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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

เทศบาลเมืองนครพนม 
อ าเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 

(กองสวัสดิการสังคม) 
-------------------------------------------------------- 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   8,305,280   บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น  

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานบริหารท่ัวไป        รวม         8,305,280   บาท
1. งบบุคลากร        รวม         4,562,280   บาท 
 1.1  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม         4,562,280   บาท 
 - เงินเดือนพนักงาน      จ านวน     3,375,600   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจ าปี  จ านวน  9  อัตรา 
 

 - เงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงาน     จ านวน         67,200   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  และพนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิ์เบิกได้
ตามระเบียบฯ 
 

 - เงินประจ าต าแหน่ง      จ านวน       139,200   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  และพนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิ์เบิกได้
ตามระเบียบฯ 
 

 - ค่าจ้างลูกจ้างประจ า      จ านวน       229,200   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ า  จ านวน  1  อัตรา 
 

 - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ านวน       667,080   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  1  อัตรา
และพนักงานจ้างท่ัวไป  จ านวน  5  อัตรา 
 

 - เงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงานจ้าง    จ านวน         84,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  1  อัตรา  และพนักงานจ้าง
ท่ัวไป  จ านวน  5  อัตรา  ท่ีมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ 
 

2. งบด าเนินงาน        รวม         1,425,000   บาท 
 2.1  ค่าตอบแทน      รวม           308,000   บาท 
  - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   จ านวน       100,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ  ให้แก่  พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างท่ีได้รับค าส่ังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 

 - ค่าเช่าบ้าน       จ านวน       168,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ 
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 - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร     จ านวน         40,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ าที่มีสิทธิ์เบิกได้
ตามระเบียบฯ 
 
 2.2  ค่าใช้สอย       รวม         1,005,000   บาท 
 - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ     จ านวน       905,000   บาท 
 1. ค่าบอกรับวารสาร  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบอกรับวารสารต่างๆ  เช่น  หนังสือพิมพ์  นิตยสาร  วารสาร 
และส่ิงพิมพ์อื่นๆ  ต้ังไว้  5,000  บาท 
 

 2. ค่าจ้างเหมาบริการ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่งตามความ
จ าเป็น  เช่น  ค่าจ้างคนงานท่ัวไป  ค่าจ้างจัดเก็บข้อมูล  ค่าจ้างจัดท าส่ิงของต่างๆ  ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน  และ
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ  ต้ังไว้  900,000  บาท 
 
 -  ราย 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  ค่าเบี้ยเล้ียง
เดินทาง  ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าพาหนะ  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  และอื่นๆ  ของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และ
พนักงานจ้างท่ีได้รับค าส่ังให้เดินทางไปราชการ  ต้ังไว้  50,000  บาท 
 

 - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม     จ านวน         50,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ  ของเทศบาลให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
 
 2.3  ค่าวัสดุ       รวม             80,000   บาท 
 - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ      จ านวน         10,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  สายไฟฟ้า  ปล๊ักไฟฟ้า  บัลลาสท์  สตาร์ทเตอร์  หลอดไฟฟ้า
สายไมโครโฟน  ฯลฯ 
 

 - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง     จ านวน         30,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  ยางนอก  ยางใน  แบตเตอรี่  ไส้กรอง  หัวเทียน
ตลับลูกปืน  น้ ามันเบรก  ไขควง  กุญแจปากตาย  กุญแจเล่ือน  คีมล็อค  ฯลฯ 
 

 - วัสดุก่อสร้าง       จ านวน         30,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้ต่างๆ  สี  ปูนซีเมนต์  ทราย  หิน  อิฐหรือซีเมนต์บล๊อก  กระเบื้อง
สังกะสี  ตะปู  ค้อน  เหล็กเส้น  ท่อต่างๆ  จอบ  เสียม  ฯลฯ 
 

 - วัสดุการเกษตร       จ านวน         10,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  เช่น  พันธุ์พืช  ปุ๋ย  สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์  วัสดุ
เพาะช า  อุปกรณ์ขยายพันธุ์พืช  เช่น  ใบมีด  เชือก  ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก  จอบหมุน  จอบพรวน  ฯลฯ 
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 2.4  ค่าสาธารณูปโภค      รวม             32,000   บาท 
 - ค่าบริการโทรศัพท์      จ านวน         12,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐาน  ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์  ค่าเช่าเครื่อง  และอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง
ของกองสวัสดิการสังคม 
 

 - ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม           จ านวน         20,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม  เช่น  ค่าโทรภาพ (โทรสาร)  ค่าวิทยุส่ือสาร  ค่าวิทยุ
ติดตามตัว  ค่าส่ือสารผ่อนดาวเทียม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต  และค่าส่ือสารอื่นๆ  ของกอง
สวัสดิการสังคม 
 

3. งบลงทุน        รวม         2,318,000   บาท     
 3.1  ค่าครุภัณฑ์       รวม         2,318,000   บาท 
 - ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์    จ านวน         50,000   บาท     
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ  ของเทศบาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(ซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) 
 

