๑
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๒

เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2555

๓

เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2555

๔

เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2555

๕

เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2555

๖

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบ เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2555
ของเทศบาลตําบลเวียงคํา
อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี
หลักการ
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

ยอดรวม

29,927,300.- บาท

ยอดรวม

11,262,010.- บาท
10,572,010.- บาท
690,000.- บาท

แยกตามแผนงานไดดังนี้
1.) ดานบริหารทั่วไป
(1.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
(1.2) แผนงานรักษาความสงบ

2.) ดานบริหารชุมชน และสังคม
ยอดรวม
(2.1) แผนงานการศึกษา
(2.2) แผนงานสาธารณสุข
(2.3) แผนงานสังคมสงเคราะห
(2.4) แผนงานเคหะและชุมชน
(2.5) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
(2.6) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

13,821,116.- บาท
5,995,660.1,319,240.5,000.5,508,216.335,000.658,000.-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3.) ดานการเศรษฐกิจ
(3.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
(3.2) แผนงานเกษตร

ยอดรวม

214,400.214,400.-

บาท
บาท
บาท

4.) ดานการดําเนินงานอื่น
(4.1) แผนงานงบกลาง

ยอดรวม

4,629,774.4,629,774.-

บาท
บาท

เหตุผล
เพื่อใชในการดําเนินงานตามนโยบายของ นายกเทศมนตรีตํ าบลเวีย งคํา ที่ ไดว างแผนไวตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จึงเสนอเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเวียงคํา พิจารณาเห็นชอบตอไป
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๗

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของ เทศบาลตําบลเวียงคํา
อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี
โดยที่ เ ปน การสมควรตั้ง งบประมาณรายจา ยประมาณ พ.ศ. 2555 อาศัยอํ านาจ ตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติ
ขึ้นไวโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลเวียงคํา และโดยอนุมัติ ของผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
ดังตอไปนี้
ขอ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
ขอ 2 เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เปนตนไป
ขอ 3 งบประมาณรายจายประจํ า ปง บประมาณ พ.ศ. 2555 ใหตั้ ง จา ยเป นจํานวน รวมทั้ง สิ้ น
29,927,300.- บาท (ยี่สิบเกาลานเกาแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามรอยบาทถวน) โดยแยกรายละเอียดตาม
แผนงานไดดังนี้
ขอ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป
1.) ดานบริหารทั่วไป
(1.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
(1.2) แผนงานรักษาความสงบ

ยอดรวม

2.) ดานบริหารชุมชน และสังคม
ยอดรวม
(2.1) แผนงานการศึกษา
(2.2) แผนงานสาธารณสุข
(2.3) แผนงานสังคมสงเคราะห
(2.4) แผนงานเคหะและชุมชน
(2.5) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
(2.6) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

11,262,010.- บาท
10,572,010.- บาท
690,000.- บาท

13,821,116.- บาท
5,995,660.1,319,240.5,000.5,508,216.335,000.658,000.-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3.) ดานการเศรษฐกิจ
(3.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
(3.2) แผนงานเกษตร

ยอดรวม

214,400.214,400.-

บาท
บาท
บาท

4.) ดานการดําเนินงานอื่น
(4.1) แผนงานงบกลาง
(ทั้งนี้รายละเอียดปรากฏในสวนที่ 3)

ยอดรวม

4,629,774.4,629,774.-

บาท
บาท
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๘

ขอ 5 ใหนายกเทศมนตรีตําบลเวียงคํา ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหเปนไปตาม
ระเบียบเบิกจายเงินของกระทรวงมหาดไทย
ขอ 6 ใหนายกเทศมนตรีตําบลเวียงคํา มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตนิ ี้

(ลงนาม) …………………..………………
(นายสวัสกล ศรีโบราณฐิต)ิ
นายกเทศมนตรีตําบลเวียงคํา

เห็นชอบ

(

)
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
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๙

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
เทศบาลตําบลเวียงคํา
อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี
รวมทั้งสิ้น 29,927,300.- บาท แยกเปน
1) หมวดภาษีอากร รวม 351,350.- บาท แยกเปน
1.1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
1.2) ภาษีบํารุงทองที่
1.3 ) ภาษีปาย
1.4) อากรฆาสัตว

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

143,000.138,550.69,800.0.-

บาท
บาท
บาท
บาท

2) หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต รวม 24,300.- บาท แยกเปน
2.1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน
จํานวน
0.- บาท
2.2) คาปรับผูกระทําผิดกฎหมาย พรบ.จราจร
จํานวน
0.- บาท
2.3) คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดย
จํานวน
70.- บาท
เครื่องเสียง
2.4) คาใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตราย จํานวน
10,900.- บาท
2.5) คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
จํานวน
13,140.- บาท
2.6) คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
จํานวน
190.- บาท
3) หมวดรายไดจากทรัพยสิน รวม 180,900.- บาท แยกเปน
3.1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
จํานวน
4) หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด รวม 88,900.- บาท แยกเปน
4.1) คาขายแบบแปลน
จํานวน
4.2) รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
จํานวน
4.3) เงินอุดหนุน/ชดเชยที่สถานบันการแพทย
จํานวน
ฉุกเฉินแหงชาติจายใหแกหนวยปฏิบัติการฉุกเฉิน
5) หมวดภาษีจัดสรร รวม 15,358,050.- บาท แยกเปน
5.1) ภาษีมูลคาเพิ่ม ตาม พรบ. แผนฯ
จํานวน
5.2) ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9
จํานวน
5.3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ
จํานวน
5.4) ภาษีสุรา
จํานวน
5.5) ภาษีสรรพสามิต
จํานวน

180,900.-

บาท

81,500.7,400.0.-

บาท
บาท
บาท

5,944,100.2,740,920.52,860.1,425,600.3,861,100.-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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๑๐

5.6)
5.7)
5.8)
5.9)

คาภาคหลวงแร
คาภาคหลวงปโตเลี่ยม
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมที่ดิน
คาใบอนุญาตใชน้ําบาดาล

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

36,400.568,890.728,180.0.-

บาท
บาท
บาท
บาท

6) หมวดเงินอุดหนุน รวม 13,923,800.- บาท
6.1) เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 13,923,800.- บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวารายรับจริงที่ไดรับการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปประจําป 2554 ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
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๑๑

รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
เทศบาลตําบลเวียงคํา
รายจายตามแผนงาน
1.) ดานบริหารงานทั่วไป (00100)
1.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00100)
 วัตถุประสงค
1.
2.
3.
4.

เพื่อใหการบริหารกิจการทั่วไป ของเทศบาลตําบลเวียงคํามีประสิทธิภาพ
เพื่อใหการจัดเก็บขอมูลการวางแผน ของเทศบาลตําบลมีประสิทธิภาพ
เพื่อจายใหการจัดเก็บภาษี ของเทศบาลตําบลเวียงคํามีประสิทธิภาพ
เพื่อใหการจัดเก็บขอมูลการรายงานขอมูล ของเทศบาลตําบลเวียงคํามีประสิทธิภาพ

 งานที่ทํา

1.
2.
3.
4.
5.
6.

บริหารงานบุคคล
การจัดทํางบประมาณ
รวบรวมขอมูลเพื่อรายงาน
งานจัดเก็บภาษี
งานการวางแผนพัฒนา
งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย

 หนวยงาน (กอง/ฝาย/สวน) ที่รับผิดชอบ

1. สํานักปลัดเทศบาลตําบลเวียงคํา
2. กองคลัง

งบประมาณรวม
งบประมาณรวม

8,175,510.2,396,500.-

บาท
บาท

รวมทั้งสิ้นเปนเงิน

10,572,010.- บาท
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๑๒
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๑๓

รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
เทศบาลตําบลเวียงคํา
รายจายตามแผนงาน
1.) ดานบริหารงานทั่วไป (00100)
1.2) แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120)
 วัตถุประสงค

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิก อปพร.
2. เพือ่ ปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย
3. เพือ่ ใหการดําเนินการเกี่ยวกับการปองกันภัยฝายพลเรือนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
 งานที่ทํา

1. จัดฝกอบรมทบทวน อปพร.
2. จัดอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
 หนวยงาน (กอง/ฝาย/สวน) ที่รับผิดชอบ
1. สํานักปลัดเทศบาล
งบประมาณรวม

รวมทั้งสิ้นเปนเงิน

690,000.-

บาท

690,000.-

บาท
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๑๔

เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2555

๑๕

รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
เทศบาลตําบลเวียงคํา
รายจายตามแผนงาน
2.) ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)
2.1) แผนงานการศึกษา (00210)
 วัตถุประสงค

1. เพื่อใหเด็กกอนวัยเรียนไดรับการเตรียมความพรอมกอนเขาเรียน
2. เพือ่ ใหการบริหารงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพือ่ ใหการบริหารงานการศึกษาทั่วไปมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 งานที่ทํา

1.
2.
3.
4.
5.

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน
จัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน
จัดหาอาหารกลางวัน
สงเสริมการเรียนรูใหกับเด็กวัยประถมศึกษา
เพื่อใหการบริหารงานบุคคล ของเทศบาลตําบลเวียงคํามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 หนวยงาน (กอง/ฝาย/สวน) ที่รับผิดชอบ

1. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

งบประมาณรวม

5,995,660.-

บาท

รวมทั้งสิ้นเปนเงิน

5,995,660.-

บาท
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เทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

๑๗

รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
เทศบาลตําบลเวียงคํา
รายจายตามแผนงาน
2.) ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)
2.2) แผนงานสาธารณสุข (00220)
 วัตถุประสงค
1. เพื่อบริการเกี่ยวกับการสาธารณสุขเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพือ่ ลดการระบาดของโรคติดตอ
3. เพื่อใหบริการสาธารณสุขขั้นมูลฐาน
 งานที่ทํา

1.
2.
3.
4.

ฝกอบรมใหความรูวิธีการปองกันโรคระบาดและโรคติดตอ
สงเสริมใหประชาชนออกกําลังกาย
จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน
จัดซื้อน้ํายาเคมีปองกันโรคไขเลือดออกและวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา

 หนวยงาน (กอง/ฝาย/สวน) ที่รบั ผิดชอบ

1. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

งบประมาณรวม
รวมทั้งสิ้นเปนเงิน

1,319,240.- บาท
1,319,240.- บาท

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

๑๘

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

๑๙

รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
เทศบาลตําบลเวียงคํา
รายจายตามแผนงาน
2.) ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)
2.3) แผนงานสังคมสงเคราะห (00230)
 วัตถุประสงค

1. เพื่อใหการบริหารงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
 งานที่ทํา

1.
2.
3.
4.

การสงเคราะหผูสูงอายุ
งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
การสงเคราะหผูพิการ
การสงเคราะหผูปวยเอดส

 หนวยงาน (กอง/ฝาย/สวน) ที่รับผิดชอบ

1. สํานักปลัดเทศบาล

งบประมาณรวม
รวมทั้งสิ้นเปนเงิน

5,000.- บาท
5,000.-

บาท

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

๒๐

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

๒๑

รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
เทศบาลตําบลเวียงคํา
รายจายตามแผนงาน
2.) ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)
2.4) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
 วัตถุประสงค

1. เพื่อใหการบริหารงานบุคคล ของเทศบาลตําบลเวียงคํามีประสิทธิภาพ
2. เพือ่ ใหการจัดระบบสาธารณูปโภคเชน ไฟฟา ประปา ของเทศบาลตําบลเวียงคํามีประสิทธิภาพ
3. เพือ่ ใหการจัดระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลของเทศบาลตําบลเวียงคํา
มีประสิทธิภาพ
4. เพื่อใหการจัดระบบควบคุมบําบัดน้ําเสียรักษาความสะอาด คู คลอง รางระบายน้ํา
มีประสิทธิภาพ
 งานที่ทํา
4.
5.
6.
7.
8.

งานบริหารงานบุคคล
งานไฟฟาสาธารณะ
งานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งานรักษาความสะอาด คู คลอง รางระบายน้ํา
งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย

 หนวยงาน (กอง/ฝาย/สวน) ที่รับผิดชอบ

1. กองชาง

งบประมาณรวม

5,508,216.-

บาท

รวมทั้งสิ้นเปนเงิน

5,508,216.-

บาท

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

๒๒

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

๒๓

รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลตําบลเวียงคํา
รายจายตามแผนงาน
2.) ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)
2.5) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)
 วัตถุประสงค
1.
2.
3.
4.

เพื่อใหเยาวชนไดมีสุขภาพที่แข็งแรง
เปนการตอตานยาเสพติด
เพื่อใหเกิดการรวมคิด รวมทํา และแกไขปญหาชุมชนตําบล
เพื่อสงเสริมกิจกรรมใหความรูดานวิชาการชุมชนตําบล

 งานที่ทํา
1.
2.
3.
4.

ฝกอบรมเยาวชนประชาชนดานการใหความรูวิชาการ
งานการแกปญหาชุมชน เชน รณรงคตอตานยาเสพติด โรคเอดส
งานการตัง้ ประชาคมตําบลและหมูบาน
งานฝกอบรมลูกเสือชาวบานกอสรางลานกีฬาตอตานยาเสพติด

 หนวยงาน (กอง/ฝาย/สวน) ที่รับผิดชอบ

1. สํานักปลัดเทศบาล

งบประมาณ

335,000-

บาท

รวมทั้งสิ้นเปนเงิน

335,000.-

บาท

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

๒๔

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

๒๕

รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
เทศบาลตําบลเวียงคํา
รายจายตามแผนงาน
2.) ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)
2.6) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
 วัตถุประสงค

1.
2.
3.
4.

เพื่อสงเสริมสุขภาพอนามัยของชาวบาน
เพื่อสงเสริมงานศาสนา และวัฒนธรรมทองถิ่น
เพื่ออนุรักษวัฒนธรรม วิถีชีวิตและประเพณีทองถิ่น
เพื่อใหเกิดความรักสามัคคีในชุมชนตําบล

 งานที่ทํา

1. งานสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา
2. งานประเพณีทองถิ่น
3. งานปลูกจิตสํานึกชุมชน
 หนวยงาน (กอง/ฝาย/สวน) ที่รับผิดชอบ

1. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

งบประมาณรวม

638,000.-

บาท

2. สํานักปลัด

งบประมาณรวม

20,000.-

บาท

658,000.-

บาท

รวมทั้งสิ้นเปนเงิน

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

๒๖

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

๒๗

รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
เทศบาลตําบลเวียงคํา
รายจายตามแผนงาน
3.) ดานการเศรษฐกิจ (00300)
3. 1) แผนงานการเกษตร (00320)
 วัตถุประสงค

1.
2.
3.
4.

