
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ

อําเภอ หนองบัวระเหว   จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 25,787,291 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 25,787,291 บาท

งบกลาง รวม 25,787,291 บาท
งบกลาง รวม 25,787,291 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 624,188 บาท

-เพื่อสมทบเงินกองทุนประกันสังคม  โดยสงเป็นเงินสมทบใน
อัตราร้อยละ 5 ของคาจ้างพร้อมหักคาจ้างของพนักงานจ้างสงเป็น
เงินสมทบกองทุนในอัตราเดียวกัน  รวมทั้งการสงเงินสมทบกอง
ทุนเงินทดแทน  กรณีลูกจ้างประสบอันตราย  เจ็บป่วย หรือสูญ
หาย โดยให้ถือปฏิบัติตาม
-พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.2533 
-พระราชบัญญัติเงินเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1620
 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 
-ตั้งจายจากเงินรายได้  จํานวน  499,455 บาท 
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปในสวนที่กรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจัดสรรให้ร้อยละ  5  จํานวน  124,740  บาท ปรากฏใน
ด้านการดําเนินงานอื่น  แผนงานงบกลาง 
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 15,627,600 บาท

-เพื่ออุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แกผู้สูง
อายุ  ดําเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แกผู้สูงอายุที่มี
อายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และได้ขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้แล้ว  โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพราย
เดือนแบบขั้นบันไดสําหรับสําหรับผู้สูงอายุ  โดยผู้สูง
อายุ  จํานวน  1,953  ราย รายละเอียดดังนี้
1.ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 - 69 ป จํานวน 1,173 รายๆละ 600
 บาท/เดือน 12 เดือน  เป็นเงิน 8,445,600.- บาท
2.ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 70 – 79  ป จํานวน 555  รายๆ ละ  700
 บาท/เดือน 12  เดือน เป็นเงิน  4,662,000.- บาท
3.ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 80 – 89  ป จํานวน 225 รายๆ ละ 800
 บาท/เดือน 12 เดือน เป็นเงิน  2,160,000.-  บาท
4.ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ  90  ปขึ้นไป จํานวน 30 รายๆ ละ 1,000
  บาท/เดือน 12  เดือน เป็นเงิน   360,000.-บาท
(เว้นแตในสวนของเงินเพิ่มที่ อปท.ดําเนินการตามข้อ 18 (2) แหง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้
ดําเนินการให้กับรายเดิมมากอน) ตามภารกิจถายโอนมาตรา 16
 แหง พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ
.2542 การดําเนินการจายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมรวมถึงหนังสือที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ พ.ศ. 2561 – 2565
 ยุทธศาสตรที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 หน้า 140 รายการที่ 1
(สอดคล้องกับยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิที่ 4 และยุทธศาสตรการ
พัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่  1) ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในด้านการดําเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง งานงบ
กลาง *หมายเหตุ ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1994
 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 4,896,000 บาท

-เพื่ออุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แกคนพิการหรือทุพพลภาพ  ดําเนินการเพื่อรองรับ
การจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แกผู้พิการ  ที่มีสิทธิตามหลัก
เกณฑที่กําหนดได้แสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอ
รับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นแล้ว  โดย
    -คนพิการมีอายุ  18  ปขึ้นไปได้รับเบี้ยความพิการคนละ  800
 บาท / เดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 25
 พฤศจิกายน 2557)  ตั้งไว้ 460 คน  มีกําหนด 12 เดือน  
 เป็นเงิน  4,416,000  บาท และ
    -คนพิการที่มีอายุต่ํากวา  18 ป คนละ 1,000  บาทตอ
เดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 28 เมษายน  2563
) จํานวน  40 
 ราย  เป็นจํานวน  12  เดือน เป็นเงิน  480,000  บาท เว้นแตใน
สวนของเงินเพิ่มเติมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินการตาม
ข้อ 18 (2) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2548 ที่ได้กําหนดการให้กับรายเดิมมากอน ตามภารกิจถายโอน
มาตรา 16 แหง พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจฯ พ.ศ. 2542  การดําเนินการจายเงินเบี้ยความพิการให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยหลักเกณฑการ
จายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือที่เกี่ยวข้อง ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านการดําเนินงานอื่น แผน
งานงบกลาง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.วังตะเฆ  พ.ศ
. 2561 – 2565 ยุทธศาสตรที่  5 แนวทางการพัฒนาที่   5.1
 หน้า 140 ข้อ 1 (สอดคล้องยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิที่ 4
 ยุทธศาสตรของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 1) *หมายเหตุ ตาม
หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3
 กรกฎาคม 2563
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 330,000 บาท

-เพื่อจายเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับสนับสนุนสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้
ป่วยเอดส  ดําเนินการเพื่อรีองรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ให้แกผู้ป่วยเอดสที่แพทยได้รับรองและทําการวินิจฉัย
แล้ว และมีความเป็นอยูยากจนหรือ ถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะ
ดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้  โดยผู้ป่วยเอดสมี
สิทธิจะได้รับเบี้ยยัง คนละ 500 บาท / เดือน ตั้งไว้ 55 ราย มี
กําหนด 12 เดือน ตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหง พ.ร.บ
. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ  พ.ศ. 2542 การ
ดําเนินงานให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
การจายเงินสงเคราะห เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2548 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านการดําเนินงานอื่น แผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการ
บริหารสวนตําบลวังตะเฆ พ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศาสตรที่ 5
 แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 หน้า 140 รายการที่ 1   (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิที่ 4 และยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท
.  ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่  1) *หมายเหตุ ตามหนังสือ ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

