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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลเมืองวังนาเย็น
รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน สานักปลัดเทศบาล
**********************************
ตังงบประมาณรายจ่ายทังสิน 16,607,800.- บาท แยกเป็น
1. รายจ่ายประจา ตังไว้
16,582,800.- บาท แยกเป็น
งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา ตังไว้ รวม 8,838,800.- บาท แยกเป็น
1.1.1 เงินเดือน ตังไว้ 8,244,300.- บาท
1.1.1.1 ประเภทเงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 1,578,000.- บาท
- เงิน เดื อ นนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี ตั้ ง ไว้ 954,000.-บาท เพื่ อ จ่ ายเป็ น
เงินเดือนของนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 30,000.- บาท และรองนายกเทศมนตรี 3 อัตรา ในอัตราเดือนละ
16,500.- บาท/คน(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป /บริหารทั่วไป)
- เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายกเทศมนตรี /รองนายกเทศมนตรี ตั้งไว้
312,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจาตาแหน่ง ของนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 8,000.-บาท และ
รองนายกเทศมนตรี 3 อัตรา ในอัตราเดือนละ 6,000.- บาท/คน (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป /บริหารทั่วไป)
- เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 312,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 8,000.- บาท และรองนายกเทศมนตรี 3 อัตรา
ในอัตราเดือนละ 6,000.- บาท/คน (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป /บริหารทั่วไป)
1.1.1.2 ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 342,000.- บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 10,500.-บาท/คน รวม 12 เดือน และจ่ายให้ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 7,500.-บาท รวม 12 เดือน(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/บริหารทั่วไป)
1.1.1.3 ประเภทเงินค่าตอบแทน สมาชิกสภาเทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้
2,376,000.-บาท เพื่อจ่าย
- เป็ น ค่าตอบแทนรายเดือนให้ แก่ป ระธานสภาเทศบาล ในอัตราเดื อนละ 16,500.-บาท
รวม 12 เดือน เป็นเงิน 198,000.-บาท
- เป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่รองประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ 13,500.-บาท
รวม 12 เดือน เป็นเงิน 162,000.-บาท
- เป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่สมาชิกสภาเทศบาล 16 คนในอัตราเดือนละ 10,500.-บาท/คน
รวม 12 เดือน เป็นเงิน 2,016,000.-บาท
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/บริหารทั่วไป)
/1.1.1.4 ประเภท...

- 43 1.1.1.4 ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 2,985,240.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล จานวน 10 อัตรา รวม 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/
บริหารทั่วไป 2,620,260.- บาท ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน/บริหารทั่วไป 364,980.- บาท
1.1.1.5 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 909,060.- บาท
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 265,860.-บาท เพื่อจ่ายให้กับพนักงานเทศบาลที่มี
อัตราเงินเดือนไม่เกินขั้นสูงของผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มฯ จานวน 6 อัตรา รวม 12 เดือน (ปรากฎในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป/บริหารทั่วไป 202,260.- บาท) (รักษาความสงบฯ/บริหารทั่วไป 63,600.-บาท)
- เงิ น ประจ าต าแหน่ ง ตั้ ง ไว้ 643,200.- บาท เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น ประจ าต าแหน่ ง ของ
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจาตาแหน่งตามสิทธิ รวม 12 เดือน
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราเงินประจาตาแหน่ง
และการรับเงินประจาตาแหน่ง ของปลัดเทศบาล ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2547 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/
บริหารทั่วไป)
1.1.1.6 ประเภทเงินวิทยฐานะ ตั้งไว้ 54,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการตรวจ
ผลงานการประเมิ น วิ ท ยฐานะ ตั้ ง ไว้ 54,000.- บาท เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ตอบแทนกรรมการตรวจผลงานของ
คณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานเทศบาล ฯลฯ สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ประเมินบุคคล ผลงาน วิสัยทัศน์ และการทดสอบสมรรถภาพทางการบริหาร ตามที่กฎหมายกาหนด (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2025 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2549 ประกาศ ก.ท. ลงวันที่ 16
เมษายน 2547 ) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/บริหารทั่วไป)
1.1.2 ค่าจ้างประจา
ตังไว้ 594,500.- บาท
1.1.2.1 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจา ตั้งไว้ 594,500.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจา
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจา จานวน 3 อัตรา รวม 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/
บริหารทั่วไป 198,200.-บาท /แผนงานการรักษาความสงบภายใน/บริหารทั่วไป 396,300.- บาท )

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตังไว้ รวม 1,949,000.- บาท แยกเป็น
1.2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานจ้าง ตังไว้ 1,284,960.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 12 อัตราและพนักงานจ้างทั่วไป 3 อัตรา รวม 15 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสานักปลัดเทศบาล (ปรากฏใน
แผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป/บริ ห ารทั่ ว ไป 598,440 .-บาท /แผนงานการรั ก ษาความสงบภายใน/บริห ารทั่ ว ไป
686,520.-บาท )
1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตังไว้ 664,040.-บาท
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 664,040.-บาท เพื่อจ่ายให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ
12 อัตราและพนักงานจ้างทั่วไปจานวน 3 อัตรา รวม 15 อัตรา ที่มีอัตราค่าจ้างไม่ถึงขั้นต่าของอัตราค่าจ้าง (ปรากฏ
ในแผนงานบริห ารงานทั่ ว ไป/บริ ห ารทั่ ว ไป 361,480.-บาท /แผนงานการรักษาความสงบภายใน/บริห ารทั่ ว ไป
302,560.- บาท)
/งบดาเนินการ...
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งบดาเนินการ
1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตังไว้ 3,940,000.- บาท แยกเป็น
1.3.1 ค่าตอบแทน ตังไว้ 340,000.- บาท
1.3.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตังไว้ 100,000.บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการให้แก่ท้องถิ่น ดังนี้
- เงิน ค่า ตอบแทนการปฏิบ ัต ิงานของเจ้า หน้าที ่ต ารวจที ่ข อตัว มาปฏิบ ัติง านช่ว ยเหลือ
เทศบาลในการรักษาความสงบเรียบร้อยฯ งานเทศกิจ เป็นเงิน 48,000.-บาท จานวน 3 อัตราๆ ละ 2,000.- บาท
1 อัตรา อัตราละ 1,000.- บาท 2 อัตรา รวม 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน/งาน
เทศกิจ)
- เงินค่าตอบแทนสาหรับผู้ปฏิบัติงานหรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่มาช่วยเหลืองานเทศบาล
ตั้งไว้ 52,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้ อปพร.หรือหน่วยกู้ชีพกู้ภัยที่มาช่วยเหลือการปฏิบัติงานหรือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยต่างๆ และปฏิบัติงานตามคาสั่งของศูนย์ อปพร. เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน/
งานป้องกัน)
1.3.1.2 ประเภท ค่าเบียประชุม ตังไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมของสมาชิกสภา
เทศบาลและผู้ที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้นให้ได้รับเงินค่าเบี้ยประชุ มรายครั้ง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินเดือน เงินค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีฯ พ.ศ. 2554
ข้อ 6 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/บริหารทั่วไป)
1.3.1.3 ค่าเช่าบ้าน ตังไว้ 150,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/บริหารทั่วไป 140,000.-บาท ปรากฏในแผนงานรักษาความ
สงบภายใน/บริหารทั่วไป 10,000.-บาท )
1.3.1.4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตังไว้ 70,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรของนายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจา ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ (ปรากฏใน
แผนงานบริห ารงานทั่วไป/บริห ารทั่วไป 40,000.-บาท ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน/บริห ารทั่วไป
30,000.- บาท)
1.3.2 ค่าใช้สอย
ตังไว้ 2,760,000.- บาท แยกเป็น
1.3.2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตังไว้ 400,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ เช่น
- ค่าจัดซื้อหนังสือไว้ประจาสานักงาน เช่น หนังสือด้านกฎหมาย ด้านวิชาการ ฯ
- ค่ารับวารสารหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ
- ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่าง ๆ ของเทศบาล
- ค่าซักฟอก
/- ค่าธรรมเนียม...
