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แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม 35,788,940 บาท

งบกลาง
งบกลาง
ชาระหนี้เงินต้น

รวม 35,788,940

บาท

รวม 35,788,940

บาท

จานวน

2,841,200

บาท

(1) ชาระหนี้เงินต้นปีที่ 2 ของกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)
ตามสัญญากู้ที่ 1433/122/2557 ลงวันที่ 24 กันยายน 2557 เพือ่ เป็นค่า
ก่อสร้างอาคารสาธารณประโยชน์ และซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย
เป็นเงิน 1,291,200.-บาท
(2) ชาระหนี้เงินต้นปีที่ 7 เงินกู้ธนาคารออมสิน โครงการสินเชื่อเพือ่
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามสัญญาเงินกู้ฉบับลงวันที่ 9
ธันวาคม 2552 เป็นเงิน 1,550,000.- บาท
จานวน 1,113,500
ชาระหนี้ดอกเบีย้
(1) ชาระดอกเบีย้ เงินกู้ปีที่ 2 ของกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)
ตามสัญญาเลขที1่ 433/122/2557 ลงวันที่ 24 กันยายน 2557 เพือ่ เป็น
ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณประโยชน์ และซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัด
ท้าย เป็นเงิน เป็นเงิน 393,500.- บาท

บาท

(2) ชาระดอกเบีย้ เงินกู้ปีที่ 8 ธนาคารออมสิน โครงการสินเชื่อเพือ่
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามสัญญาเงินกู้ฉบับลงวันที่ 9
ธันวาคม 2552 เป็นเงิน 720,000.- บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

จานวน

951,400

บาท

จานวน

21,963,600

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละห้า โดยให้
ถือปฏิบัติตามหนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีส่ ุด ที่ มท
0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 พระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. 2533 และหนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต.ด่วนทีส่ ุด ที่ มท
0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2557 เป็นเงิน 951,400.-บาท
เบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ

เพือ่ จ่ายเป็นค่าเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองวังน้าเย็น จานวน
2,749 คน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
- 157 เบีย้ ยังชีพคนพิการ

จานวน

5,068,800

บาท

จานวน

222,000

บาท

รวม

718,440

บาท

จานวน

120,100

บาท

จานวน

20,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าเบีย้ ยังชีพคนพิการในเขตเทศบาลเมืองวังน้าเย็น คนละ
800.- บาท/เดือน จานวน 528 คน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
เบีย้ ยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
เพือ่ จ่ายเป็นค่าเบีย้ ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลเมืองวังน้าเย็น คนละ
500.- บาท/เดือน จานวน 37 คน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0891.3/ว531 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
(1) ค่าบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้ 120,100
บาท เพือ่ จ่ายเป็นค่าบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
(ส.ท.ท.) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับค่าบารุงสมาคม พ.ศ. 2555 และข้อบังคับ
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิม่ เติมถึง
(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2554 ข้อ 13 และ ข้อ 16 โดยพิจารณาจากรายรับจริง
ประจาปี ทีผ่ ่านมาของสมาชิกยกเว้นเงินกู้เงินจ่ายขาด และเงินอุดหนุนทุก
ประเภท แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของงบประมาณ
รายรับดังกล่าวฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เทศบาลเมืองวังน้าเย็น ตั้ง
งบประมาณบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ไว้ดังนี้
- รายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 71,911,553.65 บาท
- ตั้งจ่าย บารุง ส.ท.ท. 120,092.29 บาท
ค่าใช้จ่ายในกิจการจราจร
(2) ค่าใช้จา่ ยในกิจการจราจร ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพือ่ เป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ทใี่ ช้ในกิจการจราจรของตารวจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0313/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 โดยตั้งจ่ายจากเงินค่าปรับปรุง
ผู้กระทาผิดตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบกพ.ศ. 2532 ซึ่งได้รับจริงใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นเกณฑ์ เพือ่ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการ
ต่อไปนี้

- เครือ่ งหมายสัญญาณการจราจรหรืออุปกรณ์ทใี่ ช้ในการควบคุมการจราจร
- แผงเหล็กกั้นการจราจร ,ป้ายเครือ่ งหมายจราจร
- สีทาถนนชนิดสะท้อนแสงและไม้สะท้อนแสง (ขาว,แดง,เหลือง,ดา)
- เสาเหล็กชนิดกลมสาหรับปักป้ายจราจร , กรวยยาง , และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับจราจร ฯลฯ

- 158 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

จานวน

578,340

บาท

จานวน

1,412,000

บาท

จานวน

25,000

บาท

จานวน

907,000

บาท

(3) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตั้ง ไว้ 578,340 บาท เพือ่ จ่าย
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1514 ลงวัยที่ 26 กรกฎาคม
2554

บาเหน็จ บานาญ
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพือ่ จ่ายเป็นเงิน
สมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือสานักงานกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่
มท 0808.5/ว 34 ลงวันที่ 19 กันยายน 2557 หนังสือสานักงานกองทุน
บาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวันที่
19 กันยายน 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 1264 ลง
วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 โดยให้ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละสองของรายได้ใน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีนั้น ทัง้ นี้ไม่รวมเงินกู้ เงินทีม่ ีผู้อทุ ิศให้ เงินจ่ายขาด
สะสม เงินอุดหนุนทุกประเภทจากรัฐบาลและรายได้จากพันธบัตร ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาล มีรายได้ไม่รวมเงินทีไ่ ด้รับยกเว้นดังกล่าว
จานวน 70,600,000 บาท จึงตั้งจ่ายไว้เพือ่ สมทบกองทุนฯ เป็นเงิน 1,412,000
บาท

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญ
เพือ่ จ่ายเป็ค่าเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญของราชการส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญของราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2558

เงินบาเหน็จลูกจ้างประจา

เพือ่ จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบาเหน็จ ซึ่งลาออกจากราชการ
เนื่องจากรับราชการมานาน รวม 12 เดือน

- 159 เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.)

จานวน

66,000

บาท

จานวน

500,000

บาท

เพื่อจ่าย สมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.) ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 18
มิถนุ ายน 2555

สารองจ่าย
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่าย ในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนทีเ่ กิดจากสาธารณภัย/ภัยพิบัติต่างๆ เช่นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยน้าป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย
และไฟป่าและในกรณีทมี่ ีความจาเป็นทีต่ ้องจ่ายเพือ่ การปฏิบัติงานของ
เทศบาลและไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าหรือกรณีตั้งงบประมาณ
รายจ่ายไว้แต่ไม่เพียงพอจ่ายตามความเหมาะสม โดยได้รับอนุมัติจากคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1672 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 จานวน
500,000.- บาท

35,788,940

25000 926,400

718,440

