
 

แผนงานงบกลาง 
 

   งบกลาง (ส านักปลัดเทศบาล)            รวม    21,846,100  บาท 
      1.หมวดงบกลาง              รวม    20,902,700  บาท 
 1) เงินช าระหนี้เงนิต้น              จ านวน    1,140,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าช าระเงินต้น  เงินกู้  บมจ.กรุงไทยส านักงานธุรกิจ ราชบุรี            
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคาส านักงานเทศบาลต าบลบ้านสิงห์              
ตามสัญญาเงินกู้ฝากประจ า ลงวันที่ 14 มีนาคม 2554 โดยก าหนดช าระ             
เงินต้น 15 งวด ปลอดหนี้เงินต้น 2 ปี โดยช าระดอกเบี้ยทุกเดือน ตั้งแต่ปีที่ 3 
ถึงปีที่  17 ให้ผ่อนช าระเงินต้นอย่างน้อยปีละครั้ ง  ปีละไม่น้อยกว่ า 
1,140,000.-บาท  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

2) เงินค่าช าระดอกเบี้ย                  จ านวน      300,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าช าระดอกเบี้ยเงินกู้ บมจ.ธนาคารกรุงไทยส านักงาน ธุรกิจราชบุรี   

 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาลต าบลบ้านสิงห์        
ตามสัญญาเงินกู้ฝากประจ า ลงวันที่ 14 มีนาคม 2554 โดยก าหนดช าระหนี้
เงินต้น 15 งวด ปลอดหนี้เงินต้น 2 ปีช าระทุกปีโดยเริ่มจากปีงบประมาณ 
2558 และมีอัตราดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากที่โอนสิทธิ + 1.00% ต่อปี             
และช าระดอกเบี้ยทุกเดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม      จ านวน    388,500  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้างและ
พนักงานจ้างตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี 
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ข้อ 33 และ กฎกระทรวง ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1552 ลง
วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รายการเงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษา 
(เงินเดือนครูและค่าจ้างประจ า) ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ
เพ่ิมจากท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรร จ านวน 5%  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้          จ านวนเงิน  300,000 บาท) 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวนเงิน   88,500 บาท) 
 
 
 



4) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                                        จ านวน  15,492,000 บาท   
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ตามระเบียบ   
   กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ   
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552  
   (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
5) เบี้ยความพิการ                                                                            จ านวน  2,342,400  บาท   
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ           
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความ
พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 

              (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
  6) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์       จ านวน    72,000    บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัย
แล้ว มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู 
หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 

              (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้          จ านวนเงิน  30,000  บาท) 
              (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวนเงิน  42,000 บาท) 

  7) เงินส ารองจ่าย        จ านวน  300,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็น  -  ค่าใช้จ่ายที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน แต่มิได้ตั้งงบประมาณไว้ 
และหากไม่ด าเนินการโดยเร็วอาจเกิดความเสียหายแก่ราชการหรือความ
เดือดร้อนแก่ประชาชนได้ 
  -   เป็นในกรณีเหตุจ าเป็น หรือในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้
ล่วงหน้า เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัย หรือเพ่ือแก้ไขปัญหาจากภัย
ธรรมชาติต่าง ๆ 
  -   เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ หรือนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล กระทรวง 
หรือของทางราชการที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้โดยการอนุมัติใช้เป็นอ านาจของ
คณะผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 19 และ (ฉบับที่ 
2 และ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 3  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 
 



   8) รายจ่ายตามข้อผูกพัน       จ านวน    777,800   บาท 
(1) ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)      
     เป็นเงิน 107,800  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสมาคม
สันนิบาตเทศบาล พ.ศ.2545 ข้อ 16 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับค่าบ ารุงสมาคม พ.ศ.2555 
โดยพิจารณาจากงบประมาณรายรับจริงประจ าปีที่ผ่านมา ยกเว้น เงินกู้ เงิน
จ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษ
หนึ่งส่วนหกของรายรับดังกล่าว ทั้งนี้ไม่เกิน 750,000 บาท 
รายรับจริงประจ าปีงบประมาณ 2558        86,203,442.20 บาท 
หัก – รายได้จากเงินอุดหนุน        21,574,411.00 บาท 

     - เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม         - 
คงเหลือรายรับจริงที่น าไปค านวณ       64,629,031.20 บาท 
ค านวณเงินร้อยละ 1/6 เป็นเงิน           107,715.05 บาท 
ฉะนั้นจึงต้องจ่าย    107,800.00 บาท 

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)  
(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจราจร เป็นเงิน  20,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร  ในการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ เช่น 
การทาสีตีเส้น การจัดซื้อแผงกั้น  จัดท าป้ายสัญญาณไฟจราจร หรือ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการสัญจรและอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะดังกล่าวตาม
ความจ าเป็น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่0303.4/ว 3203 
ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)  

(3) เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
 เป็นเงิน 600,000 บาท  
เพ่ือจ่ายสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพ้ืนที่ 
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที่  10 
พฤศจิกายน 2552 โดยสมทบไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 และไม่เกินร้อยละ 
200 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ   (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 
 
 



 (4) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน    เป็นเงิน  50,000 บาท 
เพ่ือจ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนในต าบลบ้านสิงห์ ตามแนวทาง
สนับสนุนการด าเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 
2553 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/            
ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย                 
ด่วนมาก ที่0303.4/ว 3613  ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559 (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 102 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

7) เงินช่วยพิเศษ        จ านวน   60,000   บาท 
(1) เงินช่วยค่าท าศพ   เป็นเงิน  10,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยค่าท าศพ/เงินช่วยพิเศษของพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างหรือผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย ที่เสียชีวิต
ระหว่างรับราชการหรือปฏิบัติงานตามอัตราที่ระเบียบก าหนด   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(2) เงินสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้กับคนพิการ  
    เป็นเงิน 50,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือหรือจัดสวัสดิการให้แก่ผู้พิการ ที่มีรายได้ไม่
เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือไม่
สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

8) เงินทุนการศึกษา        จ านวน    30,000   บาท 
(1) ค่าทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี   ตั้งไว้   30,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าทุนการศึกษาของครูผู้ดูแลเด็ก ที่ได้รับการคัดเลือกให้
เป็นผู้ได้รับทุนเข้ารับการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขา
การศึกษาปฐมวัยฯ  ส าหรับผู้ดูแลเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0807.3/ว 
1245 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เรื่องแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2553 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการศึกษา)  

 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
 
 
 



2. หมวดบ าเหน็จ/บ านาญ       จ านวน  943,400  บาท 
 1) เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)  เป็นเงิน    943,400    บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(เทศบาล) ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  พ . ศ . 2 5 0 0  แ ล ะแ ก้ ไ ข เ พ่ิ ม เ ติ ม  แ ล ะ ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2546 โดยค านวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ
ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ไม่รวมรายรับจากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มี
ผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน 
ประมาณการรายรับงบประมาณ 2558         84,000,000  บาท 
หัก รายรับเงินอุดหนุน          36,834,400  บาท 

 คงเหลือรายรับจริง           47,165,600  บาท 
 ค านวณร้อยละสองของรายได ้     943,312  บาท 
 ฉะนั้นจึงขอตั้งจ่าย      943,400  บาท 
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 
 

 
                      
 


