เทศบัญญัติ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
เรื่อง
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 3
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550

ของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 3
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
************************************

เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ตามที่สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดใหความเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 และเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิม่ เติม ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2
ประจําปงบประมาณ 2550 ไปแลวนัน้
บัดนี้ ปรากฏวางบประมาณรายจายประจําปที่ไดรับอนุมตั ิไมพอแกการใชจาย และมี
ความจําเปนตองตั้งรายจายขึน้ ใหม เนื่องจากเทศบาลยังมีภารกิจทีจ่ ําเปนในการพัฒนาดานการบริหาร
จัดการและการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ประกอบกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุมีเงินรายรับใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เกินกวาทีไ่ ดประมาณการรายรับไว รวมทั้งสิ้น 13,626,213.21 บาท จึงมี
ความจําเปนตองตั้งงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ประจําปงบประมาณ 2550 เปนเงิน 9,659,376
บาท ตามรายละเอียดที่เสนอมาพรอมนี้

ผูบริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 3
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
************************************

หลักการ
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

ยอดรวม

9,659,376 บาท

ก. ดานบริหารงานทั่วไป
1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ยอดรวม
ยอดรวม

210,000 บาท
210,000 บาท

ข. ดานบริการชุมชนและสังคม
1. แผนงานเคหะชุมชน
2. แผนงานการศึกษา

ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม

9,449,376 บาท
9,366,000 บาท
83,376 บาท

เหตุผล
เนื่องจากงบประมาณรายจายประจําปไมพอแกการใชจายและมีความจําเปนที่ตองตั้ง
รายจายขึ้นใหม ประกอบกับเทศบาลมีเงินรายรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เกินกวาที่ไดประมาณการ
รายรับไว เปนเงินทั้งสิ้น 13,626,213.21 บาท เพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่และแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนและเปนการพัฒนาทองถิ่นใหเจริญกาวหนา ตามแผนพัฒนาเทศบาลที่กําหนดไว
ผูบริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จึงเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2550 เปนเงิน 9,659,376 บาท เพื่อใหสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุพิจารณาใหความ
เห็นชอบตอไป

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ
************************************

โดยที่งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่ไดรับการอนุมัติไมพอแก
การใชจาย และมีความจําเปนที่จะตองใชจา ยเงินเกินกวา หรือนอกเหนือจากที่กําหนดไวในงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. 2550 ประกอบกับเทศบาลมีเงินรายรับของปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เกินกวาที่ได
ประมาณการรายรับไว ทําใหยอดรวมของประมาณการรายรับทุกหมวดเกินกวาทีไ่ ดประมาณการรับไว
จึงตราเทศบัญญัติฉบับนี้ขึ้นไวโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุและผูวาราชการจังหวัด
ดังตอไปนี้
ขอ 1 เทศบัญญัตินี้ เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 3
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
ขอ 2 เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใชทันทีทไี่ ดประกาศไวโดยเปดเผย ณ สํานักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ขอ 3 ใหเพิ่มรายจายในงบประมาณรายจายทั่วไปอีกเปน จํานวน 9,659,376 บาท
จําแนกเปน
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน จํานวน
210,000
บาท
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน
จํานวน
9,366,000
บาท
3.3 แผนงานการศึกษา
จํานวน
83,376
บาท
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารงบประมาณที่เสนอมาพรอมนี้
ขอ 4 ใหนายกเทศมนตรี มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 และมีหนาที่ปฏิบัติการเบิกจายเงิน
งบประมาณทีไ่ ดรับอนุมัติตามระเบียบการเบิกจายเงิน
(ลงนาม)
(นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม)
ตําแหนง นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
(ลงนาม)

ประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจายเพิ่ม ฉบับที่ 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
อําเภอเมืองกาฬสินธุ
จังหวัดกาฬสินธุ
หมวดรายรับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

หมวดภาษีจัดอากร
หมวดคาธรรมเนียมคาปรับฯ
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
หมวดรายไดจากทุน
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคฯ
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
หมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนฯ

รวมทั้งสิ้น

ประมาณการรายรับตัง้ ไว

รับจริง

รายรับที่เพิ่มขึน้

7,219,600
3,864,700
3,593,000
50,000
480,000
2,249,500
83,400,500
40,470,390

8,166,908.10
3,431,175
5,125,830.99
43,600
291,598
5,472,675.87
79,450,624.39
52,971,491.00

