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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลตําบลเวียงคํา อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี
รายจายจําแนกตามงบประมาณ

หนวยงาน สํานักปลัดเทศบาลตําบลเวียงคํา
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 8,612,320.- บาท แยกเปน
ก. รายจายประจํา ตั้งจายทั้งสิ้น 8,586,720.- บาท แยกเปน
1. หมวดรายจายเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว 2,178,600.- 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
- เพือ่ จายเปนเงินเดือน 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
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- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง นายกเทศมนตรี จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 4,000.- บาท
เปนเงิน 48,000.- บาท
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
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) ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลตําบล (5102) ตั้งไว 1,013,400.- บาท
(1) เงินเดือนพนักงานเทศบาลตําบล (5102) ตั้งไว 1,013,400.- บาท
- เพื่อ จา ยเป น เงิน ดือนพนั ก งานเทศบาลตํ าบล สํา นัก ปลัด เทศบาล จํ านวน 8 อั ตรา
ประกอบดวย
1. ปลัดเทศบาลตําบลเวียงคํา
จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว 221,760.-บาท
2. เจาพนักงานปองกันฯ
จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว 204,240.-บาท
3. เจาหนาที่วิเคราะหฯ
จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว 113,760.-บาท
4. นักวิชาการเกษตร
จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว 110,760.- บาท
5. นักพัฒนาชุมชน
จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว 95,280.-บาท
6. บุคลากร
จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว 95,280.-บาท
7. เจาพนักงานบันทึกขอมูล
จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว 87,120.-บาท
8. เจาพนักงานธุรการ
จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว 85,200.-บาท
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
1.3) ประเภทเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งไว 30,000.- บาท
(1) ประเภทเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งไว 30,000.- บาท
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- เพื่อจายเปนคาเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลตําบล สํานักปลัดเทศบาล กรณีที่
ไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนเกินกวา 1 ขั้น หรือกรณีมีการปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตําบลหรือ
กรณีอื่น ๆ
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
1.4) ประเภทเงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาลตําบล (5105) ตั้งไว 42,000.- บาท
(1) เงินประจําตําแหนงปลัดเทศบาลตําบล (5105) ตั้งไว 42,000.- บาท
- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงปลัดเทศบาลตําบล จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 3,500.- บาท
เปนเงิน 42,000.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
1.5) ประเภทเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลตําบล (5122) ตั้งไว 108,000.บาท
- เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาลตําบล ดังนี้
1. เจาหนาที่วิเคราะห ฯ จํานวน 1 อัตรา
เปนเงิน 18,000.- บาท
2. นักวิชาการเกษตร
จํานวน 1 อัตรา
เปนเงิน 18,000.- บาท
3. นักพัฒนาชุมชน
จํานวน 1 อัตรา
เปนเงิน 18,000.- บาท
4. บุคลากร
จํานวน 1 อัตรา
เปนเงิน 18,000.- บาท
5. จพง.บันทึกขอมูล
จํานวน 1 อัตรา
เปนเงิน 18,000.- บาท
6. จพง.ธุรการ
จํานวน 1 อัตรา
เปนเงิน 18,000.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
2. หมวดรายจายคาจางชั่วคราว ตั้งไว 453,120.- บาท
2.1) ประเภทคาจางพนักงานจาง (5131) ตั้งไว 341,280.- บาท
(1) คาจางผูชวยเจาหนาหนาที่บันทึกขอมูล ตั้งไว 81,120.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจางผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล จํานวน 1 อัตรา เปนเงิน 81,120.- บาท
(2) คาจางนักการภารโรง ตั้งไว 60,960.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจางนักการภารโรง จํานวน 1 อัตรา เปนเงิน 60,960.- บาท
(3) คาจางพนักงานขับรถยนต ตั้งไว 69,120.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจางพนักงานขับรถยนต จํานวน 1 อัตรา เปนเงิน 69,120.- บาท
(4) คาจางยาม ตั้งไว 60,960.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจางยาม จํานวน 1 อัตรา เปนเงิน 60,960.- บาท
(5) คาจางผูชวยเจาหนาปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งไว 69,120.- บาท
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- เพื่อจายเปนคาจาง ผูชวยเจาหนาปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนเงิน 69,120.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
2.2) ประเภทเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว พนักงานจาง ตั้งไว 111,840.- บาท
(1) เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ผูชว ยเจาหนาหนาที่บันทึกขอมูล ตั้งไว 17,280.- บาท
- เพื่อจายเปน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล จํานวน 1 อัตรา
เปนเงิน 17,280.- บาท
(2) เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว นักการภารโรง ตั้งไว 18,000.- บาท
- เพื่อจา ยเปน เงิน เพิ่ม คาครองชีพชั่วคราว นัก การภารโรง จํา นวน 1 อัตรา เปน เงิ น
18,000.- บาท
(3) เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว พนักงานขับรถยนต ตั้งไว 29,280.- บาท
- เพื่อจายเปน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว พนักงานขับรถยนต จํานวน 1 อัตรา เปนเงิน
29,280.- บาท
(4) เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ยาม ตั้งไว 18,000.- บาท
- เพื่อจายเปน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ยาม จํานวน 1 อัตรา เปนเงิน 18,000.- บาท
(5) เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ผช.จนท.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งไว 29,280.- บาท
- เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราว ผูชวยเจาหน าที่ปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย เปน
เงิน 29,280.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
3. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ตั้งไว 2,878,000.- บาท
ประเภทคาตอบแทน (5201) ตั้งไว 1,403,000.- บาท
(3.1) ประเภทเงินเดือนสมาชิกสภาเทศบาลตําบล ตั้งไว 1,242,000.- บาท
- เพื่อจายเปนเงินเดือน สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10 คน ๆ ละ12 เดือน ๆ ละ 8,050.- บาท
เปนเงิน 966,200.- บาท
- เพื่อจายเปนเงินเดือน ประธานสภาเทศบาล จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 12,650.- บาท
เปนเงิน 151,800.- บาท
- เพื่อจายเปนเงินเดือน รองประธานสภาเทศบาล จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 10,350.- บาท
เปนเงิน 124,200.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
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3.2) ประเภทคาเบี้ยประชุม (5204) ตั้งไว 15,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมใหแกคณะกรรมการศูนยบริการ และถายทอดเทคโนโลยีประจํา
ตําบลเวียงคํา จํานวน 24 คน เปนเงิน 15,000.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
3.3) ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล (5208) ตั้งไว 50,000.- บาท
- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ของพนักงานเทศบาลตําบลเวียงคํา พนักงาน
จาง และผูบริหาร ของสํานักปลัดเทศบาล
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
3.4) ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก เทศบาลตําบลเวียงคํา (5203)
ตั้งไว 30,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนประชาคมตําบล / หมูบานที่เขารวมเปดซองสอบราคา และตรวจรับ
งานจางของ เทศบาลตําบลเวียงคํา
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
3.5) ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (5207) ตั้งไว 15,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล ของสํานักปลัดเทศบาล
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
3.6) ประเภทคาเชาบาน (5206) ตั้งไว 31,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาเชาบาน ของพนักงานเทศบาล และผูมีสิทธิตามระเบียบ ฯ
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
3.7) ประเภทคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 20,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาล และผูมี
สิทธิตามระเบียบ ฯ
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
ประเภทคาใชสอย (5250) ตั้งไว 1,085,000.- บาท
3.8) ประเภททรายจายเกี่ยวกับการรับรอง/พิธีการ (5253) ตั้งไว 535,000.- บาท
(1) คารับรอง ตั้งไว 50,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองของ เทศบาลตําบลเวียงคํา ในโอกาสตาง ๆ เชน การประชุม
สภาเทศบาล และการตอนรับสวนราชการตาง ๆ ในการตรวจเยี่ยมในโอกาสตาง ๆ เปนเงิน 50,000.- บาท
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(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
(2) คาใชจายในการรณรงคกิจกรรมตาง ๆ ตั้งไว 50,000.- บาท
- เพื่อจายเปนการรณรงคกิจกรรมตาง ๆ เชน กิจกรรมรณรงคการตอตานยาเสพติดกิจกรรม
เทศกาลปใหม เทศกาลวันสงกรานต ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็ง(00252) อยูใ นแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 74 ขอ 3)
(3) คาฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ตั้งไว 35,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาฝกอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัย ของทศบาลตําบลเวียงคํา
(ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน (00121) อยูใ นแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 72 ขอ 4)
(4) คาจัดทําโครงการสงเสริมการใชปุยอินทรียแทนการใชปุยเคมี ตั้งไว 40,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการใชปุยอินทรียแทนการใชปุยเคมี ใน
พื้นที่เทศบาล ตําบลเวียงคํา
(ตั้งจายจากเงิน รายได ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานสงเสริมการเกษตร(00321) อยูใ น
แผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 66 ขอ 22 )
(5) คาจัดทําโครงการสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจพันธุดี ตั้งไว 50,000.- บาท
- เพื่อจายเปน คา จัดทําโครงการสงเสริมการปลูกพืชพันธุดี เชน ขาว มันสําปะหลัง ออย
ฯลฯ รวมทั้งจัดอบรมและสาธิต จัดทําเอกสาร จัดซื้อวัสดุในการฝกอบรม ใหแก เกษตรกรในพื้นที่
(ตั้งจายจากเงิน รายได ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานสงเสริมการเกษตร (00321) อยูใ น
แผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 65 ขอ 20)
(6) คาจัดทําโครงการเทศบาลสัญจร ตั้งไว 50,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดทําโครงการเทศบาลสัญจร ออกใหบริการนอกสถานที่
(ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งชุมชน (00252) อยูในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 70 ขอ 1)
(7) คา จัด ทํา โครงการพัฒ นาศัก ยภาพศู น ย บ ริ ก ารและถายทอดเทคโนโลยีก ารเกษตร ตั้ ง ไว
30,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ตําบลเวียงคํา
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(ตั้งจายจากเงิน รายได ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานสงเสริมการเกษตร (00321) อยูใ น
แผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 66 ขอ 24 )
(8) คาจัดทําโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐานของครัวเรือน
(จปฐ) ประจําป 2553 ตั้งไว 30,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาฝกอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐานของครัวเรือน
(จปฐ) ประจําป 2553
(ตั้งจายจากเงิน รายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) อยูใ น
แผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 71 ขอ 8)
(9) คาจัดทําโครงการหนวยกูชีพ – กูภัยเทบาลตําบลเวียงคํา ตั้งจายไว 200,000.- บาท
- เพื่ อ จ า ยเป น ค า จั ด ทํ า โครงการหน ว ยกู ชี พ -กู ภั ย เทศบาลตํ า บลเวี ย งคํ า ประจํ า ป
งบประมาณ 2553
(ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณะสุข (00220) งานบริการสาธารณะสุขและงานอื่น
(00223) อยูในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 71 ขอ)
3.9) ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (5251) ตั้งไว 290,000.- บาท
(1) คาวารสารและสิ่งพิมพ ตั้งไว 50,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคารับสารสานหนังสือพิมพรายวัน หรือเอกสารทางวิชาการอื่น ๆ
(ตั้งจายจากเงิ น รายได ป รากฏในแผนงานบริห ารทั่วไป (00110) งานบริ ห ารทั่ว ไป (00111) อยู ใ น
แผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 68 ขอ 5)
(2) คาธรรมเนียม คาลงทะเบียน ตั้งไว 100,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตาง ๆ ของสมาชิกสภาเทศบาล/ปลัดเทศบาล/
นายก เทศมนตรี /รองนายกเทศมนตรี/ประธานสภาฯ/ รองประธานสภาฯ และตามที่ระเบียบ ฯ กําหนด
(ตั้งจายจากเงิ น รายได ป รากฏในแผนงานบริห ารทั่วไป (00110) งานบริ ห ารทั่ว ไป (00111) อยู ใ น
แผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 97 ขอ 1)
(3) คาจางเหมาบริการ ตั้งไว 50,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคลธรรมดา หรือบริษัทหางหุนสวนตาง ๆ เพื่อจัดทํางานใหกับ
เทศบาลตําบลเวียงคํา เชน คาจางเหมาในการซักฟอกทําความสะอาดผามาน หรือเปนคาจาง นักเรียน
นักศึกษา ทํางานชวงปดภาคเรียน เปนตน
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(ตั้งจายจากเงิ น รายได ป รากฏในแผนงานบริห ารทั่วไป (00110) งานบริ ห ารทั่ว ไป (00111) อยู ใ น
แผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 73 ขอ 5)
(4) คาโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 80,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพรขาวสาร และกิจกรรมของเทศบาลตําบลเวียงคํา เชน
การชําระภาษีประจําป กิจกรรมดีเดนของเทศบาลตําบลเวียงคํา และคาวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธการ
เลือกตั้ง
(ตั้งจายจากเงิ น รายได ป รากฏในแผนงานบริห ารทั่วไป (00110) งานบริ ห ารทั่ว ไป (00111) อยู ใ น
แผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 51 ขอ 5)
(5) คาลางอัดภาพ ตั้งไว 10,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาลางอัดภาพ ของเทศบาลตําบลเวียงคํา
(ตั้งจายจากเงิ น รายได ป รากฏในแผนงานบริห ารทั่วไป (00110) งานบริ ห ารทั่ว ไป (00111) อยูใ น
แผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 73 ขอ 5)
3.10) ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน (5252) ตั้งไว 80,000.- บาท
(1) คาบํารุงรักษาซอมแซมวัสดุครุภัณฑ ตั้งไว 80,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมวัสดุครุภัณฑ ที่เปนทรัพยสิน ของสํานักปลัดเทศบาล
ตําบลเวียงคํา เชนพัดลม วีดีโอ กลองถายรูป โตะ เกาอี้ แอร รถยนต รถจักรยานยนต คอมพิวเตอร
เครื่องทําน้ําเย็น น้ํารอน ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงิ น รายได ป รากฏในแผนงานบริห ารทั่วไป (00110) งานบริ ห ารทั่ว ไป (00111) อยู ใ น
แผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 98 ขอ 1)
3.11) ประเภทคาใชจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น (5254)
ตั้งไว 180,000.- บาท
(1) คาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเวียงคํา และนายกเทศมนตรีตําบลเวียงคํา
ตั้งไว 100,000.- บาท
- เพื่ อ จ า ยเป น ค า ใช จ า ยในการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาเทศบาลตํ า บลเวี ย งคํ า และ
นายกเทศมนตรีตําบลเวียงคํา
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) อยูใ นแผนพัฒนา
ตําบล 3 ป หนาที่ 70 ขอที่ 4)
(2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว 50,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และตามที่ระเบียบ ฯ กําหนด
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

