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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

เทศบาลเมืองนครพนม 
อ าเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 

(กองวิชาการและแผนงาน) 
-------------------------------------------------------- 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   8,433,600   บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ      รวม         8,433,600   บาท 
1. งบบุคลากร        รวม         4,795,440   บาท 
 1.1  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม         4,795,440   บาท 
 - เงินเดือนพนักงาน      จ านวน     3,489,480   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจ าปี  จ านวน  12  อัตรา 
 - เงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงาน     จ านวน         88,500   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน  และเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว
พนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ 
 - เงินประจ าต าแหน่ง      จ านวน       139,200   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน  และพนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิ์
เบิกได้ตามระเบียบฯ 
 - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ านวน       966,600   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  3  อัตรา
และพนักงานจ้างท่ัวไป  จ านวน  5  อัตรา 
 - เงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงานจ้าง    จ านวน       111,660   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  3  อัตรา  และพนักงานจ้าง
ท่ัวไป  จ านวน  5  อัตรา  ท่ีมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ 
 
2. งบด าเนินงาน        รวม         3,488,160   บาท 
 2.1  ค่าตอบแทน      รวม           503,160   บาท 
 -  ค่ า ตอบ แทนผู้ ปฏิ บั ติ ร าชก ารอั น เป็ นประ โ ยชน์ แ ก่อ งค์ ก รปกครอ งส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น
จ านวน   12,600   บาท 
 1. ค่าตอบแทนเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น  ตามหนังสือส านักงาน
ก.อบต. กท. และ กจ. ท่ี  มท  0809.1/ว 391  ลงวันท่ี  19  มีนาคม  2546  เรื่อง  การจัดท าทะเบียน
กรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นและการจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่น  ต้ังไว้  5,000  บาท 
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 2. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ีปฏิบัติหน้าท่ีตรวจรักษาการณ์สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองนครพนม
ต้ังไว้  7,600  บาท 
 

 - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   จ านวน       360,360   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ  ให้แก่  พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างท่ีได้รับค าส่ังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 

 - ค่าเช่าบ้าน       จ านวน       115,200   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ 
 

 - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร     จ านวน         15,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ าท่ีมีสิทธิ์เบิกได้
ตามระเบียบฯ 
 
 2.2  ค่าใช้สอย       รวม         2,530,000   บาท 
 - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ     จ านวน     2,195,000   บาท 
 1. ค่าถ่ายเอกสาร  เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารต่างๆ  เช่น  เทศบัญญัติต่างๆ  แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาประจ าปี  และเอกสารอื่นๆ  ต้ังไว้  150,000  บาท 
 

 2. ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือต่างๆ  เช่น
เทศบัญญัติต่างๆ  แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนพัฒนาประจ าปี  และหนังสืออื่นๆ  ต้ังไว้  20,000  บาท 
 

 3. ค่าโฆษณาและเผยแพร่  เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ  เช่น  ค่าจัดท าแผ่นพับ
ส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ  รายงานกิจการเทศบาล  และรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  โทรทัศน์
โรงมหรสพ  และอื่นๆ  ต้ังไว้  600,000  บาท 
 

 4. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้ังไว้  10,000  บาท 
 

 5. ค่าบอกรับวารสาร  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบอกรับวารสารต่างๆ  เช่น  หนังสือพิมพ์  นิตยสาร  วารสาร
หนังสือราชกิจจานุเบกษา  และส่ิงพิมพ์อื่นๆ  ต้ังไว้  5,000  บาท 
 

 6. ค่าจ้างเหมาบริการ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่งตามความจ าเป็น
เช่น  ค่าจ้างคนงานท่ัวไป  ค่าจ้างคนงานท าความสะอาด  ค่าจ้างจัดท าส่ิงของต่างๆ  ค่าจ้างจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
หรือป้ายโฆษณา  ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน  และอื่นๆ  ต้ังไว้  1,400,000  บาท 
 

