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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

เทศบาลเมืองนครพนม 
อ าเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 

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

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   2,889,440   บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานเทศกิจ        รวม         2,889,440   บาท 
1. งบบุคลากร        รวม         1,329,240   บาท 

1.1  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม         1,329,240   บาท 
 - เงินเดือนพนักงาน      จ านวน       162,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจ าปี  จ านวน  1  อัตรา 
 

 - ค่าจ้างลูกจ้างประจ า      จ านวน       447,240   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ า  จ านวน  2  อัตรา 
 

 - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ านวน       648,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างท่ัวไป  จ านวน  6  ต าแหน่ง 
 

 - เงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงานจ้าง    จ านวน         72,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวพนักงานจ้างท่ัวไป  จ านวน  6  อัตรา  ท่ีมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ 
 

2. งบด าเนินงาน        รวม       719,200   บาท 
 2.1  ค่าตอบแทน      รวม           339,200   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   10,000   บาท 
 1. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ีมาช่วยปฏิบัติราชการร่วมกับสายตรวจเทศกิจ  ต้ังไว้  10,000  บาท 
 

 - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   จ านวน       250,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ  ให้แก่  พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างท่ีได้รับค าส่ังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 

 - ค่าเช่าบ้าน       จ านวน         19,200   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ 
 

 - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร     จ านวน         60,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ าท่ีมีสิทธิ์เบิกได้
ตามระเบียบฯ 
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 2.2  ค่าใช้สอย       รวม           260,000   บาท 
 - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ     จ านวน       200,000   บาท 
 1. ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่งตามความ
จ าเป็น  เช่น  ค่าจ้างคนงานท่ัวไป  ค่าจ้างจัดท าส่ิงของต่างๆ  ค่าจ้างจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์หรือป้ายโฆษณา
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน  และอื่นๆ  ต้ังไว้  200,000  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   10,000   บาท 
 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเล้ียง
เดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  และอื่นๆ  ของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และ
พนักงานจ้างท่ีได้รับค าส่ังให้เดินทางไปราชการ  ต้ังไว้  10,000  บาท 
 
 - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      จ านวน         50,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ  ของเทศบาลให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
 
 2.3  ค่าวัสดุ       รวม       120,000   บาท 
 - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ      จ านวน         10,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  หลอดไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  ปล๊ักไฟฟ้า  บัลลาสท์  สตาร์ทเตอร์
ฟิวส์  สวิตช์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์  ฯลฯ 
 
 - วัสดุก่อสร้าง       จ านวน         30,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้ต่างๆ  เหล็กเส้น  ทินเนอร์  แปรงสี  ปูนขาว  กระเบื้อง  ตะปู  ค้อน
คีม เล่ือย  ปูนซีเมนต์  อิฐ  ทราย  สี  สังกะสี  น้ ามันทาไม้  ฯลฯ 
 
 - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง     จ านวน         30,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  ยางนอก  ยางใน  แบตเตอรี่  ตลับลูกปืน  น้ ามันเบรก
หัวเทียน  ไขควง  นอตและสกรู  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  กุญแจปากตาย  กุญแจเล่ือน  คีมล็อค  ฯลฯ 
 
 - วัสดุเคร่ืองแต่งกาย      จ านวน         50,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย  เช่น  เครื่องแบบ  เส้ือ  กางเกง  เครื่องหมายยศและสังกัด  ถุงเท้า
รองเท้า  เข็มขัด  หมวก  เครื่องแต่งกายชุดฝึก  ชุดปฏิบัติการ  ฯลฯ 

 
3. งบลงทุน        รวม           841,000   บาท 
 3.1  ค่าครุภัณฑ์       รวม       841,000   บาท 
 - ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์    จ านวน         30,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ  ของเทศบาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(ซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) 
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 - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง     รวม           787,000   บาท 
 1. ค่าจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  1  ตัน  ขับเคลื่อน  2  ล้อ จ านวน       787,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  1  ตัน  ขับเคล่ือน  2  ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า
2,400  ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  110  กิโลวัตต์  แบบดับเบิ้ลแค็บ  เป็นกระบะส าเร็จรูป
ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ  4  ประตู  เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ  ราคารวมภาษีสรรพสามิต  จ านวน
1  คัน  โดยจัดซื้อตามราคาท่ีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ของกองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านัก
งบประมาณ  ต้ังไว้  787,000  บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  พ.ศ. 2561-2564) 
 

 - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ      รวม             24,000   บาท 
 1. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองรับส่งวิทยุ  ชนิดติดรถยนต์  25  วัตต์  จ านวน         24,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ  ระบบ  VHF/FM  ชนิดติดรถยนต์  ขนาดก าลังส่ง  25  วัตต์
จ านวน  1  เครื่อง  ประกอบด้วย  ตัวเครื่อง  ไมโครโฟน  เสาอากาศ  อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด  หนังสือคู่มือ
โดยจัดซื้อตามราคาท่ีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ของกองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านักงบประมาณ
ต้ังไว้  24,000  บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  พ.ศ. 2561-2564) 
 

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


