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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
อาเภอ เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 32,072,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

32,072,700

บาท

รวม

32,072,700

บาท

รวม

32,072,700

บาท

จานวน

2,496,720

บาท

ค่าชาระดอกเบี้ย
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าชาระดอกเบี้ย ปีที่ 2 สาหรับเงินก้ ก.ส.ท. ตามบันทึกต่อท้าย
สัญญาก้เงินเลขที่ 1528/95/2558 ฉบับลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2558
จานวน 760,940 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง 00410 งานงบกลาง 00411 เป็นเงิน 760,940 บาทรหัส
บัญชี 110200)

760,940

บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ 5 ของ
ประมาณการรายจ่ายค่าจ้างของพนักงานจ้างของเทศบาลฯ ค่าตอบแทน
พนักงานจ้างศนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามหนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557,พระราช
บัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533, หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบ
ต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557, หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว1326 ลงวัน
ที่ 4 กรกฎาคม 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ จานวน 1,369,380 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จานวน 15,220
บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410 งานงบกลาง 00411 เป็น
เงิน 1,384,600 บาท รหัสบัญชี 110300)

1,384,600

บาท

17,959,200

บาท

งบกลาง
งบกลาง
ค่าชาระหนี้เงินต้น
เพื่อจ่ายเป็นค่าชาระหนี้เงินต้นเงินก้ ปีที่ 2 สาหรับเงินก้ ก.ส.ท. ตาม
บันทึกต่อท้ายสัญญาก้เงินเลขที่ 1528/95/2558 ฉบับลงวันที่ 21
กรกฎาคม 2558 จานวน 2,496,720 บาท ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410 งานงบกลาง 00411 เป็น
เงิน 2,496,720 บาทรหัสบัญชี 110100)

เบี้ยยังชีพผ้สงอายุ
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผ้สงอายุ ตามระเบียบระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผ้สงอายุขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
ตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้สาหรับผ้สงอายุ ตามนโยบาย
รัฐบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนการสร้างหลักประกันราย
ได้แก่ผ้สงอายุ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00411 แผนงานงบ
กลาง 00410 งานงบกลาง 00411 เป็นเงิน 17,959,200 บาท รหัส
บัญชี 110700 (แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตรที่ 4
หน้า 85 ลาดับที่ 1)

จานวน

วันที่พิมพ : 15/8/2560 16:36:58

หน้า : 2/4

เบี้ยยังชีพคนพิการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผ้พิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จ่ายเงินเบี้ยความพิการให้กับคนพิการหรือทุพพลภาพ พ.ศ. 2553 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ตามโครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคม
ให้แก่ผ้พิการหรือทุพพลภาพตามนโยบายรัฐบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป สาหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผ้พิการหรือ
ทุพพลภาพ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00411 แผนงานงบ
กลาง 00410 งานงบกลาง 00411 เป็นเงิน 3,360,000 บาท รหัส
บัญชี 110800 (แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตรที่ 4
หน้า 85 ลาดับที่ 2)

3,360,000

บาท

เบี้ยยังชีพผ้ป่วยเอดส
จานวน
เพื่อจ่ายให้แก่ผ้ป่วยเอดสที่แพทยได้รับรองและทาการวินิจฉัยแล้วและมี
ฐานะยากจนหรือถกทอดทิ้ง หรือขาดผ้อุปการะดแล หรือไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ตามโครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผ้ป่วย
เอดส จานวน 8 คน ๆ ละ 500 บาท/เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป สาหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผ้ป่วยเอดส (ปรากฏในแผน
งานงบกลาง 00411 แผนงานงบกลาง 00410 งานงบกลาง 00411 เป็น
เงิน 48,000 บาท รหัสบัญชี 110900 (แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 2564) ยุทธศาสตรที่ 4 หน้า 85 ลาดับที่ 3 )

48,000

บาท

สารองจ่าย
จานวน
เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาความเดือด
ร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19 ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410 งานงบ
กลาง 00411 เป็นเงิน 396,890 บาท รหัสบัญชี 111000)

