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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

เทศบาลเมืองนครพนม 
อ าเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 

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

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   51,218,400   บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง        รวม       51,218,400   บาท 
1. งบกลาง        รวม       46,505,450   บาท 
 1.1  ค่าช าระหนี้เงินต้น      รวม       12,833,620   บาท 
 - ค่าช าระหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทยเพื่อซ้ือที่ดิน   จ านวน     1,000,000   บาท 
 ตามสัญญาเงินกู้ประจ าฉบับลงวันท่ี  11  มิถุนายน  2550  และส้ินสุดสัญญาวันท่ี  11  มิถุนายน  2565
ระยะเวลากู้  15  ปี  เป็นการช าระหนี้เงินต้น  1,000,000  บาท  (โดยต้ังจ่ายก่อนวันท่ี  21  มิถุนายนของทุกปี
จนส้ินสุดสัญญา)  ต้ังไว้  1,000,000  บาท 
 

 - ค่าช าระหนี้เงินกู้ส านักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค  ธนาคารออมสิน  เพื่อก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์
(แห่งใหม่)        จ านวน     2,176,000   บาท 
 ตามสัญญากู้เงินเลขท่ี  7/2551  ลงวันท่ี  10  กันยายน  2551  และส้ินสุดสัญญาวันท่ี  27  พฤศจิกายน
2566  ระยะเวลากู้  15  ปี  เป็นการช าระหนี้เงินต้น  งวดท่ี  13  (27  พฤศจิกายน  2560)  เงินต้น  1,088,000
บาท  และงวดท่ี  14  (27  พฤษภาคม  2561)  เงินต้น  1,088,000  บาท  ต้ังไว้  2,176,000  บาท 
 

 - ค่าช าระหนี้เงินกู้ส านักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพื่อก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาล
พร้อมครุภัณฑ์        จ านวน     9,657,620   บาท 
 ตามสัญญากู้เงินเลขท่ี  689/12/2553  ลงวันที่  14  ธันวาคม  2552  และสิ้นสุดสัญญาวันที่  30
กันยายน  2565  และบันทึกต่อท้ายสัญญา  ฉบับลงวันท่ี  12  พฤศจิกายน  2557  ระยะเวลากู้  10  ปี  (ปีท่ี  3)
เป็นการช าระหนี้เงินต้นท่ีต้องเสียดอกเบี้ย  7,002,647.06  บาท  และหนี้เงินต้นท่ีไม่ต้องเสียดอกเบี้ย  2,654,963.59
บาท  ต้ังไว้  9,657,620  บาท 
 

 1.2  ค่าช าระดอกเบี้ย      รวม         2,654,390   บาท    
 - ค่าช าระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารกรุงไทยเพื่อซ้ือที่ดิน  จ านวน         95,000   บาท 
 ตามสัญญาเงินกู้ประจ าฉบับลงวันท่ี  11  มิถุนายน  2550  และส้ินสุดสัญญาวันท่ี  11  มิถุนายน  2565
ระยะเวลากู้  15  ปี  ต้ังไว้  95,000  บาท 
 

 - ค่าช าระดอกเบี้ยเงินกู้ส านักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค  ธนาคารออมสิน  เพื่อก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์
(แห่งใหม่)        จ านวน       691,290   บาท 
 ตามสัญญากู้เงินเลขท่ี  7/2551  ลงวันท่ี  10  กันยายน  2551  และส้ินสุดสัญญาวันท่ี  27  พฤศจิกายน
2566  ระยะเวลากู้  15  ปี  เป็นการช าระดอกเบี้ย  งวดท่ี  13  (27  พฤศจิกายน  2560)  ดอกเบ้ีย  363,290.01
บาท  และงวดท่ี  14  (27  พฤษภาคม  2561)  ดอกเบ้ีย  327,996.80  บาท  ต้ังไว้  691,290  บาท 
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 - ค่าช าระดอกเบี้ยเงินกู้ส านักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพื่อก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาล
พร้อมครุภัณฑ์        จ านวน     1,868,100   บาท 
 ตามสัญญากู้เงินเลขท่ี  689/12/2553  ลงวันที่  14  ธันวาคม  2552  และสิ้นสุดสัญญาวันที่   30
กันยายน  2565  และบันทึกต่อท้ายสัญญา  ฉบับลงวันท่ี  12  พฤศจิกายน  2557  ระยะเวลากู้  10  ปี  (ปีท่ี  3)
เป็นการช าระดอกเบี้ย  1,868,096.67  บาท  ต้ังไว้  1,868,100  บาท 
 