เพื่อแกไขปญหาผูที่ไมมีรายได
เพื่อแกไขปญหาไมมีอาชีพที่มั่นคง
เพื่อสงเสริมการทําการเกษตรในทองถิ่น
เพื่อใหการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลเวียงคํา
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 งานที่ทํา

1.
2.
3.
4.
5.

อุดหนุนกองทุนเมล็ดพันธุพืชใหกับเกษตรกรในเขตตําบล
ผลิตปุยอัดเม็ดชีวภาพ
สงเสริมการทําการเกษตรในเขตตําบล
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรใหกับเกษตรกรในเขตตําบล
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

 หนวยงาน (กอง/ฝาย) ที่รับผิดชอบ

1. สํานักปลัดเทศบาลตําบลเวียงคํา

งบประมาณรวม

214,400.-

บาท

รวมทั้งสิ้นเปนเงิน

214,400.-

บาท

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

๒๘

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

๒๙

รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลตําบลเวียงคํา
รายจายงบกลาง
4.) ดานการดําเนินการอื่น (00400)
4.1) แผนงานงบกลาง (00410)
วัตถุประสงค

1.
2.
3.
4.

เพื่อแกไขปญหากรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจําเปนเรงดวน
เพื่อแกไขปญหากรณีภัยธรรมชาติ
เพื่อสงใชรายจายตามขอผูกพัน เชน เงินสบทบกองทุน ก.บ.ข.
การบริหารงานสวัสดิ์การสังคมและสังคมสงเคราะห

งานที่ทํา

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

งานชวยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจําเปนเรงดวน
งานชวยเหลือกรณีเกิดภัยธรรมชาติตาง ๆ
งานชวยเหลือตามขอผูกพัน เชน เงินสบทบกองทุน ก.บ.ข.
การสงเคราะหเบี้ยผูสูงอายุ
การสงเคราะหเบี้ยผูพิการ
การสงเคราะหเบี้ยผูปวยเอดส
สมทบหลักประกันสุขภาพ

หนวยงาน (กอง/ฝาย) ที่รับผิดชอบ

1. สํานักปลัดเทศบาล

งบประมาณรวม

4,629,774.- บาท

รวมทั้งสิ้นเปนเงิน

4,629,774.- บาท

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

๓๐

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

๓๑

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลตําบลเวียงคํา อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี
รายจายจําแนกตามงบประมาณ

หนวยงาน สํานักปลัดเทศบาล
ตัง้ งบประมาณรายจายทั้งสิ้น 9,439,910.- บาท แยกเปน
ก. รายจายประจํา ตั้งจายทัง้ สิ้น 9,386,910.- บาท แยกเปน
1. หมวดรายจายเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว 3,086,040.- บาท
1.1) ประเภทเงินเดือนผูบริหาร (00111) ตั้งไว 985,200.- บาท แยกเปน
(1) ประเภทเงินเดือนนายกเทศมนตรี ตั้งไว 276,000.- บาท
- เพื่อจายเปนเงินเดือน นายกเทศมนตรี จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 23,000.- บาท
เปนเงิน 276,000.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
(2) ประเภทเงินเดือนรองนายกเทศมนตรี ตั้งไว 303,600.- บาท
- เพื่อจายเปนเงินเดือน รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 12,650.- บาท จํานวน 2 คน ๆ ละ
12 เดือน เปนเงิน 303,600.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
(3) ประเภทเงินเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี ตั้งไว 96,600.- บาท
- เพื่อจายเปนเงินเดือน เลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 8,050.- บาท
เปนเงิน 96,600.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
(4) ประเภทเงินเดือนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งไว 69,000.- บาท
- เพื่อจายเปนเงิน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,750.- บาท
เปนเงิน 69,000.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
(5) ประเภทเงินประจําตําแหนงผูบริหาร ตั้งไว 120,000.- บาท
1. เงินประจําตําแหนง นายกเทศมนตรี ตั้งไว 48,000.- บาท
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

๓๒

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง นายกเทศมนตรี จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 4,000.- บาท
เปนเงิน 48,000.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
2. เงินประจําตําแหนง รองนายกเทศมนตรี ตั้งไว 72,000.- บาท
- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน ๆ ละ 12 เดือน ๆ ละ
3,000.- บาท เปนเงิน 72,000.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
(6) ประเภทคาตอบแทนพิเศษผูบริหาร ตั้งไว 120,000.- บาท
1. เงินคาตอบแทนพิเศษ นายกเทศมนตรี ตั้งไว 48,000.- บาท
- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 4,000.- บาท
เปนเงิน 48,000.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
2. เงินคาตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี ตั้งไว 72,000.- บาท
- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน ๆ ละ 12 เดือน ๆ ละ
3,000.- บาท เปนเงิน 72,000.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
1.2) ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล (5102) ตั้งไว 1,896,960.- บาท
(1) เงินเดือนพนักงานเทศบาลตําบล (5102) ตั้งไว 1,896,960.- บาท
- เพื่อจายเปนเงินดือนพนักงานเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 12 อัตรา ประกอบดวย
1. ปลัดเทศบาล
จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว 242,640.-บาท
2. รองปลัดเทศบาล
จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว 175,920.-บาท
3. หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว 175,920.-บาท
4. เจาพนักงานปองกันฯ
จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว 262,560.-บาท
5. เจาหนาที่วิเคราะหฯ
จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว 150,360.-บาท
6. นักวิชาการเกษตร
จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว 146,880.- บาท
7. นักพัฒนาชุมชน
จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว 116,880.-บาท
8. บุคลากร
จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว 116,880.-บาท
9. เจาพนักงานทะเบียน
จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว 114,480.-บาท
10. เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว 112,080.-บาท
11. เจาพนักงานธุรการ
จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว 112,080.-บาท
12. นิติกร
จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว 146,880.-บาท
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(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
1.3) ประเภทเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งไว 60,000.- บาท
(1) ประเภทเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งไว 60,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล กรณีที่ไดรับการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนเกินกวา 1 ขั้น หรือกรณีมีการปรับปรุงเงินเดือนตามคุณวุฒพิ นักงานเทศบาล หรือกรณีอื่น
ๆตามระเบียบ
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
1.4) ประเภทเงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาล (5105) ตั้งไว 42,000.- บาท
(1) เงินประจําตําแหนงปลัดเทศบาล (5105) ตั้งไว 42,000.- บาท
- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงปลัดเทศบาล จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 3,500.- บาท เปน
เงิน 42,000.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
1.5) ประเภทเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล (5122)ตั้งไว101,880.- บาท
- เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล ดังนี้
1. เจาหนาที่วิเคราะห ฯ จํานวน 1 อัตรา
เปนเงิน 960.- บาท
2. นักวิชาการเกษตร
จํานวน 1 อัตรา
เปนเงิน 10,920.- บาท
3. นักพัฒนาชุมชน
จํานวน 1 อัตรา
เปนเงิน 18,000.- บาท
4. บุคลากร
จํานวน 1 อัตรา
เปนเงิน 18,000.- บาท
5. จพง.ทะเบียน
จํานวน 1 อัตรา
เปนเงิน 18,000.- บาท
6. จพง.ธุรการ
จํานวน 1 อัตรา
เปนเงิน 18,000.- บาท
7. จนท.บริหารงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
เปนเงิน 18,000.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
2. หมวดรายจายคาจางชั่วคราว ตั้งไว 1,387,200.- บาท
2.1) ประเภทคาจางพนักงานจาง (5131) ตั้งไว 1,033,680.- บาท
(1) คาจางผูชวยเจาหนาหนาที่บันทึกขอมูล ตั้งไว 85,440.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจางผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล จํานวน 1 อัตรา เปนเงิน 85,440.- บาท
(2) คาจางผูชวยเจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งไว 73,080.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจาง ผูชวยเจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา เปนเงิน
73,080.- บาท
(3) คาจางผูชวยเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ตั้งไว 97,560.- บาท
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- เพื่อจายเปนคาจางผูชวยเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา เปนเงิน
97,560.- บาท
(4) คาจางผูชวยนักพัฒนาชุมชน ตั้งไว 70,320.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจางผูชวยนักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา เปนเงิน 70,320.- บาท
(5) คาจางผูชวยบุคลากร ตั้งไว 95,280.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจางผูชวยบุคลากร
จํานวน 1 อัตรา เปนเงิน 95,280.- บาท
(6) คาจางนักการภารโรง ตั้งไว 60,960.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจางนักการภารโรง
จํานวน 1 อัตรา เปนเงิน 60,960.- บาท
(7) คาจางพนักงานขับรถยนต ตัง้ ไว 71,640.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจางพนักงานขับรถยนต
จํานวน 1 อัตรา เปนเงิน 71,640.- บาท
(8) คาจางพนักงานขับรถยนต ตั้งไว 71,640.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจางพนักงานขับรถยนต (ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา เปนเงิน 71,640.- บาท
(9) คาจางพนักงานขับรถยนต ตั้งไว 70,320.- บาท
- เพื่อ จายเปนคาจ างพนั ก งานขับ รถยนต ( น้ํ าอเนกประสงค ) จํา นวน 1 อัต รา เปนเงิ น
70,320.- บาท
(10) คาจางยาม ตั้งไว 60,960.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจางยาม จํานวน 1 อัตรา เปนเงิน 60,960.- บาท
(11) คาจางพนักงานดับเพลิง ตั้งไว 207,360.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจางพนักงานดับเพลิง(ทักษะ) จํานวน 3 อัตรา เปนเงิน 207,360.- บาท
(12) คาจางผูชวยเจาหนาที่ทะเบียน ตั้งไว 69,120.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจางผูชวยเจาหนาที่ทะเบียน จํานวน 1 อัตรา เปนเงิน 69,120.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
2.2) ประเภทเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว พนักงานจาง ตั้งไว 353,520.- บาท
(1) เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ผูชวยเจาหนาหนาที่บันทึกขอมูล ตั้งไว 18,000.- บาท
- เพื่อจายเปน เงินเพิ่ม คาครองชีพชั่วคราว ผูชวยเจา หนาที่บันทึก ขอมูล จํานวน 1 อัตรา
เปนเงิน 18,000.- บาท
(2) เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ผช.จนท.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งไว 29,280.- บาท
- เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราว ผูชวยเจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1
อัตรา เปนเงิน 29,280.- บาท
(3) เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวผูชวยเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ตั้งไว 18,000.- บาท
- เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราว ผูชวยเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1
อัตรา เปนเงิน 18,000.- บาท
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(4) เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวผูชวยนักพัฒนาชุมชน ตั้งไว 29,280.- บาท
- เพื่ อ จ า ยเป น เงิ น ค า ครองชี พชั่ ว คราว ผู ช ว ยนั ก พั ฒ นาชุ ม ชน จํ า นวน 1 อั ต รา เป น เงิ น
29,280.- บาท
(5) เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวผูชวยบุคลากร ตั้งไว 18,000.- บาท
- เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราว ผูชวยบุคลากร จํานวน 1 อัตรา เปนเงิน 18,000.- บาท
(6) เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว นักการภารโรง ตั้งไว 18,000.- บาท
- เพื่อจ ายเปน เงิน เพิ่ม คา ครองชีพ ชั่ว คราว นัก การภารโรง จํา นวน 1 อัตรา เปน เงิ น
18,000.- บาท
(7) เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว พนักงานขับรถยนต ตั้งไว 29,280.- บาท
- เพื่อจายเปน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว พนักงานขับรถยนตน้ําอเนกประสงค จํานวน 1
อัตรา เปนเงิน 29,280.- บาท
(8) เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว พนักงานขับรถยนต ตั้งไว 29,280.- บาท
- เพื่อจายเปน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว พนักงานขับรถยนต (สวนกลาง) จํานวน 1 อัตรา เปน
เงิน 29,280.- บาท
(9) เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว พนักงานขับรถยนต ตั้งไว 29,280.- บาท
- เพื่อจายเปน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว พนักงานขับรถยนต (กูชีพ) จํานวน 1 อัตรา เปนเงิน
29,280.- บาท
(10) เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ยาม ตั้งไว 18,000.- บาท
- เพื่อจายเปน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ยาม จํานวน 1 อัตรา เปนเงิน 18,000.- บาท
(11) เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว พนักงานดับเพลิง ตั้งไว 87,840.- บาท
- เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราว พนักงานดับเพลิง จํานวน 3 อัตรา
เปนเงิน 87,840.- บาท
(12) เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวผูชวยเจาหนาที่ทะเบียน ตั้งไว 29,280.- บาท
- เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราวผูชวยเจาหนาที่ทะเบียน จํานวน 1 อัตรา เปนเงิน 29,280.บาท
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
3. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ตั้งไว 4,428,670.- บาท
ประเภทคาตอบแทน (5201) ตั้งไว 1,936,670.- บาท
(3.1) ประเภทเงินเดือนสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งไว 1,242,000.- บาท
- เพื่อจายเปนเงินเดือน สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10 คน ๆ ละ12 เดือน ๆ ละ 8,050.- บาท
เปนเงิน 966,200.- บาท
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- เพื่อจายเปนเงินเดือน ประธานสภาเทศบาล จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 12,650.- บาท
เปนเงิน 151,800.- บาท
- เพื่อจายเปนเงินเดือน รองประธานสภาเทศบาล จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 10,350.- บาท เปน
เงิน 124,200.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
3.2) ประเภทคาเบี้ยประชุม (5204) ตั้งไว 15,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุม ใหแก คณะกรรมการตางๆ ที่เ ทศบาลจัดตั้งขึ้นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย และผูมีสิทธิตามระเบียบฯ
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
3.3) ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล (5208) ตั้งไว 80,000.- บาท
- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารัก ษาพยาบาล ของพนักงานเทศบาล พนัก งานจาง ผูบริหาร
และผูที่มีสิทธิตามระเบียบฯ
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
3.4) ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก เทศบาลตําบลเวียงคํา (5203)
ตั้งไว 39,400.- บาท
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(ตามหนัง สือ ที่ มท.0808.2/ว.
3795)และคณะกรรมการศูนยบริการ และถายทอดเทคโนโลยีประจําตําบลเวียงคํา คณะกรรมการตางๆ ที่
เทศบาลจัดตั้งขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนตอ เทศบาล
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
3.5) ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (5207) ตั้งไว 21,600.- บาท
- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล และผูที่มีสิทธิตามระเบียบฯ
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
3.6) ประเภทคาเชาบาน (5206) ตั้งไว 108,600.- บาท
- เพื่อจายเปนคาเชาบาน ของพนักงานเทศบาล และผูมีสิทธิตามระเบียบ ฯ
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
3.7) ประเภทคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 20,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาล และผูมีสิทธิ
ตามระเบียบ ฯ
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
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3.8)