๙

(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) อยูในแผนพัฒนา
ตําบล 3 ป หนาที่ 73 ขอที่ 5)
(3) คาจัดเก็บขอมูลและบันทึกขอมูล ความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ตั้งไว 30,000.- บาท
- เพือ่ จายเปนคาตอบแทนผูจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) และเจาหนาที่บันทึก
ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ของเทศบาลตําบลเวียงคํา
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) อยูใ นแผนพัฒนา
ตําบล 3 ป หนาที่ 71 ขอที่ 7)
วัสดุ (5270) ตั้งไว 390,000.- บาท แยกเปน
3.12) ประเภทวัสดุสํานักงาน (5271) ตั้งไว 100,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาวัสดุในสํานักปลัด เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ํายาลบคําผิด
ปากกาเนนขอความ เครื่องใชสํานักงานที่จําเปนในการปฏิบัติราชการตาง ๆ
(ตั้งจายจากเงิน รายไดป รากฏในแผนบริห ารงานทั่วไป (00110) งานบริห ารทั่วไป (00111) อยูใ น
แผนพัฒนาตําบล 3 ป หนา 98 ขอที่ 3)
3.13) ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร (5282) ตั้งไว 50,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ คอมพิวเตอร เชน ดิสตเก็ต เมา คียบอรด ตลับหมึก
และ อื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงิน รายไดป รากฏในแผนบริห ารงานทั่วไป (00110) งานบริห ารทั่วไป (00111) อยูใ น
แผนพัฒนาตําบล 3 ป หนา 98 ขอที่ 3)
3.14) ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว (5273) ตั้งไว 10,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชนน้ํายาลางจาน ถวย,ชาม,แกว ไมกวาด
ผงซักฟอก ถวยกาแฟ แปรง จานรองแกว ผาปูโตะ น้ําดื่ม และอื่น ๆ ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงิน รายไดป รากฏในแผนบริห ารงานทั่วไป (00110) งานบริห ารทั่วไป (00111) อยูใ น
แผนพัฒนาตําบล 3 ป หนา 98 ขอที่ 3)
3.15) ประเภทคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (5275) ตั้งไว 150,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น สําหรับยานพาหนะของ เทศบาล
ตําบลเวียงคํา เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
(ตั้ง จายจากเงิน รายไดป รากฏในแผนบริห ารงานทั่วไป (00110) งานบริห ารทั่วไป (00111) อยูใ น
แผนพัฒนาตําบล 3 ป หนา 98 ขอที่ 3)
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3.16) ประเภทคาวัสดุพาหนะและขนสง (5453) ตั้งไว 30,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ ยานพาหนะและขนสง เชนแบตเตอรี่ ยาง หัวเทียน สายไมล
ฟลมกรองแสง หมอน้ํา รถยนต ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงิน รายไดป รากฏในแผนบริห ารงานทั่วไป (00110) งานบริห ารทั่วไป (00111) อยูใ น
แผนพัฒนาตําบล 3 ป หนา 98 ขอที่ 3)
3.17) ประเภทคาวัสดุกอสราง ตั้งไว 30,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ ,สี,แปรงทาสี,ปูนซีเมนต,ปูนขาว,ทราย,ตะปู,
เหล็กเสน,ทอน้ําและอุปกณประปา ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงิน รายไดป รากฏในแผนบริห ารงานทั่วไป (00110) งานบริห ารทั่วไป (00111) อยูใ น
แผนพัฒนาตําบล 3 ป หนา 98 ขอที่ 3)
3.18) ประเภทคาวัสดุดนตรี ตั้งไว 10,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุดนตรี เชน ฉิ่ง,ฉาบ,กลอง,กรับ,อังกะลุง,ขลุย,โทน ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงิน รายไดป รากฏในแผนบริห ารงานทั่วไป (00110) งานบริห ารทั่วไป (00111) อยูใ น
แผนพัฒนาตําบล 3 ป หนา 98 ขอที่ 3)
3.19) ประเภทคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว 10,000.- บาท
- เพื่อจายเปน คาจัดซื้อวัสดุไฟฟาวิทยุ เชน ฟวส,หลอดวิทยุ ทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ,
สายไฟ,หลอดไฟ ,สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ,เครื่องรับโทรทัศน,จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงิน รายไดป รากฏในแผนบริห ารงานทั่วไป (00110) งานบริห ารทั่วไป (00111) อยูใ น
แผนพัฒนาตําบล 3 ป หนา 98 ขอที่ 3)
4. หมวดรายจายสาธารณูปโภค (5300) ตั้งไว 265,000.- บาท แยกเปน
4.1) ประเภทคาไฟฟา ตั้งไว 200,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาที่ใชประจําอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลเวียงคํา หรือ สถานที่
อาคารในความรับผิดชอบของ เทศบาลตําบลเวียงคํา
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) )
4.2) ประเภทคาไปรษณีย ตั้งไว 5,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาไปรษณีย ที่ใชในราชการของสํานักงาน เทศบาลตําบลเวียงคํา
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) )
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4.3) ประเภทคาบริการอินเตอรเน็ตตําบล ตั้งไว 45,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาบริการอินเตอรเน็ตตําบล ตามโครงการอินเตอรเน็ตตําบลของรัฐบาล และ
กระทรวงมหาดไทย
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) )
4.4) ประเภทคาโทรศัพท ตั้งไว 15,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาโทรศัพท สํานักงานเทศบาลตําบลเวียงคํา
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) )
5. หมวดรายจายเงินอุดหนุน ตั้งไว 360,000.- บาท แยกเปน
5.1)ประเภทเงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน
ตั้งไว 335,000.- บาท
(1) อุดหนุน กิจการปองกัน และปราบปรามยาเสพติด อําเภอกุมภวาป (ศปสอ.กุมภวาป) ตั้งไว
50,000.- บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกที่ทําการปกครองอําเภอกุมภวาป (ศปสอ.อําเภอกุมภวาป)
ในการปองกันปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล
(ตั้งจายจากเงิน อุดหนุน ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252) อยูในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 68 ขอ 4)
(2) อุดหนุนกิจการสรางความเขมแข็งใหแกกาชาดอําเภอกุมภวาป ตั้งไว 15,000.- บาท
- เพื่อจายเปน เงิน อุดหนุน สรางความเขมแข็งใหแกก าชาดอําเภอกุ มภวาป ในการดําเนิน
กิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน
(ตั้งจายจากเงิน อุดหนุน ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252) อยูใ นแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 94 ขอ 1)
(3) อุดหนุนกิจการสรางความเขมแข็งใหแกกาชาดจังหวัดอุดรธานี ตั้งไว 20,000.- บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกิจการสรางความเขมแข็งใหแกกาชาดจังหวัดอุดรธานี ในการ
ดําเนินกิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน
(ตั้งจายจากเงิน อุดหนุน ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252) อยูใ นแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 94 ขอ 1)
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(4) อุดหนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน ตั้งไว 200,000.- บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน สํานักทะเบียน
อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห (00230) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
(00231))
(5) อุดหนุนกลุมอาสาสมัครปองกันอาญากรรมและยาเสพติด ตั้งไว 50,000.- บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกิจกรรมกลุมอาสาสมัครปองกันอาญากรรมและยาเสพติ ด สถานี
ตํารวจภูธร อําเภอกุมภวาป ใหกับ ตชต.เวียงคํา
(ตั้งจายจากเงิน อุดหนุน ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252) อยูในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 73 ขอ 2)
5.2)อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ตั้งไว 25,000.- บาท
(1) อุดหนุนกิจการสรางความเขมแข็งองคการบริหารสวนตําบลสีออ ตั้งไว 25,000.- บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแก อบต.สีออ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ที่ดีในศูนยขอมูลขาวสารระดับอําเภอกุมภวาป เชนกระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ํายาลบคําผิด ปา
กาเนนขอความ หรือเครื่องใชสํานักงานที่จําเปนในการปฏิบัติราชการ
(ตั้งจายจากเงิน อุดหนุน ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252) อยูในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 68 ขอ 7)
6. หมวดรายจายอื่น ๆ ตั้งไว 2,452,000.- บาท
6.1) ประเภทคาจางที่ปรึกษาซึ่งไมเกี่ยวกับครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางหรือไมไดมาซึ่งครุภัณฑหรือ
สิ่งกอสราง ตั้งไว 10,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจางสํารวจความพึงพอใจ ในการใหบริการประชาชน ของเทศบาลตํา บล
เวียงคํา
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
6.2) ประเภทเงินชวยเหลือผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส ตั้งไว 2,442,000.- บาท
(1) คาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ตั้งไว 2,100,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 350 คน ๆ ละ 12 เดือน ๆ ละ 500.- บาท
เปนเงิน 2,100,000.- บาท

