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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

เทศบาลเมืองนครพนม 
อ าเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 

(กองช่าง) 
-------------------------------------------------------- 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   20,507,600   บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา   รวม       20,507,600   บาท 
1. งบบุคลากร        รวม       15,010,800   บาท 
 1.1  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม       15,010,800   บาท 
 - เงินเดือนพนักงาน      จ านวน     4,602,240   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจ าปี  จ านวน  18  อัตรา 
 

 - เงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงาน     จ านวน       173,700   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนผู้อ านวยการกองช่าง  และเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวพนักงานเทศบาล
ท่ีมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ 
 

 - เงินประจ าต าแหน่ง      จ านวน       121,200   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง  และพนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ 
 

 - ค่าจ้างลูกจ้างประจ า      จ านวน     1,387,320   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ า  จ านวน  6  อัตรา 
 

 - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ านวน     7,799,880   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  10  อัตรา
และพนักงานจ้างท่ัวไป  จ านวน  60  อัตรา 
 

 - เงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงานจ้าง    จ านวน       926,460   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  10  อัตรา  และพนักงานจ้าง
ท่ัวไป  จ านวน  60  อัตรา  ท่ีมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ 
 
2. งบด าเนินงาน        รวม         5,119,000   บาท                                      
 2.1  ค่าตอบแทน      รวม           616,000   บาท 
 - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   จ านวน       220,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ  ให้แก่  พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างท่ีได้รับค าส่ังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 

 - ค่าเช่าบ้าน       จ านวน       246,000   บาท        
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ 
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 - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร     จ านวน       150,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ าที่มีสิทธิ์เบิกได้
ตามระเบียบฯ 
 
 2.2  ค่าใช้สอย       รวม         4,163,000   บาท 
 - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ     จ านวน     3,863,000   บาท 
 1. ค่าถ่ายเอกสาร  เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารต่างๆ  เช่น  แบบแปลนก่อสร้าง  ประมาณการราคา
และเอกสารอื่นๆ  ต้ังไว้  30,000  บาท 
 

 2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่  เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ  เช่น  ค่าจัดท าแผ่นพับ  ส่ือส่ิงพิมพ์
ต่างๆ  และอื่นๆ  ต้ังไว้  10,000  บาท 
 

 3. ค่าจ้างเหมาบริการ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่งตามความ
จ าเป็น  เช่น  ค่าจ้างคนงานซ่อมแซมดูแลบ ารุงรักษาถนนและทางเท้า  ค่าจ้างคนงานดูแลบ ารุงรักษาสวนสาธารณะ
เกาะกลางถนน  และสวนริมเข่ือนแม่น้ าโขงตลอดแนวถนนสุนทรวิจิตร  ค่าจ้างจัดท าส่ิงของต่างๆ  ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สิน  และอื่นๆ  ต้ังไว้  3,700,000  บาท 
 

 4. ค่าธรรมเนียมต่างๆ  เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ  เช่น  ค่าธรรมเนียมในการรังวัดท่ีดิน  สอบเขต
ท่ีดิน  และอื่นๆ  ต้ังไว้  22,500  บาท 
 

 5. ค่าเช่าทรัพย์สิน  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าท่ีดินวัดอุทุมพร (ร้าง)  ต าบลอาจสามารถ  อ าเภอเมือง  จังหวัด
นครพนม  ตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี  3494  เนื้อที่ดินประมาณ  2  ไร่  2  งาน  11.70  ตารางวา  ตามสัญญาเช่า
ท่ีดินระหว่างเทศบาลเมืองนครพนมกับส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ต้ังไว้  50,500  บาท 
 

 6. คา่ติดต้ังประปา  เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อประปาภายนอกสถานท่ีราชการ  ค่าติดต้ังมาตรวัดน้ าและ
อุปกรณ์ประปา  ค่าปรับปรุงบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์  และอื่นๆ  ต้ังไว้  50,000  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   100,000   บาท 
 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเล้ียง
เดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  และอื่นๆ  ของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และ
พนักงานจ้างท่ีได้รับค าส่ังให้เดินทางไปราชการ  ต้ังไว้  100,000  บาท 
 

 - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม     จ านวน       200,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ  ของเทศบาลให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
 
 2.3  ค่าวัสดุ       รวม           320,000   บาท 
 - วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์     จ านวน         10,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เช่น  น้ ายาต่างๆ  เวชภัณฑ์  ออกซิเจน  หลอดแก้ว
ถุงมือ  ฯลฯ 
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 - วัสดุการเกษตร       จ านวน       300,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  เช่น  พันธุ์พืช  ปุ๋ย  อาหารสัตว์  สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช
และสัตว์  วัสดุเพาะช า  อุปกรณ์ขยายพันธุ์พืช  เช่น  ใบมีด  เชือก  ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก  จอบหมุน  จอบพรวน
ฯลฯ 
 

 - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่     จ านวน         10,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กันและสี  เมมโมรี่การ์ด
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  (แผ่นซีดี)  ฯลฯ 
 
 2.4  ค่าสาธารณูปโภค                                                     รวม             20,000   บาท 
 - ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                               จ านวน         20,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม  เช่น  ค่าโทรภาพ (โทรสาร)  ค่าวิทยุส่ือสาร  ค่าวิทยุ
ติดตามตัว  ค่าส่ือสารผ่านดาวเทียม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต  และค่าส่ือสารอื่นๆ  ของกองช่าง 
 