 1.3  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม    จ านวน     1,518,940   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม  ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  ให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างท่ัวไป  ครูอัตราจ้าง  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ครูผู้ ดูแลเด็ก  และ
ครูอาสาเด็กด้อยโอกาสท่ีมีสิทธิ์ตามกฎหมาย  ได้มีสวัสดิการและความคุ้มครองเนื่องจากปฏิบัติงานในหน้าท่ี
ได้แก่  กรณีเจ็บป่วย  ทุพพลภาพ  ตาย  คลอดบุตร  และชราภาพ  โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม  พ.ศ. 2533  ซึ่งเทศบาลเมืองนครพนมต้ังเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  5%  ต้ังไว้  1,518,940
บาท 
 
 1.4  เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ      จ านวน   22,914,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ  ท่ีมีอายุ  60  ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2552  และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แล้ว  จ านวน  2,936  คน  โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดส าหรับผู้สูงอายุ   โดยผู้สูงอายุ
60-69  ปี  จะได้รับ  600  บาท  อายุ  70-79  ปี  จะได้รับ  700  บาท  อายุ  80-89  ปี  จะได้รับ  800  บาท
และอายุ  90  ปีขึ้นไป  จะได้รับ  1,000  บาท  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนท่ีสุด  ท่ี
มท  0810.6/ว  1234  ลงวันท่ี  23  มิถุนายน  2560  ต้ังไว้  22,914,000  บาท 
 
 1.5  เบี้ยยังชีพผู้พิการและทุพพลภาพ    จ านวน     4,608,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการในเขตเทศบาลฯ  ท่ีมีสิทธิตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดท่ีได้แสดงความจ านงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบีย้ความพิการไว้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแล้ว  จ านวน  480  คน  โดยคนพิการท่ีมีสิทธิจะได้รับเบ้ียความพิการคนละ  800  บาทต่อเดือน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2553  (แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2559  รวมถึงหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง  ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนท่ีสุด  ที่  มท  0810.6/ว  1234  ลงวันท่ี  23  มิถุนายน  2560  ต้ังไว้
4,608,000  บาท   
 
 1.6  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์     จ านวน       156,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลฯ  จ านวน  26  คนๆ  ละ  500  บาท
ต่อเดือน  ท้ัง  12  เดือน  ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ท่ีแพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้ว  และมีความเป็นอยู่ยากจน
หรือถูกทอดท้ิงขาดผู้อุปการะดูแล  ไม่สามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได้  ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  0810.6/ว  1198  ลงวันท่ี  20  มิถุนายน  2560  ต้ังไว้  156,000 บาท   
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 1.7  ส ารองจ่าย       จ านวน       300,000   บาท 
 เพื่อให้คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนครพนม  ได้มีเงินส าหรับจัดสรรให้แก่หน่วยงานต่างๆ  ของเทศบาล
ใช้จ่ายในกรณีท่ีจ าเป็นตามความเหมาะสมหรือเหตุสาธารณภัย  และกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2543  ต้ังไว้
300,000  บาท   
 

 1.8  เงินช่วยพิเศษ      จ านวน       150,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเกี่ยวกับศพหรือให้แก่ทายาทของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างของทุก
ส านัก/กองในสังกัดเทศบาลฯ  ซึ่งถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการหรือระหว่างเดินทางไปราชการ  ต้ังไว้
150,000  บาท 
 

 1.9  รายจ่ายตามข้อผูกพัน     รวม         1,370,500   บาท 
 - ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  จ านวน       305,930   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2555  และตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย  ข้อ  16  และประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท  0313.4/ว  3889  ลงวันท่ี
29  พฤศจิกายน  2538  ต้ังจ่ายไว้ในอัตราร้อยละ  0.16  ของรายรับจริงในปีท่ีล่วงมาแล้ว  (ปีงบประมาณ  2559)
ไม่รวมเงินกู้  เงินจ่ายขาดเงินสะสม  และอุดหนุนทุกประเภท  แต่ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท  โดยต้ังจ่ายดังนี้
รายรับจริงรวมท้ังส้ิน  335,588,060.25  บาท  หักเงินอุดหนุนทุกประเภท  152,398,368.00  บาท
(183,189,692.25 X 0.00167)  =  305,926.79  บาท  จึงต้ังไว้  305,930  บาท 
 

 - ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับกิจการจราจร     จ านวน       250,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดการจราจรส าหรับจ่ายเป็นค่าเครือ่งหมายจราจร  สี  แปรงทาสี
น้ ามัน  ทินเนอร์  กรวย  แผงกั้นจราจร  ทาสี  ตีเส้น  ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการจราจร
ตามมาตรฐานด้านการจราจร  โดยต้ังจ่ายจากเงินค่าปรับผู้กระท าความผิดพระราชบัญญัติจราจรทางบกและ
จากเงินรายได้ประเภทอื่นๆ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ท่ี  มท  0313.4/ว  3203  ลงวันท่ี  4
ตุลาคม  2539  ต้ังไว้  250,000  บาท 
 

 - เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทอ้งถ่ินหรือพื้นที ่ จ านวน       700,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี  โดยเทศบาลสมทบเงินเข้า
กองทุนหลักประกันสุขภาพ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  60  ของเงินท่ีได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  0891.3/ว  1263  ลงวันท่ี  30  พฤษภาคม  2557  ส าหรับ
ด าเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  การฟื้นฟูสมรรถภาพ  การรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ
เชิงรุกท่ีจ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต  เช่น  การจัดบริการสุขภาพ  การสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วย
บริการสุขภาพ  การสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชน  การบริหารจัดการกองทุนระบบหลักประกัน
สุขภาพ  และอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง  ต้ังไว้  700,000  บาท 
 

 - เงินสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อม             จ านวน        114,570   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนส่ิงแวดล้อม  ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ตามมาตรา 88  และมาตรา 93  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม 
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และรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ. 2535  ในอัตราร้อยละ 3.5  ของค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย
ซึ่งเทศบาลเมืองนครพนม  จัดเก็บค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย (ปีงบประมาณ  2559)  ได้  3,273,250  บาท
โดยต้ังจ่ายดังนี้  3,273,250 × 3.5 %  =  114,563.75  บาท  จึงต้ังไว้  114,570  บาท 
 
2. บ าเหน็จ/บ านาญ       รวม          4,712,950 บาท 
 2.1  เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.) จ านวน        3,374,810   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)  ตามพระราชบัญญัติ
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2500  โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ในอัตราร้อยละ  2  ของรายได้
ตามงบประมาณไม่รวมรายได้จากพันธบัตร  เงินกู้  เงินท่ีมีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  กล่าวคือ  เทศบาล
ค านวณรายได้ไว้  เป็นเงิน  360,000,000  บาท  หักเงินท่ีมีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  จ านวน
191,259,750  บาท  ดังนั้น  รายได้ท่ีน ามาค านวณเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ  จ านวน  168,740,250  บาท
โดยคิดในอัตราร้อยละ  2  ของรายได้ = 3,374,805  บาท  จึงต้ังไว้  3,374,810  บาท 
 
 2.2  เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ชคบ.)   จ านวน       551,380   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบ านาญของพนักงานเทศบาลท่ีมิใช่ต าแหน่งครู (ชคบ.)
จ านวน  20  ราย  ตามจ านวนท่ีจะต้องจ่ายจริง  ซึ่งในปัจจุบันเทศบาลจะต้องจ่ายจริงประเภทนี้ให้แก่พนักงาน
เทศบาลผู้รับบ านาญ  เดือนละ  45,948  บาท  โดยค านวณต้ังจ่ายไว้  12  เดือน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ชคบ.) พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับท่ี 16)
พ.ศ. 2557  ต้ังไว้  551,380  บาท 

 
 2.3  เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า     จ านวน       786,760   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จรายเดือนให้กับลูกจ้างประจ า ท่ีเกษียณอายุราชการ  จ านวน  5  ราย
ตามจ านวนท่ีจะต้องจ่ายจริง  เดือนละ  65,563  บาท  โดยค านวณต้ังจ่ายไว้  12  เดือน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  (แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 2555  ต้ังไว้  786,760  บาท 
 

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