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

๑๓

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคาะห (00231) อยูใ นแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 71 ขอที่ 1)
(2) คาเบี้ยยังชีพผูพิการ ตั้งไว 300,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูพิการ จํานวน 50 คน ๆ ละ 12 เดือน ๆ ละ 500 บาท เปนเงิน
300,000.- บาท
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห(00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสง
เคาะห (00231) อยูในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 71 ขอที่ 2)
(3) คาเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ตั้งไว 42,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 7 คน ๆ ละ 12 เดือน ๆ ละ 500.- บาท เปน
เงิน 42,000.- บาท
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคาะห (00231) อยูในแผนพัฒนาตําบล 3 ปหนาที่ 71 ขอที 3)
ข. รายจายเพื่อการลงทุน ตั้งไว 25,600.- บาท
1. หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว 25,600.- บาท
หมวดครุภัณฑ ตั้งไว 25,600.- บาท
1.1) ประเภทครุภัณฑสํานักงาน (5451) ตั้งไว 3,000.- บาท
(1) จัดซื้อตูเก็บเอกสาร ตั้งไว 3,000.- บาท
- เพื่อจายเปน คาจัดซื้อตูเ ก็บเอกสารขนาด 15 ลิ้นชัก จํานวน 1 หลัง (จัดซื้อตามราคาตาม
ทองถิ่นโดยประหยัด)
(ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) อยูใ น
แผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 98 ขอที่ 3)
1.2 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งไว 20,000.- บาท
(1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ตั้งไว 20,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ชนิดตั้งโตะ ขนาดจอ LCD19 นิ้ว Wide Screen Monitor
CPU Pentium ความเร็วไมต่ํากวา 2.0 GHz/1 MBL2 Cache/800 MHz FSB/EM64T 250 GB 7200
RPM S-ATAHDD upto 500 GB DVD-RW 16X Super Muiti Function 9-IN-1 Media Card
Reader/ การดปองกันคอมพิวเตอรเสีย /เครื่องสํารองไฟ (UPS) 650 VA พรอมโตะคอมพิวเตอร จํานวน 1เครื่อง

(จัดซื้อตามราคาตามทองถิ่นโดยประหยัด)
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(ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) อยูใ น
แผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 98 ขอ 3)
1.3 ประเภทครุภัณฑเครื่องดับเพลิง (5461) ตั้งไว 2,600.- บาท
(1) จัดซื้อถังดับเพลิง ชนิดผงแหง ตั้งจายไว ตั้งไว 2,600.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อถังดับเพลิง ชนิดผงแหง ขนาดความจุ 15 ปอนด จํานวน 2 ถัง เปนเงิน
2,600.- บาท
(ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) อยูใ น
แผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 98 ขอที่ 3)
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลตําบลเวียงคํา อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี
รายจายจําแนกตามงบประมาณ

หนวยงาน กองคลัง

ตั้งงบประมาณรายจายรวมทั้งสิ้น
1,367,400.- บาท แยกเปน
ก. รายจายประจํา
ตั้งไว 1,367,400.- บาท
1) หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา (100)
ตั้งไว 742,320.- บาท
1.1) ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล (102)
ตั้งไว 670,320.- บาท
- เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล จํานวน 5 อัตรา รายละเอียดดังนี้
1) หัวหนากองคลัง
จํานวน 1 อัตรา
ตั้งไว 219,360.- บาท
2) นักวิชาการเงินและบัญชี
จํานวน 1 อัตรา
ตั้งไว 136,680.- บาท
3) เจาพนักงานพัสดุ
จํานวน 1 อัตรา
ตั้งไว 125,040.- บาท
4) เจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
ตั้งไว 96,480.- บาท
5) เจาพนักงานจัดเก็บรายได จํานวน 1 อัตรา
ตั้งไว 92,760.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
1.2) ประเภทเงินคาครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล(103) ตั้งไว 72,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล จํานวน 4 อัตรา รายละเอียดดังนี้
1) นักวิชาการเงินและบัญชี
จํานวน 1 อัตรา
ตั้งไว 18,000.- บาท
2) เจาพนักงานพัสดุ
จํานวน 1 อัตรา
ตั้งไว 18,000.- บาท
3) เจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
ตั้งไว 18,000.- บาท
4) เจาพนักงานจัดเก็บรายได จํานวน 1 อัตรา
ตั้งไว 18,000.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
2) หมวดคาจางชั่วคราว (130) ตั้งไว
200,280.บาท
2.1) ประเภทคาจางพนักงานจาง (131) ตั้งไว 164,280.บาท
- เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจาง จํานวน 2 อัตรา รายละเอียดดังตอไปนี้
1) ผช.จนท.การเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
ตั้งไว 83,760.- บาท
2) ผช.จนท.จัดเก็บรายได
จํานวน 1 อัตรา
ตั้งไว 80,520.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
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2.2) ประเภทคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง (131)
ตั้งไว 36,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง จํานวน 2 อัตรา รายละเอียดดังตอไปนี้
1) ผช.จนท.การเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
ตั้งไว 18,000.- บาท
2) ผช.จนท.จัดเก็บรายได
จํานวน 1 อัตรา
ตั้งไว 18,000.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
3) หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ตั้งไว 402,800.บาท
3.1) หมวดคาตอบแทน (200) ตั้งไว
142,800.- บาท
3.1.1) ประเภทคาเชาบาน (206) ตั้งไว 82,800.- บาท
- เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล และผูมีสิทธิตามระเบียบฯ
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
3.1.2) ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (207) ตั้งไว 10,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
3.1.3) ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล (208) ตั้งไว 30,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาลและผูมีสิทธิตามระเบียบฯ
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
3.1.4) ประเภทคาปฏิบัติการนอกเวลาราชการ ตั้งไว 20,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาปฏิบัติการนอกเวลาราชการ สําหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง
เทศบาลตําบลเวียงคํา
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
3.2) หมวด คาใชสอย (250)
ตั้งไว
140,000.บาท
3.2.1) ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (251) ตั้งไว 50,000.- บาท
(1) คาธรรมเนียม ลงทะเบียน ตั้งไว 50,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม คาลงทะเบียน ในการฝกอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล
และผูมีสิทธิตามระเบียบฯ
(ตั้งจายจากเงิ น รายได ป รากฏในแผนงานบริห ารทั่วไป (00110) งานบริ ห ารทั่ว ไป (00111) อยูใ น
แผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 73 ขอ 5)
3.2.2) ประเภทรายจายเพือ่ บํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน (252) ตั้งไว 30,000.-บาท
- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมวัสดุครุภัณฑ ที่เปนทรัพยสินของเทศบาลตําบล
ทั้งหมด เชน พัดลม วีดีโอ กลองถายรูป โตะ เกาอี้ แอร คอมพิวเตอร ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

