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 คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
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คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 

 
เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุแ์ละสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสนิธุ ์
 
  บัดน้ี  ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี  ต่อสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุอีกคร้ังหน่ึง  ฉะน้ัน  ในโอกาสน้ี  คณะผู้บริหาร
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  จึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  ดังต่อไปน้ี 
 
1.  สถานะการคลัง 
 1.1.  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2559  ณ วันที่  30  มิถุนายน 2559   เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  
มีสถานะการเงินดังน้ี 
  1.1.1  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  81,924,584.99  บาท 
  1.1.2  เงินสะสม           116,362,429.44  บาท 
  1.1.3  ทุนสํารองเงินสะสม  29,744,606.56  บาท 
 

 1.2.  เงินกู้คงค้าง      49,840,966.11  บาท 
 
2.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  2559 
 (1)  รายรับจริงทั้งสิ้น   229,761,477.85    บาท  ประกอบด้วย 
  หมวดภาษีอากร       20,850,349.24 บาท 
  หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต      8,720,454.72 บาท 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน        6,128,186.66 บาท 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด            4,142,942 บาท 
  หมวดรายได้จากทุน                  1,970 บาท 
  หมวดภาษีจัดสรร       83,860,992.23 บาท 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป          106,056,583 บาท 
 (2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์      40,024,954.92 บาท 
 
 
 



 (3)  รายจ่ายจริง  จํานวน   202,329,236.32   บาท  ประกอบด้วย 
  งบกลาง              14,580,325.97 บาท 
  งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน  ค่าจ้างประจําและค่าจ้างช่ัวคราว)    110,118,513.06 บาท 
  งบดําเนินงาน  (หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ          61,614,834.89 บาท   

        และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 
  งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)              3,288,046.34 บาท 
  งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน)            12,727,516.06 บาท 
 (4)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  30,645,259.74 บาท 
  
3.  งบเฉพาะการ 
 ประเภทกิจการสถานธนานุบาล 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559  (ณ  30  มิถุนายน  2559)  

รายรับจริง        จํานวน 7,532,761.31 บาท   
รายจ่ายจริง       จํานวน  3,625,215.65 บาท   
กู้เงินจากธนาคารกรุงไทย      จํานวน     12,850,141.64 บาท 
กู้เงินจากธนาคารออมสิน      จํานวน     40,271,278.56 บาท 

  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  (ณ  วันที่ 30  มิถุนายน 2559)        จํานวน    5,407.09  บาท 
  ทรัพย์จํานํา  (ณ วันที่ 30  มิถุนายน 2559)  4,855 ราย เป็นเงินจํานวน 77,971,250 บาท
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2.1. รายรับ

รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

รายได้จัดเก็บเอง
   หมวดภาษีอากร 20,622,854.28       21,120,000           24,131,000           
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 11,697,303.50       10,384,000           12,186,000           
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 9,307,780.11        8,405,000            9,475,000            
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 829,205.88           990,000               1,590,000            
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 7,062,563.98        6,910,500            7,210,500            
   หมวดรายได้จากทุน 135,680.00           200,000               200,000               
   รวมรายได้จัดเก็บเอง 49,655,387.75      48,009,500          54,792,500          
   รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
   ส่วนท้องถ่ิน 125,534,304.87     131,670,765         135,300,000         
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 130,753,924         140,031,701         175,113,088         
   รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่ว 130,753,924        140,031,701        175,113,088        
   ท้องถ่ิน

รวม 305,943,616.62    319,711,966        365,205,588        

รายรับ

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์
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2.2. รายจ่าย

จ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

จ่ายจากงบประมาณ
   งบกลาง 21,823,733.64       25,827,045           52,253,390           
   งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจําและ 142,761,134.91     157,248,131         165,028,870         
ค้างจ้างช่ัวคราว)
   งบดําเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 79,376,898.06       90,001,250           94,921,978           
และหมวดค่าสาธารณูปโภค)
   งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 30,782,419.00       27,534,540           35,294,350           
   งบรายจ่ายอ่ืน (หมวดรายจ่ายอ่ืน) 50,000                 51,000                51,000                 
   งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 19,044,984.55       19,050,000           17,656,000           

รวมรายจ่ายจากงบประมาณ 293,839,170.16     319,711,966         365,205,588         

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์

รายจ่าย

คําแถลงงบประมาณ
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ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป 72,799,600                               
          แผนงานบริหารท่ัวไป 57,090,040                                 
          แผนงานการรักษาความสงบภายใน 15,709,560                                 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 217,089,348                             
          แผนงานการศึกษา 131,331,088                               
          แผนงานสาธารณสุข 18,649,620                                 
          แผนงานสังคมสงเคราะห์ 220,000                                     
          แผนงานเคหะและชุมชน 54,087,740                                 
          แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7,000,840                                  
          แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 5,800,060                                  
ด้านการเศรษฐกิจ 23,063,250                               
          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 23,063,250                                 
ด้านการดําเนินการอ่ืน 52,253,390                               
          แผนงานงบกลาง 52,253,390                                 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 365,205,588                             

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงีบประมาณ  พ.ศ.  2560  ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อําเภอเมือง   จังหวัดกาฬสินธุ์
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งบกลาง
งาน

งบ
งบกลาง 52,253,390            52,253,390            
     งบกลาง 47,002,140             47,002,140             
     บําเหน็จ / บํานาญ 5,251,250               5,251,250              

งานงบกลาง รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน งานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและ

งบ (วิชาการ ฯ) วิชาการ
งบบุคลากร 19,188,200            4,881,120             -                       10,358,040             34,427,360            
     เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 6,154,640               -                       -                        -                        6,154,640              
     เงินเดือนฝ่ายประจํา 13,033,560             4,881,120               -                        10,358,040              28,272,720             
งบดําเนินการ 14,873,000            1,566,980             1,260,000              3,636,000              21,335,980            
     ค่าตอบแทน 308,000                 82,980                   -                        581,000                  971,980                 
     ค่าใช้สอย 5,265,000               1,054,000               905,000                 2,495,000                9,719,000              
     ค่าวัสดุ 8,700,000               -                       355,000                 560,000                  9,615,000              
     ค่าสาธารณูปโภค 600,000                 430,000                 -                        -                        1,030,000              
งบลงทุน 662,150                189,050                16,000                  208,500                 1,075,700             
     ค่าครุภัณฑ์ 362,150                 189,050                 16,000                   208,500                  775,700                 
     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 300,000                 -                       -                        -                        300,000                 
งบรายจ่ายอื่น -                       -                      50,000                  1,000                    51,000                 
     รายจ่ายอื่น -                        -                       50,000                   1,000                     51,000                  
งบเงินอุดหนุน 200,000                -                      -                       -                       200,000                
     เงินอุดหนุน 200,000                 -                       -                        -                        200,000                 

รวม 34,923,350            6,637,150             1,326,000              14,203,540             57,090,040            

รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์

งานบริหารทั่วไป (สป.) งานบริหารงานคลัง
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ งานเทศกิจ งานเทศกิจ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รวม

งบ การรักษาความสงบภายใน(สป.) รักษาความสงบภายใน(วิชาการ) (สํานักปลัด ฯ) (กองวิชาการ ฯ) และระงับอัคคีภัย
งบบุคลากร 8,704,560              1,579,200             -                       -                       -                      10,283,760            
     เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) -                        -                       -                        -                        -                       -                       
     เงินเดือนฝ่ายประจํา 8,704,560               1,579,200               -                        -                        -                       10,283,760             
งบดําเนินการ 2,675,000              58,000                  120,000                50,000                   1,262,800             4,165,800             
     ค่าตอบแทน 185,000                 53,000                   -                        -                        -                       238,000                 
     ค่าใช้สอย 1,760,000               5,000                    120,000                 50,000                    1,262,800               3,197,800              
     ค่าวัสดุ 560,000                 -                       -                        -                        -                       560,000                 
     ค่าสาธารณูปโภค 170,000                 -                       -                        -                        -                       170,000                 
งบลงทุน -                       -                      860,000                -                       400,000                1,260,000             
     ค่าครุภัณฑ์ -                        560,000                 -                        300,000                 860,000                 
     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                        -                       300,000                 -                        100,000                 400,000                 
งบรายจ่ายอื่น -                       -                      -                       -                       -                      -                      
     รายจ่ายอื่น -                        -                       -                        -                        -                       -                       
งบเงินอุดหนุน -                       -                      -                       -                       -                      -                      
     เงินอุดหนุน -                        -                       -                        -                        -                       -                       

รวม 11,379,560            1,637,200             980,000                50,000                   1,662,800             15,709,560            

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์
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แผนงานการศึกษา
งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานระดับก่อนวัยเรียนและ

งบ การศึกษา ประถมศึกษา
งบบุคลากร 6,585,200              52,118,346            10,034,964            841,080                 69,579,590            
     เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) -                        -                       -                        -                        -                       
     เงินเดือนฝ่ายประจํา 6,585,200               52,118,346             10,034,964             841,080                  69,579,590             
งบดําเนินการ 4,688,900              32,908,113            2,924,885              1,304,000              41,825,898            
     ค่าตอบแทน 159,700                 -                       -                        -                        159,700                 
     ค่าใช้สอย 2,252,000               21,617,862             2,924,885               1,294,000                28,088,747             
     ค่าวัสดุ 665,000                 11,290,251             -                        10,000                    11,965,251             
     ค่าสาธารณูปโภค 1,612,200               -                       -                        -                        1,612,200              
งบลงทุน 1,077,600              3,092,000             200,000                -                       4,369,600             
     ค่าครุภัณฑ์ 77,600                   32,000                   -                        -                        109,600                 
     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,000,000               3,060,000               200,000                 -                        4,260,000              
งบรายจ่ายอื่น -                       -                      -                       -                       -                      
     รายจ่ายอื่น -                        -                       -                        -                        -                       
งบเงินอุดหนุน -                       15,556,000            -                       -                       15,556,000            
     เงินอุดหนุน -                        15,556,000             -                        -                        15,556,000             

รวม 12,351,700            103,674,459          13,159,849            2,145,080              131,331,088          

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์

งานระดับมัธยมศึกษา
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แผนงานสาธารณสุข
งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ งานบริการสาธารณสุข

งบ สาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร 4,211,640              3,279,480             3,156,000              10,647,120            
     เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) -                        -                       -                        -                       
     เงินเดือนฝ่ายประจํา 4,211,640               3,279,480               3,156,000               10,647,120             
งบดําเนินการ 2,048,000              993,900                130,000                3,171,900             
     ค่าตอบแทน 80,000                   -                       30,000                   110,000                 
     ค่าใช้สอย 153,000                 793,900                 -                        946,900                 
     ค่าวัสดุ 115,000                 200,000                 100,000                 415,000                 
     ค่าสาธารณูปโภค 1,700,000               -                       -                        1,700,000              
งบลงทุน 30,600                  4,500,000             -                       4,530,600             
     ค่าครุภัณฑ์ 30,600                   4,500,000               -                        4,530,600              
     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                        -                       -                        -                       
งบรายจ่ายอื่น -                       -                      -                       -                      
     รายจ่ายอื่น -                        -                       -                        -                       
งบเงินอุดหนุน -                       300,000                -                       300,000                
     เงินอุดหนุน -                        300,000                 -                        300,000                 

รวม 6,290,240              9,073,380             3,286,000              18,649,620            

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

10



แผนงานสังคมสงเคราะห์
งาน

งบ
งบบุคลากร -                      -                      
     เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) -                       -                       
     เงินเดือนฝ่ายประจํา -                       -                       
งบดําเนินการ -                      -                      
     ค่าตอบแทน -                       -                       
     ค่าใช้สอย -                       -                       
     ค่าวัสดุ -                       -                       
     ค่าสาธารณูปโภค -                       -                       
งบลงทุน -                      -                      
     ค่าครุภัณฑ์ -                       -                       
     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                       -                       
งบรายจ่ายอื่น -                      -                      
     รายจ่ายอื่น -                       -                       
งบเงินอุดหนุน 220,000                220,000                
     เงินอุดหนุน 220,000                 220,000                 

รวม 220,000                220,000                

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
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แผนงานเคหะและชุมชน
งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ งานกําจัดขยะมูลฝอยและ

งบ เคหะและชุมชน สิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร -                       14,761,800            341,160                16,790,280             -                      31,893,240            
     เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) -                        -                       -                        -                        -                       -                       
     เงินเดือนฝ่ายประจํา -                        14,761,800             341,160                 16,790,280              -                       31,893,240             
งบดําเนินการ -                       8,720,000             300,000                9,102,000              96,000                  18,218,000            
     ค่าตอบแทน -                        100,000                 -                        -                        -                       100,000                 
     ค่าใช้สอย -                        2,150,000               -                        5,272,000                96,000                   7,518,000              
     ค่าวัสดุ -                        4,870,000               300,000                 3,830,000                -                       9,000,000              
     ค่าสาธารณูปโภค -                        1,600,000               -                        -                        -                       1,600,000              
งบลงทุน -                       140,000                -                       2,836,500              -                      2,976,500             
     ค่าครุภัณฑ์ -                        140,000                 -                        336,500                  -                       476,500                 
     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                        -                       -                        2,500,000                -                       2,500,000              
งบรายจ่ายอื่น -                       -                      -                       -                       -                      -                      
     รายจ่ายอื่น -                        -                       -                        -                        -                       -                       
งบเงินอุดหนุน -                       1,000,000             -                       -                       -                      1,000,000             
     เงินอุดหนุน -                        1,000,000               -                        -                        -                       1,000,000              

รวม -                       24,621,800            641,160                28,728,780             96,000                  54,087,740            

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์

งานสวนสาธารณะ รวมงานไฟฟ้าถนน งานบําบัดน้ําเสีย

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งาน

งบ
งบบุคลากร 4,148,640             -                       4,148,640             
     เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) -                       -                        -                       
     เงินเดือนฝ่ายประจํา 4,148,640               -                        4,148,640              
งบดําเนินการ 766,000                1,795,000              2,561,000             
     ค่าตอบแทน 184,000                 -                        184,000                 
     ค่าใช้สอย 500,000                 1,795,000                2,295,000              
     ค่าวัสดุ 82,000                   -                        82,000                  
     ค่าสาธารณูปโภค -                       -                        -                       
งบลงทุน 61,200                  -                       61,200                 
     ค่าครุภัณฑ์ 61,200                   -                        61,200                  
     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                       -                        -                       
งบรายจ่ายอื่น -                      -                       -                      
     รายจ่ายอื่น -                       -                        -                       
งบเงินอุดหนุน -                      230,000                 230,000                
     เงินอุดหนุน -                       230,000                  230,000                 

รวม 4,975,840             2,025,000              7,000,840             

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์

งานบริหารทั่วไป งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม
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แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ งานศาสนาวัฒนธรรม

งบ ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ และนันทนาการ
งบบุคลากร -                       1,691,160             -                       1,691,160             
     เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) -                        -                       -                        -                       
     เงินเดือนฝ่ายประจํา -                        1,691,160               -                        1,691,160              
งบดําเนินการ 250,000                932,000                1,630,000              2,812,000             
     ค่าตอบแทน -                        -                       -                        -                       
     ค่าใช้สอย 250,000                 932,000                 1,630,000               2,812,000              
     ค่าวัสดุ -                        -                       -                        -                       
     ค่าสาธารณูปโภค -                        -                       -                        -                       
งบลงทุน -                       1,146,900             -                       1,146,900             
     ค่าครุภัณฑ์ -                        196,900                 -                        196,900                 
     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                        950,000                 -                        950,000                 
งบรายจ่ายอื่น -                       -                      -                       -                      
     รายจ่ายอื่น -                        -                       -                        -                       
งบเงินอุดหนุน 150,000                -                      -                       150,000                
     เงินอุดหนุน 150,000                 -                       -                        150,000                 

รวม 400,000                3,770,060             1,630,000              5,800,060             

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์

รวมงานกีฬาและนันทนาการ
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แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา
งาน

งบ
งบบุคลากร 1,759,560              598,440                2,358,000             
     เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) -                        -                       -                       
     เงินเดือนฝ่ายประจํา 1,759,560               598,440                 2,358,000              
งบดําเนินการ 785,000                46,400                  831,400                
     ค่าตอบแทน 125,000                 36,400                   161,400                 
     ค่าใช้สอย 340,000                 10,000                   350,000                 
     ค่าวัสดุ 320,000                 -                       320,000                 
     ค่าสาธารณูปโภค -                        -                       -                       
งบลงทุน 92,850                  19,781,000            19,873,850            
     ค่าครุภัณฑ์ 92,850                   -                       92,850                  
     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                        19,781,000             19,781,000             
งบรายจ่ายอื่น -                       -                      -                      
     รายจ่ายอื่น -                        -                       -                       
งบเงินอุดหนุน -                       -                      -                      
     เงินอุดหนุน -                        -                       -                       

รวม 2,637,410              20,425,840            23,063,250            

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์

รวม
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แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป 72,799,600                               
          แผนงานบริหารท่ัวไป 57,090,040                                 
          แผนงานการรักษาความสงบภายใน 15,709,560                                 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 217,089,348                             
          แผนงานการศึกษา 131,331,088                               
          แผนงานสาธารณสุข 18,649,620                                 
          แผนงานสังคมสงเคราะห์ 220,000                                     
          แผนงานเคหะและชุมชน 54,087,740                                 
          แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7,000,840                                  
          แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 5,800,060                                  
ด้านการเศรษฐกิจ 23,063,250                               
          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 23,063,250                                 
ด้านการดําเนินการอ่ืน 52,253,390                               
          แผนงานงบกลาง 52,253,390                                 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 365,205,588                             

     โดยที่เป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  อาศัยอํานาจตามความใน

เมืองกาฬสินธ์ุ  และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ
     ข้อ  1  เทศบัญญัติ  น้ีเรียกว่า  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560
     ข้อ  2  เทศบัญญัติน้ีใช้บังคับต้ังแต่วันที่  1  ตุลาคม  2559  เป็นต้นไป

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อําเภอเมือง   จังหวัดกาฬสินธุ์

พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  มาตรา  65  จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560

     ข้อ  3  งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  เป็นจํานวนรวมท้ังสิ้น 365,205,588 บาท
     ข้อ  4  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เป็นจํานวนรวมท้ังสิ้น 365,205,588 บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังน้ี
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ปี 2555 ปี 2556  ปี 2557  ปี 2558
 ยอดต่าง

(%)
ปี 2560

รายได้จัดเก็บเอง
  หมวดภาษีอากร
         1.  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน      11,318,914.84      11,751,106.78   13,497,305.65  15,791,241.38      20.32 19,000,000.00   
         2.  ภาษีบํารุงท้องที่          297,006.85           333,804.80       274,059.80      337,065.90 -    11.00 300,000.00       
         3.  ภาษีป้าย        3,592,964.00        4,016,135.00     4,101,371.00    4,162,977.00        8.10 4,500,000.00     
         4.  อากรฆ่าสัตว์          339,462.00           343,282.00       347,706.00      331,570.00 -      0.17 331,000.00       

รวมหมวดภาษีอากร 15,548,347.69    16,444,328.58    18,220,442.45 20,622,854.28        17.01 24,131,000.00  

  หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต
        1.  ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์          506,797.00           513,177.00       519,711.00      495,495.00 0.10-       495,000.00       
        2.  ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์          101,654.00           105,341.00       104,127.00        99,285.00 0.29-       99,000.00         
        3.  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจําหน่ายสุรา            19,295.24            27,974.80         27,868.10        30,943.00 3.05-       30,000.00         
        4.  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน            11,330.00            10,000.00           6,760.00        17,380.00 15.07     20,000.00         
        5.  ค่าตรวจแบบอาคาร          195,531.25           100,919.00         96,104.00        65,283.00 53.18     100,000.00       
        6.  ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย          779,167.00           935,820.00     1,305,218.00    1,078,500.00 1.99       1,100,000.00     

รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์

รายรับ
รายรับจริง  ประมาณการ
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ปี 2555 ปี 2556  ปี 2557  ปี 2558
 ยอดต่าง

(%)
ปี 2560

        7.  ใบอนุญาตติดตั้งแผ่นป้ายโฆษณา          126,975.00           232,800.00       287,800.00      254,950.00 9.83       280,000.00       
        8.  ค่ารับรองเอกสารงานทะเบียนราษฎร            23,762.00            37,298.00         30,595.00        28,345.00 12.89     32,000.00         
        9.  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประชาชน          132,530.00           111,010.00       129,240.00      133,840.00 0.63-       133,000.00       
       10. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการรักษาสัตว์          204,560.00           220,460.00       218,330.00      248,245.00 0.10-       248,000.00       
       11. ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย        4,319,787.00        5,355,846.00     5,623,630.00    7,728,450.00 3.51       8,000,000.00     
       12. ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระ (รถดูดส้วม)          147,120.00           140,980.00       151,800.00      136,800.00 10.38     151,000.00       
       13 ค่าปรับพระราชบัญญัติจราจร          386,090.00           339,480.00       309,408.00      314,350.00 4.56-       300,000.00       
       14 ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายและเทศบัญญัติ            87,029.00            72,702.00         76,383.00        79,196.00 1.02       80,000.00         
       15 ค่าปรับผิดสัญญา          196,707.75           170,328.00       497,528.70      276,666.50 8.43       300,000.00       
       16 ค่าปรับผู้ทําบัตรประชาชนเกินกําหนด            48,090.00            68,750.00         55,190.00        40,170.00 24.47     50,000.00         
       17 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ          237,975.00           296,975.00       300,235.00      267,375.00 12.20     300,000.00       
       18 ค่าใบอนุญาตสะสมอาหารและน้ําแข็ง            94,560.00           111,500.00       111,820.00      111,000.00 8.11       120,000.00       
       19 ค่าใบอนุญาตจําหน่ายในที่หรือทางสาธารณะ            10,400.00              3,040.00           2,800.00                  -   100.00    3,000.00           
       20 ค่าใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร             5,480.00              4,920.00           4,160.00         3,960.00 26.26     5,000.00           
       21  ค่ารับรองใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร            21,040.00            21,480.00         19,700.00        19,470.00 2.72       20,000.00         
        22  ใบอนุญาตโฆษณาโดยใช้เสียง            16,011.00            27,000.00         17,190.00        15,490.00 29.12     20,000.00         
        23  ใบอนุญาตวางวัสดุบนทางเท้า            22,800.00            53,245.00           5,750.00         1,500.00 1,233.33 20,000.00         
        24  ค่าธรรมเนียมตัดกิ่งไม้            15,050.00                700.00                   -                    -   -        -                  
        25  ค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์          106,350.00           268,450.00       235,000.00      240,190.00 8.25       260,000.00       

รายรับ
รายรับจริง  ประมาณการ
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        26  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์                      -              10,670.00           8,230.00        10,420.00         100 10,000.00         
        27  ค่าธรรมเนียม พ.ร.บ.หอพัก                      -                        -                     -                    -           100 10,000.00         