 - ครุภัณฑ์ส านักงาน      รวม             30,000   บาท 
 1. ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร     จ านวน         30,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร  ขนาด  2  บาน (มอก.)  มีมือจับชนิดบิด  มีแผ่นช้ันปรับระดับ
3  ช้ิน  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  จ านวน  6  หลัง  โดยจัดซื้อตามราคาท่ีก าหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ของกองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านักงบประมาณ  ต้ังไว้  30,000  บาท  (ตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  พ.ศ. 2561-2564) 
 

 - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ      รวม         2,223,000   บาท 
 1. ค่าจัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียงภาคสนาม  แบบเคลือ่นที่ลากจูง  จ านวน         25,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงภาคสนาม  แบบเคล่ือนท่ีลากจูง  รองรับระบบบลูทูธ  มีแบตเตอรี่
ส ารองในตัว (ชาร์จไฟได้)  ก าลังขับเพาเวอร์แอมป์สูงสุด  100  วัตต์  ล าโพงขนาด  12  นิ้ว  ทนก าลังขับได้
700  วัตต์  มีช่อง USB  มีไมค์ลอย  2  ตัว  จ านวน  2  ชุด  โดยจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นหรือท้องตลาด
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ของกองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านัก
งบประมาณ  ต้ังไว้  25,000  บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  พ.ศ. 2561-2564) 
 

 2. ค่าจัดซ้ือพร้อมติดต้ังเสียงตามสายภายในชุมชนเขตเทศบาลฯ จ านวน     2,198,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดต้ังเสียงตามสายภายในชุมชนเขตเทศบาลเมืองนครพนม  จ านวน  14  ชุด
1  ชุด  ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ 
  - เครื่องขยายเสียง  ขนาดก าลังขับไม่น้อยกว่า  300  วัตต์  จ านวน  1  เครื่อง 
  - เครื่องรับสัญญาณวิทยุดิจิตอล  AM/FM  จ านวน  1  เครื่อง 
  - เครื่องเล่น  DVD/CD/MP3  จ านวน  1  เครื่อง 
  - ไมโครโฟนพร้อมขาต้ังโต๊ะ  จ านวน  3  ชุด 
  - ล าโพงมอนิเตอร์  ขนาดเล็ก  จ านวน  1  ตัว 
  - ล าโพงฮอร์นปากกลม  ขนาด  12-15  นิ้ว  ก าลังขับไม่น้อยกว่า  15-60  วัตต์  จ านวน  15  ตัว 
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  - ชุดควบคุมระดับเสียงและป้องกันล าโพงขาด  จ านวน  15  ชุด 
  - สายน าสัญญาณเสียง  ขนาด  2 x 0.9  Sq.mm. 
  โดยจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นหรือท้องตลาด  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก าหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ของกองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านักงบประมาณ  ต้ังไว้  2,198,000  บาท  (ตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  พ.ศ. 2561-2564) 
 

 - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      รวม             15,000   บาท 
 1. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวด า  จ านวน         15,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED  ขาวด า  ชนิด Network  แบบท่ี 2 (33  หน้า/
นาที)  จ านวน  1  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,200 x 1,200  dpi 
  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า  33  หน้าต่อนาที (ppm) 
  - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
  - มีหน่วยความจ า (Memory)  ขนาดไม่น้อยกว่า  128  MB 
  - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface)  แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า 
1  ช่อง 
  - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  แบบ  10/100/1000  Base-T  หรือ
ดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง  หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi)  ได้ 
  - สามารถใช้ได้กับ  A4, Letter, Legal  และ  Custom  โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า
250  แผ่น 
  โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ต้ังไว้  15,000  บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  พ.ศ. 2561-2564) 
 

*************************************** 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

เทศบาลเมืองนครพนม 
อ าเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 

(กองสวัสดิการสังคม) 
-------------------------------------------------------- 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   1,000,000   บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น  

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน    รวม         1,000,000   บาท 
1. งบด าเนินงาน        รวม         1,000,000   บาท 
 1.1  ค่าใช้สอย       รวม         1,000,000   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   1,000,000   บาท  
 1. โครงการพระราชทานธงลูกเสือชาวบ้าน  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น  ค่าอาหาร
ค่าน้ าแข็งน้ าด่ืม  ค่าพาหนะ  ค่าจ้างเหมารถ  ค่าท่ีพัก  ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง  และอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ
ส าหรับผู้บริหาร  ผู้อ านวยการ  วิทยากร  และลูกเสือชาวบ้านจังหวัดนครพนม  ต้ังไว้  10,000  บาท  (ตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  พ.ศ. 2561-2564) 
 

