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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

เทศบาลเมืองนครพนม 
อ าเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 

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

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   114,886,780   บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา     รวม      114,886,780   บาท 
1. งบบุคลากร        รวม        63,502,430   บาท 
 1.1  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม        63,502,430   บาท 
 - เงินเดือนพนักงาน      จ านวน    47,734,120   บาท 
 1. เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลประจ าปี  จ านวน  138  อัตรา
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ท่ี  มท  0808.2/ว  2989  ลงวันท่ี  31  พฤษภาคม  2560 
 2. เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการครูผู้ดูแดเล็ก , ครู ค.ศ.1  จ านวน  2  อัตรา
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ท่ี  มท  0809.4/ว  1326  ลงวันท่ี  4  กรกฎาคม  2560 
 
 - เงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงาน     จ านวน      5,556,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานครูเทศบาล  จ านวน  45  อัตรา  และเงินปรับเพิ่ม
เงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิท่ี  ก.ค.ศ. รับรอง  จ านวน  75  อัตรา  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก
ท่ี  มท  0808.2/ว  2989  ลงวันท่ี  31  พฤษภาคม  2560 
 
 - เงินวิทยฐานะ       จ านวน      6,354,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาลท่ีมีสิทธิ์ได้รับเงินวิทยฐานะ  จ านวน  76  อัตรา  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ท่ี  มท  0808.2/ว  2989  ลงวันท่ี  31  พฤษภาคม  2560 
 
 - ค่าจ้างลูกจ้างประจ า      จ านวน      1,181,950   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ า  ต าแหน่ง  ภารโรง  จ านวน  7  อัตรา
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ท่ี  มท  0808.2/ว  2989  ลงวันท่ี  31  พฤษภาคม  2560 
 
 - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ านวน      2,256,360   บาท 

 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  (บุคลากรสนับสนุน
การสอน)  ในโรงเรียน  จ านวน  16  อัตรา  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ท่ี  มท  0808.2/ว  2989
ลงวันท่ี  31  พฤษภาคม  2560 
 2. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  (ผู้มีทักษะ)  จ านวน
1  อัตรา  และพนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก  (ไม่ก าหนดคุณวุฒิ)  จ านวน  1  อัตรา  ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ท่ี  มท  0809.4/ว  1326  ลงวันท่ี  4  กรกฎาคม  2560 
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 - เงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงานจ้าง    จ านวน        420,000   บาท 
 1. เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวหรือเงินเพิ่มต่างๆ  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  (บุคลากร
สนับสนุนการสอน)  ในโรงเรียน  จ านวน  16  อัตรา  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ท่ี  มท  0808.2/
ว  2989  ลงวันท่ี  31  พฤษภาคม  2560 
 2. เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวหรือเงินเพิ่มต่างๆ  ใหแ้ก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  (ผู้มีทักษะ)  จ านวน  1  อัตรา  และพนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก  (ไม่ก าหนด
คุณวุฒิ)  จ านวน  1  อัตรา  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ท่ี  มท  0809.4/ว  1326
ลงวันท่ี  4  กรกฎาคม  2560 
 

2. งบด าเนินงาน        รวม        38,532,350   บาท 
 2.1  ค่าใช้สอย       รวม        25,629,360   บาท 
 -  ร าย จ่ า ย เ กี่ ย ว เนื่ อ งกั บ กา รป ฏิ บั ติ ร าชก ารที่ ไ ม่ เ ข้ า ลั กษณะรา ยจ่ า ยหมวดอื่ น ๆ
จ านวน   25,629,360   บาท 
 1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  จ านวน     25,629,360   บาท 
 1.1  โครงการอาหารกลางวัน  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียนระดับ
ปฐมวัย  (เด็กเล็ก)  ระดับอนุบาล  และระดับประถมศึกษาปีท่ี  1-6  ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม
จ านวน  6  โรงเรียน  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีเทศบาลจัดต้ังเอง  จ านวน  1  ศูนย์  (ในอัตราคนละ  20  บาท)
ตามรายการดังนี้ 
1. โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง)  จ านวน  502  คน  (200  วัน)  เป็นเงิน  2,008,000  บาท 
2. โรงเรียนเทศบาล 2 (ถนนบ ารุงเมือง)  จ านวน  474  คน  (200  วัน)  เป็นเงิน  1,896,000  บาท 
3. โรงเรียนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์)  จ านวน  956  คน  (200  วัน)  เป็นเงิน  3,824,000  บาท   
4. โรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร์ 200 ปี)  จ านวน  941  คน  (200  วัน)  เป็นเงิน  3,764,000  บาท 
5. โรงเรียนเทศบาล 5 (สมพรอภัยโส)  จ านวน  203  คน  (200  วัน)  เป็นเงิน  812,000  บาท 
6. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองนครพนม (ยงใจยุทธ)  จ านวน  196  คน  (200  วัน)  เป็นเงิน  784,000  บาท 
7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีเทศบาลจัดต้ังเอง  จ านวน  46  คน  (245  วัน)  เป็นเงิน  225,400  บาท  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  0816.2/ว  3301  ลงวันท่ี  14  มิถุนายน  2560  “ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเม่ือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน”  ต้ังไว้  13,313,400  บาท 
 

