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แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม 16,886,420.00 บาท

งบกลาง
งบกลาง
ชาระหนี้เงินต้น
(1) ชำระหนี้เงินต้นปีที่ 1 ของกองทุนส่งเสริมกิจกำรเทศบำล (ก.ส.ท.)
ตำมสัญญำกู้ที่ 1433/122/2557 ลงวันที่ 24 กันยำยน 2557 เพือ่ เป็นค่ำ
ก่อสร้ำงอำคำรสำธำรณประโยชน์ และซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้ำย
เป็นเงิน 1,253,600.-บำท

รวม 16,886,420.00 บาท
รวม 16,886,420.00 บาท
จานวน 2,803,600 บาท

(2) ชำระหนี้เงินต้นปีที่ 6 เงินกู้ธนำคำรออมสิน โครงกำรสินเชื่อเพือ่
พัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำมสัญญำเงินกู้ฉบับลงวันที่ 9
ธันวำคม 2552 เป็นเงิน 1,550,000.- บำท
ชาระหนี้ดอกเบีย้
(1) ชำระดอกเบีย้ เงินกู้ปีที่ 1 ของกองทุนส่งเสริมกิจกำรเทศบำล (ก.ส.ท.)
ตำมสัญญำเลขที1่ 433/122/2557 ลงวันที่ 24 กันยำยน 2557 เพือ่ เป็น
ค่ำก่อสร้ำงอำคำรสำธำรณประโยชน์ และซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัด
ท้ำย เป็นเงิน เป็นเงิน 431,100.- บำท

จานวน

1,272,800

บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินสมทบเข้ำกองทุนประกันสังคมในอัตรำร้อยละห้ำ โดยให้
ถือปฏิบัติตำมหนังสือสำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีส่ ุด ที่ มท
0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกรำคม 2557 พระรำชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. 2533 และหนังสือสำนักงำน ก.จ. ก.ท. และก.อบต.ด่วนทีส่ ุด ที่ มท
0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฏำคม 2557 เป็นเงิน 943,400.-บำท

จานวน

918,400

บาท

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยดังนี้
1) เงินทุนหมุนเวียนรับจำนำ (5 ล้ำน)

จานวน

8,400,000

บาท

(2) ชำระดอกเบีย้ เงินกู้ปีที่ 7 ธนำคำรออมสิน โครงกำรสินเชื่อเพือ่
พัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำมสัญญำเงินกู้ฉบับลงวันที่ 9
ธันวำคม 2552 เป็นเงิน 841,700.- บำท

2) เงินทุนสำรองกิจกำรรับจำนำ (2 ล้ำน)
3) เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกิจกำรสถำนธนำนุบำล ในระยะเริ่มแรก
(1.4 ล้ำนบำท)

- 135 ให้สถำนธนำนุบำลเทศบำลเมืองวังน้ำเย็น (โรงรับจำนำ) จำนวน 1 แห่ง ตำม
หลักเกณฑ์และแนวทำงกำรปฏิบัติในกำรขออนุญำตจัดตั้งสถำนธนำนุบำลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนบท้ำยหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0801.5/
ว 674 ลงวันที่ 7 มีนำคม 2548
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรสถำนธนำนุบำลเทศบำล
เมืองวังน้ำเย็น เป็นเงิน 1,400,000.-บำท
เบีย้ ยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์

จานวน

240,000

บาท

รวม
จานวน

736,900
111,300

บาท
บาท

จานวน

20,000

บาท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำเบีย้ ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบำลเมืองวังน้ำเย็น คนละ
500.- บำท/เดือน จำนวน 40 คน ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0891.3/ว531 ลงวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2550
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
(1) ค่ำบำรุงสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้ 111,300
บำท เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำบำรุงสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย
(ส.ท.ท.) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยรำยจ่ำยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับค่ำบำรุงสมำคม พ.ศ. 2555 และข้อบังคับ
สมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิม่ เติมถึง
(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2554 ข้อ 13 และ ข้อ 16 โดยพิจำรณำจำกรำยรับจริง
ประจำปี ทีผ่ ่ำนมำของสมำชิกยกเว้นเงินกู้เงินจ่ำยขำด และเงินอุดหนุนทุก
ประเภท แต่จะต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของงบประมำณ
รำยรับดังกล่ำวฯ ในปีงบประมำณ พ.ศ.2556 เทศบำลเมืองวังน้ำเย็น ตั้ง
งบประมำณบำรุงสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย ไว้ดังนี้
- รำยรับจริง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 66,614,090.46 บำท
- ตั้งจ่ำย บำรุง ส.ท.ท. 111,245.53 บำท
ค่าใช้จ่ายในกิจการจราจร
(2) ค่ำใช้จำ่ ยในกิจกำรจรำจร ตั้งไว้ 20,000.- บำท เพือ่ เป็นค่ำจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ทใี่ ช้ในกิจกำรจรำจรของตำรวจตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท
0313/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลำคม 2539 โดยตั้งจ่ำยจำกเงินค่ำปรับปรุง
ผู้กระทำผิดตำมพระรำชบัญญัติกำรจรำจรทำงบกพ.ศ. 2532 ซึ่งได้รับจริงใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 เป็นเกณฑ์ เพือ่ ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมรำยกำร
ต่อไปนี้

