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ด้านงบกลาง (00400)     

  1.แผนงาน งบกลาง (00410) รวม 12,169,000 บาท 

    1.1) งานงบกลาง (00411) รวม 12,169,000 บาท 

   
ก. รายจ่ายงบกลาง (510000)  
    1.1  ประเภทรายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  (110300)   รวม   69,000   บาท  เพื่อ
จ่ายเป็นรายการดังต่อไปนี้ 

    (1) เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง  จ านวน 60,000  บาท             
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว   
                       - เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักประกันสังคม  พ.ศ. 2533  ในอัตราร้อยละ 5  ของค่าจ้าง
ที่องค์การบริหารส่วนต าบล  จะต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้าง   

    - เป็นไปตามมติ ก.อบต.จังหวัดล าปาง ครั้งที่ 10/2556 เรื่องประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจ้าง  (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3)  พ.ศ.2556   
 

    (2) เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของผู้ดูแลเด็ก  จ านวน 9,000 บาท                
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมพนักงานจ้าง ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลวอแก้ว  

 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักประกันสังคม พ.ศ. 2533  ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่
องค์การบริหารส่วนต าบล  จะต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้าง และตามมติ ก.อบต.จังหวัดล าปาง ครั้งที่ 10/2556 เรื่อง
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3) พ.ศ.2556  

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1875                        
ลงวันที่ 21 มิถุนายน  2561 

 
                 1.2  ประเภทเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (55110301)   จ านวน   3,000  บาท   เพ่ือจ่าย
เป็นค่าเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน ต าแหน่ง พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  ผู้ดูแลเด็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  
                 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน  (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561  

 
                 1.3  ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (110700)     จ านวน   8,500,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่า
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต าบลวอแก้ว จ านวน   1,072 คน  
                 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม  มาตรา   67(6) 
                 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  มาตรา 16 (10) 
                 - เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
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                 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0810.6/ว 2927  ลงวันที่  25 
กรกฎาคม  2562 เรื่องการซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป 
เงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการ
จัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 

       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม                  
หน้าที่  97  ล าดับที่ 1 ) 

 
                1.4  ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ (110800) จ านวน 2,976,000 บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยัง
ชีพคนพิการต าบลวอแก้ว  คนละ 800 บาทต่อเดือน จ านวน 310 คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การการจ่ายเบี้ยยังชีพให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559   

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม  มาตรา   67(6) 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  มาตรา 16 (10) 
                 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
                 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0810.6/ว 2927  ลงวันที่  25 
กรกฎาคม  2562 เรื่องการซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป 
เงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการ
จัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 
                 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม                  
หน้าที่  97  ล าดับที่ 2 ) 
 
               1.5  ประเภทเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ( 110900)  จ านวน  102,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์) ที่แพทย์รับรองและได้วินิจฉัยแล้ว                    
ซึ่งเป็นผู้ที่มคีุณสมบัติได้รับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการ
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  โดยได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  คนละ  500  
บาทต่อเดือน จ านวน  17 คน  
                 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548   
                 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0810.6/ว 2927  ลงวันที่  25 
กรกฎาคม  2562 เรื่องการซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป 
เงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการ
จัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 
                 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม                  
หน้าที่  97  ล าดับที่ 3 ) 
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                1.6  ประเภทเงินส ารองจ่าย  (111000)  จ านวน   300,000 บาท   เพ่ือจ่ายในกรณีจ าเป็นใน
การช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอัน  ได้แก่    อัคคีภัย  วาตภัย  อุทกภัย   ภัยแล้ง   ภาวะฝน
แล้ง  ฝนทิ้งช่วง  ฟ้าผ่า  ภัยจากลูกเห็บ  ภัยอันเกิดจากไฟป่า  อากาศหนาวจัดผิดปกติ และสาธารณภัยอ่ืน ๆ 
เป็นต้น 
                    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  มาตรา 67 (4) 
                   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  มาตรา 16 (29) 
                   -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
                   - เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน   
พ.ศ.  2556       
                    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย เงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
                       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
                  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม                  
หน้าที่  98  ล าดับที่ 5 )  

   1.7 ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน   (111100)   รวม 71,000 บาท   เพื่อจ่ายเป็นรายการ
ดังต่อไปนี้ 

                           (1)  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จ านวน   70,000   บาท     
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนสุขภาพ   
                       - เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ซึ่งคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้เห็นชอบให้ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น  ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ  40  ของจ านวนเงิน
ค่ารายหัวประชากรทั้งต าบล  
                      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537                  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  มาตรา 66 
                      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  มาตรา 16 (19) 
                      - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์
เพ่ือสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลด าเนินงาน  และบริการจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557  ลงวันที่  19  กุมภาพันธ์ 2557  
                     - เป็นไปตามประกาศส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง  แนวทางการรับเงิน             
การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงินและการจัดท าบัญชีเงินหรือหลักทรัพย์ในกองทุนหลักประกันสุขภาพ                            
ลงวันที่  26  ธันวาคม  2552   



 

 

131 

                      - เป็นไปตามหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2557 
                      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม                  
หน้าที่  97  ล าดับที่ 4 ) 

                        (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร  จ านวน   1,000   บาท    เพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัล  
เช่น  เงินรางวัล ผู้แจ้งความน าจับและเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ผู้จับ ตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก    
                        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลในคดีจับกุมผู้กระท าผิด
ตามกฎหมายจราจรทางบก  พ.ศ.  2535  ในอัตราเงินรางวัล  กรณีที่มีผู้แจ้งความน าจับ  ให้จ่ายเงินรางวัล
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้จับร้อยละ 17.5  และผู้แจ้งความน าจับร้อยละ 17.5 ของเงินค่าปรับ  กรณีที่ไม่มีผู้แจ้งความ
น าจับ  ให้จ่ายเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ผู้จับ  ร้อยละ  25  ของเงินค่าปรับ  ตลอดจนเงินรางวัลกรรมการสอบ
ต่าง ๆ  ในการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล  เป็นต้น                  
            
             1.8  ประเภทเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (กบท.) ( 120100)
จ านวน    148,000   บาท    เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น            
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบ าเหน็จ  บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2536                
ในอัตราร้อยละหนึ่ง  งบประมาณรายได้ที่น ามาค านวณ  ไม่รวมรายได้ประเภทพันธบัตร  เงินกู้  เงินที่มีผู้อุทิศ
ให้หรือเงินอุดหนุน 
                       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบ าเหน็จ  บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2536                 
                       - เป็นไปตามหนั งสือส านักงานกองทุนบ า เหน็จบ านาญข้าราชการส่ วนท้องถิ่น                           
ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม  2560 
                      - เป็น ไปตามหนั งสือส านักงานกองทุนบ า เหน็จบ านาญข้ าราชการส่ วนท้องถิ่ น                          
ที่ มท 0808.5/ว 30  ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 

 