ประเภทคาตอบแทนพิเศษ(โบนัส) พนักงานเทศบาล ตั้งไว 410,070.- บาท
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษ(โบนัส) ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง และผูที่มีสิทธิตาม

ระเบียบฯ
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
ประเภทคาใชสอย (5250) ตั้งไว 2,065,000.- บาท
3.9) ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรอง/พิธีการ (5253) ตั้งไว 1,420,000.- บาท
(1) คารับรอง ตั้งไว 80,000.- บาท แยกเปน
1.1) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว 50,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคล คณะบุคคล เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ที่ไปนิเทศงาน
ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใชจายที่
เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองรวมทั่งคาบริการ และคาใชจายอื่น ที่จําเปนตองจายเกี่ยวกับการรับรอง
1.2) คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเทศบาล
ตําบลเวียงคํา ตั้งไว 30,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาเลี้ ยงรับ รองในการประชุม สภาเทศบาลตําบลเวียงคํา คณะกรรมการหรื อ
คณะอนุ ก รรมการที่ เ ทศบาลตํ า บลเวี ย งคํ า แต ง ตั้ ง ตามกฎหมาย หรื อ ระเบี ย บ หนั ง สื อ สั่ ง การของ
กระทรวงมหาดไทย ตลอดจนผูเขารวมประชุม และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของซึ่งเขารวมประชุม
(ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
(2) คาใชจายในการรณรงคกิจกรรมตาง ๆ ตั้งไว 50,000.- บาท
- เพื่อจายเปนการรณรงคกิจกรรมตาง ๆ เชน กิจกรรมรณรงคการตอตานยาเสพติดกิจกรรม
เทศกาลปใหม เทศกาลวันสงกรานต และประเพณีกิจกรรมตางๆของทางเทศบาลฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็ง(00252) อยูใ นแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 74 ขอ 3)
(3) คาฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ตั้งไว 150,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาฝกอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ของทศบาลตําบล
เวียงคํา
(ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานปองกันภัยฝายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย (00121) อยูใ นแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 79 ขอ 4)
(4) คาจัดทําโครงการปองกันและกําจัดศัตรูพืช ตั้งไว 100,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดทําโครงการปองกันและกําจัดศัตรูพืชในพื้นที่เทศบาลตําบลเวียงคํา
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(ตั้ง จายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานสง เสริมการเกษตร (00321) อยูใน
แผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 71 ขอ 26)
(5) คาจัดทําโครงการเทศบาลสัญจร ตั้งไว 50,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดทําโครงการเทศบาลสัญจร ออกใหบริการประชาชน
(ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งชุมชน (00252) อยูในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 107 ขอ 4)
(6) คาจัดทําโครงการสงเสริมการประกอบอาชีพ และการดําเนินชีวิตแบบพอเพียง ตั้งไว 100,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดทําโครงการสงเสริมการประกอบอาชีพ และการดําเนินชีวิตแบบพอเพียง ใหกับ
ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลเวียงคํา
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานสง เสริมการเกษตร (00321) อยูใน
แผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 69 ขอ 9 )
(7) คาจัดทําโครงการหนวยกูชีพ – กูภัยเทศบาลตําบลเวียงคํา ตั้งไว 440,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดทําโครงการหนวยกูชีพ-กูภัยเทศบาลตําบลเวียงคํา
(ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานปองกันภัยฝายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย (00121) อยูใ นแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 79 ขอ 8)
(8) คาจัดทําโครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ ตั้งไว 100,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดทําโครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ
เชน เทศกาลปใหม เทศกาลสงกรานต งานพิธีสําคัญตางๆ ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานปองกันภัยฝายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย (00121) อยูใ นแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 80 ขอ 8)
(9) คาจัดทําโครงการฝกอบรม/สัมมนา และทัศนะศึกษา ตั้งไว 200,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาฝกอบรมสัมมนาและทัศนะศึกษาดูงานภายในประเทศและตางประเทศของ สมาชิก
สภาเทศบาล ,คณะผูบริหาร พนักงานเทศบาลและพนักงานจางเทศบาล
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ( 00250) งานสงเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งของชุมชน (00252) ปรากฏในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 107 ขอที่ 1 สอดคลองกับยุทธศาสตร
การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ยุทธศาสตรที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต)
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(10) คาจัดทําโครงการวันผูสูงอายุ”ลูกหลานรวมใจรดน้ําขอพร” ตั้งไว 150,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดทําโครงการวันผูสูงอายุ”ลูกหลานรวมใจรดน้ําขอพร”ในชวงเทศกาลวัน
สงกรานต
(ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ( 00260) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00261) ปรากฏในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 102 ขอที่ 1 สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ยุทธศาสตรที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต)
3.10) ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (5251) ตั้งไว 265,000.- บาท
(1) คาวารสารและสิ่งพิมพ ตั้งไว 30,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาวารสารหนังสือพิมพรายวัน หรือเอกสารทางวิชาการอื่น ๆ
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) อยูในแผนพัฒนา
ตําบล 3 ป หนาที่ 100 ขอ 5)
(2) คาธรรมเนียม คาลงทะเบียน ตั้งไว 100,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตาง ๆ ของสมาชิก สภาเทศบาลคณะผูบ ริห าร
พนักงานเทศบาล พนักงานจางเทศบาลและผูที่มีสิทธิตามระเบียบฯ หรือ หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
กําหนด
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) อยูในแผนพัฒนา
ตําบล 3 ป หนาที่ 108 ขอ 5)
(3) คาจางเหมาบริการ ตั้งไว 50,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคลธรรมดา หรือบริษัท หางหุนสวนตาง ๆ เพื่อจัดทํางานใหกับ
เทศบาลตําบลเวียงคํา เชน คาจางเหมาในการซักฟอกทําความสะอาดผามาน หรือเปนคาจาง นักเรียน
นักศึกษา ทํางานชวงปดภาคเรียน เปนตน
(ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) )
(4) คาโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 80,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพรขาวสาร และกิจกรรมของเทศบาลตําบลเวียงคํา เชน
กิจกรรมดีเดนของเทศบาลตําบลเวียงคํา และคาวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธการเลือกตั้ง ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) )
(5) คาลางอัดภาพ ตัง้ ไว 5,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาลางอัดภาพในกิจการตางๆของเทศบาล
(ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
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3.11) ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน (5252) ตั้งไว 150,000.- บาท
(1) คาบํารุงรักษาซอมแซมวัสดุครุภัณฑ ตั้งไว 150,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมวัสดุครุภัณฑ และทรัพยสิน ที่อยูในความรับผิดชอบ เชน
พัดลม วีดีโอ กลองถายรูป โตะ เกาอี้ แอร รถยนต รถจักรยานยนต คอมพิวเตอร เครื่องทําน้ําเย็น น้ํา
รอน ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) )
3.12) ประเภทคาใชจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น (5254) ตั้งไว
230,000.- บาท
(1) คาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ตั้งไว 100,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี
(ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) )
(2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว 80,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และตามที่ระเบียบ ฯ กําหนด
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) )
(3) คาจัดเก็บขอมูลและบันทึกขอมูล ความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ตั้งไว 50,000.- บาท
- เพื่อจายเปนค าจัดเก็บ ขอมูล ความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) และคาบันทึกขอมูลความจําเปน
พื้นฐาน (จปฐ.) ของเทศบาลตําบลเวียงคํา
(ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) อยูในแผนพัฒนา
ตําบล 3 ป หนาที่ 76 ขอที่ 5)
วัสดุ (5270) ตั้งไว 427,000.- บาท แยกเปน
3.13) ประเภทวัสดุสํานักงาน (5271) ตั้งไว 100,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ํายาลบคําผิด ปากกา
เนนขอความ เครื่องใชสํานักงานที่จําเปนในการปฏิบัติราชการตาง ๆ ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) อยูในแผนพัฒนา
ตําบล 3 ป หนา 107 ขอที่ 3)
3.14) ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร (5282) ตั้งไว 80,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ คอมพิวเตอร เชน ดิส ตเก็ต เมา คียบอรด ตลั บหมึก
และ อื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ
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(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) อยูในแผนพัฒนา
ตําบล 3 ป หนา 107 ขอที่ 3)
3.15) ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว (5273) ตั้งไว 5,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัส ดุง านบ านงานครัว เชนน้ํายาลางจาน ถวย,ชาม,แกว ไมก วาด
ผงซักฟอก ถวยกาแฟ แปรง จานรองแกว ผาปูโตะ น้ําดื่ม และอื่น ๆ ฯลฯ
(ตั้ง จ ายจากเงินรายได ปรากฏในแผนบริห ารงานทั่วไป (00110) งานบริห ารทั่ว ไป (00111) อยูใ น
แผนพัฒนาตําบล 3 ป หนา 107 ขอที่ 3)
3.16) ประเภทคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (5275) ตั้งไว 150,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น สําหรับยานพาหนะ เชน น้ํามันดีเซล
น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) อยูในแผนพัฒนา
ตําบล 3 ป หนา 107 ขอที่ 3)
3.17) ประเภทคาวัสดุพาหนะและขนสง (5453) ตั้งไว 50,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ ยานพาหนะและขนสง เชนแบตเตอรี่ ยาง หัวเทียน สายไมล
หมอน้ํารถยนต ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) อยูในแผนพัฒนา
ตําบล 3 ป หนา 107 ขอที่ 3)
3.18) ประเภทคาวัสดุกอสราง ตั้งไว 10,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ ,สี,แปรงทาสี,ปูนซีเมนต,ปูนขาว,ทราย,ตะปู,
เหล็กเสน,ทอน้ําและอุปกรณประปา ฯลฯ
(ตั้ง จ ายจากเงินรายได ปรากฏในแผนบริห ารงานทั่วไป (00110) งานบริห ารทั่ว ไป (00111) อยูใ น
แผนพัฒนาตําบล 3 ป หนา 107 ขอที่ 3)
3.19) ประเภทคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว 20,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาวิทยุ เชน ฟวส,หลอดวิทยุ ทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ,สายไฟ
,หลอดไฟ ,สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ,เครื่องรับโทรทัศน,จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
(ตั้ง จ ายจากเงินรายได ปรากฏในแผนบริห ารงานทั่วไป (00110) งานบริห ารทั่ว ไป (00111) อยูใ น
แผนพัฒนาตําบล 3 ป หนา 107 ขอที่ 3)
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3.20) ประเภทคาวัสดุอื่นๆ ตั้งไว 12,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เชน น้ํายาเดิบเพลิงเคมี ฯลฯ
(ตั้ง จ ายจากเงินรายได ปรากฏในแผนบริห ารงานทั่วไป (00110) งานบริห ารทั่ว ไป (00111) อยูใ น
แผนพัฒนาตําบล 3 ป หนา 107 ขอที่ 3)
4. หมวดรายจายสาธารณูปโภค (5300) ตั้งไว 315,000.- บาท แยกเปน
4.1) ประเภทคาไฟฟา ตั้งไว 200,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาที่ใชประจําอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลเวียงคํา หรือ สถานที่
อาคารในความรับผิดชอบของ เทศบาลตําบลเวียงคํา
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) )
4.2) ประเภทคาไปรษณีย ตั้งไว 5,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาไปรษณีย ที่ใชในราชการ เทศบาลตําบลเวียงคํา
(ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) )
4.3) ประเภทคาบริการอินเตอรเน็ตตําบล ตั้งไว 95,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาบริการอินเตอรเน็ต ที่ใชในราชการของเทศบาล
(ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) )
4.4) ประเภทคาโทรศัพท ตั้งไว 15,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาโทรศัพท ที่ใชในราชการของเทศบาล
(ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) )
5. หมวดรายจายเงินอุดหนุน ตั้งไว 160,000.- บาท แยกเปน
5.1)ประเภทเงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน
135,000.- บาท