๑๗

3.2.3) ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (253) ไมไดตั้งไว
3.2.4) ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ (254) ตั้งไว 60,000.- บาท
(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว 30,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนของ
พนักงานเทศบาลและผูมีสิทธิตามระเบียบฯ สังกัดกองคลัง
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) อยูในแผนพัฒนา
ตําบล 3 ป หนาที่ 73 ขอที่ 5)
(2) โครงการคืนกําไรผูเสียภาษี ตั้งไว 30,000.- บาท
- เพื่อจายคืนกําไรใหกับผูเสียภาษี ในเขตเทศบาลตําบลเวียงคํา
(ตั้งจายจากเงิน รายไดป รากฏในแผนงานบริ หารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) อยูใ น
แผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 71 ขอ 5)
3.3) หมวดคาวัสดุ (270) ตั้งไว
120,000.บาท
3.3.1) ประเภทคาวัสดุสํานักงาน (271) ตั้งไว 50,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานสังกัดกองคลัง เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
3.3.2) ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร (282) ตั้งไว 50,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอรและวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน เปนตน
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
3.3.3) ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว
ตั้งไว 20,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน น้ํายาลางจาน ถวย, ชาม,แกว,ไมกวาด
,ผงซักฟอง,ถวยกาแฟ,แปรง,จานรองแกว,ผาปูโตะ,น้ําดื่ม และอื่นๆ ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
4) หมวดคาสาธารณูปโภค (300) ตั้งไว 22,000.- บาท
4.1) ประเภทคาไปรษณีย โทรเลข
ตั้งไว 10,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาไปรษณีย โทรเลขที่ใชในราชการของเทศบาลตําบลเวียงคํา
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
4.2) ประเภทคาโทรศัพท
ตั้งไว 12,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาโทรศัพทสํานักงาน สําหรับที่ทําการเทศบาลตําบลเวียงคํา
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
5) หมวดเงินอุดหนุน ไมไดตั้งไว
ข. รายจายเพื่อการลงทุน ไมไดตั้งไว
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลตําบลเวียงคํา อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี
รายจายจําแนกตามงบประมาณ
หนวยงาน กองชาง
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น 3,278,240.- บาท แยกเปน
ก. รายจายประจํา ตั้งไว 1,126,030.- บาท แยกเปน
1. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว

353,280.- บาท แยกเปน

1.1) ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล (5102) ตั้งไว 335,280.- บาท
- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลกองชาง ประกอบดวยหัวหนากองชาง นายชางโยธา
ชางโยธา รวม 2 อัตรา ดังนี้
(1) หัวหนากองชาง
(2) นายชางโยธา