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 7,816,091.24      9,240,865.80      10,144,577.80 11,697,303.50 4.18      12,186,000.00  
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
        1.  ค่าเช่าที่ดิน          298,404.00           426,430.00       404,958.00      415,517.00      20.33 500,000.00       
        2.  ค่าเช่าอาคารโรงเรือน        2,000,718.00        2,446,688.00     2,854,609.00    2,654,531.00        1.71 2,700,000.00     
        3.  ค่าเช่าแท่นหรือที่วางของขายในตลาด        3,576,821.00        3,912,718.00     3,937,320.00    4,018,220.00 -      0.45 4,000,000.00     
        4.  ค่าเช่าห้องประชุม          115,000.00           323,390.00       338,200.00      269,800.00      11.19 300,000.00       
        5.  ค่าเช่าสนามกีฬา            82,500.00            15,300.00         35,500.00        50,000.00      50.00 75,000.00         
        6.  ค่าจําหน่ายขยะรีไซเคิล          371,130.00           101,000.00       202,795.00      276,213.00 -      2.25 270,000.00       
        7.  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร          678,375.54        1,122,853.56     2,083,775.42    1,526,046.70 -      1.71 1,500,000.00     
        8.  ดอกเบี้ยเงินฝาก กสท.            21,699.96            47,326.60         74,893.48        95,432.41     100.00 100,000.00       
        9. ค่าเช่าเครื่องจักรกล            35,220.00           362,134.00         35,710.00         2,020.00  1,385.15 30,000.00         

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 7,179,868.50      8,757,840.16      9,967,760.90   9,307,780.11  1.80      9,475,000.00    
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
        1. เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล          722,791.96           582,097.01       831,133.53      829,205.88     100.00 1,590,000.00     
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 722,791.96        582,097.01         831,133.53     829,205.88    100.00   1,590,000.00    
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
        1.  เงินที่มีผู้อุทิศให้          193,145.00           905,860.00     1,973,592.00    1,991,949.00        0.40 2,000,000.00     
        2.  เงินค่าขายแบบแปลน          156,300.00           339,600.00       593,155.00      568,500.00 -      1.50 560,000.00       

รายรับ
รายรับจริง ประมาณการ
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        3.  เงินค่าจําหน่ายแบบพิมพ์คําร้อง            70,386.00            70,766.00         71,153.00        67,998.00     100.00 70,000.00         
        4.  เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน                      -                        -                     -                    -       100.00 500.00             
        5.  ค่าชดเชยขุดเจาะถนน            15,125.00           119,430.00         15,750.00         3,080.00  1,848.05 60,000.00         
        6.  รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 15,029,366.04     14,286,976.45     2,455,218.25    2,134,046.98          3.09 2,200,000.00     
        7.  ค่าบริการใช้ในกิจการโรงฆ่าสัตว์        2,004,580.00        2,039,239.00     2,054,930.00    1,967,100.00        1.67 2,000,000.00     
        8.  ค่ารักษาความสะอาด 253,259.00         239,137.00          262,198.00      329,890.00     -      3.00 320,000.00       

  รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 17,722,161.04    18,001,008.45    7,425,996.25   7,062,563.98     2.09      7,210,500.00    
  หมวดรายได้จากทุน
       1.  ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 129,900.00         -                    -                 135,680.00     100.00    200,000.00       

  รวมหมวดรายได้จากทุน 129,900.00        -                   -                135,680.00    100.00   200,000.00       
  หมวดภาษีจัดสรร
         1.  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผน ฯ 60,507,421.45     75,575,765.97     71,544,760.46  74,379,870.50 4.87       78,000,000.00   
         2.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  1  ใน  9      11,488,573.07      12,936,223.00   13,890,736.98  13,689,272.59 23.45     16,900,000.00   
         3.  ภาษีธุรกิจเฉพาะ                      -             492,523.06                   -        372,653.76 100.00    400,000.00       
         4.  ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน                      -                        -         138,573.20    1,575,236.94 100.00    2,200,000.00     
         5.  ภาษีสุราและเครื่องดื่ม        6,106,013.43        6,060,653.40     6,594,433.66    7,377,747.01 8.43       8,000,000.00     
         6.  ภาษีสรรพสามิต      10,972,517.10      13,247,756.89     8,969,736.77  12,708,668.61 10.16     14,000,000.00   
         7.  ภาคหลวงแร่          156,987.17           176,581.36       222,110.52      185,385.00 34.85     250,000.00       
         8.  ภาคหลวงปิโตรเลียม          446,418.47           549,282.88       519,374.75      367,949.46 103.83    750,000.00       

รายรับจริง  ประมาณการ
รายรับ
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         9.  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับนิติกรรมที่ดิน      16,078,113.00      20,007,526.00   13,720,927.00  14,877,521.00 0.52-       14,800,000.00   
  รวมหมวดภาษีจัดสรร 105,756,043.69  129,046,312.56    115,600,653.34   125,534,304.87 7.78       135,300,000.00    

  หมวดเงินอุดหนุน
    1.  เงินอุดหนุนทั่วไป 54,054,070.00     65,916,530.00     32,126,299.00  66,402,444.00 11.62-     58,685,960.00   
    2. เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา -                    54,898,000.00     89,226,294.00  64,351,480.00 100.00    116,427,128.00  

  รวมหมวดเงินอุดหนุน 54,054,070.00    120,814,530.00   121,352,593.00 130,753,924.00 33.93     175,113,088.00 
รวมทุกหมวด 208,929,274.12  302,886,982.56   283,543,157.27   305,943,616.62 19.37     365,205,588.00 

รายรับ
รายรับจริง  ประมาณการ
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ประมาณการรายรับรวมท้ังสิ้น 365,205,588                บาท แยกเป็น

รวม 24,131,000      บาท
จํานวน 19,000,000       บาท

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ต้ังเพ่ิมขึ้นจากประมาณการปี 2559 จํานวน 3,000,000  บาท
จํานวน 300,000           บาท

จํานวน 4,500,000         บาท

จํานวน 331,000           บาท

รวม 12,186,000      บาท
จํานวน 495,000           บาท

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ต้ังเพ่ิมขึ้นจากประมาณการปี 2559 จํานวน 25,000  บาท
จํานวน 99,000             บาท

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ต้ังเพ่ิมขึ้นจากประมาณการปี 2559 จํานวน 4,000  บาท
จํานวน 30,000             บาท

จํานวน 20,000             บาท

จํานวน 100,000           บาท

จํานวน 1,100,000         บาท

จํานวน 280,000           บาท

   5.  ค่าตรวจแบบอาคาร

   7.  ใบอนุญาตติดต้ังแผ่นป้ายโฆษณา

   1.  ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์

   6.  ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย

   3.  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจําหน่ายสุรา

   2.  ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ต้ังเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2559

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ต้ังเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2559

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ต้ังเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2559

   4.  อากรฆ่าสัตว์

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

   1.  ภาษีโรงเรีอนและที่ดิน

   2.  ภาษีบํารุงท้องที่

   3.  ภาษีป้าย
(คําช้ีแจงงบประมาณ) ต้ังเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2559

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ต้ังเพ่ิมขึ้นจากประมาณการปี 2559 จํานวน 11,000  บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์

   4.  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ต้ังเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2559

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ต้ังเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2559

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ต้ังเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2559
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จํานวน 32,000             บาท

จํานวน 133,000           บาท
(คําช้ีแจงงบประมาณ) ต้ังเพ่ิมขึ้นจากประมาณการปี 2559 จํานวน 13,000  บาท

จํานวน 248,000           บาท
(คําช้ีแจงงบประมาณ) ต้ังเพ่ิมขึ้นจากประมาณการปี 2559 จํานวน 18,000  บาท

จํานวน 8,000,000         บาท
(คําช้ีแจงงบประมาณ) ต้ังเพ่ิมขึ้นจากประมาณการปี 2559 จํานวน  1,500,000  บาท

จํานวน 151,000           บาท

จํานวน 300,000           บาท

จํานวน 80,000             บาท

จํานวน 300,000           บาท
(คําช้ีแจงงบประมาณ) ต้ังเพ่ิมขึ้นจากประมาณการปี 2559 จํานวน 200,000  บาท

จํานวน 50,000             บาท
(คําช้ีแจงงบประมาณ) ต้ังเพ่ิมขึ้นจากประมาณการปี 2559 จํานวน 10,000  บาท

จํานวน 300,000           บาท

จํานวน 120,000           บาท
(คําช้ีแจงงบประมาณ) ต้ังเพ่ิมขึ้นจากประมาณการปี 2559 จํานวน 20,000  บาท

จํานวน 5,000              บาท

จํานวน 3,000              บาท

จํานวน 20,000             บาท

จํานวน 20,000             บาท
(คําช้ีแจงงบประมาณ) ต้ังเพ่ิมขึ้นจากประมาณการปี 2559 จํานวน 2,000  บาท

   12.  ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจาระ (รถดูดส้วม)

   8.  ค่ารับรองเอกสารงานทะเบียนราษฎร์

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ต้ังเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2559

   13.  ค่าปรับพระราชบัญญัติจราจร
(คําช้ีแจงงบประมาณ) ต้ังเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2559
   14. ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายและเทศบัญญัติ

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ต้ังเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2559

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ต้ังเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2559

   11.  ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย

   10.  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการรักษาสัตว์

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ต้ังเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2559

   18.  ใบอนุญาตสะสมอาหารและนํ้าแข็ง

   19.  ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร

   15.  ค่าปรับผิดสัญญา

   16.  ค่าปรบัผู้ทําบัตรเกินกําหนด

   17.  ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ต้ังเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2559

   21.  ค่ารับรองใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร

   22.  ใบอนุญาตโฆษณาโดยใช้เสียง

   20.  ใบอนุญาตจําหน่ายในที่หรือทางสาธารณะ

   9.  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประชาชน

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ต้ังเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2559

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ต้ังเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2559
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จํานวน 20,000             บาท

จํานวน 260,000           บาท

จํานวน 10,000             บาท

จํานวน 10,000             บาท

รวม 9,475,000        บาท
จํานวน 500,000           บาท

จํานวน 2,700,000         บาท

จํานวน 4,000,000         บาท
(คําช้ีแจงงบประมาณ) ต้ังเพ่ิมขึ้นจากประมาณการปี 2559 จํานวน 500,000  บาท

จํานวน 300,000           บาท
(คําช้ีแจงงบประมาณ) ต้ังเพ่ิมขึ้นจากประมาณการปี 2559 จํานวน 50,000  บาท

จํานวน 75,000             บาท

จํานวน 270,000           บาท
(คําช้ีแจงงบประมาณ) ต้ังเพ่ิมขึ้นจากประมาณการปี 2559 จํานวน 20,000  บาท

จํานวน 1,500,000         บาท
(คําช้ีแจงงบประมาณ) ต้ังเพ่ิมขึ้นจากประมาณการปี 2559 จํานวน 500,000  บาท

จํานวน 100,000           บาท

จํานวน 30,000             บาท

รวม 1,590,000        บาท
จํานวน 1,590,000         บาท

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ต้ังเพ่ิมขึ้นจากประมาณการปี 2559 จํานวน 600,000  บาท

   24.  ค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์

   6.  ค่าจําหน่ายขยะรีไซเคิล

   25.  ค่าธรรมเนียม พ.ร.บ.หอพัก
(คําช้ีแจงงบประมาณ) รายการใหม่

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ต้ังเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2559
   24.  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์

   23.  ใบอนุญาตวางวัสดุบนทางเท้า

   1.  ค่าเช่าที่ดิน

   2.  ค่าเช่าอาคารโรงเรือน
(คําช้ีแจงงบประมาณ) ต้ังเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2559

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ต้ังเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2559

หมวดรายได้จาสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
   1.  เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล

   7.  ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร

   8.  ดอกเบ้ียเงินฝาก  กสท.
(คําช้ีแจงงบประมาณ) ต้ังเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2559

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ต้ังเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2559

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ต้ังเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2559
   9.  ค่าเช่าเคร่ืองจักรกล

   3.  ค่าเช่าแท่นหรือที่วางขายของในตลาด

   4.  ค่าเช่าห้องประชุม

   5.  ค่าเช่าสนามกีฬา
(คําช้ีแจงงบประมาณ) ต้ังเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2559

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ต้ังเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2559

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

25



รวม 7,210,500        บาท
จํานวน 2,000,000         บาท

จํานวน 560,000           บาท
(คําช้ีแจงงบประมาณ) ต้ังเพ่ิมขึ้นจากประมาณการปี 2559 จํานวน 60,000  บาท

จํานวน 70,000             บาท

จํานวน 500                 บาท

จํานวน 60,000             บาท

จํานวน 2,200,000         บาท
(คําช้ีแจงงบประมาณ) ต้ังเพ่ิมขึ้นจากประมาณการปี 2559 จํานวน 200,000  บาท

จํานวน 2,000,000         บาท

จํานวน 320,000           บาท
(คําช้ีแจงงบประมาณ) ต้ังเพ่ิมขึ้นจากประมาณการปี 2559 จํานวน 40,000  บาท

รวม 200,000          บาท
จํานวน 200,000           บาท

รวม 135,300,000    บาท
จํานวน 78,000,000       บาท

จํานวน 16,900,000       บาท
(คําช้ีแจงงบประมาณ) ต้ังเพ่ิมขึ้นจากประมาณการปี 2559 จํานวน  429,235 บาท

จํานวน 400,000           บาท

จํานวน 2,200,000         บาท
(คําช้ีแจงงบประมาณ) ต้ังเพ่ิมขึ้นจากประมาณการปี 2559 จํานวน  800,000 บาท

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ต้ังเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2559

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ต้ังเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2559

   4.  เงินช่วยเหลือจ่ายเงินเก่าส่งคืน

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

   1.  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ.กําหนดแผน ฯ

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ต้ังเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2559
   5.  ค่าชดเชยขุดเจาะถนน

   6.  รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 

   1.  เงินที่มีผู้อุทิศให้

   2.  เงินค่าขายแบบแปลน

   3.  เงินค่าจําหน่ายแบบพิมพ์คําร้อง
(คําช้ีแจงงบประมาณ) ต้ังเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2559

   7.  ค่าบริการใช้ในกิจการโรงฆ่าสัตว์

   8.  ค่ารักษาความสะอาด

หมวดรายได้จากทุน

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ต้ังเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2559

   1.  ค่าขายของทอดตลาดหลักทรัพย์

   4.  ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน

   2.  ภาษีมูลค่าเพ่ิม 1 ใน 9

   3.  ภาษีธุรกิจเฉพาะ

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ต้ังเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2559

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ต้ังเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2559

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ต้ังเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2559

หมวดภาษีจัดสรร
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จํานวน 8,000,000         บาท
(คําช้ีแจงงบประมาณ) ต้ังเพ่ิมขึ้นจากประมาณการปี 2559 จํานวน  500,000 บาท

จํานวน 14,000,000       บาท

จํานวน 250,000           บาท
(คําช้ีแจงงบประมาณ) ต้ังเพ่ิมขึ้นจากประมาณการปี 2559 จํานวน  100,000 บาท

จํานวน 750,000           บาท

จํานวน 14,800,000       บาท
(คําช้ีแจงงบประมาณ) ต้ังเพ่ิมขึ้นจากประมาณการปี 2559 จํานวน  1,800,000 บาท

รวม 175,113,088    บาท
จํานวน 58,685,960       บาท

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ต้ังเพ่ิมขึ้นจากประมาณการปี 2559 จํานวน 30,685,960 บาท
จํานวน 116,427,128     บาท

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ตั้งเพ่ิมขึ้นจากประมาณการปี 2559 จํานวน 4,395,427 บาท

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ต้ังเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2559

   6.  ภาษีสรรพสามิต

   9.  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับนิติกรรมที่ดิน

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
   1.  เงินอุดหนุนทั่วไป

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

   2.  เงินอุดหนุนด้านการศึกษา

   7.  ค่าภาคหลวงแร่

   8.  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

   5.  ภาษีสุราและเคร่ืองด่ืม

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ต้ังเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2559
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ปี 2555 ปี 2556  ปี 2557  ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง ปี 2560

 (%)

แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง

ประเภทรายจ่าย

1. ค่าชําระหนี้เงินต้น 9,966,876.61       9,808,098.24       9,950,857.41       8,888,258.84       10,590,570        9.27-      9,608,400           

2. ค่าชําระหนี้ดอกเบี้ย 2,370,928.72       1,850,746.41       1,936,741.86       2,235,769.69       2,308,510         19.51-    1,858,200           

3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 2,293,983           2,649,730.48       1,925,378.24       2,121,360           2,350,020         5.68      2,483,520           

4. ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ -                    -                    120,000             120,000             120,000            100-       -                    

5. รายจ่ายตามข้อผูกพัน 2,718,509.59       2,962,994.44       2,527,912           2,724,814           4,560,620         600.59   31,951,043          

6. เงินสํารองจ่าย 6,000                293,100              488,020             1,197,571           1,500,000         26.60-    1,100,977           

รวมงานงบกลาง 17,356,297.92    17,564,669.57    16,948,909.51    17,287,773.53    21,429,720       119.33  47,002,140        

รายงานงบประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ปี 2555 ปี 2556  ปี 2557  ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง ปี 2560

 (%)

งานบําเหน็จ/บํานาญ

ประเภทรายจ่าย

1. เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2,720,760           3,435,840           3,417,940           3,435,558           3,553,605         5.86      3,761,850           

2. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพข้าราชการบํานาญพนักงานเทศบาลสามัญ 448,591             435,606              409,116             518,007.61         527,720            -       801,400              

3. เงินช่วยเหลือพิเศษของราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบํานาญและข้าราชการ 34,350                91,500               188,653.50         100,000            -       100,000              

ส่วนท้องถิ่นซึ่งถึงแก่ความตาย

4. เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา -                    -                    30,000               341,091             150,000            100       522,000              

5. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ -                    -                    7,900                52,650               66,000             -       66,000               

รวมงานบําเหน็จ/บํานาญ 3,169,351.00     3,905,796          3,956,456          4,535,960.11     4,397,325        19.42    5,251,250          

รวมแผนงานงบกลาง 20,525,648.92    21,470,465.57    20,905,365.51    21,823,733.64    25,827,045    102.32  52,253,390     

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ปี 2555 ปี 2556  ปี 2557  ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง ปี 2560

 (%)

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด ฯ)
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างชั่วคราว)

1. เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)

1.1. เงินเดือนนายก/รองนายก 1,429,920           1,429,920           1,429,920           421,617             1,429,920         -       1,429,920           

1.2. เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 351,000             351,000              351,000             101,976             351,000            -       351,000              

1.3. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 351,000             351,000              351,000             101,976             351,000            -       351,000              

1.4. เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 388,814.52         459,000              459,000             124,621             459,000            -       459,000              

1.5. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 3,128,235.84       3,563,640           3,561,711           3,563,640           3,563,720         -       3,563,720           

2. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

2.1. เงินเดือนพนักงาน 4,806,703           5,439,829           6,187,126           6,943,649           7,568,400         11.28    8,422,200           

2.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน 307,200             340,800              374,400             419,200             441,600            -       441,600              

2.3. เงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร 307,200             340,800              374,400             419,200             441,600            12.23    495,600              

2.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา 1,058,239           1,092,851           1,119,433           1,209,795           1,132,440         9.55      1,240,560           

2.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 1,485,298           1,679,169.04       1,770,404.88       1,851,339.03       2,176,800         11.80    2,433,600           

รวมงบบุคลากร 13,613,610.36    15,048,009.04    15,978,394.88    15,157,013.03      17,915,480       7.10     19,188,200        

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ปี 2555 ปี 2556  ปี 2557  ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง ปี 2560

 (%)
งบดําเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

หมวดค่าตอบแทน

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. -                    -                    6,000                64,500               120,000            66.67-    40,000               

2. ค่าเบี้ยประชุม 7,812.50            26,187.50           17,062.50           12,062.50           30,000             -       30,000               

3. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 92,400               56,800                138,340             34,140               40,000             -       40,000               

4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 68,400               114,944              132,452             124,704             150,000            -       150,000              

5. ค่าเช่าบ้าน -                    -                    -                    32,000               48,000             -       48,000               

6. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 410,709             149,602              308,406             -                    -                  -       -                    

7. ค่าตอบแทนโครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด 256,740             -                    -                    -                    -                  -       -                    

รวมหมวดค่าตอบแทน 836,062            347,534             602,260            267,406.50        388,000           20.62-    308,000             

หมวดค่าใช้สอย

1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ 102,919.80        457,986             386,139.50        401,120.45        785,000           35.67    1,065,000          

2.รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 248,340.00        392,587             331,379.08        357,795            400,000           12.50    450,000             

2.1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 221,890             339,286.56          268,379.08         226,370             300,000            -       300,000              

2.2. ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น 26,450               53,300                63,000               131,425             100,000            50        150,000              

3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 1,315,362          907,427             1,368,117          4,047,070          1,880,000        75.53    3,300,000          

3.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 364,372             352,387.01          216,219             1,619,164           500,000            60.00    800,000              

ประมาณการรายจ่ายจริง
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ปี 2555 ปี 2556  ปี 2557  ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง ปี 2560

 (%)

3.2. ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน -                    -                    -                    -                    5,000               -       5,000                 

3.3. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา 24,880               17,200                20,600               16,000               30,000             66.67    50,000               

3.4. ค่าจัดงานอื่น ๆ 117,000             44,740                128,905             124,500             100,000            100       200,000              

3.5. โครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงานบุคลากร ฯ 397,490             48,400                120,680             1,002,380           100,000            900       1,000,000           

3.6. โครงการอบรมคุณธรรมนําการปฏิบัติงานพนักงาน ลูกจ้าง ประจําปี -                    4,550                 -                    1,500                20,000             150       50,000               

3.7. โครงการจัดงานวันเทศบาล 37,900               37,900                49,975               162,000             50,000             -       50,000               

3.8. โครงการคัดเลือกพนักงาน ลูกจ้างดีเด่น ประจําปี 12,000               12,420                -                    13,400               30,000             -       30,000               

3.9. โครงการจัดทํารายงานผลงานของฝ่ายกิจการสภาเทศบาล 30,000               30,000                30,000               50,000               50,000             100-       -                    

3.10. โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 49,400               -                    -                    -                    100,000            -       100,000              

3.11. โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือผู้บริหารท้องถิ่น -                    -                    -                    -                    -                  100       100,000              

3.12. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาองค์ความรู้สําหรับสมาชิกสภาเทศบาล -                    58,630                -                    -                    -                  -       -                    

3.13. โครงการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์สมานฉันท์ปรองดอง -                    -                    -                    300,000             -                  -       -                    

3.14. โครงการคัดเลือกสมาชิกเทศบาลดีเด่น -                    -                    30,000               -                    -                  -       -                    

