แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

บาท

งบกลาง

รวม

บาท

ค่าชาระหนี้เงินต้น
เพือ่ จ่ายเป็นค่าชาระหนี้เงินกู้เพือ่ การลงทุนตามโครงการก่อสร้าง
หลังคาคลุมลานกีฬาชุมชน เทศบาลตาบลบ้านชัฏป่าหวาย
ตามสัญญาลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2553 งวดที่ 7
ให้กับธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง

ตั้งไว้

บาท

ค่าชาระดอกเบีย้
เพือ่ จ่ายเป็นค่าชาระดอกเบีย้ เงินกู้ ตามโครงการก่อสร้างหลังคา
คลุมลานกีฬาชุมชน เทศบาลตาบลบ้านชัฏป่าหวาย ตามสัญญา
ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2553 งวดที่ 7 ให้กับธนาคาร
เพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง

ตั้งไว้

บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพือ่ จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5
ตามหนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีส่ ุด
ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และ
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ตามกฎหมายกระทรวง
กาหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพ.ศ. 2543
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง

ตั้งไว้

บาท

เบีย้ ยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ตั้งไว้
ดาเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนทัว่ ไปสาหรับการสนับสนุนการสงเคราะห์
เบีย้ ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ทแี่ พทย์ได้รับรองและทาการ
วินัจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิง้ ขาดผู้อุปการะ
ดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง

บาท

เบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ
ตั้งไว้
ดาเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนทัว่ ไปสาหรับการสนับสนุนการ
สงเคราะห์เบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบีย้ ยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552

บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เบีย้ ยังชีพผู้พิการ
ดาเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนทัว่ ไปสาหรับการสนับสนุนการ
สงเคราะห์เบีย้ ยังชีพผู้พิการในเขตเทศบาล ตามระเบียบกระทรวง

ตั้งไว้

บาท

สารองจ่าย
ตั้งไว้
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีทฉี่ ุกเฉินหรือสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือจาเป็น
เร่งด่วนตามความเหมาะสม การอนุมัติใช้เงินสารองจ่ายให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ข้อ 19
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง

บาท

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ตั้งไว้
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพันต่างๆ ของเทศบาล ได้แก่
1. ค่าบารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ตั้งไว้
เพือ่ จ่ายเป็นค่าบารุงให้แก่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย(ส.ท.ท.)
พ.ศ. 2541 ข้อ 16 โดยคานวณจากรายรับจริงปีทลี่ ่วงมาแล้ว
ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท
อัตราร้อยละหนึ่งส่วนหก (0.00167) ทัง้ นี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบารุงสมาคม พ.ศ.2555
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง

บาท

มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบีย้ ความพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง

บาท

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เช่น ป้ายจราจร
ทาสี ตีเส้น จัดซื้อแผงกั้นจราจร กรวยจราจร ฯลฯ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจาเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง

ตั้งไว้

บาท

3. ค่าใช้จ่ายการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เพือ่ สมทบจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ถือปฏิบัติตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0891.3/ว 1263
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง

ตั้งไว้

บาท

4. ทุนการศึกษาสาหรับครูผู้ดูแลเด็ก
ดาเนินการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา งวดที่ 2 อัตราคนละ
30,000 บาท จานวน 1 คน ซึ่งเป็นไปตามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวชาการ ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และจัดสรรค่า
ธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต
ตามหนังสือ ด่วนทีส่ ุด ที่ รบ 0023.15/ว 4882 ลงวันที่
14 กรกฏาคม 2558
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง

ตั้งไว้

บาท

เงินช่วยพิเศษ
เพือ่ จ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ ให้แก่
1. เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ จานวน 50,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือในการบรรเทาความเดือดร้อน
ในเบือ้ งต้นให้กับผู้ทปี่ ระสบภัยธรรมชาติ และภัยอื่น ๆ
ตามความเหมาะสม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง

ตั้งไว้

บาท

บาเหน็จ/บานาญ
รวม
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
ตั้งไว้
เพือ่ จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(กบท.) โดยคานวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละสองของรายได้ประจาปี
ตามงบประมาณทัว่ ไป (ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินทีม่ ี
ผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน) ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติบานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และแก้ไขเพิม่ เติม และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง

บาท
บาท

2. เงินช่วยพิเศษกรณีเสียชีวิต จานวน 10,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิได้รับ
ตามกฎหมาย ทุกกองทุกฝ่ายทีเ่ สียชีวิตระหว่างรับราชการ
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี
เรื่องมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง

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