ตั้งไว

(1) อุดหนุนโครงการกิจการเหลากาชาด จังหวัดอุดรธานี ตั้งไว 20,000.- บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแก เหลากาชาดจัง หวัดอุดรธานี ในการดําเนินกิจ กรรมอันเปน
สาธารณประโยชน
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งชุมชน (00252) อยูใ นแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 78 ขอ 5)
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(2) อุดหนุนศูนยชวยเหลือผูติดเชื้อ H.I.V. อําเภอกุมภวาป ตั้งไว 5,000.- บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกศูนยชวยเหลือผูติดเชื้อ H.I.V. อําเภอกุมภวาป ในการดําเนิน
กิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
(00232) อยูใ นแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 107 ขอ 21)
(3) อุดหนุนโครงการฝกอบรมใหความรูสรางเครือขายการเฝาระวังและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่
อําเภอกุมภวาป ตั้งไว 30,000.- บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน ใหแก ที่ทําการปกครองอําเภอกุมภวาป ในการดําเนิน
กิจการโครงการฝกอบรมใหความรูสรางเครือขายการเฝาระวังและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งชุมชน (00252) อยูในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนา 81 ขอ 4)
(4) อุดหนุนโครงการฝกอบรมใหความรูการปฏิ บัติการตามกฎหมาย ในการจัดระเบียบสังคม แก
หนวยงานสถาบันการศึกษา ผูประกอบการและผูนําหมูบาน/ชุมชน อําเภอกุมภวาป ตั้งไว 5,000.- บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแก ที่ทําการปกครองอําเภอกุมภวาป เพื่อดําเนินกิจการ
โครงการฝ ก อบรมให ค วามรู ก ารปฏิ บั ติ ก ารตามกฎหมาย ในการจั ด ระเบี ย บสั ง คม แก ห น ว ยงาน
สถาบันการศึกษา ผูประกอบการและผูนําหมูบาน/ชุมชน อําเภอกุมภวาป
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งชุมชน (00252) อยูในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนา 76 ขอ 8)
(5) อุดหนุนโครงการฝกอบรมปองกันอุบัติเหตุทางถนน อําเภอกุมภวาป ตั้งไว 5,000.- บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน ใหแกที่ทําการปกครองอําเภอกุม ภวาป ในการดําเนิน
กิจการโครงการฝกอบรมปองกันอุบัติเหตุทางถนน อําเภอกุมภวาป
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งชุมชน (00252) อยูในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนา 79 ขอ 5)
(6) อุดหนุนกิจการโครงการฝกอบรมคายเยาวชน คุณธรรมนําไทย ตั้งไว 20,000.- บาท
- เพื่อจายเปน เงินอุดหนุน ให แกที่ทําการปกครองอําเภอกุ ม ภวาป ในการดําเนิน กิจ การ
โครงการฝกอบรมคายเยาวชน คุณธรรมนําไทย อําเภอกุมภวาป
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรม
ทองถิ่น (00263) อยูในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนา 76 ขอ 7)
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(7) อุดหนุนโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดอุดรธานี ตั้งไว 50,000.- บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกจังหวัดอุดรธานี ในการดําเนินกิจการโครงการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดอุดรธานี
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งชุมชน (00252) อยูในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนา 80 ขอ 3)
5.2)อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ตั้งไว 25,000.- บาท
(1) อุดหนุนโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่นและราชการสวน
ทองถิ่น ตั้งไว 25,000.- บาท
- เพื่อจายเป นเงินอุดหนุ น ใหแกองคก ารบริห ารสวนตําบลสีออ ในการดําเนิ น
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่นและราชการสวนทองถิ่น
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งชุมชน (00252) อยูใ นแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 76 ขอ 3)
6. หมวดรายจายรายจายอื่นๆ ตั้งไว 10,000.- บาท
6.1 ประเภทคาจางที่ปรึกษาซึ่งไมเกี่ยวกับครุภัณฑหรือที่ดินและสิ่งกอสรางหรือไมไดมาซึ่งครุภัณฑ หรือ
สิ่งกอสราง ตั้งไว 10,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจางสํารวจความพึงพอใจ ในการใหบริการประชาชน หรือคาจางที่ปรึกษาซึ่งไม
เกี่ยวกับครุภัณฑหรือที่ดินและสิ่งกอสรางหรือไมไดมาซึ่งครุภัณฑ หรือสิ่งกอสราง เทศบาลตําบลเวียงคํา
(ตั้ง จายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป(00111)อยูใน
แผนพัฒนาตําบล 3 ป หนา 76 ขอ 3)
ข. รายจายเพื่อการลงทุน ตั้งไว 53,000.- บาท
1. หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว 53,000.- บาท
หมวดครุภัณฑ ตั้งไว 36,000.- บาท
1.1) ประเภทครุภัณฑสํานักงาน (5451) ตั้งไว 36,000.- บาท
(1) จัดซื้อตูเ หล็กเก็บเอกสาร ตั้งไว 7,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก 2 บานเลื่อนขนาดความยาวไมนอยกวา 120 ซม.จํานวน 2 หลัง
(จัดซื้อตามราคาตามทองถิ่นโดยประหยัด)
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(2) จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ตั้งไว 4,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเ หล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก .จํานวน 1 หลัง (จัดซื้อตามราคาตามทองถิ่นโดย
ประหยัด)
(3) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ตั้งไว 25,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับ อากาศ ชนิดตั้ง พื้น /ชนิดแขวน (มีร ะบบฟอกอากาศ)
ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 25,000.- บาท (จัดซื้อตามราคาตามทองถิ่นโดยประหยัด)
1.2 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งไว 17,000.- บาท
(1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ตั้งไว 17,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน ขนาดจอไมนอยกวา 18 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.4 GHz หรือดีกวาจํานวน
1 หนวย
2) มีสวนควบคุมการแสดงผลที่มีหนวยความจําไมนอยกวา 128 MB
3) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 2 GB
4) มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB
หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา 30 GB จํานวน 1 หนวย
5) มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
6) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
7) มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 18 นิ้วจํานวน
1 หนวย(จัดซื้อตามเกณฑราคากลางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร พ.ศ.2554)
(ตั้ง จายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานบริห ารงานทั่วไป (00110) งานบริห ารทั่วไป (00111) อยูใน
แผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 107 ขอที่ 3)
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลตําบลเวียงคํา อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี
รายจายจําแนกตามงบประมาณ

หนวยงาน กองคลัง
ตั้งงบประมาณรายจายรวมทั้งสิ้น 2,396,500.- บาท แยกเปน
ก. รายจายประจํา
ตั้งไว 2,373,100.- บาท
1) หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา (100) ตัง้ ไว 1,204,600.- บาท
1.1) ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล (102)
ตั้งไว 1,059,360.- บาท
- เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล จํานวน 8 อัตรา รายละเอียดดังนี้
1) ผูอํานวยการกองคลัง
จํานวน 1 อัตรา
ตั้งไว 260,520.- บาท
2) นักวิชาการเงินและบัญชี
จํานวน 1 อัตรา
ตั้งไว 165,240.- บาท
3) นักวิชาการพัสดุ
จํานวน 1 อัตรา
ตั้งไว 100,080.- บาท
4) เจาพนักงานพัสดุ
จํานวน 1 อัตรา
ตั้งไว 150,360.- บาท
5) เจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
ตั้งไว 116,880.- บาท
6) เจาพนักงานจัดเก็บรายได
จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว 112,080.- บาท
7) เจาพนักงานธุรการ
จํานวน 1 อัตรา
ตั้งไว 81,600.- บาท
8) เจาหนาที่พัสดุ
จํานวน 1 อัตรา
ตั้งไว 72,600.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
1.2) ประเภทเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งไว 25,000.- บาท
1) ประเภทเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งไว 25,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาเงินปรั บปรุงเงินเดือนพนัก งานเทศบาล กองคลัง กรณีที่ไดรับ การเลื่อนขั้น
เงินเดือนเกินกวา 1 ขั้น หรือกรณีมีการปรับปรุงเงินเดือนตามคุณวุฒิพนักงานเทศบาล ตําบลหรือกรณีอื่น ๆ
ตามระเบียบ
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
1.3) ประเภทเงินคาครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล (103) ตั้งไว 120,240.- บาท
- เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล จํานวน 7 อัตรา รายละเอียดดังนี้
1) นักวิชาการเงินและบัญชี
จํานวน 1 อัตรา
ตั้งไว 18,000.- บาท
2) นักวิชาการพัสดุ
จํานวน 1 อัตรา
ตั้งไว 18,000.- บาท
3) เจาพนักงานพัสดุ
จํานวน 1 อัตรา
ตั้งไว
960.- บาท
4) เจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
ตั้งไว 18,000.- บาท
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5) เจาพนักงานจัดเก็บรายได
จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว 18,000.- บาท
6) เจาพนักงานธุรการ
จํานวน 1 อัตรา
ตั้งไว 18,000.- บาท
7) เจาหนาที่พัสดุ
จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว 29,280.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
2) หมวดคาจางชั่วคราว (130) ตั้งไว
322,080.บาท
2.1) ประเภทคาจางพนักงานจาง (131) ตั้งไว 256,800.บาท
- เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจาง จํานวน 3 อัตรา รายละเอียดดังตอไปนี้
1) ผช.นวก.การเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
ตั้งไว 97,560.- บาท
2) ผช.จนท.การเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
ตั้งไว 88,920.- บาท
3) ผช.จนท.จัดเก็บรายได
จํานวน 1 อัตรา
ตั้งไว 70,320.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
2.2) ประเภทคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง (131)
ตั้งไว 65,280.- บาท
- เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง จํานวน 3 อัตรา รายละเอียดดังตอไปนี้
1) ผช.นวก.การเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
ตั้งไว 18,000.- บาท
2) ผช.จนท.การเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
ตั้งไว 18,000.- บาท
3) ผช.จนท.จัดเก็บรายได
จํานวน 1 อัตรา
ตั้งไว 29,280.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
3) หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ตั้งไว 824,420.- บาท
3.1) หมวดคาตอบแทน (200) ตั้งไว 519,420.- บาท
3.1.1) ประเภทคาเชาบาน (206) ตั้งไว 82,800.- บาท
- เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล และผูมีสิทธิตามระเบียบฯ
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
3.1.2) ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (207) ตั้งไว 20,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และผูที่มีสิทธตาม
ระเบียบฯ
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
3.1.3) ประเภทเงินคารักษาพยาบาล (208) ตั้งไว 50,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาลและผูมีสิทธิตามระเบียบฯ
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
3.1.4) ประเภทคาปฏิบัติการนอกเวลาราชการ ตั้งไว 20,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาปฏิบัติการนอกเวลาราชการ สําหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง
เทศบาล
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
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3.1.6) ประเภทคาตอบแทนพิเศษ (โบนัส) พนักงานเทศบาล ตั้งไว 346,620.- บาท
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษ (โบนัส) ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
3.2) หมวด คาใชสอย (250)
ตั้งไว 215,000.บาท
3.2.1) ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (251) ตั้งไว 85,000.- บาท
(1) คาธรรมเนียม ลงทะเบียน ตั้งไว 50,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม คาลงทะเบียน ในการฝกอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและผู
มีสิทธิตามระเบียบฯ
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) อยูในแผนพัฒนา
ตําบล 3 ป หนาที่ 108 ขอ 5)
(2) คาโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 30,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพรขาวสารตางๆและกิจกรรมของเทศบาลตําบลเวียงคํา เชน
ปายประชาสัมพันธการชําระภาษีประจําป คาโฆษณาประชาสัมพันธการชําระภาษี ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
(3) คาลางอัดภาพ ตั้งไว 5,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาลางอัดภาพในกิจการกองคลัง
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
3.2.2) ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน (252) ตั้งไว 30,000.-บาท
- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมวัสดุครุภัณฑ ที่เปนทรัพยสินในความรับผิดชอบกองคลัง
เชน พัดลม วีดีโอ กลองถายรูป โตะ เกาอี้ แอร คอมพิวเตอร ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
3.2.3) ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (253) ตั้งไว 50,000.- บาท
(1) โครงการอบรมใหความรูเกีย่ วกับภาษีทองถิ่น ตั้งไว 50,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาในการจัดทําโครงการฝกอบรมใหความรู เกี่ยวกับภาษีทองถิ่น ตางๆ เชน
ภาษีปาย ภาษีโรงเรือน ภาษีบํารุงทองที่ และอื่นๆ
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) อยูใน
แผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 76 ขอ 3)
3.2.4) ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (254)
ตั้งไว 50,000.- บาท
(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว 50,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนของ
พนักงานเทศบาลและผูมีสิทธิตามระเบียบฯ
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(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)อยูในแผนพัฒนาตําบล
3 ป หนาที่ 107 ขอที่ 3) )
3.3) หมวดคาวัสดุ (270) ตั้งไว 90,000.บาท
3.3.1) ประเภทคาวัสดุสํานักงาน (271) ตั้งไว 40,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานกองคลัง เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
3.3.2) ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร (282) ตั้งไว 40,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ คอมพิวเตอร เชน ดิส ตเก็ต เมา คียบอรด ตลับหมึก
และ อื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) อยูในแผนพัฒนา
ตําบล 3 ป หนาที่ 107 ขอที่ 3)
3.3.3) ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 10,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน น้ํายาลางจาน ถวย, ชาม,แกว,ไมกวาด,ผง
ซักฟอง,ถวยกาแฟ,แปรง,จานรองแกว,ผาปูโตะ,น้ําดื่ม และอื่นๆ ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) อยูในแผนพัฒนา
ตําบล 3 ป หนาที่ 107 ขอที่ 3)
4) หมวดคาสาธารณูปโภค (300) ตั้งไว
22,000.- บาท
4.1) ประเภทคาไปรษณีย ตั้งไว 10,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาไปรษณีย ที่ใชในราชการของเทศบาล
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
4.2) ประเภทคาโทรศัพท ตั้งไว 12,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาโทรศัพทที่ใชในราชการเทศบาล
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
5) หมวดเงินอุดหนุน ไมไดตั้งไว
ข. รายจายเพื่อการลงทุน ตั้งไว 23,400.- บาท
1. หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว 23,400.- บาท
หมวดครุภัณฑ ตั้งไว 23,400.- บาท
1.1) ประเภทครุภัณฑสํานักงาน (5451) ตั้งไว 10,500.- บาท
(1) จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ตั้งไว 10,500.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก 2 บานเลื่อนขนาดความยาวไมนอยกวา 120 ซม.จํานวน 1 หลัง
(จัดซื้อตามราคาตามทองถิ่นโดยประหยัด)
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(ตั้ง จายจากเงินอุดหนุนปรากฏในแผนงานบริห ารงานทั่วไป (00110) งานบริห ารทั่วไป (00111) อยูใ น
แผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 107 ขอที่ 3
1.2 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งไว 12,900.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Color Laser ความละเอียดไมนอยกวา 960 x 600DPI,A4,16
MB,Black 12 ppm,color 8 ppm,usb 2.0,windows 98/2000/xp(จัดซื้อตามราคาทองถิ่นโดยประหยัด)
(ตั้ง จายจากเงินอุดหนุนปรากฏในแผนงานบริห ารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) อยูใน
แผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 107 ขอที่ 3
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
เทศบาลตําบลเวียงคํา อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี
รายจายจําแนกตามงบประมาณ
หนวยงาน กองชาง
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น 5,508,216.- บาท แยกเปน
ก. รายจายประจํา ตั้งไว 2,621,404.- บาท แยกเปน
1. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว

579,960.- บาท แยกเปน

1.1) ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล (5102) ตั้งไว 540,840.- บาท
- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล กองชาง จํานวน 3 อัตรา ประกอบดวย
(1) ผูอํานวนการกองชาง จํานวน 1 อัตรา
(2) นายชางโยธา
จํานวน 1 อัตรา
(3) จพง.ธุรการ
จํานวน 1 อัตรา

