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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

เทศบาลเมืองนครพนม 
อ าเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 

(ส านักการศึกษา) 
-------------------------------------------------------- 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   33,479,880   บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานการศึกษา 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา     รวม        33,479,880   บาท 
1. งบบุคลากร        รวม        12,152,280   บาท 
 1.1  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม        12,152,280   บาท 
 - เงินเดือนพนักงาน      จ านวน      4,700,400   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจ าปี  จ านวน  14  อัตรา 
 

 - เงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงาน     จ านวน        201,300   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนผู้อ านวยการส านักการศึกษา  และเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว
พนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ 
 

 - เงินประจ าต าแหน่ง      จ านวน        270,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการส านักการศึกษา  และพนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิ์เบิกได้
ตามระเบียบฯ 
 

 - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ านวน      6,918,360   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  (ปฏิบัติงานท่ีส านัก
การศึกษา)  จ านวน  1  อัตรา  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ครูอัตราจ้าง)  จ านวน  31  อัตรา  พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  (ผู้เช่ียวชาญพิเศษด้านการศึกษา)  จ านวน  1  อัตรา  และพนักงานจ้างท่ัวไป  (ผดด.)  จ านวน  3  อัตรา 
 

 - เงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงานจ้าง    จ านวน          62,220   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ  (ปฏิบัติงานท่ีส านักการศึกษา)  จ านวน
1  อัตรา  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ครูอัตราจ้าง)  จ านวน  1  อัตรา  และพนักงานจ้างท่ัวไป  (ผดด.)  จ านวน
3  อัตรา  ท่ีมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ 
 

2. งบด าเนินงาน        รวม    17,279,600   บาท 
 2.1  ค่าตอบแทน      รวม            226,800   บาท 
 -  ค่ า ตอ บแ ทน ผู้ ป ฏิ บั ติ ร า ชก ารอั น เ ป็ น ปร ะ โย ชน์ แ ก่ อ งค์ ก รปกครอ งส่ วน ท้ อ ง ถิ่ น
จ านวน   82,300   บาท 
 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเล่ือนวิทยฐานะ  ส าหรับวิทยฐานะช านาญการพิเศษ
และเช่ียวชาญ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ท่ี  มท  0808.2/ว  2989  ลงวันท่ี  31  พฤษภาคม
2560  ต้ังไว้  82,300  บาท 
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 - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   จ านวน          50,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ  ให้แก่  พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างท่ีได้รับค าส่ังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 

 - ค่าเช่าบ้าน       จ านวน          72,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ 
 

 - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร     จ านวน          22,500   บาท 
 เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ าที่มี สิทธิ์ เบิกไ ด้
ตามระเบียบฯ 
 
 2.2  ค่าใช้สอย       รวม    16,277,800   บาท 
 - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ     จ านวน      4,330,000   บาท 
 1. ค่าบอกรับวารสาร  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบอกรับวารสาร  เช่น  นิตยสาร  หนังสือพิมพ์  วารสารต่างๆ
หรือส่ือพิมพ์ต่างๆ  และอื่นๆ  ต้ังไว้  10,000  บาท 
 

 2. ค่าจ้างเหมาบริการ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่งตามความ
จ าเป็น  เช่น  ค่าจ้างคนงานท่ัวไป  ค่าจ้างจัดเก็บข้อมูล  ค่าจ้างครูสอนหนังสือผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์
ค่าจ้างจัดท าส่ิงของต่างๆ  ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน  และอื่นๆ  ต้ังไว้  4,320,000  บาท 
 
 -  ร า ย จ่ า ย เ ก่ี ย ว เนื่ อ ง กับก า ร ป ฏิ บั ติ ร าชก ารที่ ไ ม่ เ ข้ า ลั กษณะร า ยจ่ า ยหมวดอื่ น ๆ
จ านวน   11,847,800   บาท  
 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเล้ียง
เดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  และอื่นๆ  ของพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล
ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างท่ีได้รับค าส่ังให้เดินทางไปราชการหรือเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาต่างๆ  ต้ังไว้
600,000  บาท 
 

 2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูอาสาเด็กด้อยโอกาส  เช่น  ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก
ค่าลงทะเบียนต่างๆ  และอื่นๆ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  0816.2/ว  3301  ลงวันท่ี
14  มิถุนายน  2560  “ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน”  ต้ังไว้  6,000  บาท 
 

