีการโอนลด
และโอนเพิม และเปลียนแปลงคําชีแจงรายการ 

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเครืองเคลือบบัตร จํานวน 10,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน (จัดซือเครืองเคลือบบัตร) จํานวน  10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเครืองเคลือบบัตร จํานวน 1 เครือง (รูปแบบ
และรายการละเอียดตามทีเทศบาลตําบลนครชุมกําหนด) เพือใช้ในกิจการ
ของศูนย์บริการชุมชนเทศบาลตําบลนครชุม กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม เทศบาลตําบลนครชุม  ตังจ่ายตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที  27  มิถุนายน พ.ศ.2559 และเนือง
จากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ มีนาคม พ.ศ.2560 จึงตังจ่ายงบประมาณตามราคาใน
จังหวัดหรือท้องถินตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
 1989 ลงวันที 22  มิถุนายน พ.ศ.2552
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ครังที 1 หน้าที 34)
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ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จัดซือเครืองวัดความดันโลหิตแบบตังโต๊ะ จํานวน 10,000 บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (จัดซือเครืองวัดความดันโลหิตแบบ
ตังโต๊ะ)  จํานวน  10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองวัดความดันโลหิตแบบตังโต๊ะ จํานวน 1
 เครือง สําหรับใช้ในกิจการของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตําบลนคร
ชุม กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม เทศบาลตําบลนครชุม ตังจ่ายตามหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที  27
  มิถุนายน พ.ศ.2559 และเนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้กําหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ มีนาคม พ.ศ.2560
 จึงตังจ่ายงบประมาณตามราคาในจังหวัดหรือท้องถินตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22  มิถุนายน พ.ศ
.2552
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ครังที 1 หน้าที 35)

งบรายจ่ายอืน รวม 50,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 50,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน  50,000  บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับศูนย์บริการสาธารณสุข ใน
การจัดซือเวชภัณฑ์ทีจําเป็นต้องใช้ในการรักษาโรคซึงเกียวกับคนไข้ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนค่ารักษาพยาบาลและ
เวชภัณฑ์  พ.ศ.2530

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 5,466,180 บาท
งบบุคลากร รวม 2,559,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,559,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,527,840 บาท
ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน จํานวน  1,527,840  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงาน
เทศบาลสังกัดกองช่าง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ง  จํานวน  18,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบ
แผนและก่อสร้าง ตลอดปีงบประมาณ

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 308,040 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา  จํานวน  308,040  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้างประจํากอง
ช่าง ตลอดปีงบประมาณ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 663,240 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จํานวน  663,240  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไปสังกัดกองช่าง ตลอดปีงบประมาณ
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 42,160 บาท
เงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง  จํานวน  42,160  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป สังกัดกองช่าง ตลอดปีงบประมาณ

งบดําเนินงาน รวม 2,785,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 185,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 105,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  จํานวน  105,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีผู้ตรวจแบบแปลนก่อสร้าง หรือดัดแปลง
อาคาร ตามมาตรา (64) ทวิ บัญญัติเพิมเติมโดยมาตรา 21 แห่งพระราช
บัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที 2) พ.ศ.2535 และผู้ทีปฏิบัติหน้าทีตามคํา
สังของเทศบาลตําบลนครชุม เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน เช่น ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ที
ปฏิบัติงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน เงินประโยชน์ตอบแทนอืน
เป็นกรณีพิเศษ เงินรางวัล ฯลฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 80,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  จํานวน  80,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541

ค่าใช้สอย รวม 1,440,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 60,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ  จํานวน  60,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทําการอย่างหนึงอย่างใด ซึงมิใช่เป็นการ
ประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิด
ชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่า
ทําความสะอาดซ่อมแซมระบบประปา  ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ)  จํานวน  50,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 1,330,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  จํานวน  1,330,000  บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้การได้
ตามปกติ  จํานวน  330,000  บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา, ซ่อมแซม, ครุภัณฑ์ที
ชํารุด เช่น ครุภัณฑ์สํานักงาน, ครุภัณฑ์รถยนต์, บ่อบาดาล, บ่อนํา ฯลฯ
 รวมถึงการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินทีเป็นการจ้างเหมา ซึงมีทัง
ค่าแรงและค่าสิงของในการซ่อมแซมและบํารุงรักษานัน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20
  มิถุนายน  พ.ศ.2559
2. ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาถนนและสิงก่อสร้างเพือให้สามารถใช้การได้
ตามปกติ  จํานวน  1,000,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนคอนกรีต, ถนนลูกรัง, ถนนแอ
สฟัสต์ติก, พืนผิวจราจรหรือทางเชือม ท่อระบายนําและทางเท้าในเขต
เทศบาลตําบลนครชุมและสิงก่อสร้างอืนๆ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20  มิถุนายน  พ.ศ
.2559

คําชีแจงเพิมเติม รายการค่าใช้จ่ายข้อ 1-2 สามารถปรับเกลีย ถัวเฉลียจ่าย
ได้หากแต่ละรายการเงินไม่เพียงพอต่อการบริหารงานโดยมิต้องมีการโอน
ลดและโอนเพิมรายการ หรือการเปลียนแปลงคําชีแจงรายการ

ค่าวัสดุ รวม 1,160,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
ค่าวัสดุสํานักงาน  จํานวน  20,000  บาท
เพือจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ กระดาษ
เขียนแบบ ฯลฯ และอืนๆ ทีเกียวข้อง

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 500,000 บาท
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  จํานวน  500,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สตาร์ทเตอร์ บัล
ลาทต์ ฯลฯ และอืนๆ ทีเกียวข้อง