3.15. โครงการจ้างเหมาเอกชนทําความสะอาด 282,319.50         301,200              348,960             343,990             460,000            -       460,000              

3.16. โครงการเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช -                    -                    121,350             103,846             100,000            -       100,000              

3.17.โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาสวนสาธารณะรอบบริเวณสํานักงาน ฯ -                    -                    100,728             -                    -                  -       -                    

3.18. โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย -                    -                    200,700             263,290             280,000            -       280,000              

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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3.19. โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ -                    -                    -                    37,000               45,000             -       45,000               

3.20. โครงการประชุมมอบหมายนโยบายการปฏิบัติราชการ ฯ -                    -                    -                    10,000               10,000             100       30,000               

4. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 203,370.94        121,334.78         185,554.14        447,723.94        250,000           80.00    450,000             

รวมหมวดค่าใช้สอย 1,869,992.24     1,879,334.35      2,271,189.72     5,253,709.39     3,315,000        58.82    5,265,000          

หมวดค่าวัสดุ

1. วัสดุสํานักงาน 398,980.40         355,335.10          404,044             49,958               300,000            -       300,000              

2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,535                14,495                32,340               -                    30,000             -       30,000               

3. วัสดุงานบ้านงานครัว 35,962               18,530                111,268             69,996               30,000             -       30,000               

4. วัสดุก่อสร้าง 91,450               1,510                 22,880               322,285             30,000             -       30,000               

5. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 24,640               24,210                37,000               23,200               100,000            -       100,000              

6. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 4,436                10,580                9,600                -                    10,000             -       10,000               

7. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 8,374,520.32       10,207,093.70      8,611,821.96       8,440,954.74       9,000,000         11.11-    8,000,000           

8. วัสดุคอมพิวเตอร์ 196,420             150,210              201,955             50,000               100,000            50        150,000              

9. วัสดุการเกษตร -                    -                    15,060               93,520               50,000             -       50,000               

รวมหมวดค่าวัสดุ 9,133,943.72     10,781,963.80    9,445,968.96     9,049,913.74     9,650,000        9.84-     8,700,000          

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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หมวดค่าสาธารณูปโภค

1. ค่าน้ําประปา 83,725.36           99,588.24           99,370.92           96,349.29           100,000            -       100,000              

2. ค่าโทรศัพท์ 53,282.55           84,031.60           105,244.96         118,969.05         100,000            -       100,000              

3. ค่าไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ 312,335             294,715.00          404,901             263,182             300,000            33.33    400,000              

รวมหมวดสาธารณูปโภค 449,342.91        478,334.84         609,516.88        478,500.34        500,000           20        600,000             

รวมงบดําเนินการ 12,289,340.37    13,487,166.49    12,928,935.56    15,049,529.97    13,853,000       7.36     14,873,000        
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

หมวดค่าครุภัณฑ์ 1,097,130           2,389,616.31       3,990.00            44,100               391,000            7.4-        362,150              

รวมหมวดครุภัณฑ์ 1,097,130.00     2,389,616.31      3,990               44,100              391,000           7.4-       362,150             

หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้า -                   -                   -                   -                   600,000            4.8-        300,000              

รวมหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                   -                   -                   -                   600,000           50-        300,000             

รวมงบลงทุน 1,097,130.00     2,389,616.31      3,990.00           44,100              991,000           33.18-    662,150             

งบเงินอุดหนุน

1. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 230,000             230,000              200,000             200,000             230,000            13.04-    200,000              

รวมงบเงินอุดหนุน 230,000            230,000             200,000            200,000            230,000           13.04-    200,000             

รวมงานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด ) 27,230,080.73    31,154,791.84    29,111,320.44    30,450,643        32,989,480       5.86     34,923,350        

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานบริหารงานทั่วไป (กองวิชาการ ฯ)
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างชั่วคราว)

1. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

1.1. เงินเดือนพนักงาน 1,073,280           1,136,380.80       2,514,803.00       2,325,989.98       2,552,760         27.51    3,255,120           

1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน -                    67,200                67,200               22,400               67,200             -       67,200               

1.3. เงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร -                    67,200                67,200               22,400               67,200             107.14   139,200              

1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา 454,581             468,213              484,626             539,960             574,920            10        632,400              

1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 554,690.31         828,000              814,044             781,564.52         780,000            0.92      787,200              

รวมงบบุคลากร 2,082,551.31     2,566,993.80      3,947,873.39     3,692,314.50     4,042,080        20.76    4,881,120          
งบดําเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

หมวดค่าตอบแทน

1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 11,800               -                    -                    21,400               10,000             -       10,000               

2. ค่าเช่าบ้าน 28,800               69,600                48,000               16,000               -                  -       -                    

3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 6,808                22,117                39,391               50,430.75           54,640             33.57    72,980               

4. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 121,371             276,505.25          -                    -                    -                  -       -                    

รวมหมวดค่าตอบแทน 168,779            368,222             87,391              87,830.75          64,640            28.37    82,980              

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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หมวดค่าใช้สอย

1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ 255,499            695,015.60         693,520.90        1,233,021.08     810,000           70.37-    240,000             

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 631,952            679,044             807,704            706,080            914,000           10.94-    814,000             

2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 34,822               35,444                42,974               -                    100,000            100       -                    

2.2.  โครงการจัดทํารายงานกิจการของเทศบาล 99,000               99,000                100,000             90,000               100,000            -       100,000              

2.3. โครงการจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ 400,000             400,000              399,980             350,000             350,000            -       350,000              

2.4. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลทางสื่อวิทยุ ฯ 72,000               72,000                129,000             142,000             144,000            -       144,000              

2.5. โครงการเทศบาลพบสื่อมวลชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน -                    22,500                49,750               49,150               50,000             -       50,000               

2.6. โครงงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 26,130               50,100                19,200               -                    -                  -       -                    

2.7. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชน -                    66,800               -                    -                  -       -                    

2.8. โครงการรปะชุมประจําเดือนคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชน -                    -                    -                    45,000               120,000            -       120,000              

2.9. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ -                    -                    -                    29,930               50,000             -       50,000               

คณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชนและผู้ประกาศข่าว

3. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 53,849.72          76,106.25          22,923.85          97,158.84          50,000            100-      -                   

รวมหมวดค่าใช้สอย 941,300.72        1,450,165.85      1,524,148.75     2,036,259.92     1,774,000        40.59-    1,054,000          

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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หมวดค่าวัสดุ

1. วัสดุสํานักงาน 222,392.40         238,742.50          61,877.00           -                    70,000             100-       -                    

2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 29,550               87,820                94,610               -                    100,000            100-       -                    

3. วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000                -                    5,000                9,930                5,000               100-       -                    

4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง -                    17,410                -                    17,370               20,000             100-       -                    

5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 27,124               49,353                24,541               70,500               30,000             100-       -                    

6. วัสดุคอมพิวเตอร์ 55,030               45,280                69,710               -                    50,000             100-       -                    

รวมหมวดค่าวัสดุ 339,096.40        438,605.50         255,738.00        97,800              275,000           100-      -                   

หมวดค่าสาธารณูปโภค

1. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 424,645.60         401,924.29          399,495.08         398,749.84         430,000            -       430,000              

รวมหมวดสาธารณูปโภค 424,645.60        401,924.29         399,495.08        398,749.84        430,000           -       430,000             

รวมงบดําเนินการ 1,873,821.72     2,658,917.89      2,266,772.83     2,620,640.51     2,543,640        38.40-    1,566,980          
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

หมวดค่าครุภัณฑ์ 134,370             208,690              25,000               286,300             54,200             248.80   189,050              

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 134,370.00        208,690             25,000              286,300            54,200            248.80  189,050             

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                    656,500              371,169             2,430,000           -                  -       -                    

รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                   656,500             371,169            2,430,000          -                 -       -                   

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รวมงบลงทุน 134,370.00        865,190             396,169            2,716,300          54,200            248.80  189,050             

รวมงานบริหารงานทั่วไป (กองวิชาการ ฯ) 4,090,743.03     6,091,101.69      6,610,815.22     9,029,255.01     6,639,920        0.04-     6,637,150          

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งานบริหารงานทั่วไป (กองวิชาการ ฯ)
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างชั่วคราว)

1. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

1.1. เงินเดือนพนักงาน 1,160,710           -                    -                    -                    -                  -       -                    

รวมงบบุคลากร 1,160,710          -                   -                   -                   -                 -       -                   
งบดําเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

หมวดค่าใช้สอย

1.1. รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ -                   -                   -                   -                   -                 100      535,000             

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 228,652            254,050             277,420            182,950            220,000           45        320,000             

2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ -                    -                    -                    -                    -                  100       100,000              

2.2. โครงการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร 99,000               100,000              100,000             -                    -                  -       -                    

2.3. โครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรง -                    -                    -                    -                    80,000             -       80,000               

2.4. โครงการอาสาสมัครชุมชนร่วมตรวจสอบการบริหารงาน 29,652               10,000                16,800               19,850               -                  -       -                    

2.5. โครงการเทศบาลต้านการทุจริต 100,000             99,250                99,880               99,200               100,000            -       100,000              

2.6. โครงการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนา -                    35,000                20,800               29,500               30,000             -       30,000               

2.7. โครงการจัดเวทีสาธารณะ -                    9,800                 -                    -                    10,000             -       10,000               

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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2.8. โครงการชาวกาฬสินธุ์ โปร่งใส สุจริต ดําเนินชีวิตด้วยธรรมะ -                    -                    30,000               25,000               -                  -       -                    

2.9. โครงการถนนสายบุญ -                    -                    9,940                9,400                -                  -       -                    

3. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม -                   -                   -                   -                   -                 100      50,000              

รวมหมวดค่าใช้สอย 228,652            254,050             277,420            182,950            220,000           311.36  905,000             

หมวดค่าวัสดุ

1. วัสดุสํานักงาน -                    -                    -                    -                    -                  100       70,000               

2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -                    -                    -                    -                    -                  100       100,000              

3. วัสดุงานบ้านงานครัว -                    -                    -                    -                    -                  100       5,000                 

4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง -                    -                    -                    -                    -                  100       20,000               

5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -                    -                    -                    -                    -                  100       80,000               

6. วัสดุคอมพิวเตอร์ -                    -                    -                    -                    -                  100       80,000               

รวมหมวดค่าวัสดุ -                   -                   -                   -                   -                 100      355,000             

รวมงบดําเนินการ 228,652            254,050             277,420            182,950            220,000           472.73  1,260,000          

งบรายจ่ายอื่น 30,000               30,000                25,000               50,000               50,000             -       50,000               

รวมงบรายจ่ายอื่น 30,000.00          30,000              25,000              50,000              50,000            -       50,000              
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

หมวดค่าครุภัณฑ์ -                    -                    -                    -                    16,000             100.00   16,000               

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ -                   -                   -                   -                   16,000            100      16,000              

รวมงบลงทุน -                   -                   -                   -                   16,000            100      16,000              

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 1,419,362          284,050             302,420            232,950            286,000           363.64  1,326,000          

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างชั่วคราว)

1. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

1.1. เงินเดือนพนักงาน 4,421,092           4,562,349           5,149,726           5,636,491           6,515,400         12.89    7,355,040           

1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน -                    -                    -                    -                    120,000            50        180,000              

1.3. เงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร -                    -                    42,000               76,887               204,000            98.50    288,000              

1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา 460,800             485,580              507,786             545,057             604,800            21.69-    473,640              

1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 764,389             646,828              825,674             1,948,394           2,056,800         0.22      2,061,360           

รวมงบบุคลากร 5,646,281          5,694,757.00      6,525,186          8,206,829          9,501,000        9.02     10,358,040        
งบดําเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

หมวดค่าตอบแทน

1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 41,600               108,800              282,860             371,960             200,000            50        300,000              

2. ค่าเช่าบ้าน 97,800               100,800              100,800             103,800             106,800            17.98    126,000              

3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 61,400               80,837                134,178             105,112             150,000            -       150,000              

4. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยบาล 799,854.50         899,921.50          -                    -                    -                  -       -                    

5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง -                    -                    -                    -                    5,000               -       5,000                 

รวมหมวดค่าตอบแทน 1,000,654.50     1,190,359          517,838.00        580,871.75        461,800           25.81    581,000             

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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หมวดค่าใช้สอย

1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ 957,819.13        902,142.82         897,539.20        1,155,219.47     1,675,000        3.58-     1,615,000          

2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ -                   -                   6,140.00           -                   -                 -       -                   

2.1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล -                   -                   6,140                -                    -                 -       -                   

3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 74,162.00          1,533,220.00      1,448,357.00     9,987.00           210,000.00       285.71   810,000             

3.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 65,206               176,846              92,512               -                    200,000            100       200,000              

3.2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนารายได้ -                    1,347,400           1,345,993           -                    -                  -       -                    

3.3. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ 8,956                8,974                 9,852                9,987                10,000             -       10,000               
3.4. โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโปรแรมLTAX 300-LTAX GIS -                    -                    -                    -                  100       600,000              

4. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 21,050.79           36,823.74           45,737.55           74,259.34           70,000            -       70,000              

รวมหมวดค่าใช้สอย 1,053,031.92     2,472,186.56      2,397,773.75     1,239,465.81     1,955,000        27.62    2,495,000          

หมวดค่าวัสดุ

1. วัสดุสํานักงาน 466,286.40         357,237.60          314,723             1,046,079.10       250,000            -       250,000              

2. วัสดุงานบ้านงานครัว -                    -                    7,376                14,865               5,000               -       5,000                 

3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง -                    -                    20,000               2,600                25,000             -       25,000               

4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 38,167.55           67,406.45           90,117.40           -                    -                  100       30,000               

5. วัสดุคอมพิวเตอร์ 89,150               153,860              182,420             996,115             250,000            -       250,000              

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รวมหมวดค่าวัสดุ 593,603.95        578,504.05         614,636.40        2,059,659.10     530,000           5.66     560,000             

รวมงบดําเนินการ 2,647,290.37     4,241,049.11      3,530,248.15     3,879,996.66     2,946,800        23.39    3,636,000          

งบรายจ่ายอื่น -                    -                    -                    -                    1,000               -       1,000                 

รวมงบรายจ่ายอื่น -                   -                   -                   -                   1,000              -       1,000                
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

หมวดค่าครุภัณฑ์ 178,950             184,683              -                    39,500               146,600            42.22    208,500              

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 178,950.00        184,683             -                   39,500              146,600           42.22    208,500             

รวมงบลงทุน 178,950.00        184,683             -                   39,500              146,600           42.22    208,500             

รวมงานบริหารงานคลัง 8,472,521          10,120,489         10,055,434        12,126,325.66    12,595,400       12.77    14,203,540        

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 41,212,707.13    47,650,432.64    46,079,989.81    51,839,173.67    52,510,800    8.72    57,090,040     

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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แผนงานรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (สํานักปลัดฯ)
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างชั่วคราว)

1. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

1.1. เงินเดือนพนักงาน 2,752,496           2,352,747           2,396,846           2,557,800           2,724,720         16.94    3,186,360           

1.2. เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ 10,440               10,440                10,440               10,440               10,440             -       10,440               

1.3. เงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร -                    -                    -                    -                    -                  100       36,000               

1.4.  เงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา 1,014,450           1,203,550           1,005,044           934,080             1,108,320         10.16    1,220,880           

1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 3,463,200           3,994,500           3,988,315           3,896,720           4,694,400         9.45-      4,250,880           

รวมงบบุคลากร 7,240,586          7,561,237          7,400,645          7,399,040          8,537,880        1.95     8,704,560          
งบดําเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

หมวดค่าตอบแทน

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. -                    -                    35,100               10,650               200,000            100       30,000               

2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,100                27,600                76,880               28,400               40,000             50        60,000               

3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 29,763               41,755                47,672               66,920               95,000             -       95,000               

4. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 49,788               240,000              -                    -                    -                  -       -                    

รวมหมวดค่าตอบแทน 84,651              309,355             159,652            105,970            335,000           44.78-    185,000             

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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หมวดค่าใช้สอย

1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ 11,910              3,700                16,187.90          339,535            680,000           88.24      1,280,000          

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 541,917            13,238              49,363              -                   80,000            100      280,000             

2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 41,895               13,238                49,363               -                    80,000             100       280,000              

2.2. โครงการฝึกอบรมทวทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 50,000               -                    -                    -                    -                  -       -                    

2.3. โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย ฯ 350,892             -                    -                    -                    -                  -       -                    

2.4. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 99,130               -                    -                    -                    -                  -       -                    

3. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม -                   575,622.40         206,978.49        305,630.42        150,000           33.33    200,000             

รวมหมวดค่าใช้สอย 553,827            592,560             272,529            645,165.42        910,000           93.41    1,760,000          

หมวดค่าวัสดุ

1. วัสดุสํานักงาน 15,413.50           20,540.50           22,753               -                    40,000             -       40,000               

2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8,827.50            10,000                -                    -                    30,000             -       30,000               

3. วัสดุงานบ้านงานครัว 150                   4,480                 -                    8,000                10,000             -       10,000               

4. วัสดุก่อสร้าง 9,140                9,890                 27,185               -                    50,000             -       50,000               

5. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 99,600               137,563              76,990               131,663             150,000            -       150,000              

6. วัสดุคอมพิวเตอร์ -                    30,000                14,140               -                    50,000             -       50,000               

7. วัสดุเครื่องแต่งกาย 29,650               30,000                30,000               25,500               30,000             -       30,000               

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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8. วัสดุเครื่องดับเพลิง 147,350             -                    99,000               64,080               100,000            100       200,000              

รวมหมวดค่าวัสดุ 310,131            242,474             270,068            229,243.00        460,000           21.74    560,000             

หมวดค่าสาธารณูปโภค

1. ค่าน้ําประปา 71,486.51           79,818.21           98,400.73           158,951.71         80,000             87.50    150,000              

2. ค่าโทรศัพท์ -                    18,001.85           17,059.55           17,358.42           20,000             -       20,000               

รวมหมวดสาธารณูปโภค 71,486.51          97,820.06          115,460.28        176,310.13        100,000           70        170,000             

รวมงบดําเนินการ 1,020,095.51     1,242,208.96      817,709.67        1,156,688.55     1,805,000        48.20    2,675,000          

งบเงินอุดหนุน

1. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ -                    -                    400,000             400,000             -                  -       -                    

รวมงบเงินอุดหนุน -                   -                   400,000.00        400,000            -                 -       -                   
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

หมวดค่าครุภัณฑ์ 478,500             -                    -                    -                    -                  -       -                    

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 478,500            -                   -                   -                   -                 -       -                   

รวมงบลงทุน 478,500            -                   -                   -                   -                 -       -                   

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (สํานักปลัดฯ) 8,739,181.51     8,803,445.96      8,618,354.67     8,955,728.55     10,342,880       10.02    11,379,560        

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (กองวิชาการฯ)
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างชั่วคราว)

1. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

1.1. เงินเดือนพนักงาน -                    -                    1,063,332.41       1,214,640           1,294,800         7.41      1,390,800           

1.2. เงินประจําตําแหน่งวิชาชีพ -                    -                    121,200             121,200             121,200            -       121,200              

1.3. เงินค่าตอบแทนรายเดือน -                    -                    -                    -                    -                  100       67,200               

รวมงบบุคลากร -                   -                   1,184,532.41     1,335,840.00     1,416,000.00    11.53    1,579,200          
งบดําเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

หมวดค่าตอบแทน

1. ค่าเช่าบ้าน -                    -                    48,000               48,000               48,000             -       48,000               

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง -                    -                    -                    -                    5,000               -       5,000                 

3. เงินตอบแทนรายเดือนนิติกร -                    -                    67,200               67,200               67,200             -       -                    

รวมหมวดค่าตอบแทน -                   -                   115,200.00        115,200            120,200           -       53,000              

หมวดค่าใช้สอย

1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ -                   -                   -                   -                   5,000               -       5,000                 

รวมหมวดค่าใช้สอย -                   -                   -                   -                   5,000              -       5,000                

รวมงบดําเนินการ -                   -                   115,200.00        115,200            125,200           -       58,000              

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

หมวดค่าครุภัณฑ์ -                    -                    -                    -                    19,700             100-       -                    

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ -                   -                   -                   -                   19,700            100-      -                   

รวมงบลงทุน -                   -                   -                   -                   19,700            100-      -                   

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (กองวิชาการฯ) -                   -                   1,299,732.41     1,451,040          1,560,900        4.89     1,637,200          

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานเทศกิจ (สํานักปลัด ฯ)
งบดําเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

หมวดค่าใช้สอย

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ -                   -                   109,886            107,730            120,000           -       120,000             

1. โครงการคืนทางเท้าให้ประชาชนคืนถนนให้กับสังคม -                    -                    9,886                9,600                20,000             -       20,000               

2. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน -                    -                    100,000             98,130               100,000            -       100,000              

รวมหมวดค่าใช้สอย -                   -                   109,886            107,730            120,000           -       120,000             

รวมงบดําเนินการ -                   -                   109,886            107,730            120,000           -       120,000             
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

หมวดค่าครุภัณฑ์ -                    -                    -                    203,700.00        174.91 560,000              

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                    -                    165,800             714,000             -                  100       300,000              

รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                   -                   165,800            714,000            203,700           322.19  860,000             

รวมงบลงทุน -                   -                   165,800            714,000            203,700           322.19  860,000             

รวมงานเทศกิจ (สํานักปลัด ฯ) -                   -                   275,686            821,730            323,700           202.75  980,000             

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานเทศกิจ (กองวิชาการ ฯ)
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างชั่วคราว)

1. เงินเดือน (ฝ่ายประจํา

1.1. เงินเดือนพนักงาน 950,320.80         -                    -                    -                    -                  -       -                    

1.2. เงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร 42,000               -                    -                    -                    -                  -       -                    

รวมงบบุคลากร 992,321            -                   -                   -                   -                 -       -                   
งบดําเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

หมวดค่าตอบแทน

1. ค่าเช่าบ้าน 48,000               -                    -                    -                    -                  -       -                    

2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 6,474                -                    -                    -                    -                  -       -                    

รวมหมวดค่าตอบแทน 54,474              -                   -                   -                   -                 -       -                   

หมวดค่าใช้สอย

1. รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ 2,996.00           716.40              -                 -       -                   

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ -                   -                   110,000.00        38,750              50,000            -       50,000              

2.1. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่ประชาชนและ -                    -                    50,400               -                    -                  -       -                    

พนักงานเทศบาล

2.2.โครงการอบรมอาสาสมัครไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีเยาวชนและครอบครัว -                    -                    29,850               -                  -       -                    

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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2.3. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนในเขตเทศบาล -                    -                    29,750               38,750               -                  -       -                    

เมืองกาฬสินธุ์

2.4. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน -                    -                    -                    -                    50,000             -       50,000               

รวมหมวดค่าใช้สอย 2,996.00           716.40              110,000            38,750              50,000            -       50,000              