 3. โครงการจัดท าข้อสอบปลายภาคและปลายปี  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าข้อสอบปลายภาค
และปลายปี  ข้อสอบระดับชาติ  (NT)  และข้อสอบ  สทปร.เขตการศึกษา  เช่น  ค่าวัสดุต่างๆ  ค่ากระดาษ  ค่าหมึก
ค่ากระดาษไข  และอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งไว้  70,000  บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  พ.ศ.
2561-2564) 
 

 4. โครงการแข่งขันกิจกรรมวิชาการดีเด่นของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าโล่รางวัล  ค่ารางวัล  ค่าอาหาร  ค่าน้ าแข็งน้ าด่ืม  และอื่นๆ
ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ  ต้ังไว้  30,000  บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีป ี พ.ศ. 2561-2564) 
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 5. โครงการประกวดโรงเรียนและคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการ  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าเข้าเล่มเอกสารประกอบการพิจารณา  ค่าตกแต่งสถานท่ี  และอื่นๆ
ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ  ต้ังไว้  50,000  บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีป ี พ.ศ. 2561-2564) 
 

 6. โครงการอบรมสัมมนาด้านวิชาการและทัศนศึกษาดูงานของพนักงานครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น  ค่าอาหาร  ค่าน้ าแข็งน้ าดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าพิธีเปิด-ปิด
การอบรม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเช่าสถานท่ี  ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง  ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าพาหนะ  ค่าจ้างเหมารถ
และอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ  ต้ังไว้  50,000  บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีป ี พ.ศ. 2561-2564) 
 

 7. โครงการประกวดโรงเรียน  ผู้บริหาร  ครูผู้สอน  ครูอัตราจ้างดีเด่น  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ารางวัล  ค่าเกียรติบัตร  ค่าอาหาร  ค่าน้ าแข็งน้ าด่ืม  และอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง
กับโครงการ  ต้ังไว้  10,000  บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีป ี พ.ศ. 2561-2564) 
 

 8. โครงการความร่วมมือทางวิชาการในระดับอาเซียน “นักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  ภาษา
และวิชาการระหว่างโรงเรียนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) กับประเทศใกล้เคียง” เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการ  เช่น  ค่าจัดกิจกรรมการลงนามบันทึกความร่วมมือทางการศึกษากับกลุ่มประเทศในอาเ ซียน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับส่งนักเรียนแลกเปล่ียน  ค่าจัดอบรมภาษา  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  และอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับ
โครงการ  ต้ังไว้  300,000  บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีป ี พ.ศ. 2561-2564) 
 

 9. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  จ านวน    10,731,800   บาท 
 9.1  ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา  โดยจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม  จ านวน  6  โรงเรียนๆ  ละ  20,000  บาท/ปี
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  0816.2/ว  3301  ลงวันท่ี  14  มิถุนายน  2560  “ทั้งนี้
จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน”  ต้ังไว้  120,000  บาท 
 

 9.2  ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน  โดยจัดสรรให้โรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม  โรงเรียนละ  9,600  บาทต่อปี  จ านวน  6  โรงเรียน  แบบระบบ  Asymmetric 
Digital Subscriber Line : ADSL  และโรงเรียนละ  7,200  บาทต่อป ี จ านวน  6  โรงเรียน  แบบระบบ Wireless 
Fidelity : WiFi  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  0816.2/ว  3301  ลงวันท่ี  14  มิถุนายน
2560  “ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน”  ต้ังไว้
100,800  บาท 
 

 9.3  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือ
ความรู้ต่างๆ  ท่ีใช้ส าหรับห้องสมุดประจ าโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม  จ านวน  6  โรงเรียนๆ  ละ
100,000  บาท  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  0816.2/ว  3301  ลงวันท่ี  14  มิถุนายน
2560  “ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน”  ต้ังไว้
600,000  บาท 
 