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง  จํานวน  300,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสําหรับใช้ในการซ่อมแซมสิงก่อสร้างผิวทาง
จราจรทีชํารุด และค่าวัสดุต่างๆ ทีใช้ในกิจกรรมของเทศบาลตําบลนคร
ชุม เช่น ยาง หิน ทราย ปูน เหล็ก ไม้ สีนํามัน สีนํา ฯลฯ และอืนๆ ทีเกียว
ข้อง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  จํานวน  50,000  บาท
เพือจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่นยางรถทังยางนอกและยาง
ใน แบตเตอรี  หัวเทียน ฯลฯ และอืนๆ ทีเกียวข้อง
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 190,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  จํานวน  190,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเชือเพลิง นํามัน
เครือง จารบี นํามันไฮดรอริค นํามันเบรค ฯลฯ และอืนๆ ทีเกียว
ข้อง สําหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ทุกชนิด และเครืองจักรกลประเภท
อืนๆ ทีใช้ในกิจการของเทศบาลตําบลนครชุม โดยตังจ่ายตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที  20
  มิถุนายน  พ.ศ.2559

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท
วัสดุการเกษตร   จํานวน  50,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือต้นไม้ ปุ๋ย ดิน จอบ เสียม สายยางและอืนๆ ทีเกียว
ข้องกับการจัดกิจกรรมหรือการบริหารงานของเทศบาลตําบลนครชุม

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์  จํานวน 20,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครืองพิมพ์ แผ่น
ดิสต์ แผ่นซีดี ฯลฯ แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์  เม้าท์ ปลักเสียบ
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อืนๆ ทีเกียวข้อง

วัสดุอืน จํานวน 30,000 บาท
วัสดุอืนๆ  จํานวน  30,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ ทีไม่สามารถจําแนกไว้ในวัสดุ
ต่างๆ ได้ สําหรับใช้ในการบริหารกิจการของเทศบาลตําบลนคชุม ตลอดปี
งบประมาณ

งบลงทุน รวม 121,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 121,900 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
ค่าจัดซือครุภัณฑ์เครืองสูบนํา (ซัมเมอร์ส) จํานวน 40,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร (ค่าจัดซือครุภัณฑ์เครืองสูบนํา (ซัมเมอร์ส
)) จํานวน  40,000  บาท
เพือจัดซือเครืองสูบนํา (ซัมเมอร์ส) จํานวน 1 เครือง มีคุณสมบัติใช้
ไฟ 220 V 1 เฟส ขนาด 1.5 แรงม้า (รูปแบบและรายการละเอียดตามที
เทศบาลตําบลนครชุมกําหนด) เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้กําหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ เดือนมีนาคม 2560
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ครังที 1 หน้าที 34)
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ค่าจัดซือเครืองสูบนํามอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 11,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร (ค่าจัดซือเครืองสูบนํามอเตอร์
ไฟฟ้า)  จํานวน  11,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสูบนํามอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 1 เครือง โดยมี
คุณลักษณะเฉพาะโดยสังเขป ดังนี
เป็นมอเตอร์ไฟฟ้า
1. สูบนําได้ไม่ตํากว่า 450 ลิตรต่อนาที
    - เป็นเครืองสูบนําแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
    - ขนาดท่อส่งนําไม่น้อยกว่า 2 นิว (50  มิลลิเมตร)
    - สูบนําได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณทีกําหนดตามข้างต้น
    - ส่งนําได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต
    - อุปกรณ์ประกอบของเครืองสูบนําและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบ
ชุด  พร้อมทีจะใช้งานได้ 
เป็นครุภัณฑ์ทีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ มีนาคม 2560
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ครังที 1 หน้าที 33)

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ค่าจัดซือเครืองตบดิน จํานวน 21,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (ค่าจัดซือเครืองตบดิน)  จํานวน  21,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตบดิน จํานวน  1 เครือง โดยมีคุณสมบัติดังนี
1. ใช้เครืองยนต์เบนซิน
2. นําหนักของเครืองตบดินไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม
3. แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน
4. ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า 5,000  ครังต่อนาที
เป็นครุภัณฑ์ทีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ มีนาคม 2560
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ครังที 1 หน้าที 33)

ครุภัณฑ์โรงงาน
ค่าจัดซือเครืองสว่านโรตารี 3 ระบบ จํานวน 12,000 บาท
ครุภัณฑ์โรงงาน (ค่าจัดซือเครืองสว่านโรตารี 3 ระบบ)  จํานวน  12,000
  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสว่านโรตารี 3 ระบบ คือระบบสว่าน
ธรรมดา, ระบบสว่านโรตารี และระบบสกัด หมุนเข้าและออกใช้กําลังเท่า
กันด้วย Brush Holder Unit เปลียนดอกได้ง่ายด้วยระบบ one-
Touch Silding ใช้งานง่าย มีปุ่ม Lock-On สําหรับงานต่อเนือง มีไฟ
แสงสว่าง LED  แบบ Built-In ปรับหมุนซ้าย/ขวาได้  จํานวน 1
 เครือง  เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ มีนาคม 2560
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ครังที 1 หน้าที 33)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จํานวน 30,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ค่าจัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กอง
ช่าง)  จํานวน  30,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที 2
 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 1 เครือง  โดยมีคุณลักษณะพืน
ฐานดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.2 GHZ จํานวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ
.ศ.2560 ณ วันที 21 เมษายน 2560
 - มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
บรรจุไม่น้อยกว่า 2 GB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 240 GB จํานวน  1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า  600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 122)
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ค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด 
A3

จํานวน 7,900 บาท

ครุภัณฑคอมพิวเตอร์(ค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3)   จํานวน  7,900  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษ A3 จํานวน 1 เครือง ราคา 7,900 บาท มีคุณลักษณะพืนฐานดัง
นี
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 X 1,200 dpi
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17
 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A3,A4,Letter,Legal และ Custom  โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ครังที 1 หน้าที 33)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 703,880 บาท
งบดําเนินงาน รวม 503,880 บาท
ค่าใช้สอย รวม 503,880 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําเวทีประชาคมชุมชน เพือสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน เพือ
นําข้อมูลมาจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน

จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําเวทีประชาคมชุมชน และ
การประชุมระดับชุมชน เช่น ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ 
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 88)
โครงการถนนคนเดินและเทศกาลอาหารไทย (โครงการจัดตลาดย้อนยุคท้อง
ถินนครชุม) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จํานวน 350,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการถนนคนเดินและเทศกาลอาหาร
ไทย (โครงการจัดตลาดย้อนยุคท้องถินนครชุม) เช่น ค่าจ้างเหมาการ
แสดง ค่าการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ค่าของรางวัล ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีเกียวข้อง 
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 85)
โครงการฝึกอบรมเพือเพิมประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน คณะกรรมการ
ชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการฝึกอบรมฯ และค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ดูงาน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง 
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 87)
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้มีจิตสาธารณะ ผู้ทําคุณโยชน์ ผู้ประพฤติตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ เช่น ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ 
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ครังที 1 หน้าที 28)
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี “การส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายที
สตรีควรรู้และการส่งเสริมอาชีพ”

จํานวน 14,250 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ เช่น ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ 
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ครังที 1 หน้าที 24)
โครงการอบรมความรู้เกียวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมความรู้เกียวกับ
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้อง
ถิน เช่น ค่าเอกสารป้ายประชาสัมพันธ์ อาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบ
แทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง 
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 88)
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รุ่นที 1 “การทําพิมเสนนํา”

จํานวน 9,680 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ เช่น ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ 
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ครังที 1 หน้าที 24)
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รุ่นที 2 “การทํายาหม่องสมุนไพร”

จํานวน 9,950 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ เช่น ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ 
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ครังที 1 หน้าที 24)

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 200,000 บาท

1.อุดหนุนโครงการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดกําแพงเพชร  ประจําปี 2561  จํานวน 150,000 บาท    
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพ
ติดจังหวัดกําแพงเพชร (ศป.ปส จ.กําแพงเพชร) ตามหนังสือจังหวัด
กําแพงเพชร ที ศอ.ปส.จ.กพ. /ว 214 ลงวันที  28 ตุลาคม พ.ศ.2559 ตัง
จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบ
ประมาณ 2561อําเภอเมืองกําแพงเพชร  จํานวน 50,000 บาท     
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพ
ติดอําเภอเมืองกําแพงเพชร (ศป.ปส. อ.เมืองกําแพงเพชร) ตามหนังสือ
อําเภอเมืองกําแพงเพชรด่วนทีสุด ที กพ 0118 / ว 5091  ลงวันที  ๒๗ 
ตุลาคม พ.ศ. 2559 ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 114)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 220,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในเทศบาลสัมพันธ์ชุมชน,การแข่งขันกีฬา
ภายในเทศบาลสัมพันธ์ชุมชน งานประเพณีเพ็ญเดือนสาม วัดพระบรมธาตุ
และงานกีฬาวันแม่ 12 สิงหาคม

จํานวน 100,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในเทศบาลสัมพันธ์ชุมชน,การแข่ง
ขันกีฬาภายในเทศบาลสัมพันธ์ชุมชน งานประเพณีเพ็ญเดือนสาม วัดพระ
บรมธาตุและงานกีฬาวันแม่ 12 สิงหาคม)  จํานวน  100,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาภายในเทศบาลสัมพันธ์ชุมชน,การแข่ง
ขันกีฬาภายในเทศบาลสัมพันธ์ชุมชน งานประเพณีเพ็ญเดือนสาม วัดพระ
บรมธาตุและงานกีฬาวันแม่ 12 สิงหาคม เช่นค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ค่าของและเงินรางวัล ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 77)
โครงการร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานต่างๆ จํานวน 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (โครงการร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานต่างๆ)  จํานวน 100,000
  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการร่วมงานแข่งขันกีฬากับหน่วยงานต่างๆ เช่น
ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าของและเงินรางวัล ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 77)
โครงการวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนในสังกัดและโรงเรียนในเขตพืนทีเทศบาล
ตําบลนครชุม

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนใน
สังกัดและโรงเรียนในเขตพืนทีเทศบาลตําบลนครชุมเช่น ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์     ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆที
เกียวข้อง
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 71)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 280,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานประเพณีวันขึนปีใหม่ จํานวน 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (โครงการจัดงานประเพณีวันขึนปีใหม่) จํานวน 30,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานทําบุญตักบาตรเนืองในประเพณีวันขึน
ปีใหม่ เช่น เครืองไทยธรรม ปัจจัยถวายพระ ดอกไม้ ธูปเทียน ค่าอาหาร
และเครืองดืม ค่าจัดและตกแต่งสถานที ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 74)
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โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่ง
ชาติ) จํานวน 100,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
 และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 75)
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา)  จํานวน  50,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน
พรรษา เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 75)
โครงการส่งเสริมกินแกงขีเหล็กเพ็ญเดือนสิบสอง จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (โครงการส่งเสริมกินแกงขีเหล็กเพ็ญเดือนสิบสอง) จํานวน  20,000
  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมกินแกงขีเหล็กเพ็ญ
เดือนสิบสอง เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 74)
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง)  จํานวน  50,000
  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
ลอยกระทง เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่า
วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 74)
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ  จํานวน  30,000  บาท
เป็นเงินอุดหนุนตามรายการดังต่อไปนี
1. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และการละเล่นท้องถิน "นบพระ
เล่นเพลง" อําเภอเมืองกําแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 จํานวน  15,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสืบสานวัฒวัฒนธรรมประเพณี และการ
ละเล่นท้องถิน "นบพระเล่นเพลง" อําเภอเมืองกําแพงเพชร ปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2561 ตามหนังสืออําเภอเมืองกําแพงเพชร ที กพ 0118/ว
 2400 ลงวันที 1 มิถุนายน พ.ศ.2560 ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
2. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และการละเล่นท้องถิน "สารทไทย
กล้วยไข่ และของดีเมืองกําแพงเพชร" จํานวน  15,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสืบสานวัฒวัฒนธรรมประเพณี และการ
ละเล่นท้องถิน "สารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองกําแพงเพชร" อําเภอ
เมืองกําแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามหนังสืออําเภอเมือง
กําแพงเพชร ที กพ 0118/ว 2401 ลงวันที 1 มิถุนายน พ.ศ.2560 ตัง
จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 106)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 4,110,200 บาท
งบลงทุน รวม 4,110,200 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 4,110,200 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนคลองสวนหมากฝังตะวันตก (ต่อจาก
โครงการเดิม) หมู่ที 3 ตําบลนครชุม อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัด
กําแพงเพชร