947.308.15
-433,525
1,532,830.99
-6,400
-188,402.19
3,223,175.87
-3,949,875.61
12,501,101

141,327,690

154,953,903.21

13,626,213.21

หมายเหตุ
ประมาณการรายรับที่เพิ่มขึ้น
13,626,213.21 นํามาจัดทํา
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม
จํานวน 9,659,376 บาท

ประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 3
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
ของ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
..................................
งบประมาณรายจายทั่วไป
1. หมวดภาษีจัดสรร
2. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับฯ
3. หมวดรายไดจากทรัพยสิน
4. หมวดรายไดจากทุน
5. หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคฯ
6. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
7. หมวดภาษีจัดสรร
8. หมวดเงินอุดหนุน
รวมประมาณการรายรับทั้งสิ้น

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

947,308.15
- 433,525.00
1,532,830.99
- 6,400
- 188,402.19
3,223,175.87
-3,949,875.61
12,501,101
13,626,213.21

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

คําชี้แจง ตั้งไวเพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับป 2550 จํานวน 9,659,376 บาท
เนื่องจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุมีรายรับเพิม่ ขึ้นเกินกวาประมาณการรายรับทุกหมวดในงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. 2550 จํานวนทั้งสิ้น 13,626,213.21 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป
งบประมาณรายจายเพิ่ม ฉบับที่ 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
อําเภอเมืองกาฬสินธุ
จังหวัดกาฬสินธุ
รายจายจําแนกตามแผนงาน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
วัตถุประสงค
- เพื่อใหการบริหารกิจการทั่วไปของเทศบาลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
งาน

1. งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน
รวม

เงินเดือนและ คาจาง คาตอบแทน
คา
คาจางประจํา ชั่วคราว ใชสอยและวัสดุ สาธารณูปโภค

เงิน
อุดหนุน

รายจาย
อื่น

คาครุภัณฑทีดิน
และสิ่งกอสราง

รวม

หนวยงาน
เจาของงบประมาณ

รหัส
บัญชี

-

-

210,000

-

-

-

-

210,000 สํานักปลัดเทศบาล 00121

-

-

210,000

-

-

-

-

210,000

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป
งบประมาณรายจายเพิ่ม ฉบับที่ 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
อําเภอเมืองกาฬสินธุ
จังหวัดกาฬสินธุ
รายจายจําแนกตามแผนงาน
แผนงานเคหะและชุมชน
วัตถุประสงค
- เพื่อวางแผนดานการใหบริการแกประชาชนใน
เขตเทศบาล
- เพื่อดําเนินการในดานการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน
งาน

1. งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
2. งานไฟฟาถนน
3. งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
รวม

เงินเดือนและ คาจาง คาตอบแทน
คา
คาจางประจํา ชั่วคราว ใชสอยและวัสดุ สาธารณูปโภค

เงิน
อุดหนุน

รายจาย
อื่น

คาครุภัณฑทีดิน
และสิ่งกอสราง

รวม

หนวยงาน
เจาของงบประมาณ

รหัส
บัญชี

640,000

สํานักการชาง

00241

-

-

640,000

-

-

-

-

-

-

350,000

-

-

-

8,376,000
-

8,376,000
สํานักการชาง
00242
350,000 สํานักการสาธารณสุขฯ 00244

-

-

990,000

-

-

-

8,376,000

9,366,000

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป
งบประมาณรายจายเพิ่ม ฉบับที่ 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
อําเภอเมืองกาฬสินธุ

จังหวัดกาฬสินธุ

รายจายจําแนกตามแผนงาน
แผนงานการศึกษา
วัตถุประสงค
- เพื่อใหการดําเนินงานทัว่ ไปดานการศึกษาของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ดําเนินไปดวยความ
เรียบรอย
งาน

เงินเดือนและ

คาจาง

คาจางประจํา ชั่วคราว

1. งานบริหารทั่วไป

คาตอบแทน

คา

ใชสอยและวัสดุ

สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน รายจายอื่น

คาครุภัณฑทีดิน

รวม

และสิ่งกอสราง

-

-

49,593

33,783

-

-

-

83,376

-

-

49,593

33,783

-

-

-

83,376

เกี่ยวกับการศึกษา
รวม

หนวยงาน

รหัส

เจาของงบประมาณ

บัญชี

สํานักการศึกษา

00211

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงานสํานักปลัดเทศบาล
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิน้