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- ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ เช่น ค่าลงทะเบียนในการประชุมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย ฯลฯ
- ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอกมาทาการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจ
ดาเนินการเองได้ตามความจาเป็น ได้แก่ ค่าจ้างทาป้ายประชาสัมพันธ์ ต่าง ๆ ค่าจ้างทาแผ่นผับ ค่าจัดทาป้าย ฯลฯ
- ค่าบรรจุน้ายาเคมีดับเพลิง
- ค่าบรรจุน้ายาแอร์รถยนต์/แอร์สานักงานเทศบาล
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/บริหารทั่วไป 360,000.- บาท ) (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน/
บริหารทั่วไป 40,000.- บาท)
ฯลฯ
1.3.2.2 ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม ตังไว้ 400,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชารุดเสียหาย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้
กล้องถ่ายรูป ยานพาหนะ แอร์สานักงาน/แอร์รถยนต์ ฯลฯ
- ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ของเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป/บริหารทั่วไป 200,000.- บาท, ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน /บริหารทั่วไป 200,000.- บาท)
1.3.2.3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตังไว้ 820,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น
(1) ค่ารับรอง ตั้งไว้ 820,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ
ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจาเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับ
การรับ รองเพื่อเป็น ค่ารับ รองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือ
ทัศ นศึกษาดูงานและเจ้าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่
มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/บริหารทั่วไป) โดยแยกเป็น
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 790,000.-บาท
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล ตั้งไว้ 30,000.- บาท
1.3.2.4 ประเภท รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ตังไว้ 1,140,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
น้าดื่มค่าปัจจัยไทยธรรม และปัจจัยถวายพระในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/
บริหารทั่วไป)
(2) ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสาคัญในเขตเทศบาล
เช่น เทศกาลปี ใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ ตั้งไว้ 120,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าอาหารเครื่องดื่ม/
เอกสารแผ่นพับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็น ในการปฏิบัติงาน เช่น ค่าตอบแทนสาหรับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับคาสั่งให้
ปฏิ บั ติ งานตามจุ ด บริ การประชาชนในหมู่ บ้ าน/ชุ ม ชนและจุ ด บริก ารอื่ น ๆ ที่ ท างราชการก าหนดในช่ ว งเทศกาล
ดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา อุบัติเหตุจราจร และภาคีที่เกี่ยวข้อง (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท 0810.5/ว 593 ลงวั น ที่ 23 มี น าคม 2552 หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ที่ มท
0810.5/16295 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2550 ) (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันฯ)
/(3) ค่าใช้จ่ายในโครงการ...
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เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากรฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จาเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันฯ)
(4) ค่าใช้จ่ายในโครงการในการปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าอาหาร พร้อมเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นฯลฯ ในกิจกรรมตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1224 ลงวันที่ 22 เมษายน 2552 (ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
(5) ค่ าใช้ จ่ ายในโครงการป้ อ งกั น ปั ญ หาอาชญากรรมและความเดื อ ดร้อ นของประชาชน
ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร,เครื่องดื่ม,วัสดุตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจัดกิจกรรมการแก้ไขปัญหา
ด้านอาชญากรรม และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องปัญหาอาชญากรรม (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
(6) ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าน้ามันเชื้อเพลิงและล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นเกี่ยวกับปัญหาภัยแล้ง ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันฯ)
(7) ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุ งงานด้านจราจรให้ มีประสิ ทธิภ าพ ตั้งไว้ 110,000.-บาท
เพื่ อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด ซื้ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เช่ น แผงกั้ น จราจร กรวยจราจร เสื้ อ จราจร ค่ า วั ส ดุ เชื้ อ เพลิ ง
และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่จาเป็น ฯลฯ ในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
- กิจกรรมปรับปรุง ตีเส้นจราจรในเขตเทศบาล
- กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จราจร
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานเทศกิจ)
(8) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดระเบียบชุมชน ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็น ฯลฯ ในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
- กิจกรรมจัดระเบียบทางเท้า ร้านค้า แผงลอยและตลาดนัด
- กิจกรรมปรับปรุงจุดผ่อนผันในการวางสินค้าจาหน่าย
(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน/งานเทศกิจ)
(9) ค่ าใช้ จ่ า ยในโครงการเครื อ ข่ ายอาสาสมั ค รฝ่ ายทะเบี ย นประจ าหมู่ บ้ าน/ชุ ม ชน ตั้ งไว้
40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร,เครื่องดื่ม,และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นฯลฯ ในกิจกรรมต่าง ๆ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป/บริหารทั่วไป)
/(10) ค่าใช้จ่ายในโครงการ...