จํานวน 1,180,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค (โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนคลองสวน
หมากฝังตะวันตก (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที 3 ตําบลนครชุม อําเภอ
เมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร)  จํานวน  1,180,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการปรับปรุงผิว
จราจร ถนนคลองสวนหมากฝังตะวันตก (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที 3
 ตําบลนครชุม อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร สภาพเดิมผิว
จราจรหินคลุก กว้างเฉลีย 5.50 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 290.00
 เมตร ก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00
  เมตร หนา 0.15  เมตร หรือคิดเป็นพืนทีไม่น้อยกว่า 1,450.00 ตาราง
เมตร คิดเป็นงบประมาณ 1,180,000 บาท (หนึงล้านหนึงแสนแปดหมืน
บาทถ้วน) ราคานีรวมทังหูช้างและทางเชือม ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล
นครชุมกําหนด
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ครังที 1 หน้าที 5)
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โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเชือมถนนนคร
ชุม ซอย 4 (ซอยวินัย) ถึงถนนนครชุม ซอย 6 (ซอยอนุสรณ์)

จํานวน 424,200 บาท

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค (โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กทางเชือมถนนนครชุม ซอย 4 (ซอยวินัย) ถึงถนนนคร
ชุม ซอย 6 (ซอยอนุสรณ์))  จํานวน  424,200  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทางเชือมถนนนครชุม ซอย 4 (ซอยวินัย) ถึงถนนนคร
ชุม ซอย 6 (ซอยอนุสรณ์) โดยการรือคอนกรีตเสริมเหล็กออก และก่อ
สร้างถนนคอนกรีตผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 105 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีไม่น้อยกว่า 506.00 ตารางเมตร คิด
เป็นงบประมาณ 424,200  บาท (สีแสนสองหมืนสีพันสองร้อยบาท
ถ้วน) ราคานีรวมค่าเปลียนฝาบ่อพักและซ่อมแซมบ่อพัก ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลนครชุม
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 54)
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีต ถนนราษฎร์ประสงค์ หมู่
ที 5 ตําบลนครชุม อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร

จํานวน 520,000 บาท

 ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค (โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมผิวจราจร
คอนกรีต ถนนราษฎร์ประสงค์ หมู่ที 5 ตําบลนครชุม อําเภอเมือง
กําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร)  จํานวน  520,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง    และซ่อมแซมผิวจราจรแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต (OVER LAY)  ถนนราษฎร์ประสงค์ หมู่ที 5 ตําบล
นครชุม อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร  สภาพเดิมผิว
จราจรคอนกรีต ปรับปรุงและซ่อมแซมผิวจราจร โดยแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (OVER LAY) ผิวจราจรกว้างเฉลีย 4.00 เมตร หนา
เฉลีย 0.04 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า  500.00  เมตร  หรือคิดเป็นพืนทีไม่
น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร คิดเป็นงบประมาณ 520,000  บาท (ห้า
แสนสองหมืนบาทถ้วน)  ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนครชุม
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 53)
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVER 
LAY) ถนนนครชุม 1 (ถนนสาย 1078) จุดเริมต้นทางเข้าโรงเรียนสาธิตวัด
พระบรมธาตุ ไปถึงใต้สะพานข้ามแม่นําปิง

จํานวน 1,986,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค (โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมผิวจราจรแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต (OVER LAY) ถนนนครชุม 1 (ถนนสาย 1078) จุด
เริมต้นทางเข้าโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ ไปถึงใต้สะพานข้ามแม่นํา
ปิง)  จํานวน  1,986,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมผิวจราจรแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต (OVER LAY) ถนนนครชุม 1 (ถนนสาย 1078) ต่จ
ากโครงการเดิม จุดเริมต้นบริเวณทางเข้าโรงเรียนสาธิตวัดพระ
บรมธาตุ ไปถึงใต้สะพานข้ามแม่นําปิง  ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลีย 8.10
 เมตร หนาเฉลีย 0.04 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 615.00 เมตร หรือคิดเป็น
พืนทีไม่น้อยกว่า 4,940.00 ตารางเมตร คิดเป็นงบประมาณ 1,986,000
 บาท (หนึงล้านเก้าแสนแปดหมืนหกพันบาทถ้วน) ราคานีรวมค่าตีเส้น
จราจรและยกบ่อพักและเปลียนฝาบ่อพัก ตามแบบเทศบาลตําบลนครชุม
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 49)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 13,887,300 บาท
งบกลาง รวม 13,887,300 บาท
งบกลาง รวม 13,887,300 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 200,000 บาท

