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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

เทศบาลเมืองนครพนม 
อ าเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 

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

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   18,842,580   บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานการศึกษา 
งานระดับมัธยมศึกษา                                                       รวม        18,842,580   บาท 
1. งบบุคลากร        รวม        14,254,080   บาท 
 1.1  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม        14,254,080   บาท 
 - เงินเดือนพนักงาน      จ านวน    11,892,480   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลประจ าปี   จ านวน  37  อัตรา
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ท่ี  มท  0808.2/ว  2989  ลงวันท่ี  31  พฤษภาคม  2560 
 

 - เงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงาน     จ านวน        790,800   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานครูเทศบาล  และเงินปรับเพิ่มเงินเดือนให้ได้รับ
ตามคุณวุฒิท่ี  ก.ค.ศ. รับรอง  จ านวน  11  อัตรา  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ท่ี  มท  0808.2/ 
ว  2989  ลงวันท่ี  31  พฤษภาคม  2560 
 

 - เงินวิทยฐานะ       จ านวน      1,210,800   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาลท่ีมีสิทธิ์ได้รับเงินวิทยฐานะ  จ านวน  21  อัตรา  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ท่ี  มท  0808.2/ว  2989  ลงวันท่ี  31  พฤษภาคม  2560 
 

 - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ านวน        324,000   บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างท่ัวไป  (ต าแหน่งทดแทนลูกจ้างประจ า
ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในโรงเรียนท่ีได้ยุบเลิกต าแหน่ง)  จ านวน  3  อัตรา  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก
ท่ี  มท  0808.2/ว  2989  ลงวันท่ี  31  พฤษภาคม  2560 
 

 - เงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงานจ้าง    จ านวน          36,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวหรือเงินเพิ่มต่างๆ  ให้แก่พนักงานจ้างท่ัวไป  (ต าแหน่งทดแทน
ลูกจ้างประจ าท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในโรงเรียนท่ีได้ยุบเลิกต าแหน่ง)  จ านวน  3  อัตรา  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก  ท่ี  มท  0808.2/ว  2989  ลงวันท่ี  31  พฤษภาคม  2560 
 
2. งบด าเนินงาน        รวม          4,588,500   บาท 
 2.1  ค่าใช้สอย       รวม          4,588,500   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   4,588,500   บาท 
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 1. โครงการสอนเสริมเพิ่มคุณภาพทางการศึกษา  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสอนเสริม
เพิ่มคุณภาพทางการศึกษา  ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1-6  เช่น  ค่าตอบแทนบุคลากรครูจ้างสอน
รายช่ัวโมง  ตามสาระการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระวิชา  และอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ  ต้ังไว้  50,000  บาท
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  พ.ศ. 2561-2564) 
 

 2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  จ านวน      4,538,500   บาท 
 2.1  ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน  เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจนท่ี
บิดา/มารดา/ผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน  40,000  บาท/ปี  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  ของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม  จ านวน  145  คน  ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  0816.2/ 
ว  3301  ลงวันท่ี  14  มิถุนายน  2560  “ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน”  ต้ังไว้  435,000  บาท 
 

 2.2  ค่าจัดการเรียนการสอน  (รายหัว)  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน  (รายหัว)
ให้แก่เด็กนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  0816.2/ว  3301  ลงวันท่ี  14  มิถุนายน  2560  “ทั้งนี้  จะเบิกจ่าย
ต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน”  ต้ังไว้  2,324,800  บาท 
 

 2.3  ค่าหนังสือเรียน  เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนให้แก่เด็กนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและ
ตอนปลายของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  0816.2/
ว  3301  ลงวันท่ี  14  มิถุนายน  2560  “ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน”  ต้ังไว้  614,640  บาท 
 

 2.4  ค่าอุปกรณ์การเรียน  เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอนปลายของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี
มท  0816.2/ว  3301  ลงวันท่ี  14  มิถุนายน  2560  “ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน”  ต้ังไว้  279,640  บาท 
 

 2.5  ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน  เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนให้แก่เด็กนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอนปลายของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  
มท  0816.2/ว  3301  ลงวันท่ี  14  มิถุนายน  2560  “ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน”  ต้ังไว้  300,800  บาท 
 

 2.6  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้แก่เด็กนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม  ตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  0816.2/ว  3301  ลงวันท่ี  14  มิถุนายน  2560  “ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเม่ือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน”  ต้ังไว้  583,620  บาท 
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