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แผ่น ดิน เอาชนะยาเสพติด ของเทศบาลเมืองวังน้าเย็น ตามหนังสือกรมส่งเสริม การปกครองท้ องถิ่ น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 543 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2550 การแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุ ทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.1/ว 695 ลงวันที่ 2 เมษายน 2552 และกลไกการแก้ไขปัญหายา
เสพติดตามยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.1/ว 848 ลงวันที่
1 พฤษภาคม 2552 ตั้งไว้ 65,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร,เครื่องดื่ม , ค่าวัสดุ ค่าวิทยาการ ค่าอุปกรณ์ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
- กิจกรรมตรวจตราเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด
- กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยาเสพติด
- กิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด
- กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ของหน่วยงานเทศบาล ชุมชนและ
สถานศึ ก ษาในเขตเทศบาล เช่ น การจัดลานดนตรี งานศิ ลปะ และการสนั บสนุน ชมรม TO BE NUMBER ONE
ของเทศบาล และสถานศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมต่ าง ๆ ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ (ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
(11) ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมพัฒนาเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารท้องถิ่น/เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตั้งไว้ 430,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร พร้อมเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ในการเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นฯลฯ ในกิจกรรมต่าง ๆ
ดังนี้
-กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหารท้องถิ่น/เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมสาหรับผู้บริหารท้องถิ่น/เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป/บริหารทั่วไป)
(12) ค่ า ใช้ จ่ า ยในโครงการพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ตั้ ง ไว้
15,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซักซ้ อมแผนป้องกันภัย ประจาปีของอาสาสมัครป้ องกันภั ยฝ่าย พลเรือ น
ระหว่างหน่วยงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุ ของเทศบาลเมืองวังน้าเย็น ได้แก่ ค่าอาหาร น้าดื่ม ค่าน้ามัน
เชื้อเพลิง ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็น รวมทั้งการจัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัย (ปรากฏใน
แผนงานรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันฯ)
(13) ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ส่ งเสริมกิจกรรมและวัฒนธรรมของ อปพร. เช่น วัน อปพร.
ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็น ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน/งานป้องกัน)
(14) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมประชุม ของผู้บริหารท้องถิ่น/
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตามคาสั่งของทางราชการ ตั้งไว้ 200,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า พาหนะ
ค่า เช่า ที่พั ก ค่ าอาหาร ค่ าบริ ก ารจอดรถ ณ ท่ าอากาศยาน ค่ าผ่านทางด่ วนพิ เศษ ค่ า ธรรมเนียมในการใช้สนามบิ น
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป /บริหารทั่วไป 180,000.- บาท ) (ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน/บริหาร
ทั่วไป 20,000.- บาท )
/1.3.3 ค่าวัสดุ...