 9.4  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียนส าหรับเป็นฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต  ส าหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม  จ านวน
6  โรงเรียนๆ  ละ  50,000  บาท  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  0816.2/ว  3301  ลงวันท่ี
14  มิถุนายน  2560  “ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน”  ต้ังไว้  300,000  บาท 
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 9.5  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน (SBMLD) 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 
ตามโครงการหรือกิจกรรมท่ีโรงเรียนแต่ละแห่งก าหนด  ในการพัฒนารูปแบบการบริการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
โดยจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม  จ านวน  6  โรงเรียน  ท่ีจะสมัครเข้าร่วมในปีงบประมาณ
2561  โรงเรียนละประมาณ  500,000  บาท  และโรงเรียน  SBMLD  ดีเด่น  จ านวน  2  โรงเรียนๆ  ละประมาณ
250,000  บาท  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  0816.2/ว  3301  ลงวันท่ี  14  มิถุนายน
2560  “ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน”  ต้ังไว้
3,500,000  บาท 
 

 9.6  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น  เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล  (ระดับสถานศึกษาและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )  ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  0816.2/ว  3301  ลงวันท่ี  14  มิถุนายน  2560  “ทั้งนี้  จะเบิกจ่าย
ต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน”  ต้ังไว้  100,000  บาท 
 

 9.7  ค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม
ท้ัง  6  โรงเรียนๆ  ละ  250,000  บาท  ท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด
ท่ี  มท  0816.2/ว  3301  ลงวันท่ี  14  มิถุนายน  2560  “ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน”  ต้ังไว้  1,500,000  บาท 
 

 9.8  ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าน้ าแข็งน้ าด่ืม  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  และอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง  ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองนครพนม  ท้ัง  6  โรงเรียน  ครูแกนน าโรงเรียนละ  1  คน  เจ้าหน้าท่ี  อปท. ละ  1  คน  และสถานศึกษา
ดีเด่น  จ านวน  1  แห่ง  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  0816.2/ว  3301  ลงวันท่ี  14
มิถุนายน  2560  “ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน”
ต้ังไว้  211,000  บาท 
 

 9.9  ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 11  (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2)  ท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการ  และน าผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาในระดับกลุ่มจังหวัด
การศึกษาท้องถิ่นท่ี 11  ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานการศึกษา  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด
ท่ี  มท  0816.2/ว  3301  ลงวันท่ี  14  มิถุนายน  2560  “ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน”  ต้ังไว้  50,000  บาท 
 

 9.10  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม  จ านวน  5  โรงเรียนๆ  ละ
50,000  บาท  ท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  0816.2/ว  3301
ลงวันท่ี  14  มิถุนายน  2560  “ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน”  ต้ังไว้  250,000  บาท 
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 9.11  ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมือง
นครพนม  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเท่ียวในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
เมืองนครพนม  จ านวน  1  โรงเรียนๆ  ละ  50,000  บาท  ท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  0816.2/ว  3301  ลงวันท่ี  14  มิถุนายน  2560  “ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน”  ต้ังไว้  50,000  บาท 
 

 9.12  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” สู่ “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษา
พอเพียง” สู่ “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จ านวน  6  โรงเรียนๆ  ละ  100,000  บาท
ท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  0816.2/ว  3301  ลงวันท่ี  14
มิถุนายน  2560  “ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน”
ต้ังไว้  600,000  บาท 
 

 9.13  ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา  จ านวน  1  อปท.ๆ  ละ  200,000  บาท 
ท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  0816.2/ว  3301  ลงวันท่ี  14
มิถุนายน  2560  “ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน”
ต้ังไว้  200,000  บาท 
 

 9.14  ค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย  4.0  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย  4.0  ท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการ  จ านวน
6  โรงเรียนๆ  ละ  450,000  บาท (ระดับสถานศึกษา)  และ  จ านวน  1  อปท.ๆ  ละ  450,000  บาท (ระดับ
อปท.)  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  0816.2/ว  3301  ลงวันท่ี  14  มิถุนายน  2560 
“ท้ังนี้  จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน”  ต้ังไว้  3,150,000
บาท 
 

 - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม     จ านวน        100,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ  ของเทศบาลให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
 
 2.3  ค่าวัสดุ       รวม        275,000   บาท 

- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ      จ านวน          50,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  บัลลาสท์  สตาร์ทเตอร์  ตลับแยกสายไฟ  สายไฟฟ้า  ปล๊ักไฟฟ้า
สายไมโครโฟน  หลอดไฟฟ้า  ฯลฯ 
 

 - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง     จ านวน          50,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  น้ ามันเบรก  ตลับลูกปืน
หัวเทียน  ไขควง  ไส้กรอง  คีมล็อค  กุญแจเล่ือน  ฯลฯ 
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 - วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์     จ านวน           10,000   บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เช่น  ท่ีวางกรวยแก้ว  กระบอกตวง  หลอดแก้ว  เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์  น้ ายาต่างๆ  เบ้าหลอม  ฯลฯ 
 

 - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่     จ านวน          10,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  รูปสีหรือขาวด าท่ีได้จากการล้าง  อัด  ขยาย  พู่กันและสี
ถ่านกล้องวีดีโอ  ถ่านกล้องถ่ายรูป  กระดาษเขียนโปสเตอร์  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  (แผ่นซีดี)  ฯลฯ 
 

 - วัสดุการเกษตร       จ านวน          10,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  เช่น  วัสดุเพาะช า  บัวรดน้ า  ปุ๋ย  พันธุ์พืช  จอบ  คราดซี่พรวนดิน  ฯลฯ 
 

 - วัสดุการศึกษา       จ านวน          20,000   บาท 
 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา  เช่น  หุ่น  แบบจ าลองภูมิประเทศ  ส่ือการเรียนการสอนท่ีท าด้วย
พลาสติก  เบาะยืดหยุ่น  เบาะยูโด  กระดานล่ืนพลาสติก  ฯลฯ  ต้ังไว้  10,000  บาท 
 2. เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาส าหรับครูอาสาเด็กด้อยโอกาส  เช่น  หุ่น  แบบจ าลองภูมิประเทศ
ส่ือการเรียนการสอนที่ท าด้วยพลาสติก  เบาะยืดหยุ่น  เบาะยูโด  กระดานลื่นพลาสติก  ฯลฯ  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  0816.2/ว  3301  ลงวันท่ี  14  มิถุนายน  2560  “ทั้งนี้  จะเบิกจ่าย
ต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน”  ต้ังไว้  10,000  บาท 
 

 - วัสดุดนตรี       จ านวน          10,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดนตรี  เช่น  ฉิ่ง  ฉาบ  อังกะลุง  ขลุ่ย  กลองยาว  ฯลฯ 
 

 - วัสดุเคร่ืองแต่งกาย      จ านวน          50,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย  เช่น  เส้ือ  กางเกง  ถุงเท้า  รองเท้า  เข็มขัด  หมวก  เครื่องแต่งกาย
ชุดฝึกโขน-ละคร  เครื่องแต่งกายชุดดุริยางค์  เครื่องแบบนักเรียน  เครื่องแบบลูกเสือและยุวกาชาด  ชุดพละ  ฯลฯ 
 

 - วัสดุสนาม       จ านวน           5,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสนาม  เช่น  เต็นท์  เข็มทิศ  เตียงสนาม  เปล  ฯลฯ 
 

 - วัสดุกีฬา         จ านวน          50,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา  เช่น  ห่วงยาง  ลูกฟุตบอล  ไม้ปิงปอง  ลูกปิงปอง  ลูกแชร์บอล  เชือกกระโดด
ไม้เทนนิส  ตะกร้อ  นกหวีด  นาฬิกาจับเวลา  ลูกทุ่มน้ าหนัก  ตาข่ายตะกร้อ  เสาตาข่ายวอลเลย์บอล  ฯลฯ 
 

 - วัสดุก่อสร้าง       จ านวน           10,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้ต่างๆ  ตะปู  สี  สังกะสี  ทราย  กระเบ้ือง  ปูนซีเมน็ต์  เหล็กเส้น
ฯลฯ 
 

 2.4  ค่าสาธารณูปโภค      รวม        500,000   บาท 
 - ค่าไฟฟ้า       จ านวน        150,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม  อาคารสอนศาสนาเทศบาลเมืองนครพนม
และสถานท่ีอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับส านักการศึกษา 



128 
 
 - ค่าน้ าประปา       จ านวน        300,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม  และอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 - ค่าบริการโทรศัพท์      จ านวน          50,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐาน  โทรศัพท์เคล่ือนที่  ค่าเช่าเครื่อง  ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์
ค่าบ ารุงรักษาสาย  และอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง  ของส านักการศึกษาและโรงเรียนสังกัดเทศบาล  ท้ัง  6  โรงเรียน 
 

