
100 
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

เทศบาลเมืองนครพนม 
อ าเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 

(ส านักปลัดเทศบาล) 
-------------------------------------------------------- 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   25,589,900   บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป        รวม       25,589,900   บาท  
1. งบบุคลากร         รวม       15,909,900   บาท 
 1.1  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)     รวม         6,208,560   บาท 
 - เงินเดือนนายก/รองนายก     จ านวน     1,429,920   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี  จ านวน  1  ราย  และรองนายกเทศมนตรี  จ านวน  3  ราย
ตามอัตราท่ีกฎหมายก าหนด 
 - เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก   จ านวน       351,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี  จ านวน  1  ราย  และรองนายกเทศมนตรี
จ านวน  3  ราย  ตามอัตราท่ีกฎหมายก าหนด 
 - เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก    จ านวน       351,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี  จ านวน  1 ราย  และรองนายกเทศมตรี  จ านวน
3  ราย  ตามอัตราท่ีกฎหมายก าหนด 
 - เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   จ านวน       513,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี  จ านวน  2  ราย  และท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  จ านวน 
1  ราย  ตามอัตราท่ีกฎหมายก าหนด 
 - เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  จ านวน     3,563,640   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล
รวมจ านวน  18  ราย  ตามอัตราท่ีกฎหมายก าหนด 
 
 1.2  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม         9,701,340   บาท 
 - เงินเดือนพนักงาน      จ านวน     6,767,520   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจ าปี  จ านวน  19  อัตรา 
 - เงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงาน     จ านวน       431,400   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  ค่าตอบแทน
พิเศษของเงินเดือนท่ีถึงขั้นสูงของอันดับหรือต าแหน่ง  และเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวพนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิ์
เบิกได้ตามระเบียบฯ 
 - เงินประจ าต าแหน่ง      จ านวน       424,800   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  และ
พนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ 
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 - ค่าจ้างลูกจ้างประจ า      จ านวน       701,760   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ า  จ านวน  3  อัตรา 
 

 - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ านวน     1,274,640   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  7  อัตรา
และพนักงานจ้างท่ัวไป  จ านวน  1  อัตรา 
 

 - เงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงานจ้าง    จ านวน       101,220   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  4  อัตรา  และพนักงานจ้าง
ท่ัวไป  จ านวน  1  อัตรา  ท่ีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
 
2. งบด าเนินงาน        รวม        9,580,000   บาท 
 2.1  ค่าตอบแทน      รวม           700,000   บาท 
 -  ค่ า ตอบ แทนผู้ ปฏิ บั ติ ร าชก ารอั น เป็ นประ โ ยชน์ แ ก่อ งค์ ก รปกครอ งส่ ว นท้ อ ง ถิ่ น
จ านวน   50,000   บาท 
 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานพนักงานเทศบาล  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่บุคคล 
ภายนอกท่ีได้รับการแต่งต้ังให้เป็นคณะกรรมการประเมินผลงานส าหรับผู้ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ์ (เล่ือนไหล)
ตามประกาศ  ก.ท.จ.นครพนม  เรื่อง  การก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานส าหรับผู้ปฏิบัติงาน
ท่ีมีประสบการณ์ (เล่ือนไหล) ท่ีมาจากบุคคลภายนอก  ลงวันท่ี  30  มิถุนายน  2547  และค่าตอบแทนการตรวจ
ผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานพนักงานเทศบาล  สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม  เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการก าหนดค่าตอบแทนการตรวจ
ผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานพนักงานเทศบาล  สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และสายงาน
นิติการ  พ.ศ. 2552  ลงวันท่ี  16  พฤศจิกายน  2552  และค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกและสอบคัดเลือก  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2555  ลงวันท่ี  9  พฤศจิกายน  2555  ต้ังไว้  50,000  บาท 
 

 - ค่าเบี้ยประชุม       จ านวน         50,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ียประชุมกรรมการสภาเทศบาลท่ีมาปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบฯ 
 

 - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   จ านวน       200,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ  ให้แก่  พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างท่ีได้รับค าส่ังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 

 - ค่าเช่าบ้าน       จ านวน       250,000   บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ 
 

  - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร     จ านวน       150,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ าที่ มีสิทธิ์เบิกได้
ตามระเบียบฯ 
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 2.2  ค่าใช้สอย       รวม         6,530,000   บาท 
 - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ     จ านวน     1,680,000   บาท 
 1. ค่าบอกรับวารสาร  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบอกรับวารสารต่างๆ  เช่น  หนังสือราชกิจจานุเบกษา
นิตยสารท้องถิน่  หนังสือพิมพ์  วารสารต่างๆ  และอื่นๆ  ต้ังไว้  30,000  บาท 
 2. ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือต่างๆ  เช่น  หนังสือ
เชิญประชุมสภาเทศบาล  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล  และหนังสืออื่นๆ  ต้ังไว้  20,000  บาท 
 3. ค่าธรรมเนียมต่างๆ  เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตรถยนต์และค่าธรรมเนียมต่างๆ  ท่ีจ าเป็น
รวมทั้งค่าลงทะเบียนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  ต้ังไว้  30,000  บาท 
 4. ค่าจ้างเหมาบริการ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่งตามความ
จ าเป็น  เช่น  ค่าจ้างเวรยามรักษาความปลอดภัย  ค่าจ้างเหมาดูแลท าความสะอาดอาคารส านักงาน  ค่าบริการ
ก าจัดปลวก  ค่าจ้างจัดท าส่ิงของต่างๆ  ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน  และอื่นๆ  ต้ังไว้  1,600,000  บาท 
 

 - รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ    จ านวน       500,000   บาท 
 1. ค่ารับรอง  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่มต่างๆ  ค่าของขวัญ  ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่าใช้จ่าย
ท่ีเกี่ยวเนื่องในการเล้ียงรับรอง  เครื่องใช้ในการเล้ียงรับรอง  รวมท้ังค่าบริการอื่นๆ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ซึ่งจ าเป็น 
ต้องจ่ายท่ีเกี่ยวกับการรับรองและการเล้ียงรับรองในการประชุม  ต้ังไว้  420,000  บาท  โดยแยกเป็น 
 1.1  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมานิเทศงาน  ตรวจงาน  หรือเยี่ยมชมหรือ
ทัศนศึกษาดูงาน  และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  โดยได้ต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 1%
ของรายได้จริงของปีงบประมาณท่ีล่วงมา (ปีงบประมาณ  2559) โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เงินกู้  เงินจ่ายขาดเงินสะสม  และเงินท่ีมีผู้อุทิศให้  จึงต้ังจ่ายไว้ดังนี้  รายได้จริงรวมท้ังส้ิน  335,588,060.25
บาท  หักเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและเงินท่ีมีผู้อุทิศให้  จ านวน  153,137,658  บาท  (182,450,402.25 X 1% 
= 1,824,504.02  บาท)  ต้ังไว้  320,000  บาท 
 1.2  ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ัง
ตามกฎหมาย  หรือตามระเบียบ  หรือหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย  หรือการประชุมระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท  0808.4/ว  2381  ลงวันท่ี
28  กรกฎาคม  2548  ต้ังไว้  100,000  บาท 
 

 2. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธ ี เช่น  ค่าดอกไม้ธูปเทียน  ค่าปัจจัยไทยธรรม  ค่าเครื่องสังฆภัณฑ์
ค่าอาหารถวายพระ  ค่าปัจจัยถวายพระ  ค่าบวงสรวง  ค่าเช่าเต็นท์  โต๊ะ  เก้าอี้  ค่าน้ าแข็งน้ าด่ืม  ค่าตกแต่ง
สถานท่ี  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ส าหรับใช้ในพิธีทางศาสนาวันเทศบาล  พิธี
ทอดกฐินวัดต่างๆ  และพิธีวันส าคัญอื่นๆ  ต้ังไว้  80,000  บาท 
 

 -  ร าย จ่ า ย เ ก่ี ย ว เนื่ อ ง กับก ารป ฏิ บั ติ ร า ชกา รที่ ไ ม่ เ ข้ า ลั กษณะรา ยจ่ า ยหมวดอื่ น ๆ
จ านวน   4,150,000   บาท 
 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเล้ียง
เดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  และอื่นๆ  ส าหรับคณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา
เทศบาล  เลขานุการนายกฯ  ที่ปรึกษานายกฯ  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างท่ีได้รับ
ค าส่ังให้เดินทางไปราชการ  ต้ังไว้  300,000  บาท 
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 2. ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  และพวงมาลา  เช่น  ค่าจัดซื้อพวงมาลัย  ช่อดอกไม้
กระเช้าดอกไม้  พวงมาลา  และอื่นๆ  ต้ังไว้  30,000  บาท 
 

 3. ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน  กรณีอันเกิดจากเจ้าหน้าท่ี  ได้แก่  ข้าราชการ  พนักงาน
ลูกจ้าง  หรือผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่น  ไม่ว่าจะเป็นการแต่งต้ังในฐานะเป็นกรรมการหรือฐานะอื่นใดกระท าละเมิด
ต่อบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของเทศบาลเมืองนครพนม  ตามพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี  พ.ศ. 2539  ต้ังไว้  50,000  บาท 
 

 4. โครงการอบรมสัมมนาและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรและทัศนศึกษาดูงาน
ในประเทศและต่างประเทศ  เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าจ้างเหมารถ  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าวัสดุต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง  ส าหรับคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกฯ  ท่ีปรึกษานายกฯ  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้างฯ  ต้ังไว้  2,120,000  บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  พ.ศ. 2561-2564) 
 

 5. โครงการนายกเทศมนตรีพบประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครพนม  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการนายกเทศมนตรพีบประชาชนในเขตเทศบาล  ท้ัง  25  ชุมชน  เช่น  ค่าอาหาร  ค่าน้ าแข็ง
น้ าด่ืม  ค่าวัสดุต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งไว้  50,000  บาท  (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี  พ.ศ. 2561-2564) 
 

 6. โครงการประชุมผู้บริหารท้องถ่ิน  สมาชิกสภาเทศบาล  และหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาล
เมืองนครพนม  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าน้ าแข็ง
น้ าด่ืม  ค่าวัสดุต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งไว้  50,000  บาท  (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี  พ.ศ. 2561-2564) 
 

 7. โครงการรับ-ส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
และพระบรมวงศานุวงศ์  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น  ค่าจัดท าซุ้มรับเสด็จ  ค่าจัดท าป้าย
ทรงพระเจริญ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง  ต้ังไว้  50,000  บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  พ.ศ. 2561-
2564) 
 

 8. โครงการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินของเทศบาลเมืองนครพนม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด (กรณีครบวาระ  ยุบสภา  กรณี
แทนต าแหน่งท่ีว่าง  และกรณีคณะกรรมการการเลือกต้ังส่ังให้มีการเลือกต้ังใหม่  และกรณีอื่นๆ  เช่น  ค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดต่างๆ  ค่าจัดกิจกรรมต่างๆ  ค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ  ต้ังไว้  1,500,000  บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  พ.ศ. 2561-2564) 
 

- ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม     จ านวน       200,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ  ของเทศบาลให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติ 
 

 2.3  ค่าวัสดุ       รวม           370,000   บาท 
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ      จ านวน         50,000   บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  หลอดไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  ปล๊ักไฟฟ้า  บัลลาสท์  สตาร์ทเตอร์
ฟิวส์  สวิตช์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์  ฯลฯ 
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 - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่     จ านวน         20,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียนโปสเตอร์  รูปสีหรือขาวด าท่ีได้จากการล้าง
อัด  ขยาย  ภาพถ่ายดาวเทียม  พู่กัน  สี  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  (แผ่นซีดี)  ฟิล์มสไลด์  ฯลฯ 
 

 - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง     จ านวน       200,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  ยางนอก  ยางใน  แบตเตอรี่  ตลับลูกปืน  น้ ามันเบรก
หัวเทียน  ไขควง  นอตและสกรู  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  กุญแจปากตาย  กุญแจเล่ือน  คีมล็อค  ฯลฯ 
 

 - วัสดุก่อสร้าง       จ านวน       100,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้ต่างๆ  เหล็กเส้น  ทินเนอร์  แปรงสี  ปูนขาว  กระเบื้อง   ตะปู
ค้อน  คีม  เล่ือย  ปูนซีเมนต์  อิฐ  ทราย  สี  สังกะสี  น้ ามันทาไม้  ฯลฯ 
 

 2.4  ค่าสาธารณูปโภค      รวม         1,980,000   บาท 
 - ค่าไฟฟ้า       จ านวน     1,000,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของส านักงานเทศบาลเมืองนครพนม  อาคารภูมิทัศน์  ศาลหลักเมือง  ตลาดอินโดจีน
พิพิธภัณฑ์ศูนย์ข้อมูลบ้านพักจ าลอง  พิพิธภัณฑ์และหอสมุดเมือง  สถานีสูบน้ าป้องกันน้ าท่วม  และสถานท่ีอื่นๆ   
 

 - ค่าน้ าประปา       จ านวน       400,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาของส านักงานเทศบาลเมืองนครพนม  ศาลหลักเมือง  พิพิธภัณฑ์ศูนย์ข้อมูล
บ้านพักจ าลอง  พิพิธภัณฑ์และหอสมุดเมือง  และสถานท่ีอื่นๆ 
 

 - ค่าบริการโทรศัพท์      จ านวน       130,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐาน  โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  ค่าเช่าเครื่อง  ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์
ค่าบ ารุงรักษาสาย  ของส านักปลัดเทศบาล  ห้องคณะผู้บริหารท้องถิ่น  ส านักงานเทศบาลเมืองนครพนม  และ
สถานท่ีอื่นๆ 
 

 - ค่าบริการไปรษณีย์      จ านวน       200,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าโทรเลข  ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียม
การโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และอื่นๆ  ของส านักงาน
เทศบาลเมืองนครพนม 
 

 - ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม    จ านวน       250,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม  เช่น  ค่าโทรภาพ  (โทรสาร)  ค่าวิทยุส่ือสาร  ค่าวิทยุ
ติดตามตัว  ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต  และค่าสื่อสารอื่นๆ   เช่น
ค่าเคเบ้ิลทีวี  เป็นต้น  ของส านักงานเทศบาลเมืองนครพนม 
 

3. งบลงทุน        รวม           100,000   บาท 
 3.1  ค่าครุภัณฑ์       รวม           100,000   บาท 
 - ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์    จ านวน       100,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ  ของเทศบาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(ซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) 

 
*************************************** 