- 48 –
1.3.3 ค่าวัสดุ ตังไว้ 840,000.- บาท แยกเป็น
1.3.3.1 ประเภทวั ส ดุ ส านั ก งาน ตั้ งไว้ 50,000.- บาท เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า เครื่ อ งเขี ย น แบบพิ ม พ์
กระดาษ ตรายาง แฟ้ มต่ าง ๆ น้ าดื่ ม ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริห ารงานทั่ ว ไป/บริห ารทั่ ว ไป 45,000.- บาท)
(ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน/บริหารทั่วไป 5,000.- บาท )
1.3.3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า หลอดไฟ
สายไฟ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/บริหารทั่วไป)
1.3.3.3 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ จาน ช้อนส้อม สบู่
ผงซักฟอก น้ ายาล้างจาน น้ายาล้างห้องน้า ไม้กวาด ผ้าถูพื้น กระติกน้าร้อน ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป/บริหารทั่วไป 49,000.-บาท ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน/บริหารทั่วไป 1,000.- บาท )
1..3.3.4 ประเภทวั ส ดุ ย านพาหนะและขนส่ ง ตั้ งไว้ 150,000.- บาท เพื่ อ จ่ า ยเป็ น วั ส ดุ อุ ป กรณ์
อะไหล่ต่าง ๆ เช่น แบตเตอร์รี่ ยางรถยนต์ น้ามันเบรก ที่ปัดน้าฝน กันชนรถยนต์ กระจกมองข้าง ของยานพาหนะที่
ใช้ในการปฏิบั ติงานของเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริห ารงานทั่วไป/บริห ารทั่ว ไป 50,000.- บาท ปรากฏใน
แผนงานรักษาความสงบภายใน/บริหารทั่วไป 100,000.- บาท )
1.3.3.5 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่ อลื่น ตั้งไว้ 500,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่นสาหรับกิจการและยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/บริหารทั่วไป
250,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน/บริหารทั่วไป 250,000.- บาท )
1.3.3.6 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์
พู่กันและสี อัด ขยายรูปถ่าย แถบบันทึกเสียง ไม้อัด ตลอดจนวัสดุอื่นๆในการจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของ
เทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/บริหารทั่วไป 8,000.- บาท, ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน /บริหารทั่วไป 2,000.- บาท)
1.3.3.7 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า แผ่นบันทึกข้อมูล (Diskette,
Floppy Disk) ผ้าหมึกพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ (Key Board) เม้าส์ (Mouse)
ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/บริหารทั่วไป 40,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน/
บริหารทั่วไป 10,000.- บาท )
1.3.3.8 ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
ภายในอาคารสานั กงาน อาคารเอนกประสงค์ที่ช ารุด/เสี ยหาย เช่น ท่อต่า ง ๆ โถส้ว ม อ้างล้ างมือ ก๊อกน้า ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/บริหารทั่วไป )
/1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค...
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1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตังไว้ 1,380,000.- บาท แยกเป็น
1.4.1 ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 80,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในและโทรศัพท์ทางไกล
ในการติดต่อราชการ ค่าโทรทัศน์เคลื่อนที่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของเทศบาล (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป/บริหารทั่วไป )
1.4.2 ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 1,200,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสานักงานและศูนย์บรรเทา
สาธารณภัยของเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/บริหารทั่วไป 1,120,000.- บาท (ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน/บริหารทั่วไป 80,000.- บาท )
1.4.3 ประเภทค่าน้าประปา ตั้งไว้ 60,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปานักงานเทศบาล (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป /บริหารทั่วไป)
1.4.4 ประเภทค่าบริการทางโทรคมนาคม ตั้งไว้ 40,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ ค่าสื่อสาร
อื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่เกิดเกี่ยวกับการใช้บริการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป /บริหารทั่วไป)

งบเงินอุดหนุน
1.5 หมวดเงินอุดหนุน ตังไว้ 425,000.- บาท แยกเป็น
1.5.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการจานวน 425,000.- บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว72 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 เพื่อจ่ายเป็น
- อุ ด หนุ น อ าเภอวั ง น้ าเย็ น ตั้ ง ไว้ 15,000.- บาท เพื่ อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยโครงการอ าเภอเคลื่ อ นที่
ที่ออกบริการประชาชนในเขตเทศบาลเมืองวังน้าเย็น (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/บริหารทั่วไป )
- อุดหนุ นศูนย์ ปฏิ บั ติการพลั งแผ่ นดินเอาชนะยาเสพติดของอาเภอวังน้ าเย็น ตั้งไว้ 100,000.- บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
2342 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2555
- อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดของจังหวัดสระแก้ว หรือที่ทาการปกครองจังหวัด
สระแก้ว ตั้งไว้ 300,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด (ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน) ตามหนังสือจังหวัดสระแก้ว
ที่ สก 0023.3/ว 424 ลงวันที่ 9 เมษายน 2556
- อุดหนุน อ.ส.อาเภอวังน้าเย็น ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน อ.ส. ของอาเภอวังน้าเย็น
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน/บริหารทั่วไป )
/งบรายจ่ายอื่น...