1.เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างทีได้รับค่า
จ้างจากเงินรายได้ของเทศบาลตําบลนครชุม ตังจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของ
อัตราค่าจ้างพนักงานจ้าง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560ทีตังงบ
ประมาณรายจ่ายในหมวดค่าจ้างชัวคราวทีจ่ายจากเงินรายได้ตาม
หนังสือ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว 9 ลงวันที  22
  มกราคม 2557 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และหนังสือ
หนังสือ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว 81 ลงวันที  10
 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

2.เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างทีได้รับค่า
จ้างจากเงินอุดหนุนทัวไปจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ได้แก่ ตําแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ตัง
จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของอัตราค่าจ้างพนักงานจ้าง ตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0893.3/ว 1372 ลงวันที 19
 กรกฎาคม 2553 

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,970,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพคนชรา ในเขตเทศบาลตําบลนครชุม
เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 3,110,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพคนพิการในเขตเทศบาลตําบลนครชุม 
เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์(โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง) ในเขต
เทศบาลตําบลนครชุม จํานวน 5 คนๆ ละ 500 บาท/เดือน 
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 112)

สํารองจ่าย จํานวน 1,510,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านัน โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0303.4/ว 667 ลงวัน
ที 12 มีนาคม พ.ศ.2555 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3215ลงวันที  6 มิถุนายน พ.ศ. 2559
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 357,900 บาท
เงินสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  จํานวน 57,900
 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สําหรับ
เป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์การ
คํานวณในอัตราร้อยละเศษหนึงส่วนหก (0.167) ของรายรับจริงของปีงบ
ประมาณทีผ่านมา ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทัว
ไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แต่ทังนี ไม่เกินห้าแสนบาท ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3889  ลงวันที 29
 พฤศจิกายน 2538 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทีผ่านมา เทศบาล
ตําบลนครชุม มีรายรับจริง (ไม่รวมเงินกู้ เงินอุดหนุนทุกประเภท เงินทีมีผู้
อุทิศให้) จํานวน  34,624,862.63 บาท

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือ
พืนทีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขทีได้รับจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 และประกาศคณะกรรมการ
ประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือง กําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลหรือเทศบาลดําเนินการและบริการจัดการระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที ลงวันที 28 มิถุนายน 2549 
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 111)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 658,600 บาท
ประเภทรายจ่าย เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิน
ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ ทังนี มิให้นํารายรับประเภท
พันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุนมารวมคํานวณด้วยตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0818.2 / ว 1798 ลงวันที 5 มิถุนายน 
2552 เทศบาลตําบลนครชุม ได้ประมาณการรายรับในปีงบประมาณ พ.ศ
. 2560 (มิได้นํารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินทีมี ผู้อุทิศให้ หรือเงิน
อุดหนุนมารวมคํานวณด้วย) จํานวน  32,928,590 บาท 

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญฯ ข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ช.ค.บ.) (ไม่รวมตําแหน่งครู) ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.5/ว 35 ลงวัน
ที  19 กันยายน พ.ศ. 2557 
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 357,900

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 200,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 7,970,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

658,600

สํารองจ่าย 1,510,000

เบียยังชีพคนพิการ 3,110,400

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 50,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 663,240 317,460 644,700

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 85,200 67,200

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 42,160 27,180 96,800

เงินเดือนพนักงาน 1,527,840 2,253,480 4,407,600

เงินวิทยฐานะ 193,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 308,040

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 357,900

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 200,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 7,970,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

658,600

สํารองจ่าย 1,510,000

เบียยังชีพคนพิการ 3,110,400

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 50,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 180,000 180,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,555,200 1,555,200

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

207,360 207,360

เงินเดือนนายก/รองนายก 725,760 725,760

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 180,000 180,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,876,000 3,501,400

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 219,200 371,600

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 101,500 267,640

เงินเดือนพนักงาน 4,812,800 13,001,720

เงินวิทยฐานะ 193,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 420,500 728,540
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินประจําตําแหน่ง 18,000 145,200 60,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 80,000 9,600

ค่าเบียประชุม

เงินช่วยเหลือบุตร

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

105,000 100,000 100,000

ค่าเช่าบ้าน 42,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 60,000 4,542,000 150,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 50,000 120,000

ค่าใช้จ่ายในงานราช
พิธีและรัฐพิธี

ค่าใช้จ่ายสําหรับการ
เลือกตังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
และ   การประชา
สัมพันธ์ การรณรงค์ 
หรือการให้ข้อมูลข่าว
สารแก่ประชาชนให้
ทราบถึงสิทธิและหน้าที 
และการมีส่วนร่วมทาง
การเมืองในการเลือก
ตังสภาผู้แทนราษฎร 
หรือสมาชิกวุฒิสภา

ค่าเดินทางไปราชการ 100,000

วันทีพิมพ์ : 20/11/2561  14:11:47 หน้า : 3/22



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินประจําตําแหน่ง 272,400 495,600

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 6,000 95,600

ค่าเบียประชุม 5,000 5,000

เงินช่วยเหลือบุตร 10,000 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

200,000 505,000

ค่าเช่าบ้าน 132,000 174,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 50,000 50,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 300,000 5,052,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 50,000 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ 110,000 110,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 200,000 370,000

ค่าใช้จ่ายในงานราช
พิธีและรัฐพิธี 10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายสําหรับการ
เลือกตังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
และ   การประชา
สัมพันธ์ การรณรงค์ 
หรือการให้ข้อมูลข่าว
สารแก่ประชาชนให้
ทราบถึงสิทธิและหน้าที 
และการมีส่วนร่วมทาง
การเมืองในการเลือก
ตังสภาผู้แทนราษฎร 
หรือสมาชิกวุฒิสภา