รวมงบดําเนินการ 57,470.00          716.40              110,000            38,750              50,000            -       50,000              

รวมงานเทศกิจ (กองวิชาการ ฯ) 1,049,790.80     716.40              110,000            38,750              50,000            -       50,000              

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดําเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

หมวดค่าใช้สอย

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ -                   -                   739,275            615,850            778,000           62.31    1,262,800          

1.1. โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) -                    -                    199,725             49,800               200,000            -       200,000              

1.2. โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน ฯ -                    -                    539,550             -                    -                  -       -                    

1.3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย -                    -                    -                    546,450             558,000            -       892,800              

1.4. โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รุ่นที่ 11 100       150,000              

1.5. โครงการอบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย -                    -                    -                    19,600               20,000             -       20,000               

เบื้องต้น

รวมหมวดค่าใช้สอย -                   -                   739,275            615,850            778,000           62.31    1,262,800          

รวมงบดําเนินการ -                   -                   739,275            615,850            778,000           62.31    1,262,800          
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

หมวดค่าครุภัณฑ์ -                    -                    -                    274,000             144,700            107.326 300,000              

หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                    -                    -                    -                    -                  100 100,000              

รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                   -                   -                   274,000.00        144,700.00       107.33  400,000             

รวมงบลงทุน -                   -                   -                   274,000            144,700           100      400,000             

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย -                   -                   739,275            889,850            922,700           80.21    1,662,800          

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 9,788,972.31  8,804,162.36   11,043,048.08    12,157,098.55    13,200,180    19.01  15,709,560     

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างชั่วคราว)

1. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

1.1. เงินเดือนพนักงาน 2,726,278           2,609,446.33       2,389,333           2,453,771           3,132,720         7.47-      2,898,800           

1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน 170,400             120,000              120,000             30,000               120,000            25        150,000              

1.3. เงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร 204,000             200,616.67          162,000             72,000               162,000            37.04    222,000              

1.4.  เงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา 1,261,170           850,885              147,420             -                    -                  -       -                    

1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 1,748,658           1,547,100           2,123,129.72       3,284,627           3,480,000         4.76-      3,314,400           

รวมงบบุคลากร 6,110,506.00     5,328,048.00      4,941,883          5,840,398          6,894,720        4.49-     6,585,200          

งบดําเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

หมวดค่าตอบแทน

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. -                    -                    31,000               64,500               59,900             108.18   124,700              

2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -                    -                    1,000                4,350                5,000               -       5,000                 

3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 68,418               55,507                73,841               20,015.75           30,000             -       30,000               

4. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 200,800             65,624                -                    -                    -                  -       -                    

รวมหมวดค่าตอบแทน 269,218            121,131             105,841            88,865.75          94,900            68.28    159,700             

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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หมวดค่าใช้สอย

1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ 16,400              -                   16,278              2,450               856,000           103.97  1,746,000          

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 364,372.00        399,989             2,212,771.79     856,117.21        400,000           13        450,000             

2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 364,372             399,988.75          634,046             848,839             400,000            13        450,000              

2.2. โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสถานศึกษา -                    -                    1,578,725.79       -                    -                  -       -                    

2.3. ค่าเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง -                    -                    -                    7,278.21            -                  -       -                    

3. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 66,694.62          63,708.81          80,860.88          158,551.38         56,000            -       56,000              

รวมหมวดค่าใช้สอย 447,466.62        463,697.56         2,309,910.67     1,017,118.59     1,312,000        71.65    2,252,000          

หมวดค่าวัสดุ

1. วัสดุสํานักงาน 409,927.60         157,385.20          149,369             -                    150,000            100       150,000              

2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -                    46,070                22,619               -                    50,000             100       50,000               

3. วัสดุงานบ้านงานครัว -                    48,524                43,180               142,265             50,000             -       50,000               

4. วัสดุก่อสร้าง -                    216,915              81,664               -                    100,000            100       100,000              

5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 27,423.69           39,999.80           91,824.80           -                    50,000             100       50,000               

6. วัสดุการเกษตร -                    22,840                26,730               -                    50,000             100       50,000               

7. วัสดุเครื่องแต่งกาย 129,290             66,800                16,000               96,390               50,000             100       50,000               

8. วัสดุกีฬา -                    49,340                49,940               -                    50,000             -       50,000               

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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9. วัสดุคอมพิวเตอร์ 99,990               96,350                99,920               -                    100,000            100       100,000              

10. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 4,160                -                    2,160                -                    5,000               100       5,000                 

11. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,550                -                    -                    -                    10,000             -       10,000               

รวมหมวดค่าวัสดุ 673,341.29        744,224.00         583,406.96        238,655            665,000           -       665,000             

หมวดค่าสาธารณูปโภค

1. ค่าน้ําประปา 425,282.63         605,060.03          552,424.65         687,828.27         755,200            -       755,200              

2. ค่าโทรศัพท์ 18,677.71           20,646.19           17,994.05           14,085.72           25,000             -       25,000               

3. ค่าไฟฟ้า 335,251.57         564,574.52          494,839.58         738,754.19         832,000            -       832,000              

รวมหมวดสาธารณูปโภค 779,211.91        1,190,280.74      1,065,258.28     1,440,668.18     1,612,200        -       1,612,200          

รวมงบดําเนินการ 2,169,238          2,519,333          4,064,417          2,785,307.52     3,684,100        27.27    4,688,900          
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

หมวดค่าครุภัณฑ์ -                    -                    -                    -                    75,900             2.24 77,600               

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ -                   -                   -                   -                   75,900            2.24 77,600              

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                    -                    -                    -                    -                 100 1,000,000           

รวมงบลงทุน -                   -                   -                   -                   75,900            1319.76 1,077,600          

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 8,279,744          7,847,381          9,006,300          8,625,705.52     10,654,720       15.93    12,351,700        

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างชั่วคราว)

1. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

1.1. เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล -                    30,261,119          33,023,092         36,008,333.60     38,649,656        3.87      40,146,568          

1.2.เงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล -                    4,006,348           4,454,703           4,692,556           4,676,000         0.27      4,688,400           

1.3. ค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานครูเทศบาล -                    2,913,444.00       3,517,811.46       4,046,123           3,857,000         4.13      4,016,400           

1.4.  เงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา (โรงเรียน) -                    890,958.00          905,406.00         1,068,861           1,070,280         18.81    1,271,618           

1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว -                    656,709.00          764,700.00         1,077,006           1,035,600         92.68    1,995,360           

รวมงบบุคลากร -                   38,728,578.00    42,665,712.46    46,892,879.60    49,288,536       5.74     52,118,346        

งบดําเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

หมวดค่าใช้สอย

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 5,643,050          6,043,702          8,987,600          13,660,613        20,161,096       7.23     21,617,862        

1.1. โครงการณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา -                    -                    45,000               40,000               -                  -       -                    

1.2. โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดดีเด่น 5,643,050           -                    100,000             300,000             -                  -       -                    

1.3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา -                    5,993,704.00       8,147,600           12,445,300         12,516,800        11.43    13,947,000          

1.4. เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น -                    -                    -                    -                    519,000            1.12      524,800              

1.5. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลฯ -                    -                    -                    6,846,496         5.99-      6,436,662           

รายจ่ายจริง ประมาณการ

58



ปี 2555 ปี 2556  ปี 2557  ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง ปี 2560

 (%)

1.6. เงินอุดหนุนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -                    -                    -                    -                    278,800            10.98    309,400              

1.7. โครงการจัดทําศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย -                    49,998.00           50,000               50,000               -                  -       -                    

1.8. โครงการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน -                    -                    240,000             240,000             -                  -                    

1.9. โครงการส่งเสริม อปท.จัดทําแผนพัฒนาดีเด่น -                    -                    85,000               160,313             -                  -                    

1.10. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในโรงเรียน -                    -                    320,000             320,000             -                  -                    

1.11. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอยโดยการมีส่วนร่วม ฯ -                    -                    -                    105,000             -                  -       -                    

1.12. โครงการจัดการศึกษาทางเลือกมินิอิงลิชโปรแกรม (MEP) -                    -                    -                    -                    -                  100       400,000              

รวมหมวดค่าใช้สอย 5,643,050          6,043,702          8,987,600          13,660,613.00    20,161,096       7.23     21,617,862        

หมวดค่าวัสดุ

1. วัสดุอื่น ๆ (อาหารเสริมนม) 8,182,850.36       8,869,911.60       10,057,908.70     10,324,995.22     11,109,391        1.63      11,290,251          

รวมหมวดค่าวัสดุ 8,182,850          8,869,912          10,057,908.70    10,324,995.22    11,109,391       1.63     11,290,251        

รวมงบดําเนินการ 13,825,900        14,913,614         19,045,508.70    23,985,608.22    31,270,487       5.24     32,908,113        

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

หมวดค่าครุภัณฑ์ 122,200             860,680              68,500               236,800             153,400            79.14-    32,000               

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 122,200            860,680             68,500              236,800            153,400           79.14-    32,000              

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                    -                    868,500             2,850,000           1,100,000         178.18   3,060,000           

รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                   -                   868,500            2,850,000          1,100,000        178.18  3,060,000          

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รวมงบลงทุน 122,200            860,680             937,000            3,086,800          1,253,400        146.69  3,092,000          

งบเงินอุดหนุนนุน

1. เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 8,756,800           9,102,600           15,000,000         15,344,000         15,580,000        0.15-      15,556,000          

2. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 50,000               -                    50,000               50,000             100-       -                    

รวมงบเงินอุดหนุน 8,806,800          9,102,600          15,050,000        15,344,000        15,630,000       0.47-     15,556,000        

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 22,754,900        63,605,472         77,698,221        89,309,287.82    97,442,423       6.40     103,674,459       

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานระดับมัธยมศึกษา

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างชั่วคราว)

1. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

1.1. เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล -                    6,591,800           6,997,216           7,403,024           7,845,315         9.17      8,564,364           

1.2.เงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล -                    803,460              883,260             966,124             958,800            16.77-    798,000              

1.3. ค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานครูเทศบาล -                    667,893              768,693.36         801,624             790,800            14.95-    672,600              

รวมงบบุคลากร -                   8,063,153.00      8,649,169.36     9,170,772          9,594,915        4.59     10,034,964        

งบดําเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

หมวดค่าใช้สอย

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 1,079,900          1,063,600          1,550,762          2,839,880          4,158,483        29.66-    2,924,885          

1.1. โครงการณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา -                    -                    15,000               15,000               -                  -       -                    

1.2. โครงการจัดอบรมเจ้าหน้าที่และครูวิทยากรแกนนํา -                    -                    11,962               43,080               -                  -       -                    

1.3. โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดดีเด่น -                    -                    100,000             100,000             -                  -       -                    

1.4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 1,079,900           1,063,600           1,218,800           2,466,800           1,461,800         -       1,461,800           

1.5. เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น -                    -                    -                    -                    150,000            11.80-    132,300              

1.6. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลฯ -                    -                    -                    -                    2,546,683         47.74-    1,330,785           

1.7. โครงการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน -                    -                    80,000               80,000               -                  -       -                    

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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1.8. โครงการส่งเสริม อปท.จัดทําแผนพัฒนาดีเด่น -                    -                    45,000               20,000               -                  -       -                    

1.9. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในโรงเรียน -                    -                    80,000               80,000               -                  -       -                    

1.10. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอยโดยการมีส่วนร่วม ฯ -                    -                    -                    35,000               -                  -       -                    

รวมหมวดค่าใช้สอย 1,079,900.00     1,063,600          1,550,762          2,839,880          4,158,483        29.66-    2,924,885          

หมวดค่าวัสดุ

1. วัสดุอื่น ๆ (อาหารเสริมนม) -                    -                    50,500               -                    -                  -       -                   

รวมหมวดค่าวัสดุ -                   -                   50,500.00          -                   -                 -       -                   

รวมงบดําเนินการ 1,079,900          1,063,600          1,601,262          2,839,880          4,158,483        29.66-    2,924,885          

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

หมวดค่าครุภัณฑ์ 7,000                848,400              9,500                149,960             -                  -       -                    

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 7,000               848,400             9,500               149,960            -                 -       -                   

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 226,200             259,300              180,000             59,800               200,000            -       200,000              

รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 226,200            259,300             180,000            59,800              200,000           -       200,000             

รวมงบลงทุน 233,200            1,107,700          189,500            209,760            200,000           -       200,000             

รวมงานระดับมัธยมศึกษา 1,313,100          10,234,453         10,439,931.36    12,220,412        13,953,398       5.69-     13,159,849        

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

1. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

1.1. เงินเดือนพนักงาน 614,520             658,346              712,890             629,799             561,360            7.50      603,480              

1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน -                    67,200                67,200               67,200               118,800            -       118,800              

1.3. เงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร 60,900               67,200                67,200               67,200               118,800            -       118,800              

รวมงบบุคลากร 675,420.00        792,746             847,290            764,199            798,960           5.27     841,080             

งบดําเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

หมวดค่าใช้สอย

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 2,359,209.84     2,105,991          2,185,273          975,773            1,504,000        13.96-    1,294,000          

1.1. โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนา -                    -                    12,000               18,000             -       18,000               

1.2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส -                    -                    6,000                8,776                6,000               -       6,000                 

1.3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา -                    -                    -                    -                  -       -                    

1.4. โครงการกิจกรรมวันอําลา 60,000               50,000                49,982               54,700               80,000             -       80,000               

1.5. โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 17,500               257,192              15,296               12,000               20,000             -       20,000               

1.6. โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการศึกษา 297,365             455,925              231,752             248,677             500,000            -       500,000              

1.7. โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น 65,172               68,840                76,080               77,600               80,000             -       80,000               

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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1.8. โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาท้องถิ่นโดยใช้ -                    439,576              898,830             -                  -       -                    

โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปครองส่วนท้องถิ่น

1.9. โครงการพ่อแม่คนที่สอง 300,000             300,000              300,000             300,000             300,000            100-       -                    

1.10. โครงการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในสถานศึกษา -                    -                    79,800               -                  -       -                    

1.11. โครงการจัดงานวันครู 48,000               50,000                79,740               119,510             90,000             -       90,000               

1.12. โครงการฝึกอบรมของพนักงานครู 549,480             234,890              5,990                98,800               100,000            -       100,000              

1.13. โครงการเข้าค่ายเยาวชน -                    -                    121,109             24,940               30,000             -       30,000               

1.14. โครงการฉลอง 220 ปีเมืองกาฬสินธุ์ -                    -                    258,000             -                  -       -                    

1.15. โครงการเข้าค่ายวิชาการ 52,110               -                    -                    -                  -       -                    

1.16. โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส -                    -                    6,210                9,014                10,000             100-       -                    

1.17. โครงการจัดทําแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -                    -                    44,484               21,756               50,000             -       50,000               

1.18. โครงการปรับปรุงและพัฒนางานธุรการโรงเรียน -                    -                    -                    -                    -                  -       -                    

1.19. โครงการประกวดสถานศึกษาดีเด่นกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ ๑๒ -                    -                    -                    -                    200,000            -       20,000               

1.20. โครงการนิเทศภายใน -                    -                    -                    -                    20,000             -       20,000               

1.21. โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 1 969,582.84         249,568              -                    -                    -                  -       -                    

1.22. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแบบบูรณาการ (ศพด.1) -                    -                    -                    -                    -                  100       100,000              

1.23. โครงการ TO BE NUMBER ONE สร้างสรรค์เยาวชนห่างไกลยาเสพติด -                    -                    -                    -                    -                  100       30,000               

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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1.24. โครงการจัดตั้งโรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ -                    -                    -                    -                    -                  100       150,000              

รวมหมวดค่าใช้สอย 2,359,210          2,105,991          2,185,273          975,773            1,504,000        13.96-    1,294,000          

หมวดค่าวัสดุ

1. วัสดุการศึกษา -                    -                    -                    -                    -                  -       10,000              

รวมหมวดวัสดุ -                    -                    -                    -                    -                  -       10,000               

รวมงบดําเนินการ 2,359,210          2,105,991          2,185,273          975,773            1,504,000        13.96-    1,304,000          

ปี 2555 ปี 2556  ปี 2557  ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง ปี 2560

 (%)

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 3,034,630          2,898,737          3,032,563          1,739,972          2,302,960        6.86-     2,145,080          

รวมแผนงานการศึกษา 35,382,374     84,586,043     100,177,015.15  111,895,377.34      124,353,501  5.61     131,331,088   

รายจ่ายจริง ประมาณการ

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างชั่วคราว)

1. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

1.1. เงินเดือนพนักงาน 2,270,621.10       2,385,508.80       2,437,518.71       2,719,440           2,889,000         7.04      3,092,280           

1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน 123,500             120,000              118,064.52         120,000             120,000            50.00    180,000              

1.3. เงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร 182,435.40         204,000              202,064.52         204,000             204,000            2.94-      198,000              

1.4. เงินค้าจ้างลูกจ้างชั่วคราว -                    -                    619,380.40         856,800            13.47-    741,360              

รวมงบบุคลากร 2,576,556.50     2,709,508.80      2,757,647.75     3,662,820.40     4,069,800        3.49     4,211,640          

งบดําเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

หมวดค่าตอบแทน

1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -                    -                    -                    -                    5,000               300       20,000               

2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 7,011                32,748                31,664               71,410               60,000             -       60,000               

3. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 17,020               32,717                -                    -                    -                  -       -                    

รวมหมวดค่าตอบแทน 24,031              65,465              31,664              71,410              65,000            23.08    80,000              

ประมาณการรายจ่ายจริง
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หมวดค่าใช้สอย

1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ 4,000               1,410                35,308.60          123,600            23,000            43.48    33,000              

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 12,716              16,823              69,144              -                   100,000           -       100,000             

2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 12,716               16,823                69,144               -                    100,000            -       100,000              

3. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 59,952.10          -                   -                   -                   20,000            -       20,000              

รวมหมวดค่าใช้สอย 76,668              18,233              104,452.60        123,600            143,000           6.99     153,000             

หมวดค่าวัสดุ

1. วัสดุสํานักงาน 54,878               75,955.50           76,012.00           -                    40,000             -       40,000               

2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,080                12,400                15,530               -                    10,000             -       10,000               

3. วัสดุงานบ้านงานครัว 19,998               9,161                 19,935               12,063               20,000             -       20,000               

4. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -                    -                    4,500                -                    5,000               -       5,000                 

5. วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,980               14,950                31,070               -                    40,000             -       40,000               

รวมหมวดค่าวัสดุ 99,936.00          112,467             147,047            12,063              115,000           -       115,000             

หมวดค่าสาธารณูปโภค

1. ค่าน้ําประปา 538,018.96         412,630.67          277,840.36         1,387,036.99       1,200,000         -       1,200,000           

2. ค่าไฟฟ้า 347,198.59         1,144,268.51       1,195,976.03       367,699.85         500,000            -       500,000              

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 885,217.55        1,556,899.18      1,473,816.39     1,754,736.84     1,700,000        -       1,700,000          

รวมงบดําเนินการ 1,085,852.65     1,753,063.68      1,756,979.99     1,961,809.84     2,023,000        1.24     2,048,000          

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

หมวดค่าครุภัณฑ์ -                    -                    -                    -                    -                  100       30,600               

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ -                   -                   -                   -                   -                 100      30,600              

รวมงบลงทุน -                   -                   -                   -                   -                 100      30,600              

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 3,662,409          4,462,572.48      4,514,627.74     5,624,630.24     6,092,800        3.24     6,290,240          

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างชั่วคราว)

1. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

1.1. เงินเดือนพนักงาน 1,005,900           1,253,820           1,297,393.43       1,479,235           1,579,680         41.82-    919,080              

1.2. ค่าตอบแทนรายเดือน -                    -                    67,200               134,400             134,400            50-        67,200               

1.3. ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ พตส. -                    -                    30,000               30,000               30,000             40-        18,000               

1.4. เงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร 109,200             109,200              107,730             134,400             134,400            50-        67,200               

1.5. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 1,428,478.24       1,469,335.80       1,563,435.10       1,650,000           2,040,000         8.24      2,208,000           

รวมงบบุคลากร 2,543,578          2,832,356          3,065,759          3,428,035          3,918,480        16.31-    3,279,480          

งบดําเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

หมวดค่าตอบแทน

1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -                    -                    -                    12,000               -                  -       -                    

2. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล -                    -                    -                    -                    -                  -       -                    

รวมหมวดค่าตอบแทน -                   -                   -                   12,000              -                 -       -                   

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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หมวดค่าใช้สอย

1. รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ 900                  -                   900                  900                 26,667  240,900             

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 245,431            346,628             360,571            367,227            1,443,000        61.68-    553,000             

2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 8,366                2,232                 9,462                -                  -       -                    

2.2. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 117,999             46,800                48,950               41,600               50,000             30        65,000               

2.3. โครงการดูแลรักษาและป้องกันโรคสัตว์ 111,916             149,996              148,034             177,467             250,000            -       250,000              

2.4. โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน -                    -                    -                    61,340               3,000               -       3,000                 

2.5. โครงการควบคุมสุนัข -แมวจรจัด 7,150                -                    -                    10,000             100       20,000               

2.6. โครงการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี (พอดี) -                    147,600              154,125             -                  -       -                    

2.7.โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน -                    -                    -                    29,880               30,000             -       35,000               

2.8. โครงการประชุมวิชาการ ประจําปี อสม. และศึกษาดูงาน -                    -                    -                    56,940               -                  -       100,000              

2.9. โครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มผู้นําจิตอาสา ฯ -                    -                    -                    1,000,000.00     100-       -                    

2.9. โครงการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด -                    -                    -                    70,000.00         14.29    80,000               

2.10. โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจําวัน -                    -                    -                    30,000.00         100-       -                    

รวมหมวดค่าใช้สอย 246,331            346,628.00         361,471            367,227            1,443,900        45.02-    793,900             

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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หมวดค่าวัสดุ

1. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 97,380               -                    156,540             118,100             200,000            -       200,000              

รวมหมวดค่าวัสดุ 97,380              -                   156,540            118,100            200,000           -       200,000             

รวมงบดําเนินการ 343,711            346,628             518,011            497,327            1,643,900        39.54-    993,900             

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

หมวดค่าครุภัณฑ์ -                    567,400              592,000             114,600             21,400             20,928   4,500,000           

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ -                   567,400             592,000            114,600            21,400            20,928  4,500,000          

หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                   387,000              1,190,000           -                    -                  -       -                   

รวมงบลงทุน -                   954,400             1,782,000          114,600            21,400            20,928  4,500,000          

งบเงินอุดหนุน

1. เงินอุดหนุนสําหรับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมูลฐาน 360,000             360,000              540,000             294,150             540,000            44.44-    300,000              

รวมงบเงินอุดหนุน 360,000            360,000             540,000            294,150            540,000           44.44-    300,000             

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 3,247,289.24     4,493,383.80      5,905,769.03     4,334,112          6,123,780        48.17    9,073,380          

