งบกลาง
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลหนองปลาปาก
อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย
รายจายตามแผนงาน
ด-านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
รายจายงบกลาง (510000)

ตั้งไว-รวม 14,277,240 บาท แยกเป6น

1. คาชําระหนี้เงินต-น (110100)
ตั้งไว- 620,000 บาท เพื่อชําระหนี้ธนาคารออมสิน กูเพื่อซื้อ
รถขยะและรถตักหนาขุดหลังเป$นการชําระหนี้งวดที่ 4 (10 งวด) เป$นการชําระเงินตนป, 2560 โดยแยกเป$นเงินตน
จํานวน 620,000 บาท ตั้งจ4ายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
2. คาชําระหนี้ดอกเบี้ย (110200)
ตั้งไว- 340,000 บาท เพื่อชําระดอกเบี้ยธนาคารออมสิน กูเพื่อ
ซื้อรถขยะและรถตักหนาขุดหลังเป$นการชําระหนี้ เป$นการชําระดอกเบี้ยป, 2560 จํานวน 340,000 บาท ตั้งจ4ายจาก
เงินรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง )
3. ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300) ตั้งไว- 410,000 บาท เพื่อจ4ายเป$นเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม ของพนักงานจาง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 และ
หนังสือที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด4วนที่สุด ที่
มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 โดยคํานวณในอัตรารอยละ 5 ของค4าจางพนักงานจางชั่วคราว
ผูประกันตนตามอัตราที่รับจริง แต4ไม4เกินวันละ 500 บาท หรือไม4เกินเดือนละ 15,000 บาท ทั้งนี้ ซึ่งส4วนราชการที่จะตั้ง
สมทบเขากองทุนประกันสังคม จะตองมีลูกจางตั้งแต4 1 คนขึ้นไป ตั้งจ4ายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง
งานงบกลาง )
4. ประเภทเบี้ยยังชีพคนชรา (110700) ตั้งไว- 8,300,000 บาท เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการใหแก4
ผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ป,บริบูรณDขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว4าดวยหลักเกณฑDการจ4าย
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคDกรปกครองส4วนทองถิ่น พ.ศ. 2552 และไดขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไวกับองคDกร
ปกครองส4วนทองถิ่นไวแลว ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง )
5. ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ (110800) ตั้งไว- 2,000,000 บาท เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความ
พิการใหแก4คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑDที่กําหนด ที่ไดแสดงความจํานงโดยขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความ
พิการไวกับองคDกรปกครองส4วนทองถิ่นแลว ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง )

-326. ประเภทเบี้ยยังชีพผู-ป<วยโรคเอดส> (110900) ตั้งไว- 250,000 บาท เพื่อรองรับการสงเคราะหDเบี้ย
ยังชีพผูปFวยโรคเอดสD ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง )
7. ประเภทเงินสํารองจาย (111000) ตั้งไว- 450,000 บาท เพื่อจ4ายในกิจการที่มีความจําเป$นตาม
ความเหมาะสม และในกรณีที่ไม4สามารถคาดการณDไดล4วงหนา กรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปHญหา
ความเดือดรอนของประชาชน ตามหนังสือด4วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ตั้งจ4ายจาก
เงินรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
8. ประเภทรายจายตามข-อผูกพัน (111100) ตั้งไว- 1,480,000 บาท เพื่อจายเป6น
(1) เงินบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ตั้งไว- 70,000 บาท เพื่อ
จ4ายเป$นเงินบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห4งประเทศไทย
ตามขอบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห4งประเทศไทย
พ.ศ. 2541 ขอ 16 โดยตั้งจ4ายในอัตรารอยละหนึ่งส4วนหกของรายรับจริงในป,งบประมาณ พ.ศ.2559 และจ4ายเป$นค4า
บํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดหนองคาย ตามขอบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2555
ขอ 8 (ไม4รวมเงินกู เงินจ4ายขาดสะสมและอุดหนุนทุกประเภท) แต4ไม4เกินหาแสนบาท ตั้งจ4ายจากเงินรายได (ปรากฏ
ในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง )
(2) เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท-องถิ่นหรือพื้นที่ ตั้งไว- 200,000 บาท
เพื่อจ4ายเป$นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่โดยเทศบาลร4วมสมทบ
ตั้งจ4ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง )
(3) คาไฟฟCาสาธารณะที่ใช-เกิน 10 % ตั้งไว- 740,000 บาท เพื่อจ4ายเป$นเงินค4ากระแส
ไฟฟJาสาธารณะที่ใชเกิน 10% ในเขตพื้นที่ตําบลหนองปลาปาก ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
งบกลาง งานงบกลาง )
(4) เงินฝากสมทบทุนเงินสงเสริมกิจการเทศบาล ตั้งไว- 200,000 บาท เพื่อจ4ายเป$นเงินฝาก
สมทบทุนเงินทุนส4งเสริมกิจการเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว4าดวยค4าใชจ4ายเงินทุนส4งเสริมกิจการเทศบาล
พ.ศ. 2552 ตั้งจ4ายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง )
(5) เงินทุนการศึกษา ตั้งไว- 270,000 บาท เพื่อจ4ายเป$นค4าทุนการศึกษาสําหรับผูดูแลเด็ก (ผดด.)
พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 4 ราย ตามหนังสือ ด4วนที่สุด มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม
2559 ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
9. ประเภทเงินชวยพิเศษ (111200) ตั้งไว- 10,000 บาท เพื่อจ4ายเป$นเงินช4วยพิเศษของคณะผูบริหาร
พนักงานเทศบาล และลูกจางที่เสียชีวิตตามสิทธิที่กฎหมายกําหนด ตั้งจ4ายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง
งานงบกลาง)

-3310. ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข-าราชการสวนท-องถิ่น (กบท.) (120100) ตั้งไว- 417,240
บาท เพื่อจ4ายเป$นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการส4วนทองถิ่นตามกฎหมาย โดยตั้งจ4ายในอัตรารอยละ
2 ของประมาณการรายรับตามงบประมาณรายจ4ายทั่วไป ประจําป, พ.ศ. 2560 ทุกหมวดทุกประเภท ยกเวน รายได
จากพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศใหและเงินอุดหนุน โดยในป,งบประมาณนี้ เทศบาลไดตั้งงบประมาณรายรับทั่วไป
เป$นเงินทั้งสิ้น 53,000,000 บาท หักเงินอุดหนุนรัฐบาล คงเหลือเงินที่ใชคํานวณ 20,862,000 บาท คํานวณในอัตรา
รอยละ 2 ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการส4วนทองถิ่น ด4วนมาก ที่ มท. 0808.5/ว 40 ลงวันที่
14 สิงหาคม 2558 หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการส4วนทองถิ่น ด4วนมาก ที่ มท. 0808.5/ว 41
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.5/ว 1264 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557
ตั้งจ4ายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