ตั้งจายไว 266,040.-บาท
ตั้งจายไว 140,400.-บาท
ตั้งจายไว 134,400.-บาท

(ตั้ง จายจากเงินรายไดป รากฏในแผนงานเคหะชุม ชน (00240) งานบริห ารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุม ชน
(00241))
1.2) ประเภทเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งไว 15,000.- บาท
1) ประเภทเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งไว 15,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล กรณีที่ไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนเกิน
กวา 1 ขั้น หรือกรณีมีการปรับปรุงเงินเดือนตามคุณวุฒิพนักงานเทศบาล หรือกรณีอื่น ๆตามระเบียบ
1.3) ประเภทเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล (5103) ตั้งจายไว 24,120.- บาท
- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล จํานวน 2 อัตรา ประกอบดวย
(1) ตําแหนงนายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา
เปนเงิน 9,000.- บาท
(2) ตําแหนงจพง.ธุรการ จํานวน 1 อัตรา
เปนเงิน 15,120.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานเคหะชุม ชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน
(00241))
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2. หมวดคาจางชั่วคราว (5130) ตั้งไว 302,520.- บาท แยกเปน
2.1) ประเภทคาจางพนักงานจาง (5131) ตั้งไว 226,080.- บาท
- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงาน จํานวน 3 อัตรา ประกอบดวย
(1) ตําแหนงผูชวยชางโยธา
จํานวน 1 อัตรา เปนเงิน 85,440.- บาท
(2) ตําแหนงผูชวยชางไฟฟา
จํานวน 1 อัตรา เปนเงิน 70,320.- บาท
(3) ตําแหนงพนักงานขับรถเครนกระเชาไฟฟา จํานวน 1 อัตรา เปนเงิน 70,320.- บาท
(ตั้ง จายจากรายไดป รากฏในแผนงานเคหะชุม ชน (00240) งานบริห ารทั่ วไปเกี่ย วกับ เคหะและชุม ชน
(00241))
2.2) ประเภทเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง (5122) ตั้งไว 76,440.- บาท
- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง จํานวน 3 อัตรา ประกอบดวย
(1) ตําแหนงผูชวยชางโยธา
เปนเงิน 17,880.- บาท
(2) ตําแหนงผูชวยชางไฟฟา
เปนเงิน 29,280.- บาท
(3) ตําแหนงพนักงานขับรถเครนกระเชาไฟฟา เปนเงิน 29,280.- บาท
(ตั้งจายจากรายไดปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะแลชุมชน (00241))
3. หมวดคาตอบแทนใชสอย และวัสดุ ตั้งไว รวม 1,043,130.- บาท แยกเปน
คาตอบแทน (5200) ตั้งไว 251,730.- บาท แยกเปน
3.1) ประเภทคารักษาพยาบาล (5208) ตั้งไว 20,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล และผูมีสิทธิตามระเบียบ ฯ
(ตั้ง จายจากเงินรายไดป รากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบริห ารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุม ชน
(00241))
3.2) ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (5207) ตั้งไว 20,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และผูมีสิทธิตามระเบียบ ฯ
(ตั้ง จายจากเงินรายไดป รากฏในแผนงานเคหะชุม ชน (00240) งานบริห ารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุม ชน
(00241)
3.3) ประเภทคาเชาบาน (5206) ตั้งไว 10,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล และผูมีสิทธิตามระเบียบ ฯ
(ตั้ง จายจากเงินรายไดป รากฏในแผนงานเคหะชุม ชน (00240) งานบริห ารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุม ชน
(00241))
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3.4) ประเภทคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 10,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาล และผูมีสิทธิตาม
ระเบียบ ฯ
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
3.5) ประเภทคาตอบแทนพิเศษ (โบนัส) พนักงานเทศบาล ตั้งไว 191,730.- บาท
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษ (โบนัส) ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
คาใชสอย (5250) ตั้งไว 215,000.- บาท แยกเปน
3.6) ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ (5254) ตั้ง
ไว 20,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก คาพาหนะ และคาใชจาย
อื่น ๆ ที่จําเปนของพนักงานเทศบาล และผูมีสิทธิตามระเบียบ ฯ
(ตั้ง จายจากเงินรายไดป รากฏในแผนงานเคหะชุม ชน (00240) งานบริห ารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุม ชน
(00241))
3.7) ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน (5252) ตั้งไว 150,000.- บาท
(1) คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ ตั้งไว 150,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑและทรัพยสินหรือซอมแซมวัสดุครุภัณฑและทรัพยสินในความ
รับผิดชอบของเทศบาล
(ตั้ง จายจากเงิ นรายได ป รากฏในแผนงานเคหะชุม ชน (00240) งานบริห ารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุม ชน
(00241) อยูใ นแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 107 ขอ 3)
3.8) ประเภทรายจายเพื่อใหมาซึ่งบริการ (5251) ตั้งไว 45,000.- บาท
(1) คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน ตั้งไว 30,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนในการฝกอบรมสัมมนาพนักงานเทศบาลและผูมีสิทธิ
ตามระเบียบฯ
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(00241) อยูใ นแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 108 ขอ 5)
(2) คาลางอัดภาพ ตั้งไว 15,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาลางอัดภาพโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ของกองชาง
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(ตั้ง จายจากเงินรายไดป รากฏในแผนงานเคหะชุม ชน (00240) งานบริห ารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุม ชน
(00241) อยูในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 108 ขอ 5)
คาวัสดุ (2570) ตั้งไว 576,400.- บาท แยกเปน
3.9) ประเภทวัสดุสํานักงาน (5271) ตั้งไว 30,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายไดป รากฏในแผนงานเคหะชุม ชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุม ชน
(00241) อยูในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 107 ขอ 3)
3.10) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 20,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ คอมพิวเตอร เชน ดิสตเก็ต เมา คียบอรด ตลับหมึก
และ อื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ
(ตั้ง จายจากเงินรายไดป รากฏในแผนงานเคหะชุม ชน (00240) งานบริห ารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(00241) อยูในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 107 ขอ 3)
3.11) ประเภทคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ (5272) ตั้งไว 100,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟาวิทยุ เชน หลอดไฟ สายไฟ บัลลารด สตารทเตอร ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนปรากฏในแผนงานเคหะชุม ชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน
(00241) อยูในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 107 ขอ 3)
3.12) ประเภทคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (5275) ตั้งไว 376,400.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับยานพาหนะ และคาน้ํามันใน
การ ดําเนินโครงการพัฒนาแหลงน้ําสาธารณะหนองคําไผ บานคําไผ หมูที่ 7 ตําบลเวียงคํา ตามขอตกลง
ระหวางเทศบาลตําบลเวียงคําและองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนและเงินรายไดปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน (00241) อยูในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 107 ขอ 3)
3.14) ประเภทคาวัสดุกอสราง ตั้งไว 50,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ ,สี,แปรงทาสี,ปูนซีเมนต,ปูนขาว,ทราย,ตะปู,
เหล็กเสน,ทอน้ําและอุปกณประปา ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนปรากฏในแผนงานเคหะชุม ชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน
(00241) อยูในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 107 ขอ 3)
4. หมวดคาสาธารณูปโภค ไมไดตั้งไว
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5. หมวดเงินอุดหนุน (5400) ตั้งไว 695,794.- บาท แยกเปน
5.1)ประเภทเงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน
695,794.- บาท

ตั้งไว

1. ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง ตั้งไว 417,019.- บาท
1.1) โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลตําบลเวียงคํา จํานวน 18 หมูบาน รวม
ตั้งไว 417,019.- บาท
- เพื่อจายเปนคาขยายเขตไฟฟาแสงสวางประจําหมูบาน จํานวน 18 หมูบาน ตั้งไว 417,019.บาท (ตองไดรับหนังสือแจงคาใชจายในการขยายเขตไฟฟาฯ จากการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอกุมภวาป กอนการดําเนินการ)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานไฟฟาและถนน (00242) อยูในแผนพัฒนา
ตําบล 3 ป หนาที่ 81 ขอ 1)
2. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําบานนาแบก หมูที่ 1 ตําบลเวียงคํา อําเภอกุภวาป จังหวัดอุดรธานี ตั้งไว
96,600.- บาท
- เพื่อจายเปนคาขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา บานนาแบก หมูที่ 1 เปนเงิน 96,600.- บาท (หนังสือแจง
คาใชจายในการขยายเปดไฟฟาฯ จากการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอกุมภวาป กอนการดําเนินการ)
3. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําบานคําไผ หมูที่ 7 ตําบลเวียงคํา อําเภอกุม ภวาป จังหวัดอุดรธานี ตั้งไว
37,800.- บาท
- เพื่อจายเปนคาขยายเขตไฟฟาแรงต่ําบานคําไผ หมูที่ 7 เปนเงิน 37,800.-บาท
(หนั ง สื อ แจ ง คา ใชจ า ยในการขยายเขตไฟฟ า ฯ จากการไฟฟ า สว นภูมิ ภ าคอํ าเภอกุม ภวาป ก อนการ
ดําเนินการ)
4. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําบานคําเลา หมูที่ 10 ตําบลเวียงคํา อําเภอกุมวาป จังหวัดอุดรธานี ตั้งไว
48,300.- บาท
- เพื่อจายเปนคาขยายเขตไฟฟาแรงต่ําบานคําเลา หมูที่ 10 เปนเงิน 48,300.-บาท
(หนังสือแจงคาใชจายในการขยายเขตไฟฟาฯ จากการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอกุมภวาป กอนการดําเนินการ)
5. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําบานโปงคอม หมูที่ 15 ตําบลเวียงคํา อําเภอกุมวาป จังหวัดอุ ดรธานี ตั้งไว
96,075.- บาท
- เพื่อจายเปนคาขยายเขตไฟฟาแรงต่ําบานโปงคอม หมูที่ 15 จํานวน 2 จุด เปนเงิน 96,075.-บาท
(หนังสือแจงคาใชจายในการขยายเขตไฟฟาฯ จากการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอกุมภวาป กอนการดําเนินการ)
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(ตั้ ง จ ายจากเงิน อุด หนุ นปรากฏในแผนงานเคหะชุม ชน (00240) งานไฟฟา และถนน (00242) อยูใ น
แผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 81 ขอ 2)
ข. รายจายเพื่อการลงทุน ตั้งไว 2,886,812.- บาท แยกเปน
1. หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว 2,886,812.- บาท แยกเปน
คาครุภัณฑ ตั้งไว 159,176.- บาท แยกเปน
1.1) ประเภทครุภัณฑสํานักงาน ตั้งจายไว 14,000.- บาท
(1) จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ตั้งไว 14,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก 2 บานเลื่อนขนาดความยาว 120 ซม.จํานวน 4 หลัง (จัดซื้อตาม
ราคาตามทองถิ่นโดยประหยัด)
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(00241)อยูในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 107 ขอ 3)

1.2)

ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว ตั้งไว 100,000.-บาท

(1) โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ําเพื่อติดตั้งกับระบบประปาหมูบานนาแบกนอย หมูที่ 14 ตั้งไว
25,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องกรองน้ําเพื่อติดตั้งกับระบบประปาหมูบานนาแบกนอย หมูที่ 14 ตําบล
เวียงคํา อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี เนื่องจากระบบประปาหมูบานนาแบกนอยเกิดการชํารุดใชงาน
ไมไดเปนเหตุใหราษฏรในหมูบานไดรับความเดือนรอน เพื่อใหราษฎรไดใชน้ําที่สะอาดและปลอดภัย ทาง
เทศบาลตําบลเวียงคํา จึงจัดซื้อเครื่องกรองน้ําที่มีมาตรฐานไดติดตั้งกับระบบประปาหมูบาน
(ตั้งจายจากเงิน อุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานไฟฟาและถนน (00242) อยูใ น
แผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 81 ขอ 3)

1.3)

ประเภทครุภัณฑการเกษตร ตั้งไว 45,176.- บาท
(1) โครงการจัดซื้อมอเตอรระบบประปากรมอนามัยบานทามวง หมูที่ 3 ตั้งไว 45,176.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อมอเตอรระบบประปากรมอนามัยบานทามวง หมูที่ 3 ตําบลเวียงคํา อําเภอ
กุมภวาป จังหวัดอุดรธานี โดยจัดซื้อมอเตอรสูบน้ําขนาด 3 แรงมา จํานวน 4 ตัว
(ตั้งจายจากเงิน อุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานไฟฟาและถนน (00242) อยูใ น
แผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 83 ขอ 13)

คาที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว 2,727,636.- บาท แยกเปน
1.4) ประเภทถนน ตั้งไว 2,221,676.- บาท
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1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบานทาหนองเทา หมูที่ 2 ตั้งไว 140,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบานทาหนองเทา หมูที่ 2 ตําบลเวียงคํา
อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 0+056 กิโลเมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 280 ตารางเมตร พรอมเสริมลูกรังไหลทางเฉลี่ยขางละ 0.00
- 0.50 เมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการขนาด 0.80 x 1.20 เมตร จํานวน 1 ปาย (ตามแบบ
แปลนแผนผังเทศบาลตําบลเวียงคํา)
(ตั้งจายจากเงิน อุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานไฟฟาและถนน (00242) อยูใ น
แผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 87 ขอ 6)

2. โครงการกอสรางคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบานบานทาม วง หมูที่ 3 ตั้งไว 14,288.- บาท
- เพื่อจายเปนคากอสรางคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบานบานทามวง หมูที่ 3 ตําบลเวียง
คํา อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี ขนาดผิวจราจรกวาง 1.00 เมตร ระยะทาง 0+055 กิโลเมตร หนา
0.10 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 55 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลตําบลเวียงคํา)
(ตั้งจายจากเงิน อุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานไฟฟาและถนน (00242) อยูใ น
แผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 87 ขอ 10)

3. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบานเวียงคํา หมูที่ 4 ตั้งไว 100,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบานเวียงคํา หมูที่ 4 ตําบล
เวียงคํา อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 0 + 040 กิโลเมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 200 ตารางเมตร พรอมเสริมลูกรังไหลทางเฉลี่ยขางละ
0.00 - 0.50 เมตร (ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลตําบลเวียงคํา)
(ตั้งจายจากเงิน อุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานไฟฟาและถนน (00242) อยูใ น
แผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 88 ขอ 14)

4. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบานสวนมอน หมูที่ 5 ตั้งไว 85,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมูบานสวนมอน หมูที่ 5 ตําบลเวียงคํา
อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 0+034 กิโลเมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 170 ตารางเมตร พรอมเสริมลูกรังไหลทางเฉลี่ยขางละ 0.00 0.50 เมตร (ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลตําบลเวียงคํา)
(ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานไฟฟาและถนน (00242) อยูใ น
แผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 89 ขอ 17)
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5. โครงการกอสรางถนนลูกรังบุกเบิกใหมสายบานหินฮาว หมูที่ 6 – บานโนนงาม หมูที่ 16 ลาด
ยางทางเขาบานคําเลา หมูที่ 10 ตั้งไว 604,162.- บาท
- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลูกรังบุกเบิกใหมสายบานหินฮาว หมูที่ 6 – บานโนนงาม หมู
ที่ 16 ลาดยางทางเขาบานคําเลา หมูที่ 10ตําบลเวียงคํา อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี โดยขุดบุกเบิก
ขยายทางใหกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 4+000 กิโลเมตร ใหเปนรูปถนนปริมาณพื้นที่ 20,000 ตาราง
เมตร เสริมดินยกระดับเปนบางตอนปริมาตรดินถม 3,500 ลบ.ม. พรอมลงทอ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด ø
0.40x 1.00 เมตร จํานวน 2 แหง จํานวน 6 ทอน รวม 12 ทอน และลงทอ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด ø
1.00x 1.00 เมตร จํานวน 3 แถวๆละ 7 ทอน รวม 21 ทอนพรอมวัสดุยาแนวและเทคอนกรีตรองทอ
ปริมาตร 2.50 ลบ.ม. เสริมลูกรังผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 4+000 กิโลเมตร ปริมาตรลูกรัง
3,257 ลบ.ม.หนา 0.15 เมตร พรอมเกรดเกลี่ยบดอัดผิวจราจรใหเรียบตลอดสาย ติดตั้ง ปายโครงการ
ประชาสัมพันธโครงการขนาด 0.80 x 1.20 เมตร จํานวน 1 ปาย (ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลตําบล
เวียงคํา )
(ตั้งจายจากเงิน อุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานไฟฟาและถนน (00242) อยูใ น
แผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 90 ขอ 22)

6. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบานโนนเห็น หมูที่ 8 ตั้งไว 267,500.- บาท
- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบานโนนเห็น หมูที่ 8 ตําบลเวียง
คํา อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 0+107 กิโลเมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 535 ตารางเมตร พรอมเสริมลูกรังไหลทางเฉลี่ยขางละ 0.00 0.50 เมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการขนาด 0.80 x 1.20 เมตร จํานวน 1 ปาย (ตามแบบแปลน
แผนผังเทศบาลตําบลเวียงคํา)
(ตั้งจายจากเงิน อุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานไฟฟาและถนน (00242) อยูใ น
แผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 91 ขอ 30)

7. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมูบานโนนสมบูรณ หมูที่ 9 ตั้งไว 37,440.- บาท
- เพื่อจายเปนคาปรับ ปรุงถนนลูกรังภายในหมูบานโนนสมบูรณ หมูที่ 9 ตําบลเวียงคํา
อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี ขนาดผิวจราจร กวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 0+500 กิโลเมตร โดย
เสริมลูกรังปริมาตร 360 ลบ.ม. พรอมเกรดเกลี่ยตกแตงผิวจราจรใหเรียบรอยตลอดสาย (ตามแบบแปลน
แผนผังเทศบาลตําบลเวียงคํา)
(ตั้งจายจากเงิน อุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานไฟฟาและถนน (00242) อยูใ น
แผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 92 ขอ 35)
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8.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบานโนนสมบูรณ หมูที่ 9 ตั้งไว 100,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบานโนนสมบูรณ หมูที่ 9
ตําบลเวียงคํา อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 0+040
กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 200 ตารางเมตร พรอมเสริมลูกรังไหล
ทางเฉี่ยขางละ 0.00 - 0.50 เมตร (ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลตําบลเวียงคํา)
(ตั้งจายจากเงิน อุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานไฟฟาและถนน (00242) อยูใ น
แผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 92 ขอ 34)

9. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายบานวังชัย หมูที่ 11 ตั้งไว 111,816.- บาท
- เพื่อจายเปนคาปรั บ ปรุง ซอมแซมถนนลู ก รัง สายบานวัง ชัย หมูที่ 11 ตําบลเวียงคํ า
อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 1+250 กิโลเมตร โดยเสริมลูกรังผิว
จราจรปริมาตรลูกรัง 1,013 ลบ.ม. พรอมซอมทอ คสล. เดิมที่ชํารุดขนาด ø 1.00 x 1.00 เมตรจํานวน 2 แถว
จํานวน 12 ทอน โดยรื้อออก เทคอนกรีตรองทอแลวเรียงทอ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด ø 1.00 x 1.00 เมตร
จํานวน 12 ทอน พรอมวัส ดุยาแนว และรื้อทอเกาออกขนาด ø 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 7 ทอน เท
คอนกรีตรองทอ/เรียงทอ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด ø 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 1 แถว 5 ทอน เพิ่มทอใหม
ขนาด ø 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 2 ทอน รวมเปน 7 ทอน พรอมวัสดุยาแนวใหเรียบรอยพรอมเกรดเกลี่ย
ตกแตงผิวจราจรใหเรียบตลอดสาย (ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลตําบลเวียงคํา)
(ตั้งจายจากเงิน อุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานไฟฟาและถนน (00242) อยูใ น
แผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 92 ขอ 37)

10. โครงการบุก เบิกกอสรางถนนลูก รัง สายบ านทามวงนอย หมูที่ 12 ตั้งไว 110,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาบุกเบิกกอสรางถนนลูกรังสายบานทามวงนอย หมูที่ 12 ตําบลเวียงคํา
อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 0+700 กิโลเมตร โดยการ
ขุดเกลี่ยตกแตงผิวจราจรพื้นที่ 3+500ตารางเมตร เสริมดินปรับระดับปริมาตรลูกรัง 875 ลบ.ม. พรอม
เกรดเกลี่ยตกแตงบดอัดผิวจราจรใหเรียบตลอดสาย พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการขนาด 0.80 x
1.20 เมตร จํานวน 1 ปาย (ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลตําบลเวียงคํา)
(ตั้งจายจากเงิน อุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานไฟฟาและถนน (00242) อยูใ น
แผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 93 ขอ 41)

11. โครงการก อ สร า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ภายในหมู บ า นสวนมอนใต หมู ที่ 13 ตั้ ง ไว
155,190.- บาท
- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม เหล็ ก ภายในหมูบานสวนมอนใต หมูที่ 13
ตําบลเวียงคํา อําเภอกุมภวาป จังหวั ดอุดรธานี ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 0+625
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กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 312.50 ตารางเมตร พรอมเสริมลูกรังไหลทาง
เฉลี่ยขางละ 0.00 - 0.50 เมตร พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการขนาด 0.80 x 1.20 เมตร จํานวน
1 ปาย (ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลตําบลเวียงคํา)
(ตั้งจายจากเงิน อุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานไฟฟาและถนน (00242) อยูใ น
แผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 93 ขอ 46)

12. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบานโนนงาม หมูที่ 16 ตั้งไว 125,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบานโนนงาม หมูที่ 16 ตําบล
เวียงคํา อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 0+050 กิโลเมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 250 ตารางเมตร พรอมเสริมลูกรังไหลทางเฉลี่ยขางละ
0.00 - 0.50 เมตร ติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการขนาด 0.80 x 1.20 เมตร จํานวน 1 ปาย (ตาม
แบบแปลนแผนผังเทศบาลตําบลเวียงคํา )
(ตั้งจายจากเงิน อุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานไฟฟาและถนน (00242) อยูใ น
แผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 95 ขอ 52)

13. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบานนาแบก หมูที่ 17 ตั้งไว 134,400.- บาท
- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบานนาแบก หมูที่ 17 ตําบล
เวียงคํา อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 0+070 กิโลเมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 280 ตารางเมตร พรอมเสริมลูกรังไหลทางเฉลี่ยขางละ
0.00 - 0.50 เมตร พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการขนาด 0.80 x 1.20 เมตร จํานวน 1 ปาย
(ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลตําบลเวียงคํา)
(ตั้งจายจากเงิน อุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะชุม ชน (00240) งานไฟฟาและถนน (00242) อยูใ น
แผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 96 ขอ 55)

14.
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมูบานทาหนองเทา หมูที่ 18 ตั้ง ไว
236,880.- บาท
- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบานทาหนองเทา หมูที่ 18
ตําบลเวียงคํา อําเภอกุมภวาป จัง หวัดอุดรธานี สายที่ 1 ขนาดผิวจราจรกวาง 2.50 เมตร ระยะทาง
0+072 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 108 ตารางเมตร สายที่ 2 ขนาดผิว
จราจรกวาง 3.00 เมตร ระยะทาง 0+180 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา
324 ตารางเมตร พรอมเสริมลูกรังไหลทางเฉลี่ยขางละ 0.00 - 0.50 เมตร ทั้ง 2 สาย พรอมติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธโครงการขนาด 0.80 x 1.20 เมตร จํานวน 1 ปาย (ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลตําบล
เวียงคํา)
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(ตั้งจายจากเงิน อุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานไฟฟาและถนน (00242) อยูใ น
แผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 96 ขอ 59)
1.3 ) ประเภทรางระบายน้ํา ตั้งไว 150,960.- บาท
1. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา บานนาแบก หมูที่ 1 ตั้งไว 150,960.- บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ํา บานนาแบก หมูที่ 1 ตําบลเวียงคํา อําเภอกุมภวาป
จังหวัดอุดรธานี จุดที่ 1 ขนาดกวาง 0.60 เมตร ลึก 0.58 เมตร ยาว 0+024 กิโลเมตร จุดที่ 2
รางระบายน้ํา ขนาดกวาง 0.60 เมตร ลึก 0.58 เมตร ยาว 0.050 เมตร พรอมติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธโครงการขนาด 0.80 x 1.20 เมตร จํานวน 1 ปาย (ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลตําบล
เวียงคํา) (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานไฟฟาและถนน (00242) อยูใน
แผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 86 ขอ 1)
1.4) ประเภทประปา ตั้งไว 25,000.- บาท
(1) โครงการขยายเขตทอน้ํา พีวีซี ภายในหมูบานนาแบกนอย หมูที่ 14 ตั้งไว 25,000.- บาท
-เพื่อจายเปนคาขยายเขตทอน้ํา พีวีซี ภายในหมูบานนาแบกนอย หมูที่ 14 ตําบลเวียงคํา อําเภอกุม
ภวาป จังหวัดอุดรธานี ขนาด ø 2” พีวีซี ชั้น 8.5 พรอมขอตอและกาวประสานทอระยะทาง 0+400
กิโลเมตร (ตามแบบแผนผังเทศบาลตําบลเวีงคํา)
(ตั้งจายจากเงิน อุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะชุม ชน (00240) งานไฟฟาและถนน (00242) อยูใ น
แผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 83 ขอ 12)

1.5) ประเภทอาคาร ตั้งไว 330,000.- บาท
1. โครงการปรับปรุงหองน้ําเทศบาลตําบลเวียงคํา ตั้งไว 130,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงหองน้ําเทศบาลตําบลเวียงคํา ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร
สูง 2.60 เมตร พื้นที่ใชสอย 40 ตารางเมตร(ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลตําบลเวียงคํา)
(ตั้งจายจากเงิน อุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะชุม ชน (00240) งานไฟฟาและถนน (00242) อยูใ น
แผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 83 ขอ 15)

2. โครงการปรับปรุงพื้นทีศ่ ูนยใหบริการประชาชนตําบลเวียงคํา หมูที่ 8 ตั้งไว 200,000.- บาท
-เพื่อจายเปนคาปรับปรุงพื้นที่ศูนยใหบริการประชาชนตําบลเวียงคํา หมูที่ 8 ตําบลเวียงคํา อําเภอ
กุมภวาป จังหวัดอุดรธานี โดยถมดินปรับระดับ ปริมาตรดินถม 2,778 ลบ.ม. เพื่อเตรียมสถานที่กอสราง
ปอมตํารวจตําบลเวียงคํา (ตามแผนผังเทศบาลตําบลเวียงคํา)
(ตั้งจายจากเงิน อุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะชุม ชน (00240) งานไฟฟาและถนน (00242) อยูใ น
แผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 85 ขอ 24)
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลตําบลเวียงคํา อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี
รายจายจําแนกตามงบประมาณ