 2. โครงการส่งเสริมการบริหารด าเนินงานคณะกรรมการชุมชน  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมประชุมอบรมคณะกรรมการชุมชนประจ าเดือน  ท้ัง  25  ชุมชน  ในการพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ซึ่งกันและกันของคณะกรรมการชุมชน  และจัดอบรมคณะกรรมการชุมชนส าหรับเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน  เช่น  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุต่างๆ  ค่าโล่รางวัล  ค่าเกียรติบัตร  และอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ
ต้ังไว้  100,000  บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  พ.ศ. 2561-2564) 
 

 3. โครงการเลือกต้ังประธานกรรมการชุมชน  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังประธานกรรมการ
ชุมชนท่ีหมดวาระ  ลาออก  ตาย  และจัดประชุมอบรมทัศนศึกษาดูงาน  เช่น  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม  ค่าวัสดุต่างๆ  ค่าตอบแทนวิทยากร  และอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ  ต้ังไว้  30,000  บาท  (ตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  พ.ศ. 2561-2564) 
 

 4. โครงการประกวดชุมชนและคณะกรรมการดีเด่น  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น  ค่ารางวัล
ค่าโล่รางวัล  ค่าเกียรติบัตร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าวัสดุต่างๆ  และอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับ
โครงการ  ต้ังไว้  50,000  บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  พ.ศ. 2561-2564) 
 

 5. โครงการสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนในเขตเทศบาล  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
และเสริมสร้างการเรียนรู้การจัดท าแผนชุมชนแก่แกนน าวิทยากรกระบวนการและประชาชนในชุมชน  ท้ัง  25
ชุมชน  ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท  0891.4/ว  856  ลงวันท่ี  12
มีนาคม  2553  เช่น  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าพาหนะ  ค่าจ้างเหมารถ 
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ค่าท่ีพัก  ค่าวัสดุต่างๆ  และอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ  ต้ังไว้  60,000  บาท  (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่นส่ีปี
พ.ศ. 2561-2564) 
 

 6. โครงการพัฒนากลุ่มสตรีและเยาวชนในชุมชนเขตเทศบาล  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ในการจัดประชุมอบรมทัศนศึกษาดูงาน  และกิจกรรมต่างๆ  ของกลุ่มสตรี  เยาวชน  อาสาสมัคร  และภาคีเครือข่าย
เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเกียรติบัตร
ค่าของท่ีระลึก  ค่าจ้างเหมารถ  ค่าท่ีพัก  และอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี
มท  0416.2/270  ลงวันท่ี  25  กุมภาพันธ์  2552  ต้ังไว้  50,000  บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  พ.ศ.
2561-2564) 
 

 7. โครงการจัดค่ายน่าอยู่ส าหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ในการจัดประชุมอบรมทัศนศึกษาดูงาน  และกิจกรรมต่างๆ  ของเด็กและเยาวชน  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเกียรติบัตร  ค่าของท่ีระลึก  ค่าจ้างเหมารถ
ค่าท่ีพัก  และอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท  0893.4/ว  1079  ลงวันท่ี
31  มีนาคม  2553  ต้ังไว้  50,000  บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  พ.ศ. 2561-2564) 
 

 8. โครงการส่งเสริมการด าเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน   เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการในการจัดประชุมอบรมทัศนศึกษาดูงาน  และกิจกรรมต่างๆ  ของคณะกรรมการชุมชน
แกนน าชุมชน  คณะผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง  และ
ภาคีเครือข่าย  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าท่ีพัก
ค่าพาหนะ  ค่าจ้างเหมารถ  ค่าของท่ีระลึก  และอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ  ต้ังไว้  350,000  บาท  (ตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  พ.ศ. 2561-2564) 
 

 9. โครงการอบรมลูกเสือชาวบ้านในเขตเทศบาล  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น  ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเกียรติบัตร  ค่าวัสดุอปุกรณ์ต่างๆ  และอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง
กับโครงการ  ต้ังไว้  50,000  บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  พ.ศ. 2561-2564) 
 

 10. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในชุมชนเขตเทศบาล   เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการในการจัดประชุมอบรมทัศนศึกษาดูงาน  และกิจกรรมต่างๆ  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าจ้างเหมารถ  ค่าท่ีพัก  ค่าของท่ีระลึก  และอื่นๆ
ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ  ต้ังไว้  100,000  บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  พ.ศ. 2561-2564) 
 

 11. โครงการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองนครพนม  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการในการจัดประชุมอบรมทัศนศึกษาดูงาน  และกิจกรรมต่างๆ  เช่น  ค่าบันทึกข้อมูล  ค่าจัดเก็บข้อมูล 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าจ้างเหมารถ  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าของ
ท่ีระลึก  ค่าท่ีพัก  และอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ  ต้ังไว้  100,000  บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  พ.ศ.
2561-2564) 
 

 12. โครงการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นส าหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาล  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการ  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าของ
ท่ีระลึก  และอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ  ต้ังไว้  50,000  บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  พ.ศ. 2561-2564) 
 

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