210,000 บาท แยกเปน

1. รายจายประจํา
ตั้งไว 210,000 บาท แยกเปน
1.1 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ตั้งไว 210,000 บาท แยกเปน
1.1.1 คาวัสดุ ตั้งไว 210,000 บาท แยกเปน
- คาวัสดุ ประเภทวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 210,000 บาท
เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นรถยนต รถจักรยานยนต ของสํานักปลัดเทศบาล ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุน (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน)

ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงานสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิน้

350,000 บาท แยกเปน

1. รายจายประจํา
ตั้งไว 350,000 บาท แยกเปน
1.1 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ตั้งไว 350,000 บาท แยกเปน
1.1.1 คาวัสดุ ตั้งไว 350,000 บาท แยกเปน
- คาวัสดุ ประเภทวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 350,000 บาท
เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับรถยนตบรรทุกขยะ รถดั๊มเปอร รถจักรยานยนต
รถยนต และเครื่องจักร ของสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ตั้งจายจากเงินอุดหนุน (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน)
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงานสํานักการศึกษา
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิน้

83,376 บาท แยกเปน

1. รายจายประจํา
ตั้งไว 83,376 บาท แยกเปน
1.1 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ตั้งไว 49,593 บาท แยกเปน
1.1.1. คาใชสอย ตั้งไว 40,000 บาท แยกเปน
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งไว 40,000 บาท เพื่อ
จายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก ในกรณีที่พนักงานเทศบาลในสํานักการศึกษาไปราชการตาม
คําสั่งของทางราชการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุน (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
1.1.2 คาวัสดุ ตั้งไว 9,593 บาท แยกเปน
- คาวัสดุ ประเภทวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 9,593 บาท เพื่อ
จายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นรถยนต รถจักรยานยนต ของสํานักการศึกษา ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุน (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
1.2 หมวดคาสาธารณูปโภค ตั้งไว 33,783 บาท แยกเปน
1.1.1. ประเภทคาน้ําประปา ตั้งไว 33,783 บาท เพื่อจายเปนคาบริการน้ําประปาของ
โรงเรียนเทศบาล ตั้งจายจากเงินอุดหนุน (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงานสํานักการชาง
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิน้

9,016,000 บาท แยกเปน

1. รายจายประจํา ตั้งไว 640,000 บาท แยกเปน
1.1 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ตั้งไว 640,000 บาท แยกเปน
1.1.1 คาวัสดุ ตั้งไว 640,000 บาท แยกเปน
- คาวัสดุ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 640,000 บาท เพื่อจาย
เปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นรถยนต รถจักรยานยนต รถดั๊ม และเครื่องจักรตาง ๆ ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุน (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
2. รายจายเพือ่ การลงทุน ตั้งไว 8,376,000 บาท แยกเปน
2.1 หมวดคาครุภัณฑที่ดินและกอสราง ตั้งไว 8,376,000 บาท แยกเปน
2.1.1 คาที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว 8,376,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
จําแนกรายละเอียด ดังนี้
- โครงการกอสรางถนนแอสฟลท็ติกคอนกรีตจากแยกบอนไกถึงประตูรับน้ํา
จากหวยสีทน ตั้งไว 4,200,000 บาท เพื่อจายเปนคากอสรางถนนถนนแอสฟลทติกคอนกรีต หนา
0.05 เมตร กวางเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาวประมาณ 1,477 เมตร หรือพืน้ ที่ผิวแอสฟลทติกคอนกรีต ไม
นอยกวา 7,385 ตารางเมตร พรอมไหลทางลูกรังกวาง 1.00 เมตร ทั้ง 2 ขาง วางทอระบายน้ํา คสล. Ø
0.60 เมตร จํานวนไมนอยกวา 60.00 เมตร พรอมทาสีเสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
กําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุน (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
- เงินสมทบโครงการปรับปรุงสนามกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ ระยะที่ 1 ตั้งไว
4,176,000 บาท เพื่อจายเปนเงินสมทบโครงการปรับปรุงสนามกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ ระยะที่ 1 ซึ่ง
เทศบาลไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการกอสรางตามมติคณะรัฐมนตรี ในการดําเนินโครงการตาม
แผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัด จํานวน 74,256,500 บาท และเทศบาลจายสมทบ
4,176,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
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