396,890

บาท

รายจ่ายตามข้อผกพัน
จานวน
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงให้แก่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เกี่ยวกับค่าบารุงสมาคม พ.ศ. 2555 โดยพิจารณาจากรายรับ
จริง ประจาปีที่ล่วงมา ยกเว้นเงินอุดหนุนทุกประเภท ไม่น้อยกว่าร้อยละ
เศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริง ทั้งนี้ ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410 งานงบกลาง 00411
เป็นเงิน197,400 บาท รหัสบัญชี 111100)

1,302,950

บาท

2.เพื่อจ่ายเป็นค่าทุนการศึกษาของบุคลากรองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับปริญญาตรี เป็นเงิน 33,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง 00410 งานงบกลาง 00411 เป็นเงิน 33,000
บาท รหัสบัญชี 111100)
3.เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถิ่น เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง 00410 งานงบกลาง 00411 เป็นเงิน 414,000 บาท รหัส
บัญชี 111100)
4.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรภายในเขตเทศบาลตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว3203 ลงวันที่ 4
ตุลาคม 2539 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประเภทค่าปรับผ้กระทาผิด พ.ร.บ
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.จราจร ฯ เป็นเงิน 92,850 บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410
งานงบกลาง 00411 เป็นเงิน 92,850 บาท รหัสบัญชี 111100)
5.เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองสุโขทัย
ธานี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง 00410 งานงบกลาง 00411 เป็นเงิน 200,000 บาทรหัส
บัญชี 111100) (แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตรที่ 4
หน้า 85 ลาดับที่ 4)
6. เพื่อนาส่งเงินค่าบริการและค่าปรับในการบาบัดน้าเสีย/กาจัดของ
เสีย เข้าเป็นเงินรายได้กองทุนสิ่งแวดล้อม ในอัตราส่วนร้อยละ 3.5 ของ
รายรับจากค่าบริการและค่าปรับที่จัดเก็บได้ในแต่ละปี ตาม พรบ.ส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานกาจัดขยะมลฝอยและสิ่ง
ปฏิกล 00244 เป็นเงิน 298,000 บาทรหัสบัญชี 111100)(ตามแผน
พัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) ยุทธศาสตรที่ 4 หน้าที่ 85 ลาดับที่ 5)
7. เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ 5 ของ
ประมาณการรายจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับ
สนุนการสอน) ในโรงเรียนและพนักงานจ้างทั่วไปฯ และค่าตอบแทนคร
สอนเด็กด้อยโอกาส วุฒิปริญญาตรี ตามหนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
,พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533, หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10
กรกฎาคม 2557, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0809.4/ว1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14
มิถุนายน 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ จานวน 56,900 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จานวน 10,800
บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410 งานงบกลาง 00411 เป็น
เงิน 67,700 บาท รหัสบัญชี 110300)

เงินช่วยพิเศษ
จานวน
-เพื่อสาหรับจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ(ค่าทาศพ) พนักงานเทศบาล ลกจ้าง
ประจา หรือพนักงานจ้าง ของเทศบาลที่เสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติ
ราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากในแผนงานงบกลาง 00410 งานงบ
กลาง 00411 เป็นเงิน 50,000 บาท รหัสบัญชี 111200)

50,000

บาท

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท
.) ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไม่รวมรายรับจากพันธบัตร เงิน
ก้ เงินที่มีผ้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน ตามหนังสือสานักงานกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 28 ลงวันที่ 21
กรกฎาคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง 00410 งานงบกลาง 00411 เป็นเงิน 2,528,900 บาท รหัส
บัญชี 120100)

2,528,900

บาท

857,400

บาท

เงินช่วยค่าครองชีพผ้รับบานาญ (ชคบ.)

จานวน
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เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผ้รับบานาญพนักงานส่วนท้องถิ่น(ไม่
รวมตาแหน่งคร)ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.5/ว 896 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2556 ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410 งานงบกลาง 00411 เป็น
เงิน 857,400 บาท รหัสบัญชี 120200)
เงินบาเหน็จลกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นเงินบาเหน็จปกติหรือบาเหน็จรายเดือนให้แก่ลกจ้างประจาที่
ออกจากงานเนื่องจากทางานมานาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111 เป็น
เงิน 927,100 บาท รหัสบัญชี 120900)

จานวน

927,100

บาท