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานศูนย์บริการสาธารณสุข

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างชั่วคราว)

1. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

1.1. เงินเดือนพนักงาน 925,605             987,280.31          1,028,150           1,207,860           1,284,120         30.64    1,677,600           

1.2. ค่าตอบแทนรายเดือน -                    135,706.69          134,400             134,400             134,400            50        201,600              

1.3. ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ พตส. -                    30,000                30,000               30,000               30,000             60        48,000               

1.4. เงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร 109,200             134,890              134,400             134,400             134,400            50        201,600              

1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว -                    -                    -                    748,000             900,000            100       1,027,200           

รวมงบบุคลากร 1,034,805.00     1,287,877.00      1,326,950          2,254,660          2,482,920        27.11    3,156,000          

งบดําเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

หมวดค่าตอบแทน

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -                    -                    -                    30,000             -       30,000               

2.  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 1,830                4,790                 -                    -                  -       

รวมหมวดค่าตอบแทน 1,830               4,790                -                   -                   30,000            -       30,000              

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 19,110.00          -                   10,000              -                   -                 -       -                   

1.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 19,110               -                    10,000               -                  -       -                    

รวมหมวดค่าใช้สอย 19,110.00          -                   10,000              -                   -                 -       -                   

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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หมวดค่าวัสดุ

1. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ -                    -                    -                    -                    100,000            92.60    100,000              

รวมหมวดค่าวัสดุ -                   -                   -                   -                   100,000           92.60    100,000             

รวมงบดําเนินการ 20,940              4,790                10,000              -                   130,000           -       130,000             

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 1,055,745.00     1,292,667          1,336,950          2,254,660          2,612,920        25.76    3,286,000          

รวมแผนงานสาธารณสุข 7,965,443.39  10,248,623.28 11,757,346.77    12,213,402.24    14,829,500    25.76  18,649,620     

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

หมวดค่าใช้สอย

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 116,500            114,000             -                   -                   -                 -       -                   

1.1. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ 116,500             114,000              -                    -                    -                  -       -                    

รวมหมวดค่าใช้สอย 116,500            114,000             -                   -                   -                 -       -                   

รวมงบดําเนินการ 116,500            114,000             -                   -                   -                 -       -                   

(งบเงินอุดหนุน)

1.เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ -                    330,000              145,000             225,000             220,000            -       220,000              

รวมงบเงินอุดหนุน -                   330,000.00         145,000.00        225,000            220,000           -       220,000             

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 116,500            444,000             145,000            225,000            220,000           -       220,000             

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 116,500         444,000         145,000         225,000         220,000        -     220,000         

รายจ่ายจริง ประมาณการ

74



ปี 2555 ปี 2556  ปี 2557  ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง ปี 2560

 (%)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างชั่วคราว)

1. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

1.1. เงินเดือนพนักงาน 1,573,555           1,601,574           1,031,049           -                  -       -                    

1.2. เงินค่าตอบแทนรายดือน 120,000             110,000              69,016               

1.3. เงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร 162,000             148,500              86,852               -                  -       -                    

รวมงบบุคลากร 1,855,555          1,860,074          1,186,917          -                   -                 -       -                   

งบดําเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

หมวดค่าตอบแทน

1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -                    7,600                 316,720             -                  -       -                    

2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 80,341               71,861                50,330               -                  -       -                    

3. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 398,926             189,428              -                    -                  -       -                    

รวมหมวดค่าตอบแทน 479,267            268,889             367,050            -                   -                 -       -                   

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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หมวดค่าใช้สอย

1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ -                   -                   100,571.90        -                 -       -                   

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 36,020              33,864              39,676              -                   -                 -       -                   

2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 36,020               33,864                39,676               -                  -       -                    

รวมหมวดค่าใช้สอย 36,020              33,864              140,248            -                   -                 -       -                   

หมวดค่าวัสดุ

1. วัสดุสํานักงาน 293,119.60         337,977.50          504,978             -                  -       -                    

2. วัสดุงานบ้านงานครัว 89,780               48,000                131,100             -                  -       -                    

3. วัสดุคอมพิวเตอร์ 95,290               94,310                155,480             -                  -       -                    

รวมหมวดค่าวัสดุ 478,189.60        480,287.50         791,558.00        -                   -                 -       -                   

รวมงบดําเนินการ 993,476.60        783,040.50         1,298,855.90     -                   -                 -       -                   

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

หมวดค่าครุภัณฑ์ -                    -                    37,700               -                  -       -                    

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ -                   -                   37,700.00          -                   -                 -       -                   

รวมงบลงทุน -                   -                   37,700.00          -                   -                 -       -                   

รวมงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,849,031.60     2,643,114.50      2,523,472.90     -                   -                 -       -                   

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานไฟฟ้าถนน

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างชั่วคราว)

1. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

1.1. เงินเดือนพนักงาน 1,895,746           2,150,281           2,090,315           2,482,272           3,053,280         18.74    3,625,560           

1.2. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา 2,044,710           2,102,662           2,181,628           2,142,340           2,596,200         9.44      2,841,360           

1.3. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 5,081,575           6,665,396           6,624,704           7,771,904           8,414,400         1.42-      8,294,880           

รวมงบบุคลากร 9,022,031.00     10,918,339         10,896,647        12,396,516        14,063,880       4.96     14,761,800        

งบดําเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

หมวดค่าตอบแทน

1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -                    -                    9,000.00            42,930               50,000             -       50,000               

2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 49,526               30,309                49,284               43,515.25           50,000             -       50,000               

รวมหมวดค่าตอบแทน 49,526              30,309              58,284              86,445.25          100,000           -       100,000             

หมวดค่าใช้สอย

1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ 65,220              52,485              48,500              237,277            870,000           68.97    1,470,000          

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ -                   -                   4,120               -                   30,000            -       30,000              

2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร -                    -                    4,120                -                    10,000             -       10,000               

2.2. โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ์และจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ -                    -                    -                    -                    20,000             -       20,000               

ประมาณการรายจ่ายจริง
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3. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 533,580.70        1,466,816.62      1,176,991.65     1,023,028.99     650,000           -       650,000             

รวมหมวดค่าใช้สอย 598,800.70        1,519,301.62      1,229,611.65     1,260,305.99     1,550,000        38.71    2,150,000          

หมวดค่าวัสดุ

1. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 680,000             1,098,911           1,864,822           2,097,752           1,000,000         -       1,000,000           

2. วัสดุก่อสร้าง 1,147,705           3,211,242           3,384,311           3,622,277.82       3,000,000         -       3,000,000           

3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,762               144,272              151,670             290,092.35         300,000            -       300,000              

4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 45,294.50           463,191.60          299,232.80         225,190.00         400,000            -       400,000              

5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -                    187,013              145,232             100,000            -       100,000              

6. วัสดุเครื่องแต่งกาย -                    3,950                 28,670               12,400               30,000             -       30,000               

7. วัสดุสํารวจ -                    -                    16,900               10,000             -       10,000               

8. วัสดุอื่น ๆ -                    -                    -                    10,000             -       10,000               

9. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ -                    -                    19,600               20,000             -       20,000               

รวมหมวดค่าวัสดุ 1,893,761.50     5,108,579.60      5,910,437.80     6,247,712.17     4,870,000        -       4,870,000          

หมวดค่าสาธารณูปโภค

1. ค่าไฟฟ้า 28,611.00           1,231,790.77       1,248,493.74       1,230,598.68       1,500,000         -       1,500,000           

2. ค่าน้ําประปา 4,300.98            74,960.42           54,404.29           92,980.87           100,000            -       100,000              

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 32,911.98          1,306,751.19      1,302,898.03     1,323,579.55     1,600,000        -       1,600,000          

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รวมงบดําเนินการ 2,575,000.18     7,964,941.41      8,501,231.48     8,918,042.96     8,120,000        7.39     8,720,000          

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

หมวดค่าครุภัณฑ์ -                    -                    30,000               903,800             42,000             233.33   140,000              

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ -                   -                   30,000              903,800            42,000            233.33  140,000             

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 11,404,075         19,693,277          -                    -                    -                  -       -                    

รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 11,404,075        19,693,277         -                   -                   -                 -       -                   

รวมงบลงทุน 11,404,075        19,693,277         30,000              903,800            42,000            233.33  140,000             

งบเงินอุดหนุน

1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,925.38            1,040,645.92       736,734.02         2,181,834.55       2,000,000         50-        1,000,000           

รวมงบเงินอุดหนุน 2,925.38           1,040,645.92      736,734.02        2,181,834.55     2,000,000        50-        1,000,000          

รวมงานไฟฟ้าถนน 23,004,031.56    39,617,203.33    20,164,612.50    24,400,193.51    24,225,880       1.63     24,621,800        
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งานสวนสาธารณะ

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างชั่วคราว)

1. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

1.1. เงินเดือนพนักงาน 21,190               261,960              272,460             291,300             313,440            8.84      341,160              

รวมงบบุคลากร 21,190              261,960             272,460            291,300            313,440           8.84     341,160             

งบดําเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

หมวดค่าใช้สอย

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ -                   -                   1,140,000          -                   -                 -       -                   

1.1. โครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่สีเขียว  -                    -                    1,140,000           -                    -                  -       -                    

รวมหมวดค่าใช้สอย -                   -                   1,140,000          -                   -                 -       -                   

หมวดค่าวัสดุ

1. วัสดุสํานักงาน -                    -                    42,500               -                    -                  

2. วัสดุการเกษตร -                    -                    181,140             227,790             300,000            -       300,000              

รวมหมวดค่าวัสดุ -                   -                   223,640            227,790            300,000           -       300,000             

รวมงบดําเนินการ -                   -                   1,363,640.00     227,790.00        300,000           -       300,000             

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

หมวดค่าครุภัณฑ์ -                    -                    38,000               50,000               -                  -       -                    

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ -                   -                   38,000              50,000              -                 -       -                   

รวมงบลงทุน                     -                        -                 38,000               50,000                    -           -                       -   

รวมงานสวนสาธารณะ 21,190              261,960             1,674,100          569,090            613,440           4.52     641,160             
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างชั่วคราว)

1. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

1.1. เงินเดือนพนักงาน 56,680               707,290              741,787.09         737,940             692,040            10.61    765,480              

1.2. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา 107,252.80         1,318,412.40       1,568,460.27       915,780             980,400            9.40      1,072,560           

1.3. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 951,600             9,904,742.11       9,922,533.41       14,028,686.38     15,391,200        2.85-      14,952,240          

รวมงบบุคลากร 1,115,532.80     11,930,444.51    12,232,780.77    15,682,406.38    17,063,640       1.60-     16,790,280        

งบดําเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

หมวดค่าตอบแทน

1. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 114,583             19,406                -                    -                    -                  -       -                    

รวมหมวดค่าตอบแทน 114,583            19,406              -                   -                   -                 -       -                   

หมวดค่าใช้สอย

1. รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ -                   -                   -                   -                   240,000           -       240,000             

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 259,640.90        7,810,710.20      8,724,019.41     3,104,463.90     3,525,000.00    0.20     3,532,000          

1.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร -                    6,940                 15,063               -                    -                  -       -                    

1.2. โครงการเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ -                    -                    -                    -                    2,000               -       2,000                 

1.3. โครงการชุมชนปลอดถังขยะ -                    121,764              198,900             49,910               50,000             -       50,000               

ประมาณการรายจ่ายจริง
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1.4. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ําธรรมชาติและสถานที่กําจัดขยะ 5,600                74,300                80,040               77,540.50           83,000             8.43      90,000               

1.5. โครงการตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยหมักอินทรีย์เพื่อปรับปรุงคุณภาพ -                    9,951                 9,951                9,800                10,000             -       10,000               

1.6. โครงการตรวจแนะนําสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย -                    44,900                6,000                49,850               90,000             -       90,000               

1.7.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย  -                    -                    332,545             -                    50,000             -       50,000               

ตลาดสดและตลาดโต้รุ่ง -                    

1.8. โครงการติดตั้งถังดักไขมัน -                    -                    -                    14,960               15,000             100       30,000               

1.9. โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดิน -                    -                    9,400                9,750                30,000             -       30,000               

1.10. โครงการประกวดชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม -                    -                    52,400               -                    -                  -       -                    

1.1.1. โครงการขยะพิษแลกแต้ม -                    -                    -                    23,000               50,000             -       50,000               

1.12. โครงการลอกท่อระบายน้ํา -                    -                    13,650               -                    15,000             133.33   35,000               

1.13. โครงการล้างทําความสะอาดตลาด 40,800               89,400                108,200             91,700               130,000            -       130,000              

1.14. โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน 213,240.90         2,364,805.20       2,666,023.80       2,728,253.40       2,730,000         2.56      2,800,000           

1.15. โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดถนนสายหลัก ทางเท้า และที่ -                    5,098,650           5,105,268           -                    -                  -       -                    

สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ -                    

1.16. ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหม -                    -                    66,578.61           -                    -                  -       -                    

1.17. โครงการมหกรรมวิถีอีสาน "Esan altural food" -                    -                    60,000               -                    -                  -       -                    

1.18. โครงการกีฬาชาวตลาดสัมพันธ์ สมานฉันท์ -                    -                    -                    49,700               70,000             -       70,000               
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1.19. โครงการกาฬสินธุ์เมืองจัรกยาน -                   -                   -                   -                   -                 100       30,000               

1.20. โครงการอบรมพัฒนายุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม (LA-21) -                    -                    -                    -                    150,000.00        200-       50,000               

1.21. โครงการกําจัดขยะปุ๋ยอินทรีย์ด้วยวิธีการหมักไร้อากาศ ฯ -                    -                    -                    -                    50,000.00         100       15,000               

2. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 67,888.42          854,192.70         984,608.64        1,290,058.70     1,500,000        -       1,500,000          

รวมหมวดค่าใช้สอย 327,529.32        8,664,902.90      9,708,628.05     4,394,522.60     5,265,000        0          5,272,000          

หมวดค่าวัสดุ

1. วัสดุงานบ้านงานครัว 56,000               460,106              414,324             325,561             400,000            -       400,000              

2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -                    -                    -                    -                    8,000               -       8,000                 

3. วัสดุก่อสร้าง 20,036               1,914,186.20       2,097,335           1,998,122           1,800,000         -       1,800,000           

4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 28,852               692,014.80          729,364.16         720,552.10         540,000            -       540,000              

5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 137,964.70         845,690.26          536,814.54         -                    840,000            -       840,000              

6. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 58,500               290,600              145,900             149,800             150,000            -       150,000              

7. วัสดุการเกษตร -                    900                    -                    9,000                10,000             -       10,000               

8. วัสดุเครื่องแต่งกาย -                    39,080                73,470               76,700               80,000             -       80,000               

9. วัสดุอื่น ๆ -                    -                    -                    -                    2,000               -       2,000                 

รวมหมวดค่าวัสดุ 301,352.70        4,242,577.26      3,997,207.70     3,279,735.10     3,830,000        -       3,830,000          

รวมงบดําเนินการ 743,465.02        12,926,886.16    13,705,835.75    7,674,257.70     9,095,000        0.08     9,102,000          
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งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

หมวดค่าครุภัณฑ์ -                    -                    80,000               532,500             38,000             785.53   336,500              

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ -                   -                   80,000.00          532,500            38,000            785.53  336,500             

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                    -                    -                    2,165,760           3,451,140         100       2,500,000           

รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                   -                   -                   2,165,760          3,451,140        100      2,500,000          

รวมงบลงทุน -                   -                   80,000.00          2,698,260          3,489,140        18.70-    2,836,500          

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,858,997.82     24,857,330.67    26,018,616.52    26,054,924.08    29,647,780       3.10-     28,728,780        

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานบําบัดน้ําเสีย

งบดําเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

หมวดค่าใช้สอย

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 14,000              84,000              93,600              96,000              96,000            -       96,000              

1.1. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ําธรรมชาติและสถานที่กําจัดขยะ -                   -                   7,800                -                 -                   

1.2. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ําบ่อบําบัดน้ําเสีย   14,000               84,000                85,800               96,000               96,000             -       96,000               

รวมหมวดค่าใช้สอย 14,000              84,000              93,600              96,000              96,000            -       96,000              

รวมงบดําเนินการ 14,000              84,000              93,600              96,000              96,000            -       96,000              

รวมงานบําบัดน้ําเสีย 14,000              84,000              93,600              96,000              96,000            -       96,000              

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 27,747,250.98    67,463,608.50    50,474,401.92    51,120,207.59    54,583,100       0.91-     54,087,740        

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างชั่วคราว)

1. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

1.1. เงินเดือนพนักงาน 1,465,943.80       1,704,298           1,996,754           2,618,598           2,961,240         10.42    3,269,880           

1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน -                    -                    -                    67,200               67,200             100       67,200               

1.3. เงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร -                    -                    -                    67,200               67,200             100       139,200              

1.4.  เงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา 137,880             142,920              147,420             162,420             174,840            10.02    192,360              

1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 437,945.85         529,500              540,000             452,000             480,000            -       480,000              

รวมงบบุคลากร 2,041,769.65     2,376,718.00      2,684,174.00     3,367,418          3,750,480        10.62    4,148,640          

งบดําเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

หมวดค่าตอบแทน

1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 48,100               13,200                24,000               3,000                30,000             33.33    40,000               

2. ค่าเช่าบ้าน 42,000               42,000                66,450               85,000               90,000             6.67-      84,000               

3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 8,443                10,008                22,794               42,407.75           40,000             50.00    60,000               

4. เงินชาวยเหลือค่ารักษาพยาบาล 102,729             71,845                -                    -                    -                  -       -                    

รวมหมวดค่าตอบแทน 201,272            137,053             113,244            130,407.75        160,000           15        184,000             

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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หมวดค่าใช้สอย

1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ -                   -                   40,053.20          70,000              160,000           150      400,000             

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 24,974              30,484              71,394              -                   30,000            100      70,000              

2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 24,974               30,484                71,394               30,000             -       70,000               

3. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 53,127.40          42,868.88          62,648.73          81,398.99          30,000            -       30,000              

รวมหมวดค่าใช้สอย 78,101.40          73,352.88          174,096.02        151,398.99        220,000           127.27  500,000             

หมวดค่าวัสดุ

1. วัสดุสํานักงาน 125,598.60         124,562              69,775               40,000             -       40,000               

2. วัสดุงานบ้านงานครัว 4,750                4,930                 4,850                4,900                5,000               -       5,000                 

3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง -                    -                    -                    10,000             -       10,000               

4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น -                    -                    -                    2,000               -       2,000                 

5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -                    4,480                 -                    5,000               -       5,000                 

6. วัสดุคอมพิวเตอร์ 45,500               47,800                45,550               20,000             -       20,000               

รวมหมวดค่าวัสดุ 175,848.60        181,772.00         120,175.00        4,900               82,000            -       82,000              

รวมงบดําเนินการ 455,222.00        392,177.88         407,515            286,706.74        462,000           65.80    766,000             

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

หมวดค่าครุภัณฑ์ 35,500               94,750                -                    -                    7,400               -       61,200               

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 35,500              94,750              -                   -                   7,400              -       61,200              

รวมหมวดงบลงทุน 35,500              94,750              -                   -                   7,400              -       61,200              

รวมงานบริหารทั่วไป 2,532,491.65     2,863,645.88      3,091,689.02     3,654,124.74     4,219,880        17.91    4,975,840          

ประมาณการรายจ่ายจริง
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

หมวดค่าใช้สอย

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 1,670,606          2,133,290          2,142,190          1,220,580          1,190,000        50.84    1,795,000          

1.1. โครงการยกย่องเชิดชูครอบครัวต้นแบบด้านความซื่อตรง -                    80,000                -                    -                  -       -                    

1.2. โครงการคัดเลือกแม่ดีเด่นเนื่องในวันแม่แห่งชาติ  -                    -                    79,020               59,920               60,000             -       60,000               

1.3. โครงการเฝ้าระวังของกลุ่มสตรีเพื่อลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในชุมชน -                    20,000                -                    40,000               40,000             -       40,000               

1.4. โครงการจัดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สําหรับเยาวชน   -                    57,500                37,500               302,000             100,000            -       100,000              

1.5. โครงการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชนและผู้นําชุมชน 540,000             476,000              540,000             442,800             540,000            -       540,000              

1.6. โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรชุมชน  -                    19,600                -                    19,950               20,000             50        30,000               

1.7. โครงการขับเคลื่อนชุมชนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพิเพียงฯ -                    -                    -                    -                    -                  100       30,000               

1.8. โครงการชุมชนร่วมใจรักษาศีล 5 -                    -                    -                    -                    -                  100       30,000               

1.9. โครงการครอบครัวคุณธรรม  นําสังคมเมืองกาฬสนิธุ์สู่ความเข้มแข็ง  134,160             18,550                40,000               40,000               40,000             -       40,000               

1.10.โครงการเฝ้าระวังและติดตามผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด  -                    -                    10,000             -       10,000               

1.11. โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 187,900             90,000                -                    20,000             50        30,000               

1.12. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทัศนศึกษา 691,380             623,280              963,350             44,280               -                  -       -                    

ดูงานของผู้นําชุมชน และกลุ่มต่างๆ ในชุมชน

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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1.13. โครงการอบรมจัดทําแผนและทบทวนแผนชุมชน 9,940                -                    37,100               50,000             -       50,000               

1.14. โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพในชุมชน  -                    -                    -                    22,000               30,000             -       30,000               

1.15. โครงการประกวดชุมชนดีเด่น -                    -                    20,000               19,980               20,000             50        30,000               

1.16.โครงการเทศบาลพบประชาชน  97,426               148,960              235,220             -                  -       -                    

1.17. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์สมานฉันท์ ปรองดอง -                    170,000              170,000             179,650             120,000            -       120,000              

1.18.โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด -                    -                   -                   20,000             -100 -                    

1.19. โครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ -                    -                    20,000               -                  100       30,000               

1.20. โครงการสร้างสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น -                    -                    -                    -                    -                  100       50,000               

1.21. โครงการเข้าค่ายเยาวชนเพื่อสร้างภาวะผู้นําและป้องกันแก้ไขปัญหาของเยาวชน -                    324,400              -                    100,000            -       100,000              

1.22.โครงการเลือกตั้งประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน -                    -                    -                    -                    -                  100       100,000              

1.23. โครงการส่งเสริมการดําเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน -                    -                    -                    -                    -                  100       30,000               

1.24. โครงการบําบักฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด -                    -                    -                    -                    -                  100       325,000              

1.25. โครงการจัดทํารายงานกิจการชุมชน  -                    100,000              -                    50,000               20,000             -       20,000               

1.26. โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากลและสตรีไทย 9,800                5,000                 -                    -                  -       -                    

รวมหมวดค่าใช้สอย 1,670,606          2,133,290          2,142,190          1,220,580          1,190,000        50.84    1,795,000          