 1.2  ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน  เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจนท่ี
บิดา/มารดา/ผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน  40,000  บาท/ปี  ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1-6  ของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม  จ านวน  854  คน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท
0816.2/ว  3301  ลงวันท่ี  14  มิถุนายน  2560  “ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน”  ต้ังไว้  854,000  บาท 
 

 1.3  ค่าจัดการเรียนการสอน  (รายหัว)     ต้ังไว้      6,067,600   บาท   
 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน  (รายหัว)  ให้แก่เด็กนักเรียนระดับช้ันอนุบาลและ
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1-6  ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม  จ านวน  6  โรงเรียน  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  0816.2/ว  3301  ลงวันท่ี  14  มิถนุายน  2560  “ทั้งนี้  จะเบิกจ่าย
ต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน”  ต้ังไว้  5,989,400  บาท 
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 2. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน  (รายหัว)  ให้แก่เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ี
เทศบาลจัดต้ังเอง  สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม  จ านวน  1  ศูนย์  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด
ท่ี  มท  0816.2/ว  3301  ลงวันท่ี  14  มิถุนายน  2560  “ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน”  ต้ังไว้  78,200  บาท 
 

 1.4  ค่าหนังสือเรียน  เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนให้แก่เด็กนักเรียนระดับช้ันอนุบาลและระดับช้ันประถม 
ศึกษาปีท่ี  1-6  ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม  จ านวน  6  โรงเรียน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  0816.2/ว  3301  ลงวันท่ี  14  มิถุนายน  2560  “ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน”  ต้ังไว้  1,710,900  บาท 
 

 1.5  ค่าอุปกรณ์การเรียน  เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กนักเรียนระดับช้ันอนุบาลและระดับ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1-6  ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม  จ านวน  6  โรงเรียน  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  0816.2/ว  3301  ลงวันท่ี  14  มิถุนายน  2560  “ทั้งนี้  จะเบิกจ่าย
ต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน”  ต้ังไว้  1,060,050  บาท 
 

  1.6  ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน  เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนให้แก่เด็กนักเรียนระดับช้ันอนุบาลและ
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1-6  ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม  จ านวน  6  โรงเรียน  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  0816.2/ว  3301  ลงวันท่ี  14  มิถุนายน  2560  “ทั้งนี้  จะเบิกจ่าย
ต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน”  ต้ังไว้  1,109,700  บาท 
 

 1.7  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้แก่เด็กนักเรียน
ระดับช้ันอนุบาลและระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1-6  ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม  จ านวน  6  โรงเรียน
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  0816.2/ว  3301  ลงวันท่ี  14  มิถุนายน  2560  “ทั้งนี้
จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน”  ต้ังไว้  1,513,710  บาท 
 