3. งบลงทุน        รวม           377,800   บาท 
 3.1  ค่าครุภัณฑ์       รวม       377,800   บาท 
 - ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์    จ านวน       200,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ  ของเทศบาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(ซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) 
 

 - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว     รวม             55,000   บาท 
 1. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า  แบบข้ออ่อน    จ านวน         55,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า  แบบข้ออ่อน  จ านวน  5  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ 
  - เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
  - เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า  1.5  แรงม้า 
  - ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า  30  ซีซี 
  - พร้อมใบมีด 
  โดยจัดซื้อตามราคาท่ีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ของกองมาตรฐานงบประมาณ 1
ส านักงบประมาณ  ต้ังไว้  55,000  บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  พ.ศ. 2561-2564) 
 

 - ครุภัณฑ์ส ารวจ      รวม             34,000   บาท 
 1. ค่าจัดซ้ือกล้องระดับ  ขนาดก าลังขยาย  30  เท่า  จ านวน         34,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องระดับ  ขนาดก าลังขยาย  30  เท่า  จ านวน  1  ชุด  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขปดังนี้ 
  - เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาต้ัง 
  - มีก าลังขยายไม่น้อยกว่า  30  เท่า 
  - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า  35  มิลลิเมตร 
  - ขนาดความกว้างของภาพท่ีเห็นในระยะ  100  เมตร  ไม่น้อยกว่า  2.30  เมตร  หรือ  1  องศา
20  ลิปดา 



 

165 
 

  - ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน  2  เมตร 
  - ค่าตัวคูณคงท่ี 100 
  - มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator ท่ีมีช่วงการท างานของระบบอัตโนมัติไม่น้อยกว่า 
+/- 12 ลิปดา 
  - ความละเอียดในการท าระดับในระยะ  1  กิโลเมตร  ไม่เกิน  +/- 1.5  มิลลิเมตร 
  - ความไวของระดับน้ าฟองกลมไม่เกินกว่า  10  ลิปดา  ต่อ  2  มิลลิเมตร  หรือไวกว่า 
  - มีจานองศาอ่านมุมราบ  360  องศา  มีขีดก ากับทุกๆ  1  องศา 
  - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศาไม่น้อยกว่า  80  มิลลิเมตร 
  - อ่านค่ามุมโดยตรงไม่เกิน  1  องศา 
  - อ่านค่ามุมโดยประมาณไม่เกิน  6  ลิปดา 
  - ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001 
  - อุปกรณ์ประกอบด้วย 
   (1) มีกล่องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้ 
   (2) มีขาต้ังกล้องเล่ือนขึ้นลงได้  พร้อมลูกดิ่งและสาย  1  ชุด 
   (3) มีฝาครอบเลนส์ 
   (4) มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจ ากล้อง 
  โดยจัดซื้อตามราคาท่ีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ของกองมาตรฐานงบประมาณ 1
ส านักงบประมาณ  ต้ังไว้  34,000  บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  พ.ศ. 2561-2564) 
 

 - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      รวม             88,800   บาท 
  1. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ชนิดต้ังโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน         88,800   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดต้ังโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ครบชุด  จ านวน  1  ชุด  โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐานดังนี้ 
 1) เครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานประมวลผล  แบบท่ี 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า  19  นิ้ว) มีคุณลักษณะ
พื้นฐานดังนี้ 
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า  4  แกนหลัก (4 core)  หรือ  8  แกนเสมือน
(8 Thread)  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า  3.2  GHz  จ านวน  1  หน่วย 
  - หน่วยงานประมวลผลกลาง (CPU)  มีหน่วยความจ าแบบ  Cache Memory  ขนาดไม่น้อยกว่า
8  MB 
  - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือดีกว่า  ดังนี้ 
  1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจ า  ขนาดไม่น้อยกว่า  1  GB
หรือ 
  2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง  แบบ  Graphics 
Processing Unit  ท่ีสามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  1  GB  หรือ 
  3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลัก  แบบ  Onboard Graphics
ท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  1  GB 
  - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM)  ชนิด  DDR3  หรือดีกว่า  มีขนาดไม่น้อยกว่า  8  GB 
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive)  ชนิด  SATA  หรือดีกว่า  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  2  TB
หรือ  ชนิด  Solid State Drive  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  240  GB  จ านวน  1  หน่วย 
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  - มี  DVD-RW  หรือดีกว่า  จ านวน  1  หน่วย 
  - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  แบบ  10/100/1000  Base-T  หรือ
ดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 
  - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
  - มีจอภาพแบบ  LCD  หรือดีกว่า  มี  Contrast Ratio  ไม่น้อยกว่า  600 : 1  และมีขนาด
ไม่น้อยกว่า  19  นิ้ว  จ านวน  1  หน่วย 
  - มีเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวด า  ส าหรับกระดาษขนาด A3  จ านวน  1  เครื่อง 
  - มีเครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด  800  VA  จ านวน  ๑  เครื่อง 
  - มีโต๊ะคอมพิวเตอร์แบบมีล้ินชักและเก้าอี้คอมพิวเตอร์  จ านวน  ๑  ชุด 
  โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ยกเว้นเฉพาะรายการโต๊ะคอมพิวเตอร์แบบมีล้ินชักและเก้าอี้คอมพิวเตอร์  จัดซื้อ
ตามราคาในท้องถิ่นหรือท้องตลาด)  ต้ังไว้  88,800  บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  พ.ศ. 2561-2564) 
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