150,000 150,000

ค่าเดินทางไปราชการ 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ ลด ละ เลิก 
การใช้ภาชนะโฟม
บรรจุอาหารในหน่วย
งาน

10,000

โครงการควบคุมและ
กําจัดแมลงพาหะนํา
โรค (แมลง
วัน,หนู,แมลงสาบ, 
ฯลฯ)

10,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาภายในเทศบาล
สัมพันธ์ชุมชน,การ
แข่งขันกีฬาภายใน
เทศบาลสัมพันธ์ชุมชน 
งานประเพณีเพ็ญเดือน
สาม วัดพระบรมธาตุ
และงานกีฬาวันแม่ 12 
สิงหาคม

100,000

โครงการจัดค่ายพัฒนา
เด็กและเยาวชนตาม
รอยพระราชดําริ

150,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันขึนปีใหม่ 30,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุแห่ง
ชาติ

100,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียน
พรรษา

50,000

โครงการจัดทําเวที
ประชาคมชุมชน เพือ
สนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชน เพือนํา
ข้อมูลมาจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิน

50,000

โครงการใช้ถุงผ้าแทน
การใช้ถุงพลาสติก 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ ลด ละ เลิก 
การใช้ภาชนะโฟม
บรรจุอาหารในหน่วย
งาน

10,000

โครงการควบคุมและ
กําจัดแมลงพาหะนํา
โรค (แมลง
วัน,หนู,แมลงสาบ, 
ฯลฯ)

10,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาภายในเทศบาล
สัมพันธ์ชุมชน,การ
แข่งขันกีฬาภายใน
เทศบาลสัมพันธ์ชุมชน 
งานประเพณีเพ็ญเดือน
สาม วัดพระบรมธาตุ
และงานกีฬาวันแม่ 12 
สิงหาคม

100,000

โครงการจัดค่ายพัฒนา
เด็กและเยาวชนตาม
รอยพระราชดําริ

150,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันขึนปีใหม่ 30,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุแห่ง
ชาติ

100,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียน
พรรษา

50,000

โครงการจัดทําเวที
ประชาคมชุมชน เพือ
สนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชน เพือนํา
ข้อมูลมาจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิน

50,000

โครงการใช้ถุงผ้าแทน
การใช้ถุงพลาสติก 30,000

วันทีพิมพ์ : 20/11/2561  14:11:47 หน้า : 6/22



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการถนนคนเดิน
และเทศกาลอาหารไทย 
(โครงการจัดตลาดย้อน
ยุคท้องถินนครชุม) 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2561

350,000

โครงการถนนปลอดถัง
ขยะ 10,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสําคัญ 
เช่น เทศกาลวัน
สงกรานต์ เทศกาลวัน
ขึนปีใหม่

40,000

โครงการฝึกซ้อมการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (การควบ
คุมและระงับอัคคีภัย) 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2561

50,000

โครงการฝึกอบรมเพือ
เพิมประสิทธิภาพและ
ศึกษาดูงาน คณะ
กรรมการชุมชน 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2561

50,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกียวกับพระ
ราชบัญญัติข้อมูลข่าว
สารของทางราชการ พ
.ศ. 2540

โครงการเฝ้าระวัง
คุณภาพนําในโรงเรียน 20,000

โครงการเฝ้าระวังและ
ป้องกันโรคไข้หวัดนก
และโรคติดต่ออืนๆ

50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติ
งานของพนักงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการถนนคนเดิน
และเทศกาลอาหารไทย 
(โครงการจัดตลาดย้อน
ยุคท้องถินนครชุม) 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2561

350,000

โครงการถนนปลอดถัง
ขยะ 10,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสําคัญ 
เช่น เทศกาลวัน
สงกรานต์ เทศกาลวัน
ขึนปีใหม่

40,000

โครงการฝึกซ้อมการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (การควบ
คุมและระงับอัคคีภัย) 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2561

50,000

โครงการฝึกอบรมเพือ
เพิมประสิทธิภาพและ
ศึกษาดูงาน คณะ
กรรมการชุมชน 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2561

50,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกียวกับพระ
ราชบัญญัติข้อมูลข่าว
สารของทางราชการ พ
.ศ. 2540

10,000 10,000

โครงการเฝ้าระวัง
คุณภาพนําในโรงเรียน 20,000

โครงการเฝ้าระวังและ
ป้องกันโรคไข้หวัดนก
และโรคติดต่ออืนๆ

50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติ
งานของพนักงาน

30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการยกย่องเชิดชู
เกียรติ ผู้มีจิตสาธารณะ 
ผู้ทําคุณโยชน์ ผู้
ประพฤติตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2561

10,000

โครงการรณรงค์ลด
โลกร้อนด้วยมือเรา 30,000

โครงการรณรงค์สร้าง
จิตสํานึกแก่นักเรียน
และประชาชนในการ
แยกขยะมูลฝอยเพือลด
ปริมาณขยะ

30,000

โครงการรณรงค์สร้าง
จิตสํานึกในการคัดแยก
ขยะจากครัวเรือน

30,000

โครงการรณรงค์สร้าง
จิตสํานึกมิให้ทิงขยะมูล
ฝอยและสิงปฏิกูลใน
แหล่งนําสาธารณะ

20,000

โครงการรณรงค์ให้
ความรู้เกียวกับโรค
เอดส์ในสถานศึกษา

30,000

โครงการรณรงค์ให้
ความรู้เรืองกฎหมาย
การรักษาความสะอาด
และสิงแวดล้อม

20,000

โครงการร่วมแข่งขัน
กีฬากับหน่วยงานต่างๆ 100,000

โครงการรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายใน
เทศบาลตําบลนครชุม 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2561