รวมงบดําเนนิการ 1,670,606          2,133,290          2,142,190          1,220,580          1,190,000        50.84    1,795,000          

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบเงินอุดหนุน

1. เงินอุดหนุนกลุ่มชุมชน  -                    -                    180,000             180,000             180,000            -       180,000              

2. เงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพ  -                    -                    30,000               20,000               50,000             -       50,000               

3. เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน -                    -                    -                    -                    -                  -                    

รวมงบเงินอุดหนุน -                   -                   210,000            200,000            230,000           -       230,000             

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 1,670,606          2,133,290          2,352,190          1,420,580          1,420,000        42.61    2,025,000          

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4,203,097.65  4,996,935.88   5,443,879.02  5,074,704.74     5,639,880     24.13    7,000,840       

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบดําเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

หมวดค่าใช้สอย

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 250,000            250,000             250,000            479,199            250,000           -       250,000             

1.1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 250,000             250,000              250,000             479,198.93         250,000            -       250,000              

รวมหมวดค่าใช้สอย 250,000            250,000             250,000            479,198.93        250,000           -       250,000             

รวมงบดําเนินการ 250,000            250,000             250,000            479,198.93        250,000           -       250,000             

งบเงินอุดหนุน

1.เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 150,000             150,000              170,000             200,000             200,000            25-        150,000              

รวมงบเงินอุดหนุน 150,000            150,000             170,000            200,000            200,000           25-        150,000             

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 400,000            400,000             420,000            679,198.93        450,000           11.11-    400,000             

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานกีฬาและนันทนาการ

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างชั่วคราว)

1. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

1.1. เงินเดือนพนักงาน 275,206             371,820              414,642             493,920             527,400            13.15    596,760              

1.2.เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 975,600             1,224,000           653,814.36         1,101,000           1,320,000         17.09-    1,094,400           

รวมงบบุคลากร 1,250,806          1,595,820          1,068,456          1,594,920          1,847,400        8.46-     1,691,160          

งบดําเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

หมวดค่าใช้สอย

1. รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ -                   -                   -                   332,795.70        -                 -       -                   

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 917,068            848,980             906,520            689,079            932,000           -       932,000             

2.1. โครงการอบรมสัมมนาผู้รับผิดชอบสนามกีฬา -                    -                    -                    12,000             -       12,000               

2.2.โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 661,217.73         719,015              643,540             593,860             350,000            -       350,000              

2.3. โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 29,490               29,965                31,768               45,219               50,000             -       50,000               

2.4. โครงการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์ -                    100,000              99,900               150,000            -       150,000              

2.5. โครงการฝึกอบรมและแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชน-ประชาชน 166,360             -                    81,382               50,000               200,000            -       200,000              

2.6. โครงการแข่งขันเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ ฯ -                    -                    -                    60,000             -       60,000               

2.7. โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 60,000               -                    49,930               -                  -       -                    

รายจ่ายจริง ประมาณการ

94



ปี 2555 ปี 2556  ปี 2557  ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง ปี 2560

 (%)

2.8. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลโกล์หนู -                    -                    -                    -                    60,000             -       60,000               

2.9. โครงการส่งเสริมสุขภาพเต้นแอโรบิคสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ -                    -                    -                    -                    50,000             -       50,000               

รวมหมวดค่าใช้สอย 917,068            848,980             906,520            1,021,874.70     932,000           -       932,000             

หมวดวัสดุ

1. วัสดุก่อสร้าง -                    -                    -                    640,924             -                  -       -                    

รวมหมวดวัสดุก่อสร้าง -                   -                   -                   640,924            -                 -       -                   

รวมงบดําเนินการ 917,068            848,980             906,520            1,662,799          932,000           -       932,000             

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

หมวดค่าครุภัณฑ์ -                    -                    441,500             65,000               22,000             795       196,900              

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ -                   -                   441,500.00        65,000              22,000            795      196,900             

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                    -                    939,000             950,000            100       950,000              

รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                   -                   939,000.00        -                   950,000           100      950,000             

รวมงบลงทุน -                   -                   1,380,500          65,000              972,000           100      1,146,900          

งบเงินอุดหนุน

1. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ -                    -                    165,000             -                    -                  -       -                    

รวมงบเงินอุดหนุน -                   -                   165,000.00        -                   -                 -       -                   

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 2,167,874          2,444,800.00      3,520,476.36     3,322,718.70     3,751,400        0.50     3,770,060          

รายจ่ายจริง ประมาณการ

95



ปี 2555 ปี 2556  ปี 2557  ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง ปี 2560

 (%)

งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบดําเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

หมวดค่าใช้สอย

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 1,173,292.73     1,174,579.72      1,262,163.38     1,341,736.51     1,630,000.00    -       1,630,000          

1.1. โครงการส่งเสริมฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมไทย 1,173,292.73       1,174,579.72       1,262,163.38       1,341,736.51       1,630,000         7.36-     1,510,000           

1.2. โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช" -                    -                    -                    -                  100       100,000              

1.3 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น -                    -                    -                    -                    -                  100       20,000               

รวมหมวดค่าใช้สอย 1,173,292.73     1,174,579.72      1,262,163.38     1,341,736.51     1,630,000        -       1,630,000          

รวมงบดําเนินการ 1,173,292.73     1,174,579.72      1,262,163.38     1,341,736.51     1,630,000        -       1,630,000          

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

หมวดค่าครุภัณฑ์ -                    -                    9,500                -                  100       -                    

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ -                   -                   9,500.00           -                   -                 100      -                   

รวมงบลงทุน -                   -                   9,500.00           -                   -                 100      -                   

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,173,292.73     1,174,579.72      1,271,663.38     1,341,736.51     1,630,000        -       1,630,000          

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3,741,166.46  4,019,379.72   5,212,139.74  5,343,654.14     5,831,400        0.54-    5,800,060       

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างชั่วคราว)

1. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

1.1. เงินเดือนพนักงาน -                    -                    -                    1,135,500           1,211,760         8.07      1,309,560           

1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน -                    -                    -                    189,774             204,000            11.76-    180,000              

1.3. เงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร -                    -                    -                    120,000             120,000            125       270,000              

รวมงบบุคลากร -                   -                   -                   1,445,274          1,535,760        14.57    1,759,560          

งบดําเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

หมวดค่าตอบแทน

1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -                    -                    -                    146,190.00         50,000             -       50,000               

2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร -                    -                    -                    36,285.25           75,000             -       75,000               

รวมหมวดค่าตอบแทน -                   -                   -                   182,475.25        125,000           -       125,000             

ประมาณการรายจ่ายจริง
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หมวดค่าใช้สอย

1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ 12,840              200,000           50        300,000             

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ -                   -                   -                   -                   40,000            -       40,000              

2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร -                   -                   -                   -                   40,000             -       40,000               

รวมหมวดค่าใช้สอย -                   -                   -                   12,840              240,000           41.67    340,000             

หมวดค่าวัสดุ

1. วัสดุสํานักงาน -                    -                    -                    -                    150,000            -       150,000              

2. วัสดุงานบ้านงานครัว -                    -                    -                    94,190               50,000             -       50,000               

3. วัสดุคอมพิวเตอร์ -                    -                    -                    -                    120,000            -       120,000              

รวมหมวดค่าวัสดุ -                   -                   -                   94,190              320,000           -       320,000             

รวมงบดําเนินการ -                   -                   -                   289,505.25        685,000           14.60    785,000             

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

หมวดค่าครุภัณฑ์ -                    -                    -                    -                    35,400.00         162.29   92,850               

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ -                   -                   -                   -                   35,400            162.29   92,850              

รวมงบลงทุน -                   -                   -                   -                   35,400            162.29   92,850              

รวมงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา -                   -                   -                   1,734,779.25     2,256,160        16.90    2,637,410          

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ปี 2555 ปี 2556  ปี 2557  ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง ปี 2560

 (%)

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างชั่วคราว)

1. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

1.1. เงินเดือนพนักงาน 272,460             288,540              277,610             321,660             341,160            8.23      369,240              

1.2. เงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร -                    -                    24,730               -                    -                  -       -                    

1.3. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา 162,420             173,280              179,685             196,080             210,840            8.71      229,200              

รวมงบบุคลากร 434,880            461,820             482,025            517,740            552,000           8.41     598,440             

งบดําเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

หมวดค่าตอบแทน

1. ค่าเช่าบ้าน 26,400               24,200                26,400               26,400               26,400             -       26,400               

2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร -                    -                    -                    1,600                10,000             -       10,000               

3. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 9,958                11,520                -                    -                    -                  -       -                    

รวมหมวดค่าตอบแทน 36,358              35,720              26,400              28,000              36,400            -       36,400              

หมวดค่าใช้สอย

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 2,555               -                   7,928               -                   10,000            -       10,000              

1.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 2,555                -                    7,928                -                    10,000             -       10,000               

รวมหมวดค่าใช้สอย 2,555               -                   7,928               -                   10,000            -       10,000              

ประมาณการรายจ่ายจริง
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ปี 2555 ปี 2556  ปี 2557  ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง ปี 2560

 (%)

รวมงบดําเนินการ 38,913              35,720              34,328              28,000              46,400            -       46,400              

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                    39,057,865.62      24,441,158         19,866,299         19,862,000        0.41-      19,781,000          

รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                   39,057,865.62    24,441,158.00    19,866,299        19,862,000       0.41-     19,781,000        

รวมงบลงทุน -                   39,057,865.62    24,441,158.00    19,866,299        19,862,000       0.41-     19,781,000        

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 473,793            39,555,406         24,957,511        20,412,039        20,460,400       0.17-     20,425,840        

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 473,793         39,555,406     24,957,511     22,146,818.25    22,716,560    1.53     23,063,250     

รวมทุกแผนงาน 151,156,954   289,239,056.47   276,195,697   293,839,170.16      319,711,966  186    365,205,588   

รายจ่ายจริง ประมาณการ

100



ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 365,205,588    บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น

งานงบกลาง รวม 47,002,140     บาท
ประเภทรายจ่าย

รวม 9,608,400      บาท
1,734,800       บาท

(งวดสุดท้าย) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 1,445,666 บาท ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 289,134 บาท
1.2. ชําระหน้ีเงินกู้ กสท.เพ่ือก่อสร้างโครงการต่าง ๆ รวม 31 โครงการ 2,580,600       บาท
ตามสัญญาเลขที่ 658/69/2552 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 กําหนด 10 ปี (งวดที่ 7)
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 1,992,900 บาท ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 587,700 บาท
1.3.  ชําระหน้ีเงินกู้ กสท.เพ่ือสร้างระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานรวม 11 519,700          บาท
โครงการ ตามสัญญาเลขที่ 733/56/2553 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 กําหนด 10 ปี
(งวดที่ 7) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 433,084 บาท ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 86,616 บาท
1.4. ชําระหน้ีเงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค เพ่ือซื้อรถดูดโคลนและรถบรรทุก 1,732,800       บาท
ตามสัญญาเลขที่ 7/2553 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 สัญญา10 ปี กําหนด 20 งวด
(งวดที่ 14 และงวดที่ 15) 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 1,444,000 บาท ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 288,800 บาท

1,179,000       บาท

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 982,500 บาท ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 196,500 บาท
1.6. ชําระหน้ีเงินกู้ กสท.เพ่ือดําเนินโครงการต่าง ๆ รวม 3 โครงการ 1,861,500       บาท
ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 1297/113/2556 ลงวันที่ 4 กันยายน 2556 กําหนด 10 ปี
(งวดที่ 3) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 1,551,250 บาท ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 310,250 บาท

ตามสัญญาเลขที่ 2270/201/2549 ลงวันที่ 27 กันยายน 2549 กําหนด 9 ปี

เพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามสัญญากู้เงินประจํา (1001)

1. ค่าชําระหนี้เงินต้น
1.1. ชําระหน้ีเงินกู้ กสท.เพ่ือชําระหน้ีเงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค

1.5. ชําระหน้ีเงินกู้ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ตามโครงการสินเช่ือ

ลงวันที่ 22  เมษายน 2552 เป็นเวลา 10 ปี

แผนงานงบกลาง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์
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รวม 1,858,200      บาท
2.1. ชําระดอกเบ้ียเงินกู้ กสท.เพ่ือชําระหน้ีเงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค 41,300           บาท
ตามสัญญาเลขที่ 2270/201/2549 ลงวันที่ 27 กันยายน 2549 กําหนด 9 ปี (งวดสุดท้าย)
2.2. ชําระดอกเบ้ียเงินกู้ กสท.เพ่ือก่อสร้างโครงการต่าง ๆ รวม 31 โครงการ 280,500          บาท
ตามสัญญาเลขที่ 658/69/2552 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 กําหนด 10 ปี (งวดที่ 7)
2.3.  ชําระดอกเบ้ียเงินกู้ กสท.เพ่ือสร้างระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานรวม 11 โครงการ 65,200           บาท
ตามสัญญาเลขที่ 733/56/2553 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 กําหนด 10 ปี (งวดที่ 7)
2.4. ชําระดอกเบ้ียเงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค เพ่ือซื้อรถดูดโคลนและรถบรรทุกนํ้า 543,850          บาท
ตามสัญญาเลขที่ 7/2553 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 สัญญา10 ปี กําหนด 20 งวด
(งวดที่ 14 และงวดที่ 15)

360,000          บาท

567,350          บาท
ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 1297/113/2556 ลงวันที่ 4 กันยายน 2556 กําหนด 10 ปี (งวดที่ 3)

รวม 2,483,520      บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5% ของเงินค่าจ้างช่ัวคราว
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 2,400,000 บาท ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนด้านการศึกษา 83,520 บาท

รวม 31,951,043     บาท
291,983          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยในอัตราร้อยละเศษหน่ึงส่วนหกของ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

50,000           บาท

4.3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 500,000          บาท

948,100          บาท

สํานักงานประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนดในอัตรา 40บาท ต่อจํานวนประชาชน ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ลงวันที่ 22  เมษายน 2552 เป็นเวลา 10 ปี
เพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามสัญญากู้เงินประจํา (1001)

3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

4.2 ค่าบํารุงสมาคมเทศบาลจังหวัดกาฬสินธ์ุ
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมเทศบาลจังหวัดกาฬสินธ์ุ ตามข้อบังคับสมาคมเทศบาลจังหวัด -
กาฬสินธ์ุ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่3) พ.ศ. 2552 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

4. รายจ่ายตามข้อผูกพัน 
4.1. ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาล 

2. ค่าชําระหนี้ดอกเบี้ย (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.6. ชําระดอกเบ้ียเงินกู้ กสท.เพ่ือดําเนินโครงการต่าง ๆ รวม 3 โครงการ

2.5. ชําระดอกเบ้ียเงินกู้ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ตามโครงการสินเช่ือ

โดยต้ังจ่ายจากรายได้ประเภทค่าปรับผู้ทําผิดกฎจราจร ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
4.4. เงินสมทบโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุตามหลักเกณฑ์ที่
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100,000          บาท

4.6. เงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ติดเช้ือ H.I.V. 30,060,960     บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่ยากจน  ยากไร้  ขาดผู้ดูแล จํานวน 3,296 ราย
ผู้พิการ จํานวน 647 ราย และผู้ติดเช้ือ H.I.V จํานวน 20 ราย โดยมีสิทธิจะได้รับเงิน
สงเคราะห์เบ้ียยังชีพ ตลอดทั้งปี รวมเป็นเงิน  30,060,960 บาท ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

รวม 1,100,977      บาท
เพ่ือจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหรือ
กรณีไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้หรือต้ังงบประมาณไว้ไม่เพียงพอ

งานบําเหน็จ/บํานาญ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) รวม 5,251,250      บาท
ประเภทรายจ่าย

3,761,850       บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นในอัตราร้อยละ 2 ของ
รายได้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน และเงินที่มีผู้อุทิศให้) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

801,400          บาท

3. เงินช่วยเหลือพิเศษของราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบํานาญและข้าราชการส่วนท้องถิ่นลูกจ้าง 100,000          บาท

4. เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 522,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินบําเหน็จลูกจ้างประจําที่เกษียณอายุราชการ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
5. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ 66,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการบํานาญ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

52,253,390     บาท

4.5 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นการสร้างหลักประกันความม่ันคงของ

1. เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

2. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพข้าราชการบํานาญพนักงานเทศบาลสามัญ
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมช่วยเหลือค่าครองชีพข้าราชการบํานาญพนักงานเทศบาล ต้ังจ่ายจากเงินรา

ชุมชนฐานรากและเสริมสร้างความเข้มแข็งในสังคม ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

5. เงินสํารองจ่าย (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

ประจํา พนักงานจ้าง ซึ่งถึงแก่ความตาย ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

รวมแผนงานงบกลาง
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งานบริหารงานท่ัวไป (สํานักปลัดเทศบาล) รวม 34,923,350     บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างช่ัวคราว) รวม 19,188,200     บาท

รวม 6,154,640      บาท
1,429,920       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน รองนายกเทศมนตรี จํานวน 3 คน
351,000          บาท

351,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน และรองนายกเทศมนตรี

459,000          บาท

3,563,720       บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 คน รองประธานสภาเทศบาล
จํานวน 1 คน และสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 16 คน 

รวม 13,033,560     บาท
8,422,200       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี เงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวและเงินปรับเพ่ิม

441,600          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งของปลัดเทศบาล จํานวน 1 คน รองปลัดเทศบาล

495,600          บาท

1,240,560       บาท

สําหรับสํานักปลัดเทศบาล  จํานวน 6 คน 

นายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน 

1. เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)  (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)
1.1. เงินเดือนนายก/รองนายกเทศมนตรี

1.2. เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายกเทศมนตรี
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน และ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

2.3. เงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของปลัดเทศบาล จํานวน 1 คน รองปลัดเทศบาล จํานวน
3 คน หัวหน้าสํานักปลัด ฯ จํานวน 1 คน และหัวหน้าฝ่ายที่มีสิทธ์ิได้รับ จํานวน 3 คน

2.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน

จํานวน 3 คน และหัวหน้าสํานักปลัด ฯ จํานวน 1 คน 

รองนายกเทศมนตรี จํานวน 3 คน 
1.3. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกเทศมนตรี

จํานวน 3 คน 
1.4. เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน และที่ปรึกษา

1.5. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ

ตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล ในสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 20 คน 

2.4.  เงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจําเงินเพ่ิม ค่าครองชีพช่ัวคราวและเงินปรับเพ่ิมคุณวุฒิ

2. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)  (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)
2.1. เงินเดือนพนักงาน
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2,433,600       บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราวและเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราว สําหรับสํานักปลัด ฯ
จํานวน 20 คน 

รวม 14,873,000     บาท
รวม 308,000         บาท

40,000          บาท
40,000           บาท

30,000           บาท

40,000           บาท

150,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจําในสํานักปลัดตามระเบียบฯ 
5. ค่าเช่าบ้าน 48,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่รองปลัดเทศบาล จํานวน 1 คน ซึ่งมีสิทธ์ิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ

รวม 5,265,000      บาท
รวม 1,065,000      บาท

1.1. ค่าถ่ายเอกสาร 80,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารสําหรับสํานักปลัดเทศบาล
1.2. ค่าจ้างเหมาบริการ 940,000          บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน จํานวน 5 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 600,000 บาท
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาดอาคารในแก่งดอนกลาง
ตามโครงการจ้างเหมาบุคคลเพ่ือดูแลรักษาความสะอาด จํานวน 2 คน ๆ ละ 10,000 บาท 
เป็นเงิน 240,000 บาท

ประเมินผลงาน 
2. ค่าเบ้ียประชุม

1.1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือก สอบคัดเลือก สอบแข่งขันและคณะกรรมการ

4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

3. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหน่ึงหรือจ้างจัดทําสิ่งของต่าง ๆ ใน

งบดําเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)
หมวดค่าตอบแทน  (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียประชุมให้แก่คณะกรรมการท่ีสภาเทศบาลแต่งต้ังขึ้น ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

2.5.เงินค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สําหรับสํานักปลัด ตามระบียบ ฯ 

หมวดค่าใช้สอย  (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.