จํานวน 1 อัตรา
จํานวน 1 อัตรา

ตั้งจายไว
ตั้งจายไว

219,360.115,920.-

บาท
บาท

(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(00241))
1.2) ประเภทเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล (5103) ตั้งจายไว 18,000.- บาท
- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาลกองชาง ตําแหนงนายชางโยธา
ตําแหนงชางโยธา จํานวน 1 อัตรา ประกอบดวย
(1) ตําแหนงนายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา
เปนเงิน 18,000.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(00241))
2. หมวดคาจางชั่วคราว (5130) ตั้งไว 196,800.- บาท แยกเปน
2.1) ประเภทคาจางพนักงานจาง (5131) ตั้งไว 146,640.- บาท
- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานจางตามภารกิจตําแหนง ผูชวยชางโยธา ผูชวยชางไฟฟา
จํานวน 2 อัตรา ประกอบดวย
(1) ตําแหนงผูชวยชางโยธา
จํานวน 1 อัตรา
เปนเงิน 77,520.- บาท
(2) ตําแหนงผูชวยชางไฟฟา
จํานวน 1 อัตรา
เปนเงิน 69,120.- บาท
(ตั้งจายจากรายไดปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบริห ารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน
(00241))
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2.2) ประเภทเงินเพิ่มที่จายใหแกพนักงานจาง (5122) ตั้งไว 50,160.- บาท
- เพื่ อจา ยเป น เงิน เพิ่ม คาครองชี พชั่ว คราวพนั ก งานจางตามภารกิ จ ตําแหนงผู ชวยชางโยธา
ตําแหนงผูชวยชางไฟฟา จํานวน 2 อัตรา ประกอบดวย
(1) ตําแหนงผูชวยชางโยธา
เปนเงิน 20,880.- บาท
(2) ตําแหนงผูชวยชางไฟฟา
เปนเงิน 29,280.- บาท
(ตั้งจายจากรายไดปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน
(00241))
3. หมวดคาตอบแทนใชสอย และวัสดุ ตั้งไว รวม 395,000.- บาท แยกเปน
คาตอบแทน (5200) ตั้งไว 45,000.- บาท
3.1) ประเภทคารักษาพยาบาล (5208) ตั้งไว 20,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล ของ กองชาง และผูมีสิทธิตามระเบียบ ฯ
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(00241))
3.2) ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (5207) ตั้งไว 10,000.- บาท
- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล กองชาง และผูมีสิทธิตาม
ระเบียบ ฯ
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(00241)
3.3) ประเภทคาเชาบาน (5206) ตั้งไว 5,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล กองชาง และผูมีสิทธิตามระเบียบ ฯ
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(00241))
3.4) ประเภทคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 10,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาลกองชาง และผู
มีสิทธิตามระเบียบ ฯ
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
คาใชสอย (5250) ตั้งไว 240,000.- บาท แยกเปน
3.5) ประเภท รายจายเกี่ย วเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไมเ ขา ลัก ษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
(5254) ตั้งไว 20,000.- บาท
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- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก คาพาหนะ และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนของพนักงานเทศบาล กองชาง และผูมีสิทธิตามระเบียบ ฯ
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(00241))
3.6) ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน (5252) ตั้งไว 200,000.- บาท
(1) คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ ตั้งไว 200,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาครุภัณฑหรือซอมแซมครุภัณฑในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบล
เวียงคํา จํานวน 200,000.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(00241) อยูในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 98 ขอ 1)
3.7) ประเภทรายจายเพื่อใหมาซึ่งบริการ (5251) ตั้งไว 20,000.- บาท
(1) คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน ตั้งไว 20,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนในการฝกอบรมสัมมนาพนักงานเทศบาลกองชาง
และผูมีสิทธิตามระเบียบฯ
( ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(00241) ) อยูในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 98 ขอ 1)
คาวัสดุ (2570) ตั้งไว 110,000.- บาท
3.8) ประเภทวัสดุสํานักงาน (5271) ตั้งไว 30,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานของกองชาง เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(00241) อยูในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 98 ขอ 1)
3.9) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 20,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผน หรือจานบันทึก ขอมูล ตลับ ผงหมึก สําหรับ
เครื่องพิมพ เปนตน
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(00241) ) อยูในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 98 ขอ 1)
3.10) ประเภทคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ (5272) ตั้งไว 40,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุป กรณไฟฟา สําหรับ ใชภายในอาคารที่ทําการหรือในอาคาร
สถานที่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลเวียงคํา เชน หลอดไฟ สายไฟ บัลลารด สตารทเตอร ฯลฯ
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(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(00241) ) อยูในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 98 ขอ 1)
3.11) ประเภทคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (5275) ตั้งไว 20,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับยานพาหนะ ของกองชางเทศบาลตําบลเวียงคํา
ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) )
4. หมวดคาสาธารณูปโภค ไมไดตั้งไว
5. หมวดเงินอุดหนุน (5400) ตั้งไว 180,950.- บาท
5.1) ประเภทอุด หนุนหนวยงานของรัฐ หรือ องคก รเอกชนในกิ จกรรมร วมอั นเปนสาธารณะ
ประโยชน (5403) ตั้งไว 180,950.- บาท
5.1.1) คาติดตั้งขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา ใหกับบานทาหนองเทา หมูที่ 2 ตั้งไว 62,340.28 บาท
- เพื่อจายเปนคาขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา ใหบานทาหนองเทา หมูที่ 2 บริเวณ
โรงสีขาว พาดสายแรงต่ําเพิ่มเฟส จํานวน 2 เสน ระยะทาง 750 เมตร เปน เงิน 62,340.28 บาท
(ตามหนังสือที่ มท 5305.30/กภว 323 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2552)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานไฟฟาและถนน (00242)
ปรากฏในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 93 ขอที่ 3 )
5.1.2) คาติดตั้งขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา ใหกับบานทาหนองเทาหมูที่ 2 ตั้งไว 57,194.51 บาท
- เพื่อจายเปนคาขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา ใหบานทาหนองเทา หมูที่ 2 โดยปกเสา
แรงต่ํ า จํ านวน 8 ตน พาดสายแรงต่ํ า ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 240 เมตร เป น เงิ น
57,194.51 บาท (ตามหนังสือที่ มท 5305.30/กภว 324 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2552)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานไฟฟาและถนน (00242)
ปรากฏในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 93 ขอที่ 3 )
5.1.3) คาติดตั้งขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา ใหกับบานเวียงคํา หมูที่ 4 ตั้งไว 61,413.32 บาท
- เพื่อจายเปนคาขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา ใหบานเวียงคํา หมูที่ 4 โดยปกเสาแรง
ต่ํา จํานวน 6 ตน พาดสายแรงต่ํา ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 440 เมตร เปนเงิน 61,413.32
บาท (ตามหนังสือที่ มท 5305.30/กภว 322 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2552)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานไฟฟาและถนน (00242)
ปรากฏในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 93 ขอที่ 3 )
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ข. รายจายเพื่อการลงทุน ตั้งไว 2,152,210.- บาท
1. หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว 2,152,210.- บาท แยกเปน
คาครุภณ
ั ฑ ตั้งไว 53,500.- บาท
1.1) ประเภทครุภัณฑสํานักงาน ตั้งไว 53,500.- บาท แยกเปน
1.1.1) คาจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร ตั้งไว 53,500.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องถายเอกสารความเร็วในการถายไมต่ํากวา 10 แผนตอนาที เปน
ระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ยอ-ขยายได (จัดซื้อตามราคาครุภัณฑ พ.ศ.2552 หนา 19,72)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานการบริห ารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(00241) อยูใ นแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 98 ขอที่ 3 )
คาที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว 2,098,710.- บาท
1.2) ประเภทถนน ตั้งไว 1,654,660.- บาท
1.2.1) โครงการปรับ ปรุงถนนลูก รังสายบ า นทา หนองเทา หมูที่ 2 - ถนนลาดยาง
หมายเลข 2023 กุมภวาป – ศรีธาตุ ต.เวียงคํา อ.กุมภวาป จ.อุดรธานี
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรังสายบานทาหนองเทา หมูที่ 2 - ถนนลาดยางหมายเลข
2023 กุมภวาป – ศรีธาตุ ต.เวียงคํา อ.กุมภวาป จ.อุดรธานี ขนาดกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง 3+370
กิโลเมตร โดยการเกรดยกรองพูนดินทั้ง 2 ขางทางใหเปนรูปถนนพื้นที่ไมนอยกวา 20,220 ตารางเมตร
เสริมลูกรังผิวจราจรเปน บางตอนกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 3+370 กิโลเมตร โดยการเสริมลูกรัง
ปริมาตร 1,200 ลบ.ม. พรอมเกรดเกลี่ยตกแตงบดอัดแนนผิวจราจรใหเรียบรอยตลอดสาย พรอมปาย
โครงการ จํานวน 1 ปาย ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตําบลเวียงคํา รวมทั้งโครงการเปนเงิน
150,000.- บาท
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานการบริห ารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(00241) อยูใ นแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 79 ขอที่ 7)
1.2.2) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบานทาหนองเทา หมูที่ 2 - ถนนคอนกรีตกลาง
หมูบานโนนเห็น หมูที่ 8 ต.เวียงคํา อ.กุมภวาป จ.อุดรธานี
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรังสายบานทาหนองเทา หมูที่ 2 - ถนนลาดยางหมายเลข
2023 ต.เวียงคํา อ.กุมภวาป จ.อุดรธานี ขนาดกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 4+400 กิโลเมตร โดยการ
เกรดยกรองพูน ดินทั้ง 2 ขางทางใหเ ปน รูป ถนนพื้นที่ไมนอยกวา 22,000 ตารางเมตร เสริมลูกรังผิว
จราจรเปนบางตอนกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 4+400 กิโลเมตร โดยการเสริมลูกรังปริมาตร 1,600
ลบ.ม. พรอมเกรดเกลี่ยตกแตงบดอัดแนนผิวจราจรใหเรียบรอยตลอดสาย พรอมปายโครงการ จํานวน 1
ปาย ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตําบลเวียงคํา รวมทั้งโครงการเปนเงิน 200,000.- บาท
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(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานการบริห ารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(00241) อยูใ นแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 79 ขอที่ 7)
1.2.3) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบานเวียงคํา หมูที่ 4 - สามแยกคําแคน ต.เวียงคํา
อ.กุมภวาป จ.อุดรธานี
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรังสายบานเวียงคํา หมูที่ 4 - สามแยกคําแคน ต.เวียงคํา
อ.กุมภวาป จ.อุดรธานี ขนาดกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 2+330 กิโลเมตร โดยการเกรดยกรองพูนดิน
ทั้ง 2 ขางทางใหเปนรูปถนนพื้นที่ไมนอยกวา 11,650 ตารางเมตร เสริมลูกรังผิวจราจรเปนบางตอนกวาง
5.00 เมตร ระยะทาง 2+330 กิโลเมตร โดยการเสริมลูก รังปริมาตร 960 ลบ.ม. พรอมเกรดเกลี่ย
ตกแตงบดอัดแนนผิวจราจรใหเรียบรอยตลอดสาย พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย ตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาลตําบลเวียงคํา รวมทั้งโครงการเปนเงิน 120,000.- บาท
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานการบริห ารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(00241) อยูใ นแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 79 ขอที่ 7 )
1.2.4) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบานสวนมอน หมูที่ 5 - บานโนนเห็น หมูที่ 8
ต.เวียงคํา อ.กุมภวาป จ.อุดรธานี
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรังสายบานสวนมอน หมูที่ 5 - บานโนนเห็น หมูที่ 8 ต.
เวียงคํา อ.กุมภวาป จ.อุดรธานี ขนาดกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 4+300 กิโลเมตร โดยการเกรดยก
รองพูนดินทั้ง 2 ขางทางใหเปนรูปถนนพื้นที่ไมนอยกวา 21,500 ตารางเมตร เสริมลูกรังผิวจราจรเปน
บางตอนกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 4+300 กิโลเมตร โดยการเสริมลูกรังปริมาตร 1,600 ลบ.ม.
พรอมเกรดเกลี่ยตกแตงบดอัดแนนผิวจราจรใหเรียบรอยตลอดสาย พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย
ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตําบลเวียงคํา รวมทั้งโครงการเปนเงิน 200,000.- บาท
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานการบริห ารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(00241) อยูใ นแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 79 ขอที่ 7)
1.2.5) โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายบานโนนสมบูรณ หมูที่ 9 - เขตอําเภอศรีธาตุ ต.
เวียงคํา อ.กุมภวาป จ.อุดรธานี
- เพื่อจายเปนคาซอมแซมถนนลูก รังสายบา นโนนสมบูรณ หมูที่ 9 - เขตอําเภอศรีธาตุ
ต.เวียงคํา อ.กุมภวาป จ.อุดรธานี ขนาดกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 2+000 กิโลเมตร โดยการเสริม
ลูกรังจุดที่ชํารุดเสียหายเปนบางตอน ปริมาตรลูกรัง 241.00 ลบ.ม. พรอมเกรดเกลี่ยตกแตงผิวจราจรให
เรียบรอย ตามแผนผังของเทศบาลตําบลเวียงคํา รวมทั้งโครงการเปนเงิน 25,000.- บาท
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานการบริห ารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(00241) อยูใ นแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 79 ขอที่ 7 )
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1.2.6) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบานทามวงนอย หมูที่ 12 - เขาวัดปาสันติธรรม
ต.เวียงคํา อ.กุมภวาป จ.อุดรธานี
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรังสายบานทามวงนอย หมูที่ 12 - เขาวัดปาสันติธรรม
ต.เวียงคํา อ.กุมภวาป จ.อุดรธานี ขนาดกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 0+750 กิโลเมตร โดยการเกรดยก
รองพูนดินทั้ง 2 ขางทางใหเปนรูปถนนพื้นที่ไมนอยกวา 3,750 ตารางเมตร เสริมลูกรังผิวจราจรเปนบาง
ตอนกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 0+750 กิโลเมตร โดยการเสริมลูกรังปริมาตร 800 ลบ.ม. พรอมเกรด
เกลี่ยตกแตงบดอัดแนนผิวจราจรใหเรียบรอยตลอดสาย ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตําบลเวียงคํา
รวมทั้งโครงการเปนเงิน 100,000.- บาท
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานการบริห ารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(00241) อยูใ นแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 79 ขอที่ )
1.2.7) โครงการกอสรางถนนลูกรังบุกเบิกใหมสายจากถนนลาดยาง หมายเลข 2023
กุมภวาป – ศรีธาตุ บานนาแบกนอย หมูที่ 14 - ถนนลาดยางเขาบานหินฮาว หมูที่ 6 ต.
เวียงคํา อ.กุมภวาป จ.อุดรธานี
- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลูกรังบุกเบิกใหมสายจากถนนลาดยาง หมายเลข 2023 กุม
ภวาป - ศรีธาตุ บานนาแบกนอย หมูที่ 14 - ถนนลาดยางเขาบานหินฮาว หมูที่ 6 ต.เวียงคํา อ.กุมภวาป
จ.อุดรธานี ขนาดกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 0+350 กิโลเมตร และขนาดกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง
1+650 กิโลเมตร โดยการขุดยกรองพูนดินทั้ง 2 ขางทางใหเปนรูปถนน เสริมดินยกระดับปริมาตรดินถม
600 ลบ.ม. พรอมลงทอ คสล.อัดแรง มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40X1.00X6 เมตร จํานวน 1 แหง และลง
ทอ คสล.อัดแรง มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60X1.00X42 เมตร จํานวน 7 แหง เสริมลูกรังผิวจราจรกวาง
4.00 เมตร ระยะทาง 0+350 กิโลเมตร และเสริมลูกรังผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 1+650
กิโลเมตร ปริมาตรลูกรัง 1,200 ลบ.ม. เกรดเกลี่ยตกแตงตกแตงบดอัดแนนผิวจราจรใหเรียบรอยตลอด
สาย พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตําบลเวีย งคํา รวมทั้ง
โครงการเปนเงิน 250,000.- บาท
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานการบริห ารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(00241) อยูใ นแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 85 ขอที่ 44 )
1.2.8) โครงการกอสรางถนนลูกรังบุกเบิกใหมสายจากสี่แยกบานนายทุง เชื้อตาออน
บานนาแบกนอย หมูที่ 14 - สุดบานดานทิศตะวันออก ต.เวียงคํา อ.กุมภวาป จ.อุดรธานี
- เพื่อจ ายเปน คากอสรางถนนลูก รัง บุก เบิก ใหมสายจากสี่ แยกบา นนายทุ ง เชื้ อตาออ น
บานนาแบกนอย หมูที่ 14 ขนาดกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 0+380 กิโลเมตร โดยการเสริมดิน
ยกระดับ ชวง กม. 0+000 - กม. 0+150 ปริมาตรดินถม 1,000 ลบ.ม. ลงทอ คสล.อัดแรง มอก.ชั้น 3
ขนาด Ø 0.40X1.00X10 เมตร จํ า นวน 1 แห ง และลงท อ คสล.อั ด แรง มอก.ชั้ น 3 ขนาด Ø
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0.60X1.00X12 เมตร จํานวน 2 แหง เสริ มลูก รังผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 0+380
กิโลเมตร ปริมาตรลูกรัง 265 ลบ.ม. เกรดเกลี่ยตกแตงบดทับผิวจราจรใหเรียบรอยตลอดสาย พรอมปาย
โครงการ จํานวน 1 ปาย ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตําบลเวียงคํา รวมทั้งโครงการเปนเงิน
120,000.- บาท
(ตั้งจ ายจากเงินอุดหนุนปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานการบริห ารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(00241) อยูใ นแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 85 ขอที่ 44 )
1.2.9) โครงการก อ สร า งถนนลู ก รั ง บุ ก เบิ ก ใหม ส ายจากลาดยาง อด . 4021
กุมภวาป – ไชยวาน บานโปงคอม หมูที่ 15 - บานคําไผ หมูที่ 7 ต.เวียงคํา อ.กุมภวาป จ.
อุดรธานี
- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลูกรังบุกเบิกใหมสายจากลาดยาง อด. 4021 กุมภวาป – ไชย
วาน บานโปงคอม หมูที่ 15 - บานคําไผ หมูที่ 7 ขนาดกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 2+000 กิโลเมตร
โดยการขุดยกรองพูนดินทั้ง 2 ขางทางใหเปนรูปถนน เสริมดิน ยกระดับปริมาตรดินถม 1,715 ลบ.ม.
พรอมลงทอ คสล. อัดแรง มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60X1.00X14 เมตร จํานวน 2 แหง เสริมลูกรังผิวจราจร
กวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 2+000 กิโลเมตร ปริมาตรลูกรัง 2,000 ลบ.ม. เกรดเกลี่ยตกแตงบดอัด
แนนผิวจราจรใหเรียบรอยตลอดสาย พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย ตามแบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลตําบลเวียงคํา รวมทั้งโครงการเปนเงิน 389,700.- บาท ขอเบิกเพียง 389,660.- บาท
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนปรากฏในแผนงานเคหะชุม ชน (00240) งานการบริห ารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(00241) อยูใ นแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 86 ขอที่ 48 )
1.2.10) โครงการปรั บ ปรุ ง ถนนลู ก รั ง สายบ า นนาแบก หมู ที่ 17 - ถนนลาดยาง
หมายเลข 2023 กุมภวาป – ศรีธาตุ ต.เวียงคํา อ.กุมภวาป จ.อุดรธานี
- เพื่อจายเปน คาปรับปรุงถนนลูกรังสายบานนาแบก หมูที่ 17 - ถนนลาดยางหมายเลข
2023 กุมภวาป – ศรีธาตุ ต.เวียงคํา อ.กุมภวาป จ.อุดรธานี ขนาดกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 3+000
กิโลเมตร โดยการเกรดยกรองพูนดินทั้ง 2 ขางทางใหเปนรูปถนนพื้นที่ไมน อยกวา 15,000 ตารางเมตร
เสริมลูกรังผิวจราจรเปน บางตอนกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 3+000 กิโลเมตร โดยการเสริมลูก รัง
ปริมาตร 800 ลบ.ม. พรอมเกรดเกลี่ยตกแตงบดอัดแนนผิวจราจรใหเรียบรอยตลอดสาย ตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาลตําบลเวียงคํา รวมทั้งโครงการเปนเงิน 100,000.- บาท
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานการบริห ารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(00241) อยูใ นแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 98 ขอที่ 3 )
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1.3) ประเภทระบบประปา ตั้งไว 444,050.- บาท
1.3.1) โครงการกอสรางหอถังประปาบาดาลบานคําไผ หมูที่ 7 ต.เวียงคํา อ.กุมภวาป
จ.อุดรธานี
- เพื่อจายเปน คากอสรางหอถังประปาบาดาลบานคําไผ หมูที่ 7 ตามแบบมาตรฐาน ข
(ขนาดกลาง) หอถังสูง ขนาดความจุ 8 ลูกบาศกเมตร ตามแบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการ แบบเลขที่
8485 พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย รวมทั้งโครงการเปนเงิน 444,050.- บาท
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานการบริห ารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(00241) อยูใ นแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 75 ขอที่ 8 )
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
องคการบริหารสวนตําบลเวียงคํา อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี
รายจายจําแนกตามงบประมาณ

หนวยงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น
7,380,690.- บาท แยกเปน
ก. รายจายประจํา ตั้งไว 7,348,490.- บาท
1. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว 168,160.- บาท แยกเปน
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล (5102) ตั้งไว 143,160.-บาท
-เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตําแหนงนักวิชาการการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
เปนเงิน 143,160.-บาท
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนการศึกษา ( 00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211))
1.2 ประเภทเงินปรับปรุงเงินเดือน (5103) ตั้งไว 7,000.- บาท
-เพื่อจายเปนเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตําแหนงนักวิชาการศึกษา
จํานวน 1 อัตรา เปนเงิน 7,000.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนการศึกษา ( 00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(00211))
1.3 ประเภทเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว (5103) ตั้งไว 18,000.- บาท
-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานเทศบาล ตําแหนงนักวิชาการ
ศึกษา จํานวน 1 อัตรา เปนเงิน 18,000.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนการศึกษา ( 00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211))
2. หมวดคาจางชั่วคราว (5130) ตั้งไว 936,000.- บาท แยกเปน
2.1 ประเภทเงินคาจางพนักงานจาง ตั้งไว 736,080.- บาท
(1) คาจางผูชวยนักวิชาการศึกษา ตั้งไว 69,120.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจางพนักงาน ตําแหนงผูชวยนักวิชาการศึกษา จํานวน 12 เดือนๆละ
5,760.-บาท เปนเงิน 69,120.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนการศึกษา ( 00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211))
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(2) คาจางหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว 190,560.-บาท
- เพื่อจายเปนคาจางหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 อัตราๆละ 7,940.บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 190,560.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนการศึกษา ( 00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211))
(3) คาจางผูด ูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ตั้งไว 232,560.- บาท
-เพื่อจายเปนคาจาง ผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จํานวน 3 อัตราๆละ
6,460.- บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 232,560.- บาท
(ตั้งจายจากเงิน ปรากฏในแผนการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211))
(4) คาจางพนักงานจางทั่วไป ตั้งไว 243,840.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจางผูดูแลเด็ก พนักงานจางทั่วไป ตําแหนงผูดูแลเด็กอนุบาล และ
ปฐมวัย จํานวน 4 อัตราๆละ 5,080.- บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 243,840.-บาท
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนการศึกษา ( 00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา(00211))
2.2. ประเภทเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว (5121) ตั้งไว 199,920.-บาท
(1) คาครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง ตั้งไว 29,280 บาท
- เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง ตําแหนงผูชวยนักวิชาการศึกษา จํานวน
12 เดือนๆละ 2,440.-บาท เปนเงิน 29,280-บาท
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนการศึกษา ( 00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211))
(2) คาครองชีพชั่วคราวหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว 36,000.-บาท
- เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 อัตราๆละ 1,500.-บาท
จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 36,000.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนการศึกษา ( 00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211))
(3). คาครองชีพชั่วคราวผูดแู ลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ตั้งไว 62,640.-บาท
-เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวผูด ูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จํานวน 3 อัตราๆ
ละ 1,740.-บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 62,640.-บาท
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกี่ยวกับการศึกษา
(00211))
(4) คาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางทั่วไป ตั้งไว 72,000.-บาท
- เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวตําแหนงผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จํานวน 4 อัตราๆละ 12 เดือน
ๆ ละ 1,500.-บาท เปนเงิน 72,000.-บาท
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(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานการศึกษา ( 00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกี่ยวกับการศึกษา
(00211))
3.หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ตั้งไว 2,898,280.- บาท แยกเปน
คาตอบแทน (5200) ตั้งไว 53,400.- บาท
3.1) ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล (5208) ตั้งไว 10,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล และผูมีสิทธิ์ตามระเบียบ
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211))
3.2) ประเภทเงินคาเชาบาน (5206) ตั้งไว 23,400.- บาท
- เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานพนักงานเทศบาล และผูมีสิทธิ์ตามระเบียบ ฯ
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211))
3.3) ประเภทคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 20,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาล พนักงานจาง
และผูมีสิทธิ์ตามระเบียบ
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211))
คาใชสอย (5250) ตั้งไว 860,000.- บาท แยกเปน
3.4) ประเภทรายจายใหไดมาซึ่งบริการ (5251) ตั้งไว 20,000.- บาท
(1) คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ ตั้งไว 20,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม คาลงทะเบียน ในการฝกอบรมสัมมนาพนักงานเทศบาล และผูมีสิทธิ์ตาม
ระเบียบฯ
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (0211) อยูใ น
แผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 71 ขอที่ 5)
3.5) ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษา หรือซอมแซมทรัพยสิน (5252) ตั้งไว 20,000.- บาท
(1) คาซอมแซมรักษาวัสดุครุภัณฑ ตั้งไว 20,000.- บาท
-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา ซอมแซมวัสดุ ที่เปนทรัพยสินของสวนการศึกษา เทศบาลตําบลเวียงคํา
เชน พัดลม กลองถายรูป โตะ เกาอี้ รถยนต คอมพิวเตอร เครื่องทําน้ําเย็น นารอน ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานการศึกษา( 00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)
ปรากฏตามในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 89 ขอที่ 3)
3.6) ประเภทเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ (5253) ตั้งไว 800,000.- บาท
(1) คาใชจายในการจัดงานแขงขันเรือยาวประเพณี ตั้งไว 300,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดงานแขงขันเรือยาวประเพณี ของเทศบาลตําบลเวียงคํา เกี่ยวกับคาดําเนินการ
คาถวยรางวัล คาเงินรางวัล คาจัดสถานที่ คาอาหาร คาวัสดุ ฯลฯ
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(ตั้งจายจากเงินได ปรากฏในแผนการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ( 00260) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00261) ปรากฏตามในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที1่ 01ขอที่ 1)
(2) คาใชจายในการจัดงานประเพณี ตั้งไว 150,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดงานประเพณีของเทศบาลตําบลเวียงคํา เชน คาจัดซื้อจัดจางและคาซอมแซมวัสดุ
อุปกรณตางๆ คาตกแตงประดับเวที คาเชาเครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง ในการจัดงานประเพณีวัฒนธรรม
ประจําป ตางๆ เชน งานวันสงกรานต งานบั้งไฟ งานลอยกระทง งานแขงขัน งานวันเขาพรรษา ออกพรรษา วัน
ขึ้นปใหม ประเพณีพื้นบาน และงานประเพณีอื่นๆ ที่จัดโดยเทศบาลตําบลเวียงคํา
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ( 00260) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00261) ปรากฏตามในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 101
ขอที่ 1)
(3) คาใชจายในการฝกอบรม/สัมมนา และทัศนะศึกษา ตั้งไว 200,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาฝกอบรมสัมมนาและทัศนะศึกษาดูงานภายในประเทศและตางประเทศของ
สมาชิก เทศบาล ,คณะผูบริหาร พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคเทศบาลตําบลเวียงคํา
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ( 00250) งานสงเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งของชุมชน (00252) ปรากฏในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 69 ขอที่ 9)
(4) คาใชจายในการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด ตั้งไว 100,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาตําบลตอตานยาเสพติดของนักเรียน เยาวชน
และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับคาดําเนินการคาถวยรางวัล คาวัสดุ คาจัดสถานที่ คาอาหาร คาวัสดุอื่น ๆ เปนตน
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ( 00260) งานกีฬาและ
นันทนาการ (00262) ปรากฏในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 69 ขอที่ 1)
(5) คาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ตั้งไว 50,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติของเด็กและเยาวชนกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลเวียง
คํา เกี่ยวกับคาดําเนินการในการจัดกิจกรรมวันเด็ก เชนคาจัดสถานที่ ,คาวัสดุ,คาอาหาร,คาวัสดุอื่นๆฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) งานกีฬาและ
นันทนาการ (00262) ปรากฏในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 92 ขอที่ 7)
3.7) ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ (5254)
ตั้งไว 20,000.- บาท รายละเอียดดังนี้
(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว 20,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และผูมีสิทธิ์ตามระเบียบ
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนการศึกษา ( 00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211))
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คาวัสดุ (5270) ตั้งไว 1,984,880.- บาท มีรายละเอียดดังนี้
3.8) ประเภทวัสดุสํานักงาน (5271) ตั้งไว 10,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน ปากกา กระดาษ ดินสอ หมึก ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนการศึกษา ( 00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) )
อยูในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนา 98 ขอที่ 3 )
3.9) ประเภทวัสดุกีฬา (5281) ตั้งไว 90,000.- บาท
-เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณกีฬาของหมูบาน ๆ จํานวน 18 หมูบาน
โดยจัดซื้ออุปกรณกีฬาตามความตองการของประชาชนในทองถิ่น
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) งานกีฬาและ
นันทนาการ (00262) ) อยูในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนา 92 ขอที่ 5 )
3.10) ประเภทวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (5283) ตั้งไว 1,874,880.- บาท
-เพื่อจายเปนคาวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สําหรับนักเรียนรายละเอียดดังตอไปนี้
(1) สําหรับนักเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) (สปช.
เดิม) ตั้งแตชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 8 โรงเรียน เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใน
อัตราคนละ 7 บาท/วัน จํานวน 260 วัน
(2) สําหรับเด็กอนุบาล 3 ขวบ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 7 ศูนย ในอัตรา
คนละ 7 บาท/วัน จํานวน 280 วัน
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนการศึกษา ( 00210) งานระดับกอนวัยเรียนและปฐม ศึกษา
(00212) ) อยูในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนา 92 ขอที่ 8 )
3.11) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร (5282) ตั้งไว 10,000.- บาท
-เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอรและวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน เปนตน
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00212) )
อยูในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนา 98 ขอที่ 3 )
4. หมวดสาธารณูปโภค ตั้งไว 20,000.-บาท
4.1 ประเภทคาไฟฟา ตั้งไว 10,000.-บาท
- เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลตําบลเวียงคํา จํานวน 7 ศูนย
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนการศึกษา ( 00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00212) )
อยูในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนา 92 ขอที่ )
4.2 ประเภทคาน้ําประปา ตั้งไว 10,000.- บาท
-เพื่อจายเปนคาน้ําประปา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลสวนตําบลเวียงคําจํานวน 7 ศูนย
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(ตั้งจายเงินอุดหนุนปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) อยูใ น
แผนพัฒนาตําบล 3 ป หนา 92 ขอที่ 7 )
5. หมวดเงินอุดหนุน (5400) ตั้งไว 2,488,800.- บาท แยกเปน
5.1 ประเภทเงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปนสาธารณะ
ประโยชน (5403) ตั้งไว 2,438,800.- บาท
(1) อุดหนุนงานประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่นใหแกหมูบานในเขตตําบลเวียงคํา
ตั้งไว 180,000.- บาท
-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนงานประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น ในการดําเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมของหมูบานจํานวน 18 หมูบาน จํานวน 180,000.- บาท
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ( 00260) งานศาสนา
และวัฒนธรรมทองถิ่น (00263) ปรากฏตามในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 97)
(2) อุดหนุนกิจการกีฬา ตั้งไว 10,000.- บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกิจการกีฬาใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในจังหวัด
อุดรธานี ในการดําเนินการจัดการแขงขันกีฬาของพนักงานเทศบาล,ลูกจาง,สมาชิก สภาเทศบาลภายใน
ทองถิ่น
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) งานกีฬาและ
นันทนาการ (00262))
(3) อุดหนุนกิจการกีฬาใหแกกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลเวียงคํา ตั้งไว 40,000.-บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกิจการกีฬาใหแกกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลเวียงคําในการดําเนิน กิจการ
จัดการ แขงขันกีฬาเด็กและเยาวชนกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลเวียงคํา
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) งานกีฬาและ
นันทนาการ (00262) ปรากฏในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 98 ขอที่ 2)
(4) อุดหนุนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลเวียงคํา ตั้งไว 20,000.-บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีสามัญ กลุมเครือขายโรงเรียนตําบลเวียงคํา
ในการดําเนินการจัดกิจกรรมเขาคายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญประจําปการศึกษา 2552
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) งานกีฬาและ
นันทนาการ (00262)ปรากฏในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 93 ขอที่ 13)
(5) อุดหนุนสําหรับอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.)(สปช.เดิม) ตั้งไว 2,126,800.- บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนอาหารกลางวันใหแกโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
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พื้นฐาน (สปช.เดิม) ในตําบลเวียงคํา ตั้งแตอนุบาลถึงปฐมศึกษาปที่ 6 จํานวน 8 โรงเรียน ในอัตราคนละ13
บาท/วัน จํานวน 200 วัน
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนการศึกษา ( 00210) งานระดับกอนวัยเรียนและปฐม ศึกษา
(00212) ปรากฏในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 92 ขอที่ 8)
(6)อุดหนุนกิจการประเพณีและวัฒนธรรม ใหแกที่ทําการปกครองอําเภอกุมภวาป ตั้งไว 27,000.บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกิจการประเพณี และวัฒนธรรมใหแกที่ทําการปกครอง อําเภอกุมภวาป
ในการดําเนินการจัดขบวนแหงานทุงศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ( 00260) งานศาสนา
และวัฒนธรรมทองถิ่น (00263) ปรากฏตามในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 101 ขอที่ 2)
(7) อุดหนุนมหาวิทยาลัยรามคําแหง ตั้งไว 35,000.-บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุดรธานี ใน
การดําเนินการโครงการกอสรางอาคารเรียนอเนกประสงคชั้นเดียว
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนการศึกษา ( 00210) งานศึกษาไมกําหนดระดับ(00214))
5.2)อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ตั้งไว 50,000.- บาท
(1) อุดหนุนเทศบาลนครอุดรธานี ตั้งไว 50,000.- บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกเทศบาลนครอุดรธานี ในการดําเนินการโครงการพิพิธภัณฑเมือง
อุดรธานี
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถิ่น (0063))
6. หมวดรายจายอื่นๆ ตั้งไว 837,250.-บาท
6.1 ประเภทวัสดุการศึกษา ตั้งไว 118,200.-บาท
-เพื่อจายเปนคาวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก เชน สื่อการเรียนการสอนทําดวยพลาสติก แบบจําลองภูมิ
ประเทศ หุน กระดานลื่นพลาสติก ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนการศึกษา ( 00210) งานระดับกอนวัยเรียนและปฐม ศึกษา
(00212) ปรากฏตามในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 91 ขอที่ 4)
6.2 ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (5251) ตั้งไว 719,050.– บาท
(1) คาจางจัดทําอาหารกลางวัน ตั้งไว 717,080.– บาท
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาจัดทําอาหารกลางวันใหแกนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 7 ศูนย ของ
เทศบาลตําบลเวียงคํา
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(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนการศึกษา ( 00210) งานระดับกอนวัยเรียนและปฐม ศึกษา
(00212) ปรากฏในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 92 ขอที่ 8)
(2) คาพาหนะสงเด็กไปสถานพยาบาล ตั้งไว 1,970.- บาท
- เพื่อจายเปนคาเหมาจายพาหนะนําสงเด็กไปสถานที่พยาบาล ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลเวียงคํา จํานวน 197 คน อัตราคนละ 10 บาท / คน /ป เปนเงิน 1,970.- บาท
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากกฏในแผนการศึกษา ( 00210) งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการศึกษา
(00211) ปรากฏตามในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 93 ขอที่ 11 ปรากฏในแผนพัฒนาตําบล 3 ป
หนาที่ 92 ขอที่ 8)
ข.รายจายเพื่อการลงทุน ตั้งจายไว 32,200.- บาท
1. หมวดคาครุภัณฑและสิ่งกอสราง ตั้งไว 32,200.- บาท
1.1 ประเภทครุภัณฑ งานบานงานครัว ตั้งไว 32,200.- บาท
จัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น จํานวน 7 ตู ตั้งไว 32,200.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ เครื่องทําน้ําเย็นใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลเวียงคําทั้ง 7
ศูนย รายละเอียดดังตอไปนี้
1. เปนเครื่องทําน้ําเย็นแบบใชขวด บรรจุน้ําไดไมต่ํากวา 18 ลิตร หรือ 5 แกลลอน
2. ทําความเย็นไดไมนอยกวา 3 ลิตร ตอชั่วโมง หรือ 1 แกลลอน ตอชั่วโมง
3. โครงเครื่องทั้งภายนอกและภายในทําดวยโลหะไมเปนสนิม
4. ถังเก็บน้ําภายในเครื่องทําดวยโลหะไมเปนสนิม ไมมีรอยตอเชื่อมหรือตะเข็บ
5. มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
6. ใชไฟฟา AC 220 โวลท 50/60 เฮิรตซ
(จัดซื้อตามราคาทองถิ่นโดยประหยัด)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากกฏในแผนการศึกษา ( 00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(00211) ปรากฏตามในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 93 ขอที่ 11 ปรากฏในแผนพัฒนาตําบล 3 ป
หนาที่ 98 ขอที่ 3)
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลตําบลเวียงคํา อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี
รายจายจําแนกตามงบประมาณ