3. งบลงทุน        รวม          4,048,000   บาท 
 3.1  ค่าครุภัณฑ์       รวม            928,000   บาท 
 - ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์    จ านวน          50,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ  ของเทศบาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(ซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)  
 

 - ครุภัณฑ์ส านักงาน      รวม              78,000   บาท 
 1. ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร     จ านวน          78,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร  จ านวน  12  ตู้  ประกอบด้วย  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  แบบ
บานเล่ือนกระจก  ขนาด  150 x 41 x 75  ซม. (กว้าง x ลึก x สูง)  จ านวน  6  ตู้  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  แบบ
บานเล่ือนกระจก  ขนาด  91 x 45 x 142  ซม. (กว้าง x ลึก x สูง)  จ านวน  4  ตู้  และตู้เหล็กเก็บเอกสาร  แบบ
บานเล่ือนทึบ  ขนาด  91 x 45 x 142  ซม. (กว้าง x ลึก x สูง)  จ านวน  2  ตู้  โดยจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น
หรือท้องตลาด  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ของกองมาตรฐาน
งบประมาณ 1  ส านักงบประมาณ  ต้ังไว้  78,000  บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  พ.ศ. 2561-2564) 
 

 - ครุภัณฑ์การศึกษา      รวม            800,000   บาท
 1. ค่าจัดซ้ือโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนส าหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จ านวน         800,000   บาท   
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนส าหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม  จ านวน  500
ชุด  ประกอบด้วย  โต๊ะนักเรียน  ขนาด  60 x 40 x 75  ซม. เก้าอี้นักเรียน  ขนาด  40 x 42 x 45  ซม. (กว้าง x 
ลึก x สูง)  พนักพิงสูง  80  ซม.  จ านวน  100  ชุด  และโต๊ะนักเรียน  ขนาด  60 x 40 x 65  ซม. เก้าอี้นักเรียน
ขนาด  40 x 42 x 38  ซม. (กว้าง x ลึก x สูง)  พนักพิงสูง  70  ซม.  จ านวน  400  ชุด  โดยจัดซื้อตามราคา
ในท้องถิ่นหรือท้องตลาด  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ของกองมาตรฐาน
งบประมาณ 1  ส านักงบประมาณ  ต้ังไว้  800,000  บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  พ.ศ. 2561-2564) 
 

 3.2  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     รวม          3,120,000   บาท 
 ค่าติดต้ังระบบไฟฟ้าและอปุกรณ ์     รวม      1,920,000   บาท 
 - ค่าจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ จ านวน      1,920,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม  จ านวน
3  โรงเรียน  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1. ค่าใช้จ่ายส าหรับการขยายเขตจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับโรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร์ 200 ปี)
โดยปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ าพร้อมติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า  ขนาด  160  kva.  จ านวน  1  ลูก
(รายละเอียดตามประมาณการค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าของส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม)
ต้ังไว้  650,000  บาท 
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  2. ค่าใช้จ่ายส าหรับการขยายเขตจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับโรงเรียนเทศบาล 5 (สมพรอภัยโส)
โดยปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ าพร้อมติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า  ขนาด  160  kva.  จ านวน  1  ลูก
(รายละเอียดตามประมาณการค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าของส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม)
ต้ังไว้  620,000  บาท 
  3. ค่าใช้จ่ายส าหรับการขยายเขตจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับโรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลยงใจยุทธ) 
โดยปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ าพร้อมติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า  ขนาด  160  kva.  จ านวน  1  ลูก (รายละเอียด
ตามประมาณการค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าของส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม)  ต้ังไว้
650,000  บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  พ.ศ. 2561-2564) 
 

 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   รวม      1,200,000   บาท 
 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จ านวน      1,200,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองนครพนม  จ านวน  6  โรงเรียน  (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองนครพนมก าหนด)  โดยจัดสรรให้
โรงเรียนละ  200,000  บาท  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  0816.2/ว  3301  ลงวันท่ี  14
มิถุนายน  2560  “ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน” 
 

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