สํานักปลัด เป็นเงิน 100,000 บาท

1.รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ
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5,000             บาท

40,000           บาท

2.รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ  รวม 450,000         บาท
2.1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 300,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเย่ียมชม 
หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้ังจ่ายไม่เกินร้อยละ 1ของรายได้จริงของ
ปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว
2.2. ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 150,000          บาท
ที่ได้รับแต่งต้ังตามกฎหมาย ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 
หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หรือองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน 

3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  รวม 3,300,000      บาท
3.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 800,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ 
ค่าลงทะเบียนตามคําสั่งของทางราชการ และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบฯ
3.2. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้หรือพวงมาลา 50,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อพวงมาลัยต่าง ๆ และดอกไม้สําหรับจัดทําพานพุ่มดอกไม้สดในงาน
ราชพิธีต่าง ๆ และเพ่ือประดับโต๊ะหมู่บูชา
3.3. ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน 5,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุ เน่ืองจากปฏิบัติ
ราชการ
3.4. ค่าจัดงานอ่ืน ๆ 200,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในวันสําคัญและงานรัฐพิธีต่าง ๆ 
3.5. โครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงานบุคลากรเทศบาล 1,000,000       บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซักฟอกผ้าม่าน พรม ผ้าคลุมโต๊ะ ผ้าคลุมชุดรับแขกและอื่นๆ

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับวารสารและนิตยสารอ่ืน ๆ 
1.4. ค่าซักฟอก

1.3. ค่ารับวารสาร
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3.6. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนําการปฏิบัติงานพนักงาน ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง 50,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด
3.7. โครงการจัดงานวันเทศบาล 50,000           บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในงานวันเทศบาล และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็น
ตามโครงการกําหนด
3.8. โครงการคัดเลือกพนักงาน ลูกจ้างดีเด่น ประจําปี 30,000           บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด
3.9. โครงการสนับสนุนการเลือกต้ังตามระบอบประชาธิปไตย 100,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเลือกต้ังในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ตามท่ี
คณะกรรมการการเลือกต้ังแจ้งให้ปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด
3.10. โครงการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 100,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
3.11. โครงการจ้างเหมาเอกชนทําความสะอาด 460,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนในการทําความสะอาดอาคารสํานักงานเทศบาลและ
สํานักงานทะเบียนราษฎร
3.12. โครงการเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช 100,000          บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่จําเป็นตาม
โครงการกําหนด
3.13. โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย 280,000          บาท
เพ่ือเป็นการจ้างเหมาเอกชนในการรักษาความปลอดภัยสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ
3.14. โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 45,000           บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมปฏิบัติธรรมของบุคลากรเทศบาลและค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด
3.15. โครงการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและพิธีลงนาม MOU 30,000           บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานพิธีลงนาม (MOU) การจัดประชุมบุคลากร และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด

4. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  รวม 450,000         บาท
4.1. ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน 450,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ที่สํานักปลัดเทศบาลรับผิดชอบ
เช่น รถยนต์ คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ อาคารสํานักงาน ห้องประชุม ฯลฯ
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หมวดค่าวัสดุ  (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) รวม 8,700,000      บาท
1. วัสดุสํานักงาน 300,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ และวัสดุอุปกรณ์สํานักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของธุรการ งานการเจ้าหน้าที่และงานทะเบียนราษฎร สํานักปลัดเทศบาล 
เช่น กระดาษA4 ปากกา แผ่นป้ายต่างๆ นํ้าด่ืม ฯลฯ
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สําหรับซื้อหลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า สําหรับสํานักงาน
ห้องประชุมต่างๆท่ีอยู่ในความรับผิดชอบและกล้องถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน
ในงานทะเบียนราษฎร
3. วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ เก่ียวกับงานบ้านงานครัว เช่น นํ้ายาล้างจาน นํ้ายาล้าง
ห้องนํ้า ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ
4. วัสดุก่อสร้าง 30,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุในการปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลบ้านพักพนักงานเทศบาล
หอประชุมธรรมาภิบาล  ห้องประชุมพวงพะยอมและรอบบริเวณสํานักงานเทศบาล 
เมืองกาฬสินธ์ุที่รับผิดชอบ
5. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่งอ่ืน ๆ ที่ต้องใช้ตามความจําเป็นใน
งานสํานักปลัดเทศบาล เช่น ยางรถยนต์  แบตเตอรี่ นํ้ามันเบรก ฯลฯ
6. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ ของสํานักปลัดเทศบาล
เช่น เมมโมร่ีการ์ด แผ่นซีดี ฯลฯ
7. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 8,000,000       บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ของทุกสํานัก/กอง ที่ใช้นํ้ามันดีเซลและสําหรับรถท่ีใช้
นํ้ามันเบนซิลและก๊าซ LPG ของสํานักปลัดเทศบาล
8. วัสดุคอมพิวเตอร์ 150,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สําหรับใช้กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของ
สํานักปลัดเทศบาล เช่น หมึกเคร่ืองปร้ิน เมนบอร์ด เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ
9. วัสดุการเกษตร 50,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ทางการเกษตร เช่น ต้นไม้ ปุ๋ย ฯลฯ
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หมวดค่าสาธารณูปโภค  (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) รวม 600,000         บาท
1. ค่านํ้าประปา 100,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่านํ้าประปาในสํานักงานเทศบาลและสํานักทะเบียนท้องถิ่นฯ
2. ค่าโทรศัพท์ 100,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ติดต่อราชการของสํานักงานเทศบาลและสํานักงานทะเบียน ฯ
3. ค่าไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ 400,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ เก่ียวกับงาน
ราชการของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รวม 662,150         บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) รวม 362,150         บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน รวม 296,150         บาท
1. ค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานกระจกเลื่อน 11,400           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานกระจกเลื่อน ขนาด 4 ฟุต 3 ช้ัน จํานวน
3 ตู้ๆละ 3,800 บาท เป็นเงิน 11,400 บาท สําหรับเก็บเอกสาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
สํานักปลัดเทศบาล ตามราคาท้องถิ่นกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
2. ค่าซื้อตู้เก็บแฟ้ม 5,600             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เก็บแฟ้ม 20 ช่อง จํานวน 2 ตู้ๆละ 2,800 บาท เป็นเงิน 5,600 บาท
สําหรับใช้เก็บหนังสือฝ่ายบริหารงานทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล ตามราคาท้องถิ่นกําหนด  
ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
3. ค่าซื้อตู้เก็บเอกสาร 19,200           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เก็บเอกสาร ขนาด 15 ลิ้นชัก จํานวน 4 ตู้ๆละ 4,800 บาท 
เป็นเงิน 19,200 บาท สําหรับใช้เก็บประวัติในงานฝ่ายอํานวยการ  
ตามราคาท้องถิ่นกําหนด ไม่มีในราคามาตณฐานครุภัณฑ์
4. ค่าซื้อโต๊ะเหล็กพร้อมเก้าอ้ี ขนาด 4 ฟุต 7,550             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะเหล็กขนาด 4 ฟุต จํานวน 1 ชุดๆละ 7,550 บาท    
เป็นเงิน 7,550 บาท ให้กับพนักงานเทศบาลฝ่ายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาล  
ตามราคาท้องถิ่นกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
5.ค่าซื้อเก้าอ้ีบุนวม 100,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอ้ีบุนวม  จํานวน  200  ตัวๆละ 500  บาท
เป็นเงิน  100,000 บาท  สําหรับใช้ในหอประชุมธรรมาภิบาล
ตามราคาท้องถิ่นกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
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6. ค่าซื้อเคร่ืองปรับอากาศ 148,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อเคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทียู จํานวน 4 เคร่ืองๆ
ละ 37,000 บาท เป็นเงิน 148,000 บาท สําหรับห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
7. ค่าซื้อพัดลมต้ังพ้ืน 4,400             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อพัดลมต้ังพ้ืน ขนาด 16 น้ิว จํานวน  2  ตัวๆละ 2,200 บาท    
เป็นเงิน 4,400 บาท  สําหรับใช้ทั่วไปของสํานักปลัดเทศบาล ตามราคาท้องถิ่นกําหนด 
ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร รวม 37,000          บาท
1. ค่าซื้อป๊ัมนํ้าอัตโนมัติ 37,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อป๊ัมนํ้าอัตโนมัติ ขนาด 300 วัตต์ จํานวน 3 เคร่ืองๆละ 9,000 บาท
เป็นเงิน 27,000 บาท ขนาด 350 วัตต์ จํานวน 1 เคร่ืองๆละ 10,000 บาท
เป็นเงิน 10,000 บาท สําหรับใช้ในสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ หอประชุมธรรมาภิบาล
แฟลตเทศบาล  ตามราคาท้องถิ่นกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 29,000          บาท
1. ค่าซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 29,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 
29,000 บาท เป็นเงิน 29,000 บาท สําหรับใช้ในงานการเจ้าหน้าที่ฝ่ายอํานวยการ 
สํานักปลัดเทศบาล ตามราคากลางและลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังน้ี
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread)
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จํานวน 1 หน่วย
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
 - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี
1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
 - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จํานวน
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1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
 - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5
น้ิว จํานวน 1 หน่วย

หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) รวม 300,000         บาท
1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 300,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุและทาสี
นํ้าพลาสติกภายนอกตามรายละเอียดและแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

งบเงินอุดหนุน (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) รวม 200,000         บาท
เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ รวม 200,000         บาท
1. เงินอุดหนุนปกครองจังหวัดกาฬสินธ์ุ 200,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนปกครองจังหวัดกาฬสินธ์ุในการจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวาและ
งานกาชาดจังหวัดกาฬสินธ์ุ ประจําปี
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งานบริหารงานท่ัวไป (กองวิชาการ ฯ) รวม 6,637,150      บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างช่ัวคราว) รวม 4,881,120      บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)  (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) รวม 4,881,120      บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน 3,255,120       บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี เงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวและ
เงินปรับเพ่ิมวุฒิของพนักงานเทศบาล ในกองวิชาการและแผนงาน 
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน 67,200           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งของผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน จํานวน 1คน
1.3. เงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร 139,200          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน จํานวน 1 คน
1.4.  เงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา 632,400          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา เงินเพ่ิมค่าครองชีพ ช่ัวคราวและเงินปรับเพ่ิมวุฒิ 
สําหรับกองวิชาการฯ  จํานวน 3 คน
1.5.เงินค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว 787,200          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราวและเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราว ของพนักงานเทศบาล 
ในกองวิชาการฯ จํานวน 6 คน

งบดําเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค) รวม 1,566,980      บาท
หมวดค่าตอบแทน  (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) รวม 82,980          บาท
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในกองวิชาการฯ 
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 72,980           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจําในกองวิชาการ ฯ ที่มี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

หมวดค่าใช้สอย  (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) รวม 1,054,000      บาท
1.รายจ่ายให้ได้มาซ่ึงบริการ รวม 240,000         บาท
1.1. ค่าจ้างเหมาบริการ 240,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ประชาสัมพันธ์ จํานวน 2 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท
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2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รวม 814,000         บาท
2.1.  โครงการจัดทํารายงานกิจการของเทศบาล 100,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดทําหนังสือรายงานกิจการของเทศบาลประจําปี เพ่ือใช้ในการเผยแพร่ข่าว
และผลงานของเทศบาล และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด
2.2. โครงการจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ 350,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดทําหนังสือวารสารสิ่งพิมพ์หรือจุลสาร-วารสาร จดหมายข่าว และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด
2.3. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลทางส่ือวิทยุและโทรทัศน์ 144,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าช่วงออกอากาศ เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานของเทศบาล
ทางสื่อโทรทัศน์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด
2.4. โครงการเทศบาลพบสื่อมวลชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน 50,000           บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข่าวสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ 
ของสื่อมวลชนและผู้ประกาศข่าวชุมชนและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด
2.5. โครงการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชน 120,000          บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมของคณะกรรมการหอกระจายข่าวและผู้ประกาศข่าวชุมชนในการ
เผยแพร่ข่าวสารทางหอกระจายข่าวชุมชน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด
2.6. โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหอกระจาย 50,000           บาท
ข่าวชุมชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพของคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชน
และผู้ประกาศข่าวชุมชน และทัศนศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด

หมวดค่าสาธารณูปโภค  (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) รวม 430,000         บาท
1. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 430,000          บาท
เพ่ือเป็นค่าบริการการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารอ่ืน ๆ ตามความจําเป็น 
ของกองวิชาการและแผนงาน
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งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รวม 189,050         บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์  (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) รวม 189,050         บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน 75,000          บาท
1. ค่าซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ 75,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ (64 สายใน 8 สายนอก) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 75,000 บาท 
เป็นเงิน 75,000 บาท สําหรับใช้ในสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ตามราคาท้องถิ่นกําหนด
ไม่มีในราคมามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีคุณสมบัติดังน้ี
 - มีระบบโอเปอเรเตอร์ตอบรับอัตโนมัติ
 - มีวงจร Caller ID โชว์เบอร์โทรเข้า
 - กําหนดระยะเวลาให้โทรออกได้ (Limited Call Duration)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รวม 64,150          บาท
1. ค่าซื้อเคร่ืองเล่นดีวิดี (DVD) 4,650             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อเคร่ืองเล่นดีวีดี (DVD) จํานวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 1,550 บาท เป็นเงิน
4,650 บาท สําหรับใช้ในหอกระจายข่าวชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง ชุมชนดอนสวรรค์และตลาดร่วมใจ
การเกษตร ตามราคาท้องถิ่นกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีคุณสมบัติดังน้ี
 - ลักษณะการทํางาน NTSC/Pal/AUTO
 - ลักษณะแผ่นดิสค์ DVD , VCD , CD , MP3
 - รายละเอียดสัญญาณภาพ มากกว่า 500 เส้น
 - ช่วงการตอบสนองความถ่ี 20-20,000 เฮิรตซ์
 - ค่าความผิดเพ้ียน น้อยกว่า 1%
 - การแปลงผันข้อมูล ข้อมูลดิจิตอลเป็นรูปสัญญาณอนาล๊อก 192 เฮิตร์/24 บิต
 - ข้อมูลเสียงดิจิตอลขาออก แบบสัญญาณไฟฟ้า (Coaxial) และแบบสัญญาณลําแสง (Optical)
2. ค่าซื้อเคร่ืองขยายเสียง 59,500           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อเคร่ืองขยายเสียง จํานวน 5 เคร่ือง ๆ ละ 11,900 บาท เป็นเงิน 59,500 บาท
สําหรับใช้ในหอกระจายข่าวชุมชนวัดเหนือ ชุมชนโรงซ่อม รพช.  ชุมชนเกษตรสมบูรณ์ ชุมชนดงปอ
ตลาดร่วมใจการเกษตร ตามราคาท้องถิ่นกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีคุณสมบัติดังน้ี
 - มีช่องต่อไมค์ 4 ช่อง
 - ต่อกับเคร่ืองเล่น DVD , VCD , CD
 - ทําระบบเสียงตามสาย 70V และ 100V ได้
 - ใช้ไฟ 220 V และ 24V ได้
 - มีพัดลมระบายอากาศ
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รวม 49,900          บาท
1. ค่าซื้อไมค์ลอยไร้สาย หนีบปกเสื้อ 49,900           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อไมค์ลอยไร้สาย หนีบปกเสื้อ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 49,900 บาท เป็นเงิน
49,900 บาท สําหรับใช้ในงานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
ตามราคาท้องถิ่นกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีคุณสมบัติดังน้ี
 - ไมค์ไร้สายแบบตัวส่งสัญญาณ 2 ชุด ไมค์เหน็บเสื้อ 2 ตัวและตัวรับสัญญาณ 1 ชุด
 - ใช้ความถี่วิทยุย่าน UHF และสามารถใช้กับกล้องวีดีโอได้
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ (กองวิชาการ ฯ) รวม 1,326,000      บาท
งบดําเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค) รวม 1,260,000      บาท
หมวดค่าใช้สอย  (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) รวม 905,000         บาท
1. รายจ่ายให้ได้มาซ่ึงบริการ รวม 535,000         บาท
1.1. ค่าจ้างเหมาบริการ 10,000           บาท

1.2. ค่าถ่ายเอกสาร 100,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารในกองวิชาการและแผนงาน
1.3. ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ 15,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือของกองวิชาการและแผนงาน
1.4. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 400,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ เก่ียวกับกิจกรรมของเทศบาลเมือง -
กาฬสินธ์ุ
1.5. ค่ารับวารสาร 10,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อหนังสือราชกิจจานุเบกษา หนังสือกฎระเบียบและหนังสือที่เก่ียวข้อง
และเป็นค่าซื้อหนังสือพิมพ์ประเภทรายวัน และวารสารต่าง ๆ 

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รวม 320,000         บาท
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 100,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรตามคําสั่งของทางราชการ
2.2. โครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรง 80,000           บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมการดําเนินงานด้านคุณธรรมความซื่อตรงของ
บุคลากรเทศบาลและประชาชน เช่น กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม  กิจกรรมถนนสายบุญ
กิจกรรมของ อสต. การอบรมให้ความรู้แก่ อสต. และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จําเป็นตามโครงการ
กําหนด
2.3. โครงการเทศบาลต้านการทุจริต 100,000          บาท
เพ่ือเป็นค่าเงินรางวัลในการแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในงานราชการของ
เทศบาล ตามหลักเกณฑ์ที่เทศบาลกําหนด การจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายต้านคอร์รัปช่ัน
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหน่ึงหรือจ้างจัดทําสิ่งของต่าง ๆ สําหรับ
กองวิชาการ ฯ
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2.4. โครงการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนา 30,000           บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการในการประเมินตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาประจําปีและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด
2.5. โครงการจัดเวทีสาธารณะ 10,000           บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องที่อาจมีผล
กระทบต่อประชาชนในการดําเนินการต่าง ๆ ของเทศบาลและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่จําเป็น
ตามโครงการกําหนด

3. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 50,000          บาท
3.1. ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน 50,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินในกองวิชาการและแผนงาน

หมวดค่าวัสดุ  (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) รวม 355,000         บาท
1. วัสดุสํานักงาน 70,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ในกองวิชาการและแผนงาน
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุสําหรับงานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการ - 
และแผนงาน
3. วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานบ้านงานครัว ในกองวิชาการและแผนงาน
4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง ในกองวิชาการและแผนงาน
5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 80,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ ในกองวิชาการและแผนงาน
6. วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในกองวิชาการและแผนงาน

งบรายจ่ายอ่ืน (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) รวม 50,000          บาท
1. ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางในการประเมินการปฏิบัติงาน 50,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางประเมินผลการปฏิบัติงานของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ
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งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รวม 16,000          บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์  (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) รวม 16,000          บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 16,000          บาท
1. ค่าซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสําหรับงานสํานักงาน 16,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 
16,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท สําหรับใช้ในฝ่ายวิเคราะห์ ฯ  ตามราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีคุณลักษณะที่ดีกว่าหรือไม่ตํ่ากว่า ดังน้ี
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จํานวน 1 หน่วย 
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรอื
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz
 - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 1 หน่วย
 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 น้ิว
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
 - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth
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งานบริหารงานคลัง (สํานักการคลัง) รวม 14,203,540     บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างช่ัวคราว) (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) รวม 10,358,040     บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน 7,355,040       บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี เงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวและ
เงินปรับเพ่ิมวุฒิแก่พนักงานเทศบาลในสํานักการคลัง จํานวน 22  คน
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน 180,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อํานวยการสํานักการคลัง จํานวน 1 คนและ
ผู้อํานวยการส่วน จํานวน 2 คน
1.3. เงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร 288,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักการคลัง ระดับ 9 จํานวน  1 คน
ตําแหน่งผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้ ระดับ 8 จํานวน 1 คน และตําแหน่งผู้อํานวย-
การส่วนบริหารงานคลัง ระดับ 8 จํานวน 1 คน หัวหน้าฝ่ายที่มีสิทธ์ิได้รับ จํานวน 6 คน
1.4.  เงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา 473,640          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา เงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี เงินเพ่ิมค่าครองชีพ
ช่ัวคราวและเงินปรับเพ่ิมวุฒิแก่ลูกจ้างประจําที่ปฏิบัติหน้าในสํานักการคลัง จํานวน 2 คน
1.5.เงินค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว 2,061,360       บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน
ในสํานักการคลัง จํานวน 17 คน

งบดําเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค) รวม 3,636,000      บาท
หมวดค่าตอบแทน  (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) รวม 581,000         บาท
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 300,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ กรณีที่ต้องปฏิบัติงานนอกเหนือ
จากเวลาราชการ กรณีที่มีงานเร่งด่วนของสํานักการคลัง
2. ค่าเช่าบ้าน 126,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล สํานักการคลัง ที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบ ฯ
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 150,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจําในสํานักการคลัง ที่มี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 5,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังและผู้
ควบคุมงานก่อสร้าง ผู้แทนชุมชนหรือประชาคม ที่ได้รับแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
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หมวดค่าใช้สอย  (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) รวม 2,495,000      บาท
1.รายจ่ายให้ได้มาซ่ึงบริการ รวม 1,615,000      บาท
1.1. ค่าถ่ายเอกสาร 40,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารของสํานักการคลัง
1.2. ค่าเช่าทรัพย์สิน 1,000,000       บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สินที่เทศบาลเช่า เพ่ือจัดหาประโยชน์หรือเพ่ือจัดบริการสาธารณะ
1.3. ค่าเบ้ียประกันอัคคีภัย 100,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียประกันอัคคีภัยอาคารสถานที่ของเทศบาล อาคารที่เทศบาลเช่าจาก
ธนารักษ์พ้ืนที่กาฬสินธ์ุ
1.4. ค่าจ้างเหมาบริการ 10,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือจัดจ้างทําสิ่งของต่างๆ ของสํานักการคลัง
1.5. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 5,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่งานต่าง ๆ ของงานผลประโยชน์และงานพัฒนา
รายได้ ของสํานักการคลัง เช่น จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้มาชําระภาษีและเพ่ิมแรง
จูงใจหรือให้ความขอบคุณแก่ประชาชนท่ีมาชําระภาษี หรือเป็นค่าแผ่นป้าย สี พู่กัน  ฯลฯ
1.6. ค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ 400,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุหรือที่ดินราชพัสดุกับธนารักษ์พ้ืนที่กาฬสินธ์ุ
1.7. ค่าธรรมเนียมจดนิติกรรมการเช่าอาคารราชพัสดุ 30,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดนิติกรรมการเช่าอาคารราชพัสดุกับที่ดินจังหวัดกาฬสินธ์ุ
1.8. ค่าอากรแสตมป์ 30,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอากรแสตมป์ในการต่ออายุสัญญาค่าเช่าอาคาร ค่าเช่าแท่นของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รวม 810,000         บาท
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 200,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน
ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ในกรณีที่พนักงานไปราชการตามคําสั่งของทางราชการ
2.2. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ 10,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ แก่พนักงานเทศบาล
ผู้แทนประชาคม เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้ในการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตาม
ที่โครงการกําหนด
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2.3. โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโปรแรม LTAX 3000 และ LTAX GIS 600,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลตามโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโปรแกรม 
LTAX 3000 และ LTAX GIS จํานวน 5 คน ในอัตราจ้างเดือนละ 10,000 บาท

3. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 70,000          บาท
31. ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน 70,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของสํานักการคลังให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี

หมวดค่าวัสดุ  (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) รวม 560,000         บาท
1. วัสดุสํานักงาน 250,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน ใบอนุญาตและเคร่ืองใช้สํานักงาน
อ่ืน ๆ สําหรับใช้ในสํานัการการคลังเบิกใช้ตามความจําเป็น
2. วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ เก่ียวกับงานบ้านงานครัว สําหรับใช้ในสํานักการคลัง
3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 25,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถจักรยานยนต์และอุปกรณ์
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ต่าง ๆ 
4. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 30,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อนํ้ามันเบนซินและนํ้ามันหล่อลื่น สําหรับใช้ในสํานักการคลัง
5. วัสดุคอมพิวเตอร์ 250,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สําหรับใช้กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับใช้ใน
สํานักการคลัง