สํารองจาย จํานวน 3,500,000 บาท

เพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวมเทานั้น  เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการ
ชวยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ  การป้องกันและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่เกิดสาธารณะภัยตาง ๆ  ในกรณีฉุก
เฉิน ที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาคามเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นสวนรวมเทานั้น  เชน  การป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย  น้ําป่าไหลหลาก  แผนดินถลม  ภัยแล้ง  ภัย
หนาว  วาตภัย  อัคคีภัย  ไฟป่าและหมอกควัน  และโรค
ติดตอ  หรือกรณีที่มีความจําเป็นต้องจายนอกเหนือจากที่งบ
ประมาณตั้งจายๆ ไว้  หรือกรณีที่มีหนังสือสั่งการให้เบิกจากเงิน
ประเภทนี้   โดยให้ถือปฏิบัติตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
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ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกคอรงสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ว 1179 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท  0808.2/ว 3215  ลงวันที่  6
 มิถุนายน  2559  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 0684
  ลงวันที่  8 กุมภาพันธ  2560 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่  มท 0810.7/ว 6768
  ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด  ที่ มท
 0810.5/ว 4014 ลงวันที่  12 ธันวาคม 2561 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด  ที่ มท
 0810.4/ว 4967 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด  ที่ มท
 0810.4/ว 5141 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0810.4/ว 1022
 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด  ที่ มท
 0810.4/ว 1656 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด  ที่ มท
 0820.3/ว 4930 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านการดําเนินงานอื่น  แผนงานงบกลาง งานงบ
กลาง 

รายจายตามข้อผูกพัน

1.สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลวังตะเฆ (กองสวัสดิการฯ) จํานวน 150,000 บาท
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-เพื่อจายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึดหลัก
การ ประชาชนออม 1 สวนองคกรปกครองสวนท้องถิ่นสมทบ 1
 สวนและรัฐบาล 1สวน โดยถือปฎิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20
 สิงหาคม 2553 ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านการดําเนิน
งานอื่น แผนงานงบกลาง งานงบกลาง ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ พ.ศ. 2561 – 2565
 ยุทธศาสตรที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 หน้า 26 รายการที่ 12
 (สอดคล้องกับยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิที่ 4 และยุทธศาสตรการ
พัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 2)

2.สมทบกองทุนประกันสุขภาพตําบล (สํานักปลัดฯ) จํานวน 253,845 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้อง
ถิ่น  ตั้งไว้ประชากร 14,472 คน (สมทบร้อยละ 50 กรณีรายได้
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ไมรวมเงินอุดหนุนสูงกวา 20
 ล้านบาท) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การตั้งงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  เพื่อสมทบ
กองทุน พ.ศ.2561  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านการ
ดําเนินงานอื่น  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ พ.ศ. 2561 –
 2565 ยุทธศาสตรที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 หน้า 26
 รายการที่ 11 (สอดคล้องกับยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิที่ 4 และ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่  2)  
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3. คาใช้จายในการจัดการจราจร (งานวิจัยจราจร ) จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร  ที่
ประชาชนได้รับประโยชนโดยตรง  เชน  การทาสี  ตี
เส้น  สัญญาณไฟจราจร  สามเหลี่ยมหยุดตรวจ  ฃป้าย
จราจร  กระบองไฟจราจร  กรวยจราจร แผงกั้นจราจร   แผง
พลาสติกใสน้ําเสาล้มลุกจราจรเสื้อจราจรยางชะลอความเร็ว
รถ เป็นต้นเป็นไปตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก  พ.ศ.2522
 ประกอบประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  กําหนดท้องถิ่นตาม
มาตรา  146 แหงพระราชบัญญัติจราจรทางบก  พ.ศ.2522 ตั้ง
จายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านการดําเนินงานอื่น   แผน
งานงบกลาง  งานงบกลาง 

เงินชวยพิเศษ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายในกรณีข้าราชการผู้รับบํานาญ พนักงานจ้างประจํา และ
ลูกจ้างชั่วคราวถึงแกความตาย  ให้จายเงินชวยพิเศษให้แกบุคลคล
ที่กําหนดไว้ตามกฎหมายและระเบียบ  ดวนที่สุด  ที่ กค 0406.5
/ว 287 ลงวันที่ 21 สิงหาคม  2552 โดเยเบิกจายตามพระราช
กฤษฎีกาการจายเงินเดือน  เงินป  บําเหน็จ  บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ประกอบ
ระเบียบวาด้วยการจายคาจ้างลูกจ้างของสวนราชการ พ.ศ.2526
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านการ
ดําเนินงานอื่น   แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 335,658 บาท

-เพื่อสงสมทบ  กบท. (คํานวณจากประมาณการรายรับ  ทุก
ประเภทตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจาย  ประจําป  2564
 ) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท 0808.2/ว
 3842  ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563  โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือ สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการท้องถิ่น กรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่   มท 0808.5/ ว 34  ลงวันที่ 30
 กันยายน  2562  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านการ
ดําเนินงานอื่น   แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  

วันที่พิมพ : 5/10/2563  11:15:35 หน้า : 7/7