หนวยงาน กองการศึกษา
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น
6,633,660.- บาท แยกเปน
ก. รายจายประจํา ตั้งไว 6,609,660.- บาท
1. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว 163,080.- บาท แยกเปน
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล (5102) ตั้งไว 154,080.-บาท
-เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตําแหนงนักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
เปนเงิน 154,080.-บาท
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนการศึกษา ( 00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา
(00211)
1.2 ประเภทเงินปรับปรุงเงินเดือน (5103) ตั้งไว 9,000.- บาท
-เพื่อจายเปนเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตําแหนงนักวิชาการศึกษา
จํานวน 1 อัตรา เปนเงิน 9,000.- บาท
(ตัง้ จายจากเงินรายไดปรากฏในแผนการศึกษา ( 00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(00211)
2. หมวดคาจางชั่วคราว (5130) ตั้งไว 118,080.- บาท แยกเปน
2.1 ประเภทเงินคาจางพนักงานจาง ตั้งไว 100,080.- บาท
(1) คาจางผูชวยนักวิชาการศึกษา ตั้งไว 100,080.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจางผูชวยนักวิชาการศึกษา เปนเงิน 100,080.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนการศึกษา ( 00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)
2.2 ประเภทเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว (5121) ตั้งไว 18,000.-บาท
(1) คาครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง ตั้งไว 18,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวผูชวยนักวิชาการศึกษา เปนเงิน 18,000.-บาท
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนการศึกษา ( 00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
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3.หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ตั้งไว 4,123,900.- บาท แยกเปน
คาตอบแทน (5200) ตั้งไว 178,800.- บาท
3.1) ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล (5208) ตั้งไว 20,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล และผูมีสิทธิ์ตามระเบียบ
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
3.2) ประเภทเงินคาตอบแทนพิเศษ (โบนัส) (5211) ตั้งไว 120,000.-บาท
- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษ (โบนัส) ของพนักงานเทศบาล พนักงานจาง กองการศึกษา (ตั้งจาย
จากเงินรายไดปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
3.3) ประเภทเงินคาเชาบาน (5206) ตั้งไว 28,800.- บาท
- เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานพนักงานเทศบาล และผูมีสิทธิ์ตามระเบียบ ฯ
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
3.4) ประเภทคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 10,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาล พนักงานจาง และผู
มีสิทธิ์ตามระเบียบฯ
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211))
คาใชสอย (5250) ตั้งไว 1,886,500.- บาท แยกเปน
3.5) ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (5251) ตั้งไว 22,000.- บาท
(1) คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ ตั้งไว 20,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม คาลงทะเบียน ในการฝกอบรมสัมมนาพนักงานเทศบาล และผูมีสิทธิ์ตาม
ระเบียบฯ
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (0211) อยูใน
แผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 108 ขอที่ 5 สอดคลอง กับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ยุทธศาสตรที่ 2
ดานสังคมและคุณภาพชีวิต)
(2) คาลางอัดภาพ ตั้งไว 2,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาลางอัดภาพโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ของกองการศึกษา
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (0211))
3.6) ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษา หรือซอมแซมทรัพยสิน (5252) ตั้งไว 150,000.- บาท
(1) คาซอมแซมรักษาวัสดุครุภัณฑ ตั้งไว 150,000.- บาท
-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑหรือบํารุงรักษา ซอมแซมวัสดุครุภัณฑ ทรัพยสินที่อยูใน
ความดูแลของกองการศึกษา เทศบาลตําบลเวียงคํา เชน พัดลม กลองถายรูป โตะ เกาอี้ รถยนต คอมพิวเตอร
เครื่องทําน้ําเย็น นารอน ฯลฯ
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(ตั้งจายจากเงินรายไดในแผนงานการศึกษา( 00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ปรากฏตามใน
แผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 107 ขอที่ 3 สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ยุทธศาสตรที่ 2
ดานสังคมและคุณภาพชีวิต)
3.7) ประเภทเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ (5253) ตั้งไว 700,000.- บาท
(1) คาใชจายในการจัดงานแขงขันเรือยาวประเพณี ตั้งไว 300,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดงานแขงขันเรือยาวประเพณี ของเทศบาลตําบลเวียงคํา เกี่ยวกับคาดําเนินการ
คาถวยรางวัล คาเงินรางวัล คาจัดสถานที่ คาอาหาร คาวัสดุ ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ( 00260) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00261) ปรากฏตามในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 102 ขอที่ 3
สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการทองเที่ยว)
(2) คาใชจายในการจัดงานประเพณี ตั้งไว 150,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดงานประเพณีของเทศบาลตําบลเวียงคํา เชน คาจัดซือ้ จัดจางและคาซอมแซมวัสดุ
อุปกรณตางๆ คาตกแตงประดับเวที คาเชาเครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง ในการจัดงานประเพณีวัฒนธรรม ประจําป
ตางๆ เชน งานวันสงกรานต งานบั้งไฟ งานลอยกระทง งานแขงขัน งานวันเขาพรรษา ออกพรรษา วันขึ้นปใหม
ประเพณีพื้นบาน และงานประเพณีอื่นๆ ที่จัดโดยเทศบาลตําบลเวียงคํา
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ( 00260) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00261) ปรากฏตามในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 103 ขอที่
2 สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ยุทธศาตรที่ 4 ดานการทองเที่ยว)
(3) คาใชจา ยในทางรัฐพิธีและศาสนา ตั้งไว 100,000.-บาท
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมทางศาสนาและพิธีวันสําคัญตางๆ
(ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ( 00260) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00261) ปรากฏตามในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 103 ขอที่
4 สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ยุทธศาตรที่ 4 ดานการทองเที่ยว)
(4) คาใชจายในการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด ตั้งไว 100,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาตําบลตอตานยาเสพติดของนักเรียน เยาวชน
และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับคาดําเนินการคาถวยรางวัล คาวัสดุ คาจัดสถานที่ คาอาหาร คาวัสดุอื่น ๆ เปนตน
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนการศึกษา ( 00210) งานระดับกอนวัยเรียนและปฐม ศึกษา (00212)
ปรากฏในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 74 ขอที่ 1 สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต)
(5) คาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ตั้งไว 50,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติของเด็กและเยาวชนกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลเวียงคํา
เกี่ยวกับคาดําเนินการในการจัดกิจกรรมวันเด็ก เชนคาจัดสถานที่ ,คาวัสดุ,คาอาหาร,คาวัสดุอื่นๆฯลฯ
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(ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนการศึกษา ( 00210) งานระดับกอนวัยเรียนและปฐม ศึกษา (00212)
ปรากฏในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 100 ขอที่ 6 สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต)
3.8) ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ (5254) ตั้งไว
1,014,500.- บาท รายละเอียดดังนี้
(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว 20,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และผูมีสิทธิ์ตามระเบียบฯ
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนการศึกษา ( 00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211))
(2) โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว 994,500.-บาท
2.1. ประเภทวัสดุการศึกษา ตั้งไว 140,400.-บาท
-เพื่อจายเปนคาวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก ตามขอมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2554 เชน สื่อการเรียน
การสอนทําดวยพลาสติก แบบจําลองภูมิประเทศ หุน กระดานลื่นพลาสติก ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนการศึกษา ( 00210) งานระดับกอนวัยเรียนและปฐม ศึกษา
(00212) ปรากฏตามในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 100 ขอที่ 3 สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัดอุดรธานี ยุทธศาสตรที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต)
2.2. ประเภทสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (525) ตั้งไว 854,000.– บาท
(1) คาจางจัดทําอาหารกลางวัน ตั้งไว 851,760.– บาท
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาจัดทําอาหารกลางวันใหแกนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามขอมูลนักเรียน ณ
10 มิถุนายน 2554 จํานวน 7 ศูนย ของ เทศบาลตําบลเวียงคํา
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนปรากฏในแผนการศึกษา ( 00210) งานระดับกอนวัยเรียนและปฐม ศึกษา (00212)
ปรากฏในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 101 ขอที่ 13 สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต)
(2) คาพาหนะสงเด็กไปสถานพยาบาล ตั้งไว 2,340.- บาท
- เพื่อจายเปนคาเหมาจายพาหนะนําสงเด็กไปสถานที่พยาบาล ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลเวียงคํา ตามขอมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2554 อัตราคนละ 10 บาท / คน /ป เปนเงิน 2,340.บาท
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนปรากฏในแผนการศึกษา ( 00210) งานระดับกอนวัยเรียนและปฐม ศึกษา
(00212) )
คาวัสดุ (5270) ตั้งไว 2,058,600.- บาท มีรายละเอียดดังนี้
3.9) ประเภทวัสดุสํานักงาน (5271) ตั้งไว 30,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน ปากกา กระดาษ ดินสอ หมึก ฯลฯ
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(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนการศึกษา ( 00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) )
อยูในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนา 101 ขอที่ 3 สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตรที่ 6
ดานการพัฒนาการเมืองและการบริหาร)
3.10) ประเภทวัสดุกีฬา (5281) ตั้งไว 90,000.- บาท
-เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณกีฬาของหมูบาน ๆ จํานวน 18 หมูบาน โดยจัดซื้ออุปกรณกีฬาตาม
ความตองการของประชาชนในทองถิ่น
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนการศึกษา ( 00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) )
อยูในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนา 75 ขอที่ 5 สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตรที่ 6
ดานการพัฒนาการเมืองและการบริหาร)
3.11) ประเภทวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (5283) ตั้งไว 1,888,600.- บาท
-เพื่อจายเปนคาวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สําหรับนักเรียนรายละเอียดดังตอไปนี้
(1) สําหรับนักเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) (สปช.เดิม)
ตั้งแตชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 8 โรงเรียน จํานวน 790 คน (ตามขอมูลนักเรียน ณ 10
มิถุนายน 2554) เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใน อัตราคนละ 7 บาท/วัน จํานวน 260 วัน
(2) สําหรับเด็กอนุบาล 3 ขวบ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 7 ศูนย จํานวน 230 คน
(ตามขอมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2554) ในอัตราคนละ 7 บาท/วัน จํานวน 280 วัน
(ตั้ง จ ายจากเงิ นอุดหนุน ปรากฏในแผนการศึ ก ษา ( 00210) งานระดับ กอนวั ยเรี ยนและปฐม ศึก ษา
(00212) ) อยูในแผนพัฒ นาตําบล 3 ป หนา 100 ขอที่ 7 สอดคลองกับ ยุท ธศาสตรการพัฒนาเทศบาล
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาการเมืองและการบริหาร)
3.12) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร (5282) ตั้งไว 20,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ คอมพิวเตอร เชน ดิสตเก็ต เมา คียบอรด ตลับ
หมึก และ อื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00212)) อยู
ในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนา 101 ขอที่ 3 สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตรที่ 6 ดาน
การพัฒนาการเมืองและการบริหาร)
3.13) ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 30,000.- บาท
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน น้ํายาลางจาน ไมกวาด ผงซักฟอก น้ํายาถูพื้น แปรง
น้ําดื่ม และอื่นๆ ฯลฯ

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

๖๗

(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00212)อยูใน
แผนพัฒนาตําบล 3 ป หนา 101 ขอที่ 3 สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการ
พัฒนาการเมืองและการบริหาร)
4. หมวดสาธารณูปโภค ตั้งไว 21,000.-บาท
4.1 ประเภทคาไฟฟา ตั้งไว 10,000.-บาท
- เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลตําบลเวียงคํา จํานวน 7 ศูนย
(ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนการศึกษา ( 00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00212)
4.2 ประเภทคาน้ําประปา ตั้งไว 10,000.- บาท
-เพื่อจายเปนคาน้ําประปา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลสวนตําบลเวียงคําจํานวน 7 ศูนย
(ตั้งจายเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)
4.3 ประเภทคาไปรษณีย
ตั้งไว 1,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาไปรษณีย โทรเลขที่ใชในราชการของกองการศึกษาเทศบาลตําบลเวียงคํา
5. หมวดเงินอุดหนุน (5400) ตั้งไว 2,183,600.- บาท แยกเปน
5.1 ประเภทเงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปนสาธารณะประโยชน
(5403) ตั้งไว 2,183,600.- บาท
(1) อุดหนุนสําหรับอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) ตั้งไว 2,095,600.- บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนอาหารกลางวันใหแกโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สปช.เดิม) ในตําบลเวียงคํา ตั้งแตอนุบาลถึงปฐมศึกษาปที่ 6 จํานวน 8 โรงเรียน จํานวน 806 คน (ตาม
ขอมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2554) ในอัตราคนละ13 บาท/วัน จํานวน 200 วัน
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนปรากฏในแผนการศึกษา ( 00210) งานระดับกอนวัยเรียนและปฐม ศึกษา (00212)
ปรากฏในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 100 ขอที่ 13 สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต)
(2) อุดหนุนกิจการโครงการสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมและการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในงานประจําปทุงศรีเมือง ตั้งไว 25,000.-บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแก ที่ทําการปกครองอําเภอกุมภวาป ในการดําเนินกิจการโครงการ
สงเสริมประเพณีวัฒนธรรมและการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในงาน
ประจําปทุงศรีเมือง
(ตัง้ จายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ( 00260) งานศาสนาและ
วัฒนธรรมทองถิ่น (00263) ปรากฎตามในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 102 ขอที่ 15 สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ประเด็นที่ 4 ดานการทองเที่ยว)
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

๖๘

(3) อุดหนุนกิจการโครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี ในวันสําคัญของชาติ ตั้งไว 3,000.-บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกที่ทําการอําเภอกุมภวาป ในการดําเนินกิจการโครงการสนับสนุนการ
จัดงานรัฐพิธี ในวันสําคัญของชาติ อําเภอกุมภวาป
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ( 00260) งานศาสนาและ
วัฒนธรรมทองถิ่น (00263) ปรากฎตามในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 102 ขอที่ 4 สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ประเด็นที่ 4 ดานการทองเที่ยว)
(4) อุดหนุนกิจการโครงการแขงขันกีฬานักเรียนกลุมเครือขายโรงเรียนเวียงคํา ปการศึกษา 2554 ตั้ง
ไว 40,000.-บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนบานคําไผ ในการดําเนินกิจการโครงการแขงขันกีฬานักเรียน
กลุมเครือขายโรงเรียนเวียงคํา ปการศึกษา 2554
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ( 00260) งานศาสนาและ
วัฒนธรรมทองถิ่น (00263) ปรากฎตามในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 75 ขอที่ 7 สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ประเด็นที่ 4 ดานการทองเที่ยว)
(5) อุดหนุนกิจการโครงการเดินทางไกลและแรมคืนลูกเสือ-เนตรนารีสามัญกลุมเครือขายโรงเรียน
เวียงคํา ปการศึกษา 2554 ตั้งไว 20,000.- บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนบานคําไผกิจการโครงการเดินทางไกลและแรมคืนลูกเสือเนตรนารีสามัญกลุมเครือขายโรงเรียนเวียงคํา ปการศึกษา 2554
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ( 00260) งานศาสนาและ
วัฒนธรรมทองถิ่น (00263) ปรากฎตามในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 101 ขอที่ 11 สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ประเด็นที่ 4 ดานการทองเที่ยว)
ข.รายจายเพื่อการลงทุน ตั้งไว 24,000.- บาท
1. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งไว 17,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง มีรายละเอียด ดั้งนี้
1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.4 GHz หรือดีกวาจํานวน
1 หนวย
2) มีสวนควบคุมการแสดงผลที่มีหนวยความจําไมนอยกวา 128 MB
3) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 2 GB
4) มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB
หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา ๓๐ GB จํานวน 1 หนวย
5) มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
6) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
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7) มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 18 นิ้วจํานวน
1 หนวย
(จัดซื้อตามเกณฑราคากลางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร พ.ศ.2554)
(ตั้ง จายจากเงินอุดหนุนปรากฏในแผนงานบริห ารงานทั่วไป (00110) งานบริห ารทั่วไป (00111) อยูใ น
แผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 101 ขอ 3)
2 . ประเภทครุภัณฑสํานักงาน (5451) ตั้งไว 7,000.- บาท
(1) จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ตั้งไว 7,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก 2 บานเลื่อนขนาดความยาวไมนอยกวา 120 ซม.จํานวน 2 หลัง
(จัดซื้อตามราคาตามทองถิ่นโดยประหยัด)
(ตั้ง จายจากเงินอุดหนุนปรากฏในแผนงานบริห ารงานทั่วไป (00110) งานบริห ารทั่วไป (00111) อยูใ น
แผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 103 ขอ 3)
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลตําบลเวียงคํา อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี
รายจายจําแนกตามงบประมาณ

