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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

เทศบาลเมืองนครพนม 
อ าเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 

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

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   10,272,560   บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย    รวม       10,272,560   บาท 
1. งบบุคลากร        รวม         4,525,560   บาท 
 1.1  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม         4,525,560   บาท 
 - เงินเดือนพนักงาน      จ านวน     1,902,720   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจ าปี  จ านวน  7  อัตรา 
 

 - เงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงาน     จ านวน         42,600   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวพนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ 
 

 - เงินประจ าต าแหน่ง      จ านวน         18,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งพนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ 
 

 - ค่าจ้างลูกจ้างประจ า      จ านวน     1,138,320   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ า  จ านวน  5  อัตรา 
 

 - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ านวน     1,255,920   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  9  อัตรา 
 

 - เงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงานจ้าง    จ านวน       168,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  9  อัตรา  ท่ีมีสิทธิ์เบิกได้
ตามระเบียบฯ 
 

2. งบด าเนินงาน        รวม         3,077,000   บาท 
 2.1  ค่าตอบแทน      รวม           214,000   บาท 
 - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   จ านวน        30,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ  ให้แก่  พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างท่ีได้รับค าส่ังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 

 - ค่าเช่าบ้าน       จ านวน       114,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ 
 

 - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร     จ านวน         70,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ าที่มีสิทธิ์เบิกได้
ตามระเบียบฯ   
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 2.2  ค่าใช้สอย       รวม         2,328,000   บาท 
 - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ     จ านวน     1,928,000   บาท
 1. ค่าจ้างเหมาบริการ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่งตามความ
จ าเป็น  เช่น  ค่าจ้างคนงานท่ัวไป  ค่าจ้างจัดท าสิ่งของต่างๆ  ค่าบริการก าจัดปลวก  ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน
และอื่นๆ  ต้ังไว้  1,928,000  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   250,000   บาท 
 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเล้ียง
เดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  และอื่นๆ  ของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และ
พนักงานจ้างท่ีได้รับค าส่ังให้เดินทางไปราชการ  ต้ังไว้  100,000  บาท 
 

 2. โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย  ส าหรับเจ้าหน้าท่ีประจ าส านัก/กอง/ฝ่าย/งานต่างๆ  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าอาหาร
ค่าน้ าแข็งน้ าด่ืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้องและจ าเป็นกับโครงการ  ต้ังไว้  20,000
บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีป ี พ.ศ. 2561-2564) 
 

 3. โครงการสายตรวจ  อปพร. ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนความสงบ
เรียบร้อยของชุมชน  เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเล้ียงหรือค่าตอบแทนให้แก่สมาชิก  อปพร. ท่ีปฏิบัติงานในศูนย์  อปพร.
หรือนอกศูนย์  อปพร. กรณีที่เทศบาลเมืองนครพนมมีค าสั่งใช้  อปพร. ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีในการ
ช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย  เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ท่ี  มท  0808.2/ว  3795  ลงวันท่ี  17  พฤศจิกายน  2552  ต้ังไว้  50,000
บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีป ี พ.ศ. 2561-2564) 
 

 4. โครงการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการรณรงค์
ป้องกันอัคคีภัยในเขตเทศบาล  เช่น  ค่าจัดท าแผ่นพับ  ค่าจัดท าส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ  ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าจัดท าสต๊ิกเกอร์ประชาสัมพันธ์  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้องและจ าเป็นกับโครงการ  ต้ังไว้  80,000  บาท 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีป ี พ.ศ. 2561-2564) 
 

 - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม     จ านวน       150,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ  ของเทศบาลให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
 
 2.3  ค่าวัสดุ       รวม           510,000   บาท 
 - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ      จ านวน         10,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  หลอดไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  ปล๊ักไฟฟ้า  บัลลาสท์  สตาร์ทเตอร์
ฟิวส์  สวิตช์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์  ฯลฯ 
 