864,000

โครงการรักษาความ
สะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง

10,000

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการยกย่องเชิดชู
เกียรติ ผู้มีจิตสาธารณะ 
ผู้ทําคุณโยชน์ ผู้
ประพฤติตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2561

10,000

โครงการรณรงค์ลด
โลกร้อนด้วยมือเรา 30,000

โครงการรณรงค์สร้าง
จิตสํานึกแก่นักเรียน
และประชาชนในการ
แยกขยะมูลฝอยเพือลด
ปริมาณขยะ

30,000

โครงการรณรงค์สร้าง
จิตสํานึกในการคัดแยก
ขยะจากครัวเรือน

30,000

โครงการรณรงค์สร้าง
จิตสํานึกมิให้ทิงขยะมูล
ฝอยและสิงปฏิกูลใน
แหล่งนําสาธารณะ

20,000

โครงการรณรงค์ให้
ความรู้เกียวกับโรค
เอดส์ในสถานศึกษา

30,000

โครงการรณรงค์ให้
ความรู้เรืองกฎหมาย
การรักษาความสะอาด
และสิงแวดล้อม

20,000

โครงการร่วมแข่งขัน
กีฬากับหน่วยงานต่างๆ 100,000

โครงการรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายใน
เทศบาลตําบลนครชุม 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2561

864,000

โครงการรักษาความ
สะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง

10,000

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ โรงเรียนในสังกัด
และโรงเรียนในเขต
พืนทีเทศบาลตําบล
นครชุม

20,000

โครงการส่งเสริมการ
ออกกําลังกายเพือ
สุขภาพ(แอโรบิค)

50,000

โครงการส่งเสริมกิน
แกงขีเหล็กเพ็ญเดือน
สิบสอง

20,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรม และ
จริยธรรมคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล และศึกษาดู
งาน ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2561

โครงการส่งเสริมร้าน
ค้าศูนย์บาทในชุมชน 20,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาบทบาทสตรี “
การส่งเสริมความรู้ด้าน
กฎหมายทีสตรีควรรู้
และการส่งเสริมอาชีพ”

14,250

โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี
ลอยกระทง

50,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

1,061,800

โครงการสร้างจิตสํานึก
อนุรักษ์สิงแวดล้อมใน
ชุมชน

20,000

โครงการสุขาภิบาล
อาหาร 60,000

โครงการองค์กร ดูแล 
ห่วงใย ใส่ใจป้องกัน
เอดส์ในทีทํางาน

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ โรงเรียนในสังกัด
และโรงเรียนในเขต
พืนทีเทศบาลตําบล
นครชุม

20,000

โครงการส่งเสริมการ
ออกกําลังกายเพือ
สุขภาพ(แอโรบิค)

50,000

โครงการส่งเสริมกิน
แกงขีเหล็กเพ็ญเดือน
สิบสอง

20,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรม และ
จริยธรรมคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล และศึกษาดู
งาน ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2561

100,000 100,000

โครงการส่งเสริมร้าน
ค้าศูนย์บาทในชุมชน 20,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาบทบาทสตรี “
การส่งเสริมความรู้ด้าน
กฎหมายทีสตรีควรรู้
และการส่งเสริมอาชีพ”

14,250

โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี
ลอยกระทง

50,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

1,061,800

โครงการสร้างจิตสํานึก
อนุรักษ์สิงแวดล้อมใน
ชุมชน

20,000

โครงการสุขาภิบาล
อาหาร 60,000

โครงการองค์กร ดูแล 
ห่วงใย ใส่ใจป้องกัน
เอดส์ในทีทํางาน

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมความรู้
เกียวกับประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิน  
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2561

10,000

โครงการอบรมเรือง
การบําบัดนําเสียด้วย
ภูมิปัญญาท้องถิน

20,000

โครงการอบรมส่งเสริม
สุขภาพแกนนําชุมชน 100,000

โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพแก่ผู้สูงอายุ 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2561 รุ่นที 1 “
การทําพิมเสนนํา”

9,680

โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพแก่ผู้สูงอายุ 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2561 รุ่นที 2 “
การทํายาหม่อง
สมุนไพร”

9,950

โครงการอบรมให้
ความรู้การกําจัดนําเสีย
แก่ชุมชน

20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,330,000 400,000 100,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 70,000 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 80,000 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 500,000 5,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 190,000 510,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 70,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 90,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมความรู้
เกียวกับประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิน  
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2561

10,000

โครงการอบรมเรือง
การบําบัดนําเสียด้วย
ภูมิปัญญาท้องถิน

20,000

โครงการอบรมส่งเสริม
สุขภาพแกนนําชุมชน 100,000

โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพแก่ผู้สูงอายุ 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2561 รุ่นที 1 “
การทําพิมเสนนํา”

9,680

โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพแก่ผู้สูงอายุ 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2561 รุ่นที 2 “
การทํายาหม่อง
สมุนไพร”

9,950

โครงการอบรมให้
ความรู้การกําจัดนําเสีย
แก่ชุมชน

20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 170,000 2,000,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 200,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 90,000 220,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 505,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 400,000 1,100,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 70,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000 130,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,268,526

วัสดุการเกษตร 50,000 100,000

วัสดุก่อสร้าง 300,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 40,000 20,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 80,000 25,000

วัสดุอืน 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 30,000 20,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 10,000

ค่าไฟฟ้า 30,000 200,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซือตู้
หนังสือประจําห้องสมุด
ของโรงเรียนเทศบาล 
1 (คลองสวนหมาก)

30,000

จัดซือเก้าอีทํางาน 6,000

จัดซือเก้าอีสํานักงาน

จัดซือเครืองเคลือบ
บัตร 10,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ (กอง
ช่าง)

30,000

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์
แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3

7,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,268,526

วัสดุการเกษตร 150,000

วัสดุก่อสร้าง 300,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 50,000 110,000