หนวยงาน กองสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 558,060.- บาท แยกเปน
ก. รายจายประจํา ตั้งไว 558,060.- บาท แยกเปน
1. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ไมไดตั้งไว
2. หมวดรายจายคาจางชั่วคราว ไมไดตั้งไว
3. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ตั้งไว 188,060.- บาท
คาตอบแทน (5201) ไมไดตั้งไว
ประเภทคาใชสอย (5250) ตั้งไว 28,060.- บาท แยกเปน
3.5) ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (5251) ตั้งไว 18,060.- บาท
(1) คาธรรมเนียม คาลงทะเบียน ตั้งไว 8,060.- บาท
- เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม คาลงทะเบียน ในการฝกอบรมสัมนา ของพนักงานเทศบาลและผูมี
สิทธิตามระเบียนฯ ของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 00220) งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ
สาธารณสุข (00221) อยูในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 98 ขอ 1)
(2) คาจางเหมาบริการ ตั้งไว 10,000.- บาท
- เพื่อจายเปน คาจางเหมาบุคคลธรรมดา หรือบริษัท หางหุน สวนตาง ๆ เพื่อจัดทํางานใหกับ
เทศบาลตําบลเวียงคํา
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 00220) งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ
สาธารณสุข (00221) )
3.6) ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ (5254)
ตั้งไว 10,000.- บาท
(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว 10,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่น ๆ ที่ จําเปนของ
พนักงานเทศบาลและผูมีสิทธิตามระเบียน ฯ ของ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม
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(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 00220) งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ
สาธารณสุข (00221อยูในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 98 ขอ 1)
หมวดคาวัสดุ (5270) ตั้งไว 160,000.- บาท
3.7) ประเภทคาวัสดุสํานักงาน (5271) ตั้งไว 10,000.- บาท
- เพื่อจายเปน คาวัสดุสํานัก งาน ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เชน กระดาษ ปากกา
ดินสอ ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 00220) งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ
สาธารณสุข (00221) ในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนา 98 ขอที่ 3 )
3.8) ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร (5282) ตั้งไว 10,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ดิสตเก็ต เมา คียบอรด ตลับหมึก และวัสดุอื่น ๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกัน เปนตน
(ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 00220) งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ
สาธารณสุข (00221ในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนา 98 ขอที่ 3 )
3.9) ประเภทวัสดุอื่น ๆ (5283) ตั้งไว 140,000.- บาท แยกเปน
(1) คาจัดซื้อน้ํายาพนหมอกควัน ตั้งไว 60,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํายาเคมีผสมแบบขวดปริมาตรสุทธิไมนอยกวา 1 ลิตร / ขวด ๆ ละ
1,200.- บาท จํานวน 50 ขวด สําหรับเติมเครื่องพนหมอกควันกําจัดยุงลาย โดยมีสวนผสมของสารเดล
ตาเมทริน ไมนอยกวา 0.5 % w/v (จัดซื้อตามราคาทองถิ่นโดยประหยัด)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุข และงาน
สาธารณสุขอื่น (00223) อยูในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 96 ขอ 10)
(2) คาจัดซื้อทรายอะเบส ตั้งไว 20,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อทรายอะเบสสําหรับกําจัดแหลงเพาะพันธยุงลาย โดยมีสวนผสมของ
ทรายเคลือบที่มีฟอส ไมนอกวา 1 % ww (จัดชื้อตามราคาทองถิ่นโดยประหยัด)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุข และงาน
สาธารณสุขอื่น (00223) อยูในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 96 ขอ 11)
(3) คาจัดซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ตั้งไว 40,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา จํานวน 1,600 โดด ๆ ละ 25.- บาท
(จัดซื้อตามราคาทองถิ่นโดยประหยัด)
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(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุข และงาน
สาธารณสุขอื่น (00223) อยูในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 96 ขอ 13)
(4) คาวัสดุปองกันโรคไขหวัดนก ตั้งไว 20,000.- บาท
- เพื่อจายเปน คาจัดซื้อวัสดุ ปองกัน โรคไขห วัดนก เชน น้ํายาฆาเชื้อโรคไขห วัดนก,
หนากาก ผาปดจมูก ถุงมือ รองเทา
บูท , ชุดคลุม ฯลฯ หรือจัดซื้อวัคซีนปองกันโรคไขหวัดนก (จัดซื้อตามราคาทองถิ่นโดยประหยัด)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุข และงาน
สาธารณสุขอื่น (00223) อยูในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 95 ขอ 5)
4. หมวดรายจายสาธารณูปโภค (5300) ไมไดตั้งไว
5. หมวดรายจายเงินอุดหนุน ตั้งไว 370,000.- บาท
(1) อุดหนุนการสรางความแขมเข็งชุมชน พื้นที่เทศบาลตําบลเวียงคํา(สปสช.) ตั้งไว 190,000.- บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการสรางความเขมแข็งชุมชนในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ อันเปน
สาธารณประโยชนดานสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การบําบัดโรค การบําบัดฟนฟูสมถรรภาพและการ
บริการกิจการของระบบหลักประกันสุขภาพตําบลเวียงคํา
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
(00221) อยูในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 71 ขอ 6)
(2) อุดหนุนกิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน ตั้งไว 180,000.- บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน จํานวน 18 หมูบาน ๆ ละ 10,000.- บาท
เปนเงิน 180,000.- บาท
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
(00221) อยูใ นแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 71 ขอ 6)
ข. รายจายเพื่อการลงทุน ไมไดตั้งไว
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลตําบลเวียงคํา อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี
รายจายจําแนกตามงบประมาณ