- 136 - เครือ่ งหมำยสัญญำณกำรจรำจรหรืออุปกรณ์ทใี่ ช้ในกำรควบคุมกำรจรำจร
- แผงเหล็กกั้นกำรจรำจร ,ป้ำยเครือ่ งหมำยจรำจร
- สีทำถนนชนิดสะท้อนแสงและไม้สะท้อนแสง (ขำว,แดง,เหลือง,ดำ)
- เสำเหล็กชนิดกลมสำหรับปักป้ำยจรำจร , กรวยยำง , และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับจรำจร ฯลฯ

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

จานวน

575,600

บาท

จำนวน

30,000

บาท

จานวน

1,382,000

บาท

จำนวน

25,000

บาท

(3) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพ ตั้ง ไว้ 575,600 บำท เพือ่ จ่ำย
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพ ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2552 และหนังสือ
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1514 ลงวัยที่ 26 กรกฎำคม
2554

ค่าใช้จ่ายเริ่มกิจการของสถานธนานุบาล
(4) เพือ่ เป็นค่ำใช้จำ่ ยเริม่ กิจกำรของสถำนธนำนุบำลเทศบำลเมืองวังน้ำเย็น
ตำมหลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบัติในกำรขออนุญำตจัดตั้งสถำนธนำนุบำลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนบท้ำยหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท
0801.5/ว 675 ลงวันที่ 7 มีนำคม 2548

บาเหน็จ บานาญ
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นเพือ่ จ่ำยเป็นเงิน
สมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตำม
หนังสือสำนักงำนกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที่
มท 0808.5/ว 34 ลงวันที่ 19 กันยำยน 2557 หนังสือสำนักงำนกองทุน
บำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวันที่
19 กันยำยน 2557 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.5/ว 1264 ลง
วันที่ 30 พฤษภำคม 2557 โดยให้ตั้งจ่ำยในอัตรำร้อยละสองของรำยได้ใน
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีนั้น ทัง้ นี้ไม่รวมเงินกู้ เงินทีม่ ีผู้อทุ ิศให้ เงินจ่ำยขำด
สะสม เงินอุดหนุนทุกประเภทจำกรัฐบำลและรำยได้จำกพันธบัตร ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559เทศบำล มีรำยได้ไม่รวมเงินทีไ่ ด้รับยกเว้นดังกล่ำว
จำนวน 69,100,000 บำท จึงตั้งจ่ำยไว้เพือ่ สมทบกองทุนฯ เป็นเงิน 1,382,000
บำท

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญ
เพือ่ จ่ำยเป็ค่ำเงินช่วยค่ำครองชีพผู้รับบำนำญของรำชกำรส่วนท้องถิ่น ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินช่วยค่ำครองชีพผู้รับบำนำญของรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2558

- 137 เงินบาเหน็จลูกจ้างประจา
จานวน
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือค่ำครองชีพผู้รับบำเหน็จ ซึ่งลำออกจำกรำชกำร
เนื่องจำกรับรำชกำรมำนำน รวม 12 เดือน

539,140

บาท

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.)

จานวน

68,580

บาท

จานวน

500,000

บาท

เพื่อจ่าย สมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.) ตำมหนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 18
มิถนุ ำยน 2555

สารองจ่าย
เพือ่ เป็นค่ำใช้จ่ำย ในกำรป้องกันและบรรเทำควำมเดือดร้อนของ
ประชำชนทีเ่ กิดจำกสำธำรณภัย/ภัยพิบัติต่ำงๆ เช่นกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำอุทกภัยน้ำป่ำไหลหลำก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนำว อัคคีภัย
และไฟป่ำและในกรณีทมี่ ีควำมจำเป็นทีต่ ้องจ่ำยเพือ่ กำรปฏิบัติงำนของ
เทศบำลและไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้ล่วงหน้ำหรือกรณีตั้งงบประมำณ
รำยจ่ำยไว้แต่ไม่เพียงพอจ่ำยตำมควำมเหมำะสม โดยได้รับอนุมัติจำกคณะ
ผู้บริหำรท้องถิ่น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท
0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนำคม 2545 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย
ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1672 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2557 จำนวน
500,000.- บำท