วัสดุสํานักงาน 170,000 295,000

วัสดุอืน 10,000 40,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 93,000 143,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 5,000 15,000

ค่าไฟฟ้า 700,000 930,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 20,000 20,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 35,000 45,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซือตู้
หนังสือประจําห้องสมุด
ของโรงเรียนเทศบาล 
1 (คลองสวนหมาก)

30,000

จัดซือเก้าอีทํางาน 6,000

จัดซือเก้าอีสํานักงาน 6,000 6,000

จัดซือเครืองเคลือบ
บัตร 10,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ (กอง
ช่าง)

30,000

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์
แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3

7,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครืองคอมพิวเตอร์ที
ใช้ในสํานักงาน 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที 1

จัดซือเครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที)
จัดซือเครืองพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3

จัดซือเครืองมัลดิมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ 
XGA ขนาด 3,000 
ANSI Lumens

จัดซือจอรับภาพ ชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด
เส้นทแยงมุม 180 นิว
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือ LED 
ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที 2

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าจัดซือเครืองตบดิน 21,000

จัดซือรอกโซ่ 5,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือรถเข็นล้อแม็ค 20,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือพัดลม 40,000

ครุภัณฑ์กีฬา

จัดซือเครืองออกกําลัง
กายสําหรับชุมชน 100,000

ครุภัณฑ์การเกษตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครืองคอมพิวเตอร์ที
ใช้ในสํานักงาน 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที 1

44,000 44,000

จัดซือเครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที)

3,300 3,300

จัดซือเครืองพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3

7,900 7,900

จัดซือเครืองมัลดิมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ 
XGA ขนาด 3,000 
ANSI Lumens

33,000 33,000

จัดซือจอรับภาพ ชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด
เส้นทแยงมุม 180 นิว

32,000 32,000

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือ LED 
ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที 2

30,000 30,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าจัดซือเครืองตบดิน 21,000

จัดซือรอกโซ่ 5,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือรถเข็นล้อแม็ค 20,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือพัดลม 40,000

ครุภัณฑ์กีฬา

จัดซือเครืองออกกําลัง
กายสําหรับชุมชน 100,000

ครุภัณฑ์การเกษตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซือครุภัณฑ์
เครืองสูบนํา (ซัมเมอร์
ส)

40,000

ค่าจัดซือเครืองสูบนํา
มอเตอร์ไฟฟ้า 11,000

จัดซือเครืองสูบนํา 45,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

จัดซือเครืองวัดความ
ดันโลหิตแบบตังโต๊ะ 10,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

ค่าจัดซือเครืองสว่าน
โรตารี 3 ระบบ 12,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงผิว
จราจร ถนนคลองสวน
หมากฝังตะวันตก (ต่อ
จากโครงการเดิม) หมู่
ที 3 ตําบลนครชุม 
อําเภอเมือง
กําแพงเพชร จังหวัด
กําแพงเพชร

1,180,000

โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ทางเชือมถนนนครชุม 
ซอย 4 (ซอยวินัย) ถึง
ถนนนครชุม ซอย 6 
(ซอยอนุสรณ์)

424,200

โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมผิวจราจร
คอนกรีต ถนนราษฎร์
ประสงค์ หมู่ที 5 ตําบล
นครชุม อําเภอเมือง
กําแพงเพชร จังหวัด
กําแพงเพชร

520,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซือครุภัณฑ์
เครืองสูบนํา (ซัมเมอร์
ส)

40,000

ค่าจัดซือเครืองสูบนํา
มอเตอร์ไฟฟ้า 11,000

จัดซือเครืองสูบนํา 45,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

จัดซือเครืองวัดความ
ดันโลหิตแบบตังโต๊ะ 10,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

ค่าจัดซือเครืองสว่าน
โรตารี 3 ระบบ 12,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงผิว
จราจร ถนนคลองสวน
หมากฝังตะวันตก (ต่อ
จากโครงการเดิม) หมู่
ที 3 ตําบลนครชุม 
อําเภอเมือง
กําแพงเพชร จังหวัด
กําแพงเพชร

1,180,000

โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ทางเชือมถนนนครชุม 
ซอย 4 (ซอยวินัย) ถึง
ถนนนครชุม ซอย 6 
(ซอยอนุสรณ์)

424,200

โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมผิวจราจร
คอนกรีต ถนนราษฎร์
ประสงค์ หมู่ที 5 ตําบล
นครชุม อําเภอเมือง
กําแพงเพชร จังหวัด
กําแพงเพชร

520,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมผิวจราจรแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต 
(OVER LAY) ถนน
นครชุม 1 (ถนนสาย 
1078) จุดเริมต้นทาง
เข้าโรงเรียนสาธิตวัด
พระบรมธาตุ ไปถึงใต้
สะพานข้ามแม่นําปิง

1,986,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบของโรงเรียน
เทศบาล 1 (คลองสวน
หมาก)

200,000

โครงการติดตังมุ้งลวด
กันแมลงภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลนครชุม

50,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 50,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 30,000 200,000 2,136,000

รวม 13,887,300 4,110,200 500,000 703,880 5,466,180 10,331,120 11,302,826 1,054,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมผิวจราจรแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต 
(OVER LAY) ถนน
นครชุม 1 (ถนนสาย 
1078) จุดเริมต้นทาง
เข้าโรงเรียนสาธิตวัด
พระบรมธาตุ ไปถึงใต้
สะพานข้ามแม่นําปิง

1,986,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบของโรงเรียน
เทศบาล 1 (คลองสวน
หมาก)

200,000

โครงการติดตังมุ้งลวด
กันแมลงภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลนครชุม

50,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 50,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 20,000 20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,366,000

รวม 13,922,920 61,278,426
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