
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา

อําเภอ แม่สาย   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 12,502,060 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 12,502,060 บาท
งบกลาง รวม 12,502,060 บาท
งบกลาง รวม 12,502,060 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 308,495 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคมแก่พนักงานจ้าง เป็นเงินทีนาย
จ้าง และลูกจ้างต้องนําส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือน ในอัตราร้อย
ละ 5 ของค่าจ้าง
ค่าจ้างของพนักงานจ้าง = 6,169,260 บาท X 5 % = 308,463
.-บาท (แต่เพือป้องกันผลต่างจากการคํานวณจึงได้ตังประมาณการสําหรับ
ส่วนเกินไว้ เป็นเงินจํานวน 308,495.- บาท) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล  แผนงานงบกลาง ลําดับที 1
 หน้า 181)    

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,816,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพแก่ผู้สูงอายุทีมีอายุ 60 ปีขึนไปทีมีคุณสมบัติครบ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถินไว้แล้ว  โดยจ่ายอัตราเบียยังชีพราย
เดือนแบบขันบันได รวม 1,005 คน จํานวน 12 เดือน 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน มท 0810.6/ว2076 ลงวัน
ที 5 กรกฎาคม 2561
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 1
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แผนงานงบกลาง  ลําดับที  3
 หน้า 111)

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,900,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพแก่ผู้พิการทีมีสิทธิตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดทีได้
แสดงความจํานงโดยการขึนทะเบียนเพือขอรับเงินเบียความพิการไว้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินแล้ว  จํานวน  198 คน อัตราคนละ 800 บาท
ต่อเดือน จํานวน 12 เดือน
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  มท 0810.6/ว2076 ลงวัน
ที 5 กรกฎาคม 2561
 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 1
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แผนงานงบกลาง  ลําดับที 4
 หน้า 112)
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เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 360,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ ทีแพทย์ได้รับรองและทําการ
วินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิง ขาดผู้
อุปการะ ดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลียงตนเองได้ จํานวนรวมทัง
สิน 60 คน อัตราคนละ 500 บาท ต่อเดือน จํานวน  12 เดือน 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  มท 0810.6/ว2076 ลงวัน
ที 5 กรกฎาคม 2561
 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 1
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แผนงานงบกลาง  ลําดับที 5
 หน้า 112)

สํารองจ่าย จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจําเป็นเร่งด่วนซึงไม่สามารถคาด
การณ์ล่วงหน้าได้ เช่น การเกิดสาธารณภัย
ต่างๆ (อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว แผ่นดินไหว ดินโคลน
ถล่ม หรือเพือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เกษตรกร และ
เยียวยาเกษตรกรทีได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ หรือกรณีทีมี
ความจําเป็นต้องจ่ายนอกเหนือจากทีงบประมาณตังจ่ายไว้ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว607 ลงวันที 12
 มีนาคม 2545 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว1672 ลงวันที 27 มิถุนายน 2557 หรือกรณีทีมีหนังสือสังการให้เบิก
จ่ายจ่ายเงินประเภทนี
(ปรากฎในแผนพัฒนาสี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 6 การบริหาร
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานงบกลาง ลําดับที 1 หน้า 181)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าบํารุงสันติบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 71,110 บาท
ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตังไว้ 71,110.- บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจําปี 2562
 โดยคํานวณตามระเบียบข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ.2541 ข้อ 16 โดยพิจารณาจากรายรับจริงทีผ่านมา ไม่รวมเงิน
อุดหนุน เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทัวไป และเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ แต่ทังนีต้องไม่เกิน 750,000.- บาท
แสดงวิธีคิด  42,580,298.62  x 0.00167 = 71,109.09.- บาท ตัง
ไว้ 71,110.- บาท
42,580,298.62 คือ รายรับจริงของปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไม่รวม
เงินอุดหนุนทุกประเภท
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานงบกลาง ลําดับที  1
  หน้า 181)

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลเวียงพางคํา จํานวน 79,205 บาท
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ตัง
ไว้   79,205 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลเวียงพาง
คํา จํานวนสมาชิก 217 คน สมทบในอัตราร้อยละ 365 บาท ต่อคน
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว 4295 ลงวันที 3
 สิงหาคม 2560(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564
 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แผนงานงบ
กลาง ลําดับที  2  หน้า 111)
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จํานวน 475,470 บาท
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตังไว้ 475,470.- บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน เทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา จํานวนประชากร  21,132  คน สมทบในอัตราร้อย
ละ 50/คน กําหนดอัตราคนละ 45 บาท แสดงวิธี
คิด  21,132 x 22.50 = 475,470.-บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด muj ,m 0891.3/ ว 1263 ลง
วันที 30 พฤษภาคม 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 1 การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แผนงานงบกลาง ลําดับที  1
 หน้า 111)

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 31,880 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือกรณีพนักงานจ้างทีเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติ
ราชการ
ตังจ่ายจากรายได้ ปรากฏในงานงบกลาง แผนงานงบกลาง
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6
 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานงบกลาง  ลําดับที  1
 หน้า 181)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 858,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน โดย
คํานวณจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของงบประมาณรายรับประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562 (ไม่รวมรายได้ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศ
ให้ เงินอุดหนุนทุกประเภท และเงินจ่ายขาดเงินสะสม)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.5/ว 2305 ลง
วันที 26 กรกฎาคม 2561
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานงบกลาง ลําดับที 1
 หน้า 181)
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