 - วัสดุก่อสร้าง       จ านวน       100,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้ต่างๆ  เหล็กเส้น  ทินเนอร์  แปรงสี  ปูนขาว  กระเบื้อง  ตะปู
ค้อน  คีม  เล่ือย  ปูนซีเมนต์  อิฐ  ทราย  สี  สังกะสี  ฯลฯ 
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- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง     จ านวน       100,000   บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  ยางนอก  ยางใน  แบตเตอรี่  ตลับลูกปืน  น้ ามันเบรก
หัวเทียน  ไขควง  นอตและสกรู  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  กุญแจปากตาย  กุญแจเล่ือน  คีม  ฯลฯ 
 

 - วัสดุเคร่ืองแต่งกาย      จ านวน       100,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย  เช่น  รองเท้าดับเพลิง  เส้ือดับเพลิง  กางเกง  หมวก  ถุงมือ  ถุงเท้า
เข็มขัด  ผ้า  เครื่องแบบ  ฯลฯ 
 

 - วัสดุเคร่ืองดับเพลิง      จ านวน       200,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง  เช่น  เครื่องดับเพลิง  สายส่งน้ าดับเพลิง  ปืนฉีดน้ าดับเพลิง
ท่อดูดน้ าดับเพลิง  ข้อต่อข้อแยกทางส่งน้ าดับเพลิง  ฯลฯ  
 

 2.4  ค่าสาธารณูปโภค      รวม             25,000   บาท 
 - ค่าบริการโทรศัพท์      จ านวน         10,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐาน  โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  ค่าเช่าเครื่อง  ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์
ค่าบ ารุงรักษาสาย  และอื่นๆ  ของส านักปลัดเทศบาล  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

 - ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม    จ านวน         15,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม  เช่น  ค่าโทรภาพ (โทรสาร)  ค่าวิทยุส่ือสาร  ค่าวิทยุ
ติดตามตัว  ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต  และค่าสื่อสารอื่นๆ  เช่น
ค่าเคเบิ้ลทีวี  ค่าเช่าซ่องสัญญาณดาวเทียม  เป็นต้น  และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว
ของส านักปลัดเทศบาล  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

3. งบลงทุน        รวม          2,670,000  บาท 
 3.1  ค่าครุภัณฑ์       รวม          2,670,000  บาท 
 - ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์    จ านวน        100,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ  ของเทศบาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(ซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) 
 

 - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง     รวม         2,500,000   บาท 
 1. ค่าจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล)  แบบบรรทุกน้ า   จ านวน     2,500,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  6  ตัน  6  ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  6,000  ซีซี
หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  170  กิโลวัตต์  แบบบรรทุกน้ า  จุน้ าได้ไม่น้อยกว่า  6,000  ลิตร  น้ าหนัก
ของรถรวมน้ าหนักบรรทุกไม่ต่ ากว่า  12,000  กิโลกรัม  เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์อื่นๆ  จ านวน  1  คัน
โดยจัดซื้อตามราคาท่ีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ของกองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านักงบประมาณ
ต้ังไว้  2,500,000  บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  พ.ศ. 2561-2564) 
 

 - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง      รวม             70,000   บาท 
 1. ค่าจัดซ้ือบันไดอลูมิเนียมแบบสไลด์  2  ช้ัน/ท่อน  จ านวน         70,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบันไดอลูมิเนียมแบบสไลด์  2  ช้ัน/ท่อน  จ านวน  2  อัน  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขปดังนี้ 



121 
 

  - เป็นบันไดอลูมิเนียมแบบสไลด์  2  ช้ัน/ท่อน  ความยาวไม่น้อยกว่า  6  เมตร (แต่ละท่อน)
จ านวน  1  อัน 
  - เป็นบันไดอลูมิเนียมแบบสไลด์  2  ช้ัน/ท่อน  ความยาวไม่น้อยกว่า  11  เมตร (แต่ละท่อน)
จ านวน  1  อัน 
  โดยจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นหรือท้องตลาด  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก าหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ของกองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านักงบประมาณ  ต้ังไว้  70,000  บาท  (ตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  พ.ศ. 2561-2564) 
 

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