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งบรายจ่ายอื่น
1.6 หมวดรายจ่ายอื่น ตังไว้ 50,000.- บาท
2.6.1 ประเภท ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่การจัดหาหรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและ/หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ (ระเบียบงบประมาณฯ ข้อ 14 วรรค 2 และหนังสือกรมการปกครอง
ด่วนมากที่ มท 0313.4/ว 2787 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542) ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดจ้างองค์กรหรือสถาบั นที่เป็น กลางในการสารวจความพึงพอใจของผู้ รับบริการ ตามมิติที่ 2 (การกาหนด
ประโยชน์ ตอบแทนอื่นเป็น กรณี พิเศษสาหรับ ข้าราชการพนักงานส่ วนท้องถิ่น) (ปรากฏในแผนงานบริห ารทั่วไป/
บริหารทั่วไป )

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตังไว้ 25,000.- บาท แยกเป็น
งบลงทุน
2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ตังไว้ 25,000.- บาท แยกเป็น
.

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ ตังไว้ 25,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
2.1.1.1 ประเภทค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตังไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ค่ าใช้จ่ ายในการจัดซื้อ ครุภั ณ ฑ์ งานบ้ านงานครัว เช่ น คู เล่ อน้ า ฯลฯ เพื่ อใช้ในการ
ประชุม และรับรองแขกที่มาศึกษาดูงาน ตั้งไว้ 20,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/บริหารทั่วไป )
2.1.1.2 ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน ตังไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น
- ค่ า จั ด ซื้ อ เครื่ อ งซ่ อ มบ ำรุ ง พื้ น ฐำนเช่ น ตู้ เชื่ อ ม ปั้ ม ลม เลื่ อ ย ขวำน แม่ แ รงโซ่ ย นต์
และอุปกรณ์ต่ำงๆ ฯลฯ ( ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน/ งานป้องกันฯ 5,000.- บาท)

******************************************
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลเมืองวังนาเย็น
รายจ่ายงบกลาง
หน่วยงาน สานักปลัดเทศบาล
**********************************
รายจ่ายงบกลาง ตังไว้ 12,354,470.- บาท แยกเป็น
1.1 ชาระหนีเงินต้น เป็นเงิน 5,740,990.- บาท แยกเป็น
(1) ช าระหนี้ เ งิ น ต้ น ปี ที่ 10 ของกองทุ น ส่ ง เสริ ม กิ จ การเทศบาล (ก.ส.ท.) ตามสั ญ ญ าเลขที่
1882/18/2547 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2546 เพื่อซื้อที่ดินก่อสร้างอาคารสานักงานเทศบาล สวนสาธารณะสนามกีฬา (และ
หนังสือสานักงานกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ที่มท 0808.3/ว1 ลงวันที่ 27 มกราคม 2547 เป็นเงิน 1,890,990.- บาท
(2) ชาระหนี้เงินต้นปีที่ 9 ของธนาคารพั ฒ นาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(SME)ตามสัญญากู้ที่ 47-1801ลงวันที่11กุมภาพันธ์ 2548 เพื่อเป็นค่าก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์(สุกร)เป็นเงิน 2,300,000.- บาท
(3) ชาระหนี้เงินต้นปีที่ 4 เงินกู้ธนาคารออมสิน โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามสัญญาเงินกู้ฉบับลงวันที่ 9 ธันวาคม 2552 เป็นเงิน 1,550,000.- บาท