หนวยงาน กองสาธารณสุข
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 1,319,240.- บาท แยกเปน
ก. รายจายประจํา ตัง้ ไว 1,319,240.- บาท แยกเปน
1. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว

232,920.- บาท แยกเปน

1.1) ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล (5102) ตั้งไว 232,920.- บาท
- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตําแหนง ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ จํานวน 1 อัตรา เปนเงิน
232,920.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข (00221))
1.2) ประเภทเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล (5103) ไมไดตั้ง
2. หมวดคาจางชั่วคราว (5130) ตั้งไว 256,320.- บาท แยกเปน
2.1) ประเภทคาจางพนักงานจาง (5131) ตั้งไว 191,040.- บาท
- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานจาง จํานวน 3 อัตรา ประกอบดวย
(1) ตําแหนงพนักงานขับรถบรรทุกขยะ(ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา เปนเงิน 69,120.- บาท
(2) ตําแหนงคนงานประจํารถขยะ(ทั่วไป)
จํานวน 2 อัตรา เปนเงิน 121,920.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข (00221))
2.2) ประเภทเงินเพิ่มที่จายใหแกพนักงานจาง (5122) ตั้งไว 65,280.- บาท
- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง จํานวน 3 อัตรา ประกอบดวย
(1) ตําแหนงพนักงานขับรถบรรทุกขยะ(ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา เปนเงิน 29,280.- บาท
(2) ตําแหนงคนงานประจํารถขยะ(ทั่วไป)

จํานวน 2 อัตรา เปนเงิน 36,000.- บาท

(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข (00221))
3. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ตั้งไว 830,000.- บาท
คาตอบแทน (5201) ตั้งไว 130,000.- บาท
3.1) ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล (5208) ตั้งไว 5,000.- บาท
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- เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล และผูมีสิทธิ์ตามระเบียบ
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข (00221))
3.2) ประเภทเงินคาตอบแทนพิเศษ (โบนัส) (5211) ตั้งไว 110,000.- บาท
- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษ (โบนัส) ของพนักงานเทศบาล พนักงานจาง กองสาธารณสุข
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข (00221))
3.3) ประเภทคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 10,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาล พนักงานจาง และผู
มีสิทธิ์ตามระเบียบ
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข (00221))
3.4) ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (5207) ตั้งไว 5,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล ของพนักงานเทศบาลกองสาธารณสุขและผูมี
สิทธิตามระเบียบฯ
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข (00221))
ประเภทคาใชสอย (5250) ตั้งไว 60,000.- บาท แยกเปน
3.4) ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (5251) ตั้งไว 20,000.- บาท
(1) คาธรรมเนียม คาลงทะเบียน ตั้งไว 10,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม คาลงทะเบียน ในการฝกอบรมสัมมนา ของพนักงานเทศบาลและผูมี
สิทธิตามระเบียบฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220)งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) )
(2) คาจางเหมาบริการ ตั้งไว 10,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคลธรรมดา หรือบริษัทหางหุนสวนตาง ๆ เพื่อจัดทํางานใหกับเทศบาล
ตําบลเวียงคํา
(ตั้ ง จา ยจากเงิน รายได ป รากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริห ารทั่ว ไป เกี่ ย วกั บ สาธารณสุ ข
(00221) )
3.5) ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ (5254) ตั้งไว
10,000.- บาท
(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว 10,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชา ที่พัก และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนของ
พนักงานเทศบาลและผูมีสิทธิตามระเบียบ ฯ ของ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม
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(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข (00221))
3.6) ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษา หรือซอมแซมทรัพยสิน (5252) ตั้งไว 10,000.- บาท
(1) คาซอมแซมรักษาวัสดุครุภัณฑ ตั้งไว 10,000.- บาท
-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา ซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ ที่เปนทรัพยสินในความรับผิดชอบของกอง
สาธารณสุขฯ เชน พัดลม กลองถายรูป โตะ เกาอี้ รถยนต คอมพิวเตอร เครื่องทําน้ําเย็น น้ํารอน ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข (00221))
3.7) ประเภทเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ (5253) ตั้งไว 20,000.- บาท
(1) คาใชจายในการจัดทําโครงการสรางจิตสํานึกการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตั้งไว 20,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดทําโครงการสรางจิตสํานึกการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมคาจัด
สถานที่ คาอาหาร คาวัสดุฯลฯ
(ตั้ง จายจากเงิน อุดหนุน ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริห ารทั่ ว ไป เกี่ยวกั บ สาธารณสุ ข
(00221))
หมวดคาวัสดุ (5270) ตั้งไว 640,000.- บาท
3.8) ประเภทคาวัสดุสํานักงาน (5271) ตั้งไว 10,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)
ในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนา 98 ขอที่ 3 )
3.9) ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร (5282) ตั้งไว 10,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ คอมพิวเตอร เชน ดิสตเก็ต เมา คียบอรด ตลับหมึก
และ อื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ
(ตั้ ง จา ยจากเงิน รายได ป รากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริห ารทั่ว ไป เกี่ ยวกั บ สาธารณสุ ข
(00221)ในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนา 101 ขอที่ 3 )
3.10) ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว ตั้งจายไว 3,000.- บาท
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน น้ํายาลางจาน ไมกวาด ผงซักฟอก น้ํายาถูพื้น แปรง
น้ําดื่ม ฯลฯ
(ตั้ ง จา ยจากเงิน รายได ป รากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริห ารทั่ ว ไป เกี่ ยวกั บ สาธารณสุ ข
(00221)ในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนา 101 ขอที่ 3 )
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3.11) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ตัง้ ไว 130,000.- บาท แยกเปน
(1) คาจัดซื้อทรายกําจัดลูกน้ํายุงลาย ตั้งไว 20,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อทรายกําจัดลูกน้ํายุงลาย(ทรายอะเบส) โดยมีสวนผสมของทรายเคลือบที่
มีฟอส ไมนอกวา 1 % ww (จัดชื้อตามราคาทองถิ่นโดยประหยัด)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุข
อื่น (00223) อยูใ นแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 105 ขอ 11)
(2) คาจัดซื้อน้ํายาพนหมอกควัน ตั้งไว 30,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํายาพนหมอกควันกําจัดยุงลาย(จัดซื้อตามราคาทองถิ่นโดยประหยัด)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุข
อื่น (00223) อยูในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 105 ขอ 11)
(3) คาจัดซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ตั้งไว 50,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ เชน เข็มฉีดยา ไซริ้น สําลี แอลกอฮอล วัคซีนปองกันโรค
พิษสนักบาและยาคุมกําเนิดในสุนัขแมว(จัดซื้อตามราคาทองถิ่นโดยประหยัด)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุข
อื่น (00223) อยูใ นแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 105 ขอ 13)
(4) คาวัสดุอุปกรณปองกันโรคไขหวัดนก ตั้งไว 20,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณและวัคซีนปองกันโรคไขหวัดนก เชน น้ํายาฆาเชื้อโรค
ไขหวัดนก, หนากาก ผาปดจมูก ถุงมือ รองเทาบูท, ชุดคลุม ฯลฯ (จัดซื้อตามราคาทองถิ่นโดยประหยัด)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุข
อื่น (00223) อยูในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 105 ขอ 5)
(5) คาจัดซื้อชุดทดสอบสารปนเปอนในอาหาร ตั้งไว 10,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดทดสอบสารปนเปอนในอาหารและภาชนะอุปกรณ เชน
ชุดทดสอบสารบอแรกซ ฟอรมาลิน สารฟอกขาว สารกันรา โคลิฟอรมในอาหารและน้ํา ฯลฯ(จัดซื้อตามราคา
ทองถิ่นโดยประหยัด)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุข
อื่น (00223) อยูในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 105 ขอ 5)
3.12) ประเภทคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (5275) ตั้งไว 100,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น สําหรับยานพาหนะของกองสาธารณสุข
เทศบาลตําบลเวียงคํา เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
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(ตั้ง จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 00220) งานบริห ารทั่วไป เกี่ยวกับ
สาธารณสุข (00221)ในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนา 101 ขอที่ 3 )
3.13) ประเภทคาวัสดุพาหนะและขนสง (5453) ตั้งไว 10,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ ยานพาหนะและขนสง เชนแบตเตอรี่ ยาง หัวเทียน สายไมล
ฟลมกรองแสง หมอน้ํา รถยนต ฯลฯ
(ตั้ง จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 00220) งานบริห ารทั่วไป เกี่ยวกับ
สาธารณสุข (00221)ในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนา 101 ขอที่ 3 )
3.14) ประเภทคาวัสดุเครื่องแตงกาย ตั้งไว 2,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เสื้อ กางเกง รองเทาบูท ถุงมือ หนากาก ผา
ปดจมูก ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงิน รายได ป รากฏในแผนงานสาธารณสุขและสิ่ง แวดลอม 00220) งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ
สาธารณสุข (00221)ในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนา 101 ขอที่ 3 )
3.15) ประเภทคาวัสดุรองรับขยะมูลฝอย ตั้งไว 375,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อถังขยะจัดซื้อภาชนะเก็บขยะ ชนิดทําดวยยางรถยนต ถังภาชนะทํา
ดวยยางรถยนต มีฝาปดพรอมขาตั้ง ขนาดเสนรอบวง 75 นิ้ว สูง 30 นิ้ว จํานวน 400 ถังๆละ 250 บาท
(ตั้ง จายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริห ารทั่ วไปเกี่ยวกั บ สาธารณสุ ข
(00221)ในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนา 101 ขอที่ 3 )
4. หมวดรายจายสาธารณูปโภค (5300) ไมไดตั้งไว
5. หมวดรายจายเงินอุดหนุน ไมไดตั้งไว
ข. รายจายเพื่อการลงทุน ไมไดตั้งไว
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลตําบลเวียงคํา อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี
รายจายจําแนกตามงบประมาณ

แผนงาน งบกลาง
รายจายงบกลาง ตั้งไว 4,629,774.- บาท

แยกเปน

1) เงินสํารองจาย ตั้งไว 500,000.- บาท เพื่อจายเปน
(1.1) กรณีเกิดภัยธรรมชาติ
(1.2) กรณีฉุกเฉินและจําเปนเรงดวน
(ตัง้ จายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานงบกลาง อยูในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 69 ขอที่ 26)
2) รายจายตามขอผูกพัน ตั้งไว 1,997,874.- บาท
(2.1) สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ตั้งไว 307,161.- บาท
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานงบกลาง)
(2.2) เงินสมทบเบี้ยประกันสังคม ตั้งไว 238,740.- บาท
- เพื่อจายเปนเงินสมทบของนายจาง (เบี้ยประกันสังคม) ของพนักงานจาง เทศบาลตําบลเวียงคํา
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานงบกลาง)
(2.3) คาใชจายในการจัดการจราจร ตัง้ ไว 20,000.- บาท
- เพื่ อจ ายเปน เงิน รางวั ล การจั ดการค าปรั บ จราจรตามกฎหมายจราจรทางบก ของสถานี
ตํารวจภูธรกุมภวาป
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานงบกลาง อยูในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 76 ขอที่ 3)
(2.4) คาลงทะเบียนเรียนเพื่อการศึกษา หรือพัฒนาองคความรูในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
ตั้งไว 300,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนเรียนเพื่อการศึกษา หรือพัฒนาองคความรูในระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโทใหกับผูบริหารทองถิ่น สมาชิกทองถิ่น เจาหนาที่ทองถิ่น และลูกจางของเทศบาลตําบลเวียงคํา
กับสถาบันการศึกษาของรัฐที่กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น มีขอตกลง
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานงบกลาง อยูในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 76 ขอที่ 3)
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(2.5) คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ตั้งไว 18,707.- บาท
- เพื่อจายเปนเงินคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยและการดําเนินงานของ
สมาคมสันนิบาต
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานงบกลาง)
(2.6) คา ชํา ระหนี้เ งิน กู พ รอ มดอกเบี้ย ธนาคารเพื่อ การเกษตร และ สหกรณก ารเกษตร ตั้ ง ไว
1,113,266.- บาท
- เพื่อจายเปนคาชําระหนี้เงินกู และดอกเบี้ยโครงการกูยืมเงินธนาคารเพื่อการเกษตร และ
สหกรณการเกษตร (ธกส) สาขากุมภวาป
(ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง)
3) รายจายอื่นๆ ตั้งไว 2,131,900.- บาท
(3.1) เงินชวยเหลือผูสูงอายุ, ผูพิการ, และผูปวยเอดส ตั้งไว 1,950,000.- บาท
- เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 271 คนๆละ 12 เดือน ๆละ 500.- บาท เปนเงิน
1,626,000.- บาท
- เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูพิการ จํานวน 47 คนๆละ 12 เดือน ๆละ 500.- บาท เปนเงิน
282,000.- บาท
- เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 7 คนๆละ 12 เดือน ๆละ 500.- บาท เปนเงิน
42,000.- บาท
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานงบกลางอยูในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 77 ขอที่ 1,2,3)
(3.2) เงินสมทบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลเวียงคํา(สปสช.) ตั้งไว 181,900.- บาท
- เพื่อจายเปนเงินสมทบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลเวียงคํา ในการสรางความเขมแข็ง
ชุมชนในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ อันเปนสาธารณประโยชนดานสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การบําบัดโรค
การบําบัดฟนฟูสมรรถภาพและการบริการกิจการของระบบหลักประกันสุขภาพตําบลเวียงคํา
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานงบกลาง)
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