 2.2  ค่าวัสดุ       รวม        12,902,990   บาท 
 - ค่าอาหารเสริม  (นม)      จ านวน    12,902,990   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม  (นม)  ให้แก่เด็กนักเรียนระดับปฐมวัย  (เด็กเล็ก)  ระดับ
อนุบาล  และระดับประถมศึกษาปีท่ี  1-6  ของโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.)
จ านวน  3  โรงเรียน  โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม  จ านวน  6  โรงเรียน  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ี
เทศบาลจัดต้ังเอง  จ านวน  1  ศูนย์  (ในอัตราคนละ  7.37  บาท)  ตามรายการดังนี้ 
1. โรงเรียนอนุบาลนครพนม  จ านวน  2,327  คน  (260  วัน)  เป็นเงิน  4,459,000  บาท 
2. โรงเรียนสุนทรวิจิตร  จ านวน  849  คน  (260  วัน)  เป็นเงิน  1,626,860  บาท 
3. โรงเรียนบ้านน้อยใต้  จ านวน  37  คน  (260  วัน)  เป็นเงิน  70,900  บาท 
4. โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง)  จ านวน  502  คน  (260  วัน)  เป็นเงิน  961,940  บาท 
5. โรงเรียนเทศบาล 2 (ถนนบ ารุงเมือง)  จ านวน  474  คน  (260  วัน)  เป็นเงิน  908,280  บาท 
6. โรงเรียนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์)  จ านวน  956  คน  (260  วัน)  เป็นเงิน  1,831,890  บาท 
7. โรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร์ 200 ปี)  จ านวน  941  คน  (260  วัน)  เป็นเงิน  1,803,150  บาท 
8. โรงเรียนเทศบาล 5 (สมพรอภัยโส)  จ านวน  203  คน  (260  วัน)  เป็นเงิน  388,990  บาท 
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9. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองนครพนม (ยงใจยุทธ)  จ านวน  196  คน  (260 วัน)  เป็นเงิน  375,580  บาท    
10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีเทศบาลจัดต้ังเอง  จ านวน  46  คน  (260  วัน)  เป็นเงิน  88,150  บาท  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  0816.2/ว  3301  ลงวันท่ี  14  มิถุนายน  2560  “ทั้งนี้  จะเบิกจ่าย
ต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน”  ต้ังไว้  12,514,740  บาท  และ
เทศบาลเมืองนครพนม  ต้ังงบประมาณสมทบในส่วนท่ีไม่ได้รับจัดสรรให้แก่เด็กนักเรียนระดับปฐมวัย  (เด็กเล็ก)
ระดับอนุบาล  และระดับประถมศึกษาปีท่ี  1-6  ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนมจ านวน  6  โรงเรียน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เทศบาลจัดต้ังเอง  จ านวน  1  ศูนย์  (สมทบในอัตราคนละ  0.45  สตางค์)  ตั้งไว้
388,250  บาท  ตามรายการดังนี้ 
1. โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง)  จ านวน  502  คน  (260  วัน)  เป็นเงิน  58,740  บาท 
2. โรงเรียนเทศบาล 2 (ถนนบ ารุงเมือง)  จ านวน  474  คน  (260  วัน)  เปน็เงิน  55,460  บาท 
3. โรงเรียนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์)  จ านวน  956  คน  (260  วัน)  เป็นเงิน  111,860  บาท   
4. โรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร์ 200 ปี)  จ านวน  941  คน  (260  วัน)  เป็นเงิน  110,100  บาท 
5. โรงเรียนเทศบาล 5 (สมพรอภัยโส)  จ านวน  203  คน  (260  วัน)  เป็นเงิน  23,760  บาท 
6. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองนครพนม (ยงใจยุทธ)  จ านวน  196  คน  (260  วัน)  เป็นเงิน  22,940  บาท 
7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีเทศบาลจัดต้ังเอง  จ านวน  46  คน  (260  วัน)  เป็นเงิน  5,390  บาท 
 
3. งบเงินอุดหนุน       รวม        12,852,000   บาท 
 3.1  เงินอุดหนุนส่วนราชการ     รวม        12,852,000   บาท 
 - ค่าอุดหนุนสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน   จ านวน    12,852,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนระดับปฐมวัย  (เด็กเล็ก)
ระดับอนุบาล  และระดับประถมศึกษาปีท่ี  1-6  โดยจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.)  จ านวน  3  โรงเรียน  (ในอัตราคนละ  20  บาท)  ตามรายการดังนี้ 
 1. โรงเรียนอนุบาลนครพนม  จ านวน  2,327  คน  (200  วัน)  เป็นเงิน  9,308,000  บาท 
 2. โรงเรียนสุนทรวิจิตร  จ านวน  849  คน  (200  วัน)  เป็นเงิน  3,396,000  บาท 
 3. โรงเรียนบ้านน้อยใต้  จ านวน  37  คน  (200  วัน)  เป็นเงิน  148,000  บาท  ตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  0816.2/ว  3301  ลงวันท่ี  14  มิถุนายน  2560  “ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเม่ือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน” 
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