1.2 ชาระหนีดอกเบีย เป็นเงิน 1,581,270.- บาท แยกเป็น
(1) ช าระดอกเบี้ ย เงิ น กู้ ปี ที่ 10 ของกองทุ น ส่ ง เสริ ม กิ จ การเทศบาล (ก.ส.ท.) ตามสั ญ ญาเลขที่
1882/18/2547ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2546 เพื่อซื้อที่ดินก่อสร้างอาคารสานักงานเทศบาล สวนสาธารณะสนามกีฬา (และ
หนังสือสานักงานกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ที่ มท 0808.3/ว 1 ลงวันที่ 27 มกราคม 2547 เป็นเงิน 41,270.- บาท
(2) ชาระดอกเบี้ยเงินกู้ปีที่ 9 ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(SME) ตามสั ญ ญากู้ ที่ 47-1801 ลงวั น ที่ 11 กุ ม ภาพั น ธ์ 2548 เพื่ อ เป็ น ค่ า ก่ อ สร้ า งโรงฆ่ า สั ต ว์ (สุ ก ร) เป็ น เงิ น
580,000.- บาท
(3) ชาระดอกเบี้ยเงินกู้ปีที่ 5 ธนาคารออมสิน โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามสัญญาเงินกู้ฉบับลงวันที่ 9 ธันวาคม 2552 เป็นเงิน 960,000.- บาท
1.3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตังไว้ 1,340,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
ตามพระราชบัญ ญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ประกอบกับกฎกระทรวงกาหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
พ.ศ. 2555 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
ข้อ 33 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2547 กาหนดให้เทศบาลเป็นผู้ชาระแทนพนักงานจ้างและหนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท.
และ ก.อบต. ที่มท 0809.2/ว 161 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2548 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เทศบาลได้ตั้งประมาณ
การค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างไว้เป็นเงินจานวน 14,042,880.-บาท จึงตั้งจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน
1,340,000.- บาท
/1.4 เบี้ยยังชีพ...
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เมืองวังน้าเย็น คนละ 500.- บาท/เดือน จานวน 40 คน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0891.3/ว 531 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550
1.5 รายจ่ายตามข้อผูกพัน ตังไว้ 1,333,210.- บาท แยกเป็น
(1) ค่าบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตังไว้ 87,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุง
สมาคมสัน นิ บ าตเทศบาลแห่ งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับค่าบารุงสมาคม พ.ศ. 2555 และข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2554 ข้อ 13 และ ข้อ 16 โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจาปี ที่ผ่านมา
ของสมาชิกยกเว้นเงินกู้เงินจ่ายขาด และเงินอุดหนุนทุกประเภท แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่ งส่วนหกของ
งบประมาณรายรับดังกล่าวฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เทศบาลเมืองวังน้าเย็น ตั้งงบประมาณบารุงสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย ไว้ดังนี้
- รายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 52,140,154.84.-บาท
- ตั้งจ่าย บารุง ส.ท.ท.