แผนงาน งบกลาง
รายจายงบกลาง ตั้งไว 3,023,290.- บาท

แยกเปน

1) เงินสํารองจาย ตั้งไว 2,055,640.- บาท เพื่อจายเปน
(1.1) กรณีเกิดภัยธรรมชาติ
(1.2) กรณีฉุกเฉินและจําเปนเรงดวน
(ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานงบกลาง อยูในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 69
ขอที่ 26)
2) รายจายตามขอผูกพัน ตั้งไว 967,650.- บาท
(2.1) สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ตั้งไว 237,030.- บาท
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานงบกลาง )
(2.2) เงินสมทบเบี้ยประกันสังคม ตั้งไว 176,328.- บาท
- เพื่อจายเปนเงินสมทบของนายจาง (เบี้ยประกันสังคม) ของพนักงานจาง เทศบาลตําบล
เวียงคํา
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานงบกลาง )
(2.3) คาใชจายในการจัดการจราจร ตัง้ ไว 79,500.- บาท
- เพื่อจายเปน เงิน รางวัลการจัดการคาปรับ จราจรตามกฎหมายจราจรทางบก ของสถานี
ตํารวจภูธรกุมภวาป
- เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการจราจรในเทศบาล ตามหนังสื่อกระทรวงมหาดไทยที่ มท.
0313.4/ว.3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 มีรายละเอียดดังนี้
1. คาจัดซื้อวัสดุจราจร เชน แผนกั้นจราจร กรวย เสื้อสะทอนแสง เปนตน
2. คาใชจายอื่นๆที่จําเปนในการจัดการจราจรในเทศบาล
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานงบกลาง อยูในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 76 ขอที่ 3)
(2.4) ค าลงทะเบีย นเรีย นเพื่ อการศึก ษา หรื อพัฒนาองค ความรูใ นระดับ ปริญ ญาตรี และ
ปริญญาโท ตั้งไว 455,000.- บาท
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- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนเรียนเพื่อการศึกษา หรือพัฒนาองคความรูในระดับปริญญาตรี
และปริญญาโทใหกับผูบริหารทองถิ่น สมาชิกทองถิ่น เจาหนาที่ทองถิ่น และลูกจางของเทศบาลตําบล
เวียงคํา กับสถาบันการศึกษาของรัฐที่กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น มีขอตกลง
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานงบกลาง อยูในแผนพัฒนาตําบล 3 ป หนาที่ 102 ขอที่ 6)
(2.5) คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ตั้งไว 19,792.- บาท
- เพื่อจายเปนเงินคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยและการดําเนินงาน
ของสมาคมสันนิบาต
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานงบกลาง )
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