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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

เทศบาลเมืองนครพนม 
อ าเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 

(กองช่างสุขาภิบาล) 
-------------------------------------------------------- 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   4,132,400   บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน     รวม         4,132,400   บาท 
1. งบบุคลากร        รวม         3,302,400   บาท 
 1.1  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม         3,302,400   บาท                                                                     
 - เงินเดือนพนักงาน      จ านวน     1,889,400   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจ าปี  จ านวน  7  อัตรา 
 - เงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงาน     จ านวน       109,800   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อ านวยการกองช่างสุขาภิบาล  และเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว
พนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ 
 - เงินประจ าต าแหน่ง      จ านวน       103,200   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่างสุขาภิบาล  พนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิ์เบิกได้
ตามระเบียบฯ 
 - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ านวน     1,080,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างท่ัวไป  จ านวน  10  อัตรา 
 - เงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงานจ้าง    จ านวน       120,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวพนักงานจ้างท่ัวไป  จ านวน  10  อัตรา  ที่มีสิทธิ์เบิกได้
ตามระเบียบฯ 
 
2. งบด าเนินงาน        รวม           530,000   บาท 
 2.1  ค่าตอบแทน      รวม             80,000   บาท 
 - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   จ านวน         50,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ  ให้แก่  พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างท่ีได้รับค าส่ังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 

 - ค่าเช่าบ้าน       จ านวน         30,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ 
 

 2.2  ค่าใช้สอย       รวม           210,000   บาท              
 - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ     จ านวน         10,000   บาท 
 1. ค่าโฆษณาและเผยแพร่  เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ  เช่น  ค่าจัดท าแผ่นพับ  ส่ือส่ิงพิมพ์
ต่างๆ  และอื่นๆ  ต้ังไว้  10,000  บาท 
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 -  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   50,000   บาท                             
 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบ้ียเล้ียง
เดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  และอื่นๆ  ของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และ
พนักงานจ้างท่ีได้รับค าส่ังให้เดินทางไปราชการ  ต้ังไว้  50,000  บาท 
 

 - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม     จ านวน        150,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ  ของเทศบาลให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
 

 2.3  ค่าวัสดุ       รวม           230,000   บาท    
 - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ      จ านวน         40,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  บัลลาสท์  สตาร์ทเตอร์  หลอดไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  ฟิวส์
ปล๊ักไฟฟ้า  ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์  เบรกเกอร์  คอนเดนเซอร์  รีซีสเตอร์  เทปพันสายไฟฟ้า  หัวแร้งไฟฟ้า
เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า  ฯลฯ 
 

 - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง     จ านวน       100,000   บาท                   
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  ยางนอก  ยางใน  แบตเตอร์รี่  หัวเทียน  น้ ามันเบรก
ไขควง  นอตและสกรู  เพลา  กุญแจปากตาย  กุญแจเล่ือน  คีมล็อก  ล็อกเกียร์  สายไมล์  แม่แรง  ฯลฯ 
 

 - วัสดุการเกษตร       จ านวน         50,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  เช่น  สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์  หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ
เครื่องดักแมลง  ฯลฯ 
 

 - วัสดุเคร่ืองแต่งกาย      จ านวน         40,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย  เช่น  เส้ือ  กางเกง  ผ้า  เครื่องแบบ  หมวก  ถุงมือ  ถุงเท้า  รองเท้า
ฯลฯ 
 

 2.4  ค่าสาธารณูปโภค      รวม         10,000   บาท 
 - ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม    จ านวน         10,000   บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม  เช่น  ค่าโทรภาพ (โทรสาร)  ค่าวิทยุส่ือสาร  ค่าวิทยุ
ติดตามตัว  ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต  และค่าสื่อสารอื่นๆ  เช่น
ค่าเคเบิ้ลทีวี  ค่าเช่าซ่องสัญญาณดาวเทียม  เป็นต้น  และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว
ของกองช่างสุขาภิบาล 
 

3. งบลงทุน        รวม           300,000   บาท 
 3.1  ค่าครุภัณฑ์       รวม           300,000   บาท 
 - ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์    จ านวน       300,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ  ของเทศบาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(ซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) 
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