87,074.06.- บาท
(2) ค่าใช้จ่ ายในกิจการจราจร ตังไว้ 20,000.- บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัส ดุอุปกรณ์ ที่ใช้ใน
กิจการจราจรของตารวจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 โดยตั้งจ่าย
จากเงินค่าปรับ ปรุงผู้กระทาผิ ดตามพระราชบัญญั ติการจราจรทางบก พ.ศ. 2532 ซึ่งได้รับจริงในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554 เป็นเกณฑ์ เพื่อดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการต่อไปนี้
- เครื่องหมายสัญญาณการจราจรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการจราจร
- แผงเหล็กกั้นการจราจร ,ป้ายเครื่องหมายจราจร
- สีทาถนนชนิดสะท้อนแสงและไม้สะท้อนแสง (ขาว,แดง,เหลือง,ดา)
- เสาเหล็กชนิดกลมสาหรับปักป้ายจราจร , กรวยยาง , และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจราจร ฯลฯ
(3) เงินช่วยการศึกษา ตังไว้ 540,000.- บาท แยกเป็น
- เพื่อให้เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สาหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ที่ป รึกษาสภาท้องถิ่น เลขานุ การสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลู กจ้างของเทศบาล และครูผู้ ดูแลเด็ก
โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.28ว 1342 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2550
หนั งสื อกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 2216 ลงวัน ที่ 31 ตุล าคม 2550 หนังสื อกรมส่ งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 703 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2551 หนังสือกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 296 ลงวันที่ 11 เมษายน 2551
- เพื่อเป็นทุนการศึกษาสาหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ เด็กกาพร้า เด็กยากจน
และคนพิการในท้องถิ่น ต้องเป็นการศึกษาในหลักสูต รที่สูงกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือเทียบเท่า แต่ต้องไม่สูงกว่า
ระดับปริญญาตรี ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นทุน การศึกษาสาหรับ
เด็ ก นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา และผู้ ด้ อ ยโอกาสขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามหนั ง สื อ ประทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1365 ลงวันที่ 30 เมษายน 2550
/(4) เงินสมทบกองทุน...

- 95 (4) เงิ น สมทบกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพ ตั ง ไว้ 419,660.- บาท เพื่ อ จ่ า ย สมทบกองทุ น
หลักประกัน สุขภาพ ตามหนั งสื อกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที่ 10
พฤศจิกายน 2552 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1514 ลงวัยที่ 26 กรกฎาคม 2554
(5) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตังไว้ 266,450.- บาท เพื่อจ่าย สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
1.6 เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตังไว้ 549,500.- บาท เพื่อจ่าย
เป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญ ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 2025 ลงวั น ที่ 20 มิ ถุ น ายน 2549 หนั งสื อ ส านั ก งานกองทุ น บ าเหน็ จ บ านาญข้ าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว1766 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2554 โดยให้ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละสอง ของรายได้
ในงบประมาณรายจ่ายประจาปีนั้น ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ เงินจ่ายขาดสะสม เงินอุดหนุนทุกประเภทจาก
รัฐบาลและรายได้จากพัน ธบั ตร ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาลมีรายได้ไม่รวมเงินที่ได้รับยกเว้นดังกล่ าว
จานวน 62,700,000.- บาท จึงตั้งจ่ายไว้เพื่อสมทบกองทุนฯ , เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบานาญ,เงินบาเหน็จ
ดารงชีพ (เงินช่วยพิเศษผู้รับบานาญ) เป็นเงิน 1,254,000.- บาท
1.7 เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.) ตัง ไว้ 245,000 บาท เพื่อจ่าย สมทบกองทุน
บาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555
1.8 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบานาญ ตังไว้ 504,500.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับ
บานาญ ซึ่งลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุและเนื่องจากรับราชการมานาน จานวน 2 คน รวม 12 เดือน
1.9 เงินบาเหน็จดารงชีพ (เงินช่วยพิเศษผู้รับบานาญ) ตังไว้ 200,000.- บาท เพื่อจ่ายให้แก่ผู้รับบานาญ
เพื่อช่วยเหลือการดารงชีพ จานวน 1 คน
1.10 เงินบาเหน็จลูกจ้างประจา ตังไว้ 120,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบาเหน็จ
ซึ่งลาออกจากราชการเนื่องจากรับราชการมานาน จานวน 1 คน รวม 12 เดือน
1.11 สารองจ่าย ตังไว้ 500,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย/ภัยพิบัติต่าง ๆ เช่นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้าป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม
ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟป่า และในกรณีที่มีความจาเป็นที่ต้องจ่ายเพื่อการปฏิบั ติงานของเทศบาลและไม่
สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าหรือกรณีตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้แต่ไม่เพียงพอจ่ายตามความเหมาะสม โดยได้รับอนุมัติ
จากคณะผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 หมวด 2 ข้อ 19 จานวน 500,000.- บาท
******************************************