 7. ค่าธรรมเนียมต่างๆ  เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ  เช่น  ค่าธรรมเนียมด าเนินคดีของศาล
และอื่นๆ  ต้ังไว้  10,000  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   235,000   บาท 
 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเล้ียง
เดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  และอื่นๆ  ของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และ
พนักงานจ้างท่ีได้รับค าส่ังให้เดินทางไปราชการ  ต้ังไว้  50,000  บาท 
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 2. โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าอาหาร  ค่าน้ าแข็งน้ าด่ืม
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  และอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ  ต้ังไว้  85,000  บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี
พ.ศ. 2561-2564) 
 

 3. โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานตามกฎหมายต่างๆ  ของเจ้าหน้าที่และบุคลากรของเทศบาล
เมืองนครพนม  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการ  เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าจัดท า
เอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าอาหาร  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  และอื่นๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ  ต้ังไว้  50,000  บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  พ.ศ. 2561-2564) 
 

 4. โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการ  เช่น  ค่าจัดท าแผ่นพับ  ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  และอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ  ต้ังไว้  50,000  บาท  (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี  พ.ศ. 2561-2564) 
 

- ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม     จ านวน       100,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ  ของเทศบาลให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
 

 2.3  ค่าวัสดุ       รวม           190,000   บาท 
 - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ      จ านวน         80,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  สายไฟฟ้า  ปล๊ักไฟฟ้า  บัลลาสท์  สตาร์ทเตอร์  หลอดไฟฟ้า
สายไมโครโฟน  ฯลฯ 
 

 - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่     จ านวน         30,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  รูปสีหรือขาวด าท่ีได้จากการล้าง  อัด  ขยาย  พู่กันและสี
ภาพถ่ายดาวเทียม  ถ่านกล้องวีดีโอ  ถ่านกล้องถ่ายรูป  กระดาษเขียนโปสเตอร์  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ
(แผ่นซีดี)  เมมโมรี่การ์ด  ฯลฯ 
 

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

 - วัสดุก่อสร้าง       จ านวน         50,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  เหล็กเส้น  ตะปู  สังกะสี  ค้อน  คีม  สี  สว่าน  ชะแลง  จอบ  เสียม
กระเบ้ือง  อิฐหรือซีเมนต์บล๊อก  ปูนซีเมนต ์ ทราย  ไม้ต่างๆ  ท่อต่างๆ  โถส้วม  อ่างล้างมือ  ฯลฯ 
 

 2.4  ค่าสาธารณูปโภค      รวม           265,000   บาท 
 - ค่าไฟฟ้า       จ านวน       100,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองนครพนม  และอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 - ค่าน้ าประปา       จ านวน         20,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองนครพนม  และอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง 
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 - ค่าบริการโทรศัพท์      จ านวน         45,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐาน  โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  ค่าเช่าเครื่อง  ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์
ค่าบ ารุงรักษาสาย  และอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้องของกองวิชาการและแผนงาน  และสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาล
เมืองนครพนม 
 

 - ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม    จ านวน       100,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม  เช่น  ค่าโทรภาพ (โทรสาร)  ค่าวิทยุส่ือสาร  ค่าวิทยุ
ติดตามตัว  ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต  และค่าสื่อสารอื่นๆ  เช่น
ค่าเคเบิ้ลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม  เป็นต้น  และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว
ของกองวิชาการและแผนงาน  และสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองนครพนม 
 

3. งบลงทุน        รวม           150,000   บาท 
 3.1  ค่าครุภัณฑ์       รวม           150,000   บาท 
 - ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์    จ านวน         50,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ  ของเทศบาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(ซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) 
 

 - ครุภัณฑ์ส านักงาน      รวม           100,000   บาท 
 1. ค่าจัดซ้ือเก้าอี้แถวรับรองผู้โดยสารประจ าสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ จ านวน       100,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้แถวรับรองผู้โดยสารแบบมีพนักพิงประจ าสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาล
เมืองนครพนม  จ านวน  20  ชุด  โดยจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นหรือท้องตลาด  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มี
ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ของกองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านักงบประมาณ  ต้ังไว้  100,000
บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  พ.ศ. 2561-2564) 
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