งบรายจ่ายอ่ืน (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) รวม 1,000            บาท
1. ค่าถอนคืนเงินรายรับลักษณะลาภมิควรได้ 1,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าถอนคืนเงินรายรับลักษณะลาภที่มิควรได้ให้แก่ผู้ขอรับคืนภาษีประเภทต่าง ๆ
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งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รวม 208,500         บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์  (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) รวม 208,500         บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน รวม 96,200          บาท
1. ค่าซื้อเคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 30000 บีทียู 37,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อเคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวนขนาด 30000 บีทียู  จํานวน 1 เคร่ือง 
ราคาเครื่องละ 37,000 บาท เป็นเงิน 37,000 บาท สําหรับใช้ในฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
2. ค่าซื้อเคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 24000 บีทียู 33,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อเคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวนขนาด 24000 บีทียู  จํานวน 1 เคร่ือง 
ราคาเครื่องละ 33,000 บาท เป็นเงิน 33,000 บาท สําหรับใช้ในฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน (ส่วนต่อขยายห้องนิติกรเดิม)  ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
3. ค่าซื้อตู้เก็บแฟ้ม 19,200           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง จํานวน 4 ตัวๆละ 4,800 บาท เป็นเงิน 19,200 บาท 
สําหรับใช้ในฝ่ายการเงินและบัญชี ตามราคาท้องถิ่นกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
4. ค่าซื้อโต๊ะเหล็ก 4,800             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต จํานวน 1 ตัว ราคา 4,800 บาท เป็นเงิน 4,800 บาท
สําหรับใช้ในฝ่ายพัฒนารายได้ ตามราคาท้องถิ่นกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
5. ค่าซื้อเก้าอ้ีน่ังทํางานโครงเหล็ก 2,200             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอ้ีน่ังทํางานโครงเหล็ก แบบมีล้อหมุนและพนักพิง จํานวน 1 ตัว ๆ ละ
2,200 บาท เป็นเงิน 2,200 บาท สําหรับใช้ในฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
ตามราคาท้องถิ่นกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 112,300         บาท
1. ค่าซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 88,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ
22,000 บาท เป็นเงิน 88,000 บาท สําหรับใช้ในงานของฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน จํานวน 1 ชุด
ฝ่ายพัฒนารายได้ จํานวน 1 ชุด และฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 2 ชุด
ตามราคากลางและลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังน้ี
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread)
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz จํานวน 1 หน่วย
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
 - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี
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1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
 - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน
1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
 - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5
น้ิว จํานวน 1 หน่วย
2. ค่าซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับงานประมวลผล 21,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 
21,000 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท สําหรับใช้ในงานฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ตามราคากลางและลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังน้ี
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จํานวน 1 หน่วย 
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz
 - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 1 หน่วย
 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 น้ิว
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
 - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (A742, g, n) และ Bluetooth
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3. ค่าซื้อเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา 3,300             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18/หน้า/นาที) จํานวน 1 เคร่ืองๆ ละ
3,300 บาท เป็นเงิน 3,300 บาท สําหรับใช้ในฝ่ายพัฒนารายได้ ตามราคากลางและลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังน้ี
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
 - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB
 - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป 57,090,040     บาท
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งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน (สํานักปลัดฯ) รวม 11,379,560      บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างช่ัวคราว) รวม 8,704,560        บาท

รวม 8,704,560        บาท
3,186,360         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี เงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวและ
เงินปรับเพ่ิมวุฒิของพนักงานเทศบาลในฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
ฝ่ายรักษาความสงบ จํานวน 11 คน

10,440             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพนักงานเทศบาลที่เคยรับราชการทหารและได้รับเงินเพ่ิมพิเศษ
สําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ตามสิทธิที่ทางราชการกําหนด
1.3. เงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร 36,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายที่มีสิทธ์ิได้รับ จํานวน 2 คน

1,220,880         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา เงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวและเงินปรับเพ่ิมวุฒิ

4,250,880         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราวและเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราว สําหรับพนักงาน
จ้างฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และฝ่ายรักษาความสงบ จํานวน 34 คน

รวม 2,675,000        บาท
รวม 185,000          บาท

30,000            บาท
1.1. ค่าเปรียบเทียบปรับกึ่งหนึ่ง 30,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเปรียบเทียบปรับกึ่งหนึ่งให้แบ่งแก่ผู้แจ้งและพนักงานเจ้าหน้าที่
เจ้าพนักงานจราจรหรือตํารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจราจร ผู้จับกุมอีกก่ึงหน่ึง
ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
พ.ศ. 2535 มาตรา 48 และมาตรา 51

60,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติการนอกเวลาราชการ สําหรับฝ่ายป้องกันและบรรเทา

สําหรับลูกจ้างประจําฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 6 คน
1.5.เงินค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว

สาธารณภัย และฝ่ายรักษาความสงบ

งบดําเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)
หมวดค่าตอบแทน (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

1.2. เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสู้รบ

1.4.  เงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา

1. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา) (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)
1.1. เงินเดือนพนักงาน
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95,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจําสําหรับ

บาท
รวม 1,760,000        บาท
รวม 1,280,000        บาท

1.1. ค่าถ่ายเอกสาร 20,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารสําหรับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและฝ่ายรักษา
ความสงบ
1.2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 30,000             บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวกิจกรรมสําหรับฝ่าย
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและฝ่ายรักษาความสงบ

1,230,000         บาท
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหน่ึงหรือจ้างจัดทําสิ่งของต่าง ๆ ของ
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และรักษาความสงบ เป็นเงิน 30,000 บาท
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย จํานวน 10 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 1,200,000 บาท

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รวม 280,000          บาท
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 280,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ
 ค่าลงทะเบียน ฯลฯ ตามคําสั่งของทางราชการ

3. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 200,000          บาท
3.1. ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน 200,000           บาท
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ในฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
ฝ่ายรักษาความสงบ เช่น รถยนต์ อาคารสํานักงาน ฯลฯ

หมวดค่าวัสดุ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) รวม 560,000          บาท
1. วัสดุสํานักงาน 40,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ และวัสดุสํานักงานที่ใช้ในฝ่ายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และฝ่ายรักษาความสงบ

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และฝ่ายรักษาความสงบ

3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

หมวดค่าใช้สอย (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)
1.รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

1.3. ค่าจ้างเหมาบริการ
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2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สําหรับอุปกรณ์เคร่ืองรับ-ส่งวิทยุสื่อสารที่ใช้ในฝ่าย
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และฝ่ายรักษาความสงบ
3. วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ เก่ียวกับงานบ้านงานครัว สําหรับใช้ในฝ่ายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และฝ่ายรักษาความสงบ
4. วัสดุก่อสร้าง 50,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต่าง ๆ ที่ใช้ในฝ่ายรักษาความสงบ ฝ่ายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และฝ่ายรักษาความสงบ
5. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 150,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่งอ่ืน ๆ ที่ต้องใช้ตามความจําเป็นใน
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และฝ่ายรักษาความสงบ
6. วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สําหรับใช้กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในฝ่ายป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และฝ่ายรักษาความสงบ
7. วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 30,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการแต่งกายของพนักงานดับเพลิง พนักงานเทศกิจไว้ใส่ปฏิบัติ
หน้าที่ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่มีความจําเป็นในฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และฝ่าย
รักษาความสงบ
8. วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 200,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการป้องกันภัยและระงับอัคคีภัย 
ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่มีความจําเป็นในฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และฝา่ย
รักษาความสงบ เช่น สายนํ้าดับเพลิง หัวฉีด ถังเคมี ข้อต่อ ฯลฯ

หมวดค่าสาธารณูปโภค (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) รวม 170,000          บาท
1. ค่านํ้าประปา 150,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่านํ้าประปาในอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสถานี
ดับเพลิงแก่งดอนกลาง
2. ค่าโทรศัพท์ 20,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ติดต่อราชการในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน (กองวิชาการฯ) รวม 1,637,200        บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างช่ัวคราว) รวม 1,579,200        บาท

รวม 1,579,200        บาท
1,390,800         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี เงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวและ

121,200           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนวิชาชีพนิติกรและเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ

1.3. เงินค่าตอบแทนรายเดือน 67,200             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนแก่ผู้ดํารงตําแหน่งนิติกร 8 วช. จํานวน 1 คน

งบดําเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค) รวม 58,000            บาท
หมวดค่าตอบแทน (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) รวม 53,000            บาท
1. ค่าเช่าบ้าน 48,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง 5,000              บาท

รวม 5,000             บาท
รวม 5,000             บาท

5,000              บาท
1.รายจ่ายให้ได้มาซ่ึงบริการ
1.1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในฝ่ายนิติการ

หมวดค่าใช้สอย (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงที่ได้รับการแต่งต้ัง

ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย (พ.ต.ก.) จํานวน 2 คน

1.2. เงินประจําตําแหน่งวิชาชีพ

1.1. เงินเดือนพนักงาน

เงินปรับเพ่ิมวุฒิของพนักงานเทศบาลในฝ่ายนิติการ จํานวน 3 คน

1. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา) (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)
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งานเทศกิจ (สํานักปลัด ฯ) รวม 980,000          บาท
รวม 120,000          บาท
รวม 120,000          บาท
รวม 120,000          บาท

20,000             บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานจัดเวทีประชาคมและกิจกรรมรณรงค์ขอความร่วมมือ
ในการดูแลทางเท้าให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นตาม
ที่โครงการกําหนด
1.2. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 100,000           บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสํานึกด้านความปลอดภัยทางถนนเทศกาล
ต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นตามที่โครงการกําหนด

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รวม 860,000          บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) รวม 560,000          บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รวม 200,000          บาท
1.ค่าซื้อสัญญาณไฟกระพริบ 200,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสัญญาณไฟกระพริบ จํานวน 8 ต้น ๆ ละ 25,000 บาท 
เป็นเงิน 200,000 บาท ตามราคาท้องถิ่นกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ค่าบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ รวม 360,000          บาท
1. ค่าปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ระบบเดิม 360,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จํานวน 12 จุดๆ 
ละ 30,000 บาท ดังน้ี บริเวณแยกป่าไม้ 1 จุด , บริเวณสนามศาลากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ 1 จุด
บริเวณวงเวียนนํ้าพุ 2 จุด , บริเวณหน้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขากาฬสินธ์ุ 1 จุด , บริเวณ
หน้าตลาดทุ่งนาทอง 1 จุด , บริเวณแยกประมวลไทร์ 1 จุด , บริเวณแยกศึกษาภัณฑ์ 1 จุด
บริเวณแยกวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธ์ุ 1 จุด , บริวเณวงเวียนโปงลาง 1 จุด , บริเวณหน้า
ไปรษณีย์ 1 จุด และบริเวณแยกธนาคารกรุงไทย สาขากาฬสินธ์ุ 1 จุด
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) รวม 300,000          บาท
1. โครงการปรับปรุงระบบจราจรบริเวณแยกถนนชัยสุนทรตัดถนนภิรมย์ 300,000           บาท
(แยกโรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสัย)
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดําเนินการตีเส้นเคร่ืองหมายจราจร พร้อมทางสําหรับคนข้าม
และก่อสร้างเกาะบังคับทาง ติดต้ังป้ายห้าม ป้ายเตือน ตามรายละเอียดและแบบแปลน
เทศบาลกําหนด

1.1. โครงการคืนทางเท้าให้ประชาชนคืนถนนให้กับสังคม

หมวดค่าใช้สอย (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)
งบดําเนินการ(ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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งานเทศกิจ (กองวิชาการ ฯ) รวม 50,000            บาท
รวม 50,000            บาท
รวม 50,000            บาท
รวม 50,000            บาท

50,000             บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนและพนักงาน
เทศบาลและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด

งบดําเนินการ(ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)
หมวดค่าใช้สอย (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.1. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (สํานักปลัด ฯ) รวม 1,662,800        บาท
รวม 1,262,800        บาท
รวม 1,262,800        บาท
รวม 1,262,800        บาท

1.1. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เจ้าหน้าที่ 200,000           บาท
ป้องกันฯ ภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทัศนศึกษาดูงาน
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนและทัศนศึกษาดูงาน อปพร. เจ้าหน้าที่ ป้องกันฯ 
ภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ อปพร.ที่ผ่านการฝึกอบรมไปแล้ว
ได้มีความรู้เพ่ิมเติม และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด
1.2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 892,800           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียเลี้ยงในการปฏิบัติหน้าที่นายตรวจและสายตรวจจักรยาน อปพร.
เพ่ือเฝ้าระวังการเกิดเหตุสาธารณภัยและดูแลความสงบเรียบร้อย ตามจุดเสี่ยงภัยในชุมชน
ทั้ง 36 ชุมชน และสถานที่ราชการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด
1.3. โครงการฝึกอบรมจัดต้ังอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุ่นที่ 11 150,000           บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานการฝึกอบรมจัดต้ัง อปพร. รุ่นที่ 11 จํานวน 50 คน และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด
1.4. โครงการอบรมให้ความรู้กับประชาชนเก่ียวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบ้ืองต้น 20,000             บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่
ประชาชนในชุมชนทั้ง36 ชุมชน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รวม 400,000          บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์  (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) รวม 300,000          บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รวม 70,000            บาท
1. ค่าซื้อเรือกู้ภัยพร้อมติดต้ังเคร่ืองยนต์ท้าย 70,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อเรือกู้ภัยพร้อมติดต้ังเคร่ืองยนต์ท้าย จํานวน 1 ลํา ๆ ละ 70,000 บาท 
เป็นเงิน 70,000 บาท ผลิตจากไฟเบอร์กลาสเสริมแรง ขนาดความกว้าง 120 เซนติเมตร 
ความสูง 49 เซนติเมตร ผิวเรียบด้านนอกสามารถบรรทุกคนได้ 4 - 6 คน พร้อมติดต้ังเคร่ือง
ยนต์ท้าย เคร่ืองยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ขนาดไม่ตํ่ากว่า 5.5 แรงม้าตามราคาท้องถิ่นกําหนด 
ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

งบดําเนินการ(ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)
หมวดค่าใช้สอย (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รวม 50,000            บาท
1. ค่าซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ 50,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดําเนินการติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV บริเวณ
โดยรอบอาคารฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 10 จุด ตามราคาท้องถิ่นกําหนด
ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ รวม 30,000            บาท
1. ค่าซื้อชุดอุปกรณ์กู้ภัยทางบก 30,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อชุดอุปกรณ์กู้ภัยทางบก ราคา 30,000 บาท ประกอบด้วย 
เฝือกไม้พลาสวูดดามแขน - ขา เฝือกแข็งดามคอเด็ก 12 ระดับ เฝือกแข็งดาม
คอผู้ใหญ่ 16 ระดับ เฝือกแข็งดามคอปรับไม่ได้แผ่นกระดานเคล่ือนย้ายผู้ป่วย 
กล่องปฐมพยาบาล 2 ลิ้นชัก และชุดปฐมพยาบาลระดับการแพทย์
ตามราคาท้องถิ่นกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รวม 150,000          บาท
1. ค่าปรับปรุงรถยนต์ดับเพลิง บรรเทา 7 60,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดําเนินการติดต้ังระบบพวงมาลัยเพาเวอร์รถยนต์ดับเพลิง
บรรเทา 7 หมายเลขทะเบียน 82 - 3557 กาฬสินธ์ุ
2. ค่าปรับปรุงรถยนต์บรรทุกนํ้าดับเพลิง บรรเทา 6 90,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดําเนินการยกเคร่ืองยนต์ (โอเวอร์ฮอลล์) รถยนต์บรรทุกนํ้าดับเพลิง
บรรเทา 6 82 - 3558 กาฬสินธ์ุ

หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) รวม 100,000          บาท
1. โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 100,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารสํานักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็น
สถานที่ฝึกอบรมการดับเพลิงข้ันต้นและหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพ
หนีไฟ ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

15,709,560      บาทรวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน
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งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา (สํานักการศึกษา) รวม 12,351,700           บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างชั่วคราว) รวม 6,585,200             บาท

รวม 6,585,200             บาท
2,898,800              บาท

และเงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาลในสํานักการศึกษา จํานวน 10 คน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

150,000                บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อํานวยการสํานักการศึกษา ระดับอํานวยการสูง 
จํานวน 1 คน และตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักการศึกษา ระดับอํานวยการกลาง จํานวน 1 คน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

222,000                บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการสํานักการศึกษา ระดับอํานวยการสูง 
จํานวน 1 คนและรองผู้อํานวยการสํานักการศึกษา ระดับอํานวยการกลาง จํานวน 1 คน 
หัวหน้าฝ่ายฯ ระดับอํานวยการต้น จํานวน 4 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 3,314,400              บาท
 - ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจสถานศึกษา จํานวน 6 คน เป็นเงิน 734,400 บาท
 - ค่าจ้างพนักงานจ้างท่ัวไป จํานวน 20 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 2,400,000 บาท
 - ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส จํานวน 1 คน เป็นเงิน 180,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 3,134,400 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา 180,000 บาท
หนังสือส่ังการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 3149 ลงวันท่ี  5  มิถุนายน  2558
และด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0898.2/ว4072  ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559

รวม 4,688,900             บาท
รวม 159,700               บาท

124,700                บาท
124,700                บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานครูสําหรับวิทยฐานะครูชํานาญการ
ชํานาญพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ เพ่ือการเลื่อนแต่งต้ังพนักงานครูเทศบาล
ให้ดํารงตําแหน่งและระดับสูงข้ึน และเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือก
สอบคัดเลือก สายแข่งขัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา

1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานเทศบาล

1.3. เงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร

1.1. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจผลงานทางวิชาการ

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)
หมวดค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.

1. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)
1.1. เงินเดือนพนักงาน
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว
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5,000                    บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
30,000                  บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลในสํานักการศึกษาท่ีมีสิทธิได้รับตาม

รวม 2,252,000             บาท
รวม 1,746,000             บาท

1.1. ค่าถ่ายเอกสาร 10,000                  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารสําหรับสํานักการศึกษา 
1.2. ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ 5,000                    บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ต่าง ๆ 
1.3. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 1,000                    บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ทุกสื่อเก่ียวกับกิจกรรมต่าง ๆ 
ของสํานักการศึกษาท่ีได้ดําเนินการ 
1.4. ค่าจ้างเหมาบริการ 1,730,000              บาท
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างจัดทําสิ่งของต่าง ๆ 
ในสํานักการศึกษา เป็นเงิน 50,000 บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานโครงการจัดหาครูและบุคลากร
สนับสนุนการศึกษาท่ีขาดแคลนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล จํานวน 14 คน ๆ ละ 
10,000 บาท เป็นเงิน 1,680,000 บาท

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รวม 450,000               บาท
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 450,000                บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรตามคําสั่งของ
ทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) รวม 56,000                 บาท
3.1. ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน 50,000                  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ

หมวดค่าใช้สอย

ระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.รายจ่ายให้ได้มาซ่ึงบริการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติการนอกเวลาราชการ สําหรับสํานักการศึกษา
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3.2. ค่าเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 6,000                    บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการในการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

หมวดค่าวัสดุ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) รวม 665,000               บาท
1. วัสดุสํานักงาน 150,000                บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ สําหรับใช้ในสํานักการศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัด 
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000                  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุท่ีจําเป็นในสํานักการศึกษาและสถาน
ศึกษาในสังกัด 
3. วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000                  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ืออุปกรณ์ต่าง ๆ เก่ียวกับงานบ้านงานครัว ในสํานักการศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด
4. วัสดุก่อสร้าง 100,000                บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง สําหรับใช้ในสํานักการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 50,000                  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือแก๊สปรุงอาหารในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
เบนซินและน้ํามันหล่อลื่น ใช้กับเครื่องตัดหญ้าสนามกีฬาและรถยนต์ของสํานักการศึกษา 
6. วัสดุการเกษตร 50,000                  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือวัสดุการเกษตรสําหรับใช้ในสํานักการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
7. วัสดุเครื่องแต่งกาย 50,000                  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือชุดการแสดง  ในการจัดการเรียนการสอนสําหรับสถานศึกษาในสังกัด
8. วัสดุกีฬา 50,000                  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การกีฬา สําหรับใช้ในสํานักการศึกษาและสถานศึกษา
ในสังกัด
9. วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000                บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สําหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ
ใช้ในสํานักการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
10. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000                    บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สําหรับใช้ในสํานักการศึกษาและสถาน
ศึกษาในสังกัด 
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11. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000                  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สําหรับใช้กับรถยนต์ในสํานักการศึกษา

หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 1,612,200             บาท
1. ค่าน้ําประปา 755,200                บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการน้ําประปาของสนามกีฬาจังหวัดและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 538,600 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา 216,600 บาท
2. ค่าโทรศัพท์ 25,000                  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสํานักการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดและสนามกีฬา
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3. ค่าไฟฟ้า 832,000                บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในการดําเนินการบริหารสนามกีฬาท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินรับโอนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) 1,077,600             บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 77,600                 บาท
ค่ารุภัณฑ์สํานักงาน 55,600                 บาท
1. ค่าซ้ือเก้าอ้ีบุนวม 15,700                  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือเก้าอ้ีบุนวมพนักสูง จํานวน 3 ตัว สําหรับสํานักการศึกษา ดังนี้
 - เก้าอ้ีบุนวมพนักพิง จํานวน 1 ตัว ๆ  ละ 3,900 บาท เป็นเงิน 3,900 บาท
ขนาด 66(กว้าง)x 66(ลึก) x 113 - 123 (สูง) ซม. ตามราคาท้องถ่ินกําหนด 
ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
 - เก้าอ้ีบุนวมพนักพิง จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 5,900 บาท เป็นเงิน 11,800 บาท
ขนาด 68(กว้าง)x 69(ลึก) x 116 - 126 (สูง) ซม. ตามราคาท้องถ่ินกําหนด 
ตามราคาท้องถ่ินกําหนด 
2. ค่าโต๊ะทํางานเหล็ก 14,300                  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือโต๊ะทํางานเหล็ก จํานวน 2 ตัว สําหรับสํานักการศึกษา ดังนี้
 - โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 1 ตัวๆละ 5,800 บาท เป็นเงิน 5,800 บาท
 - โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จํานวน 1 ตัวๆละ 8,500 บาท เป็นเงิน 8,500 บาท
ตามราคาท้องถ่ินกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
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3. ค่าซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกใส 25,600                  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกใส จํานวน 6 หลัง สําหรับสํานักการศึกษา ดังนี้
 - ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกใส ขนาด 3 ฟุต จํานวน 2 หลังๆละ 3,200 บาท เป็นเงิน 6,400 บาท
 - ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกใส ขนาด 5 ฟุต จํานวน 4 หลังๆละ 4,800 บาท เป็นเงิน 19,200 บาท
ตามราคาท้องถ่ินกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 22,000                 บาท
1. ค่าซ้ือถังต้มน้ําไฟฟ้า 22,000                  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือถังต้มน้ําไฟฟ้า ขนาด 30 ซม. บรรจุ 22.5 ลิตร จํานวน 1 ถังๆละ 22,000 บาท
เป็นเงิน 22,000 บาท สําหรับใช้ในสํานักการศึกษา ตามราคาท้องถ่ินกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) รวม 1,000,000             บาท
1. โครงการปรับปรุงโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 1,000,000              บาท
(โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์คํ้า)
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
(โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์คํ้า) ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (สํานักการศึกษา) รวม 103,674,459          บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างชั่วคราว) รวม 52,118,346           บาท

รวม 52,118,346           บาท
40,146,568            บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและ
เงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิแก่พนักงานครูในสังกัดเทศบาลและครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน 92 คน
ตามตําแหน่งและอัตราท่ี ก.ท.กําหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา

4,688,400              บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา
4,016,400              บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับพนักงานครูเทศบาล จํานวน 58 คน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา

1,271,618              บาท

ลูกจ้างประจําในโรงเรียน จํานวน 6 คน 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา

1,995,360              บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ดังนี้
 - บุคลากรสนับสนุนการสอน จํานวน 7 คน, พนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง)  จํานวน 1 คน 
 - ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) จํานวน 3 คน  , ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) จํานวน 3 คน   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา

1.3. ค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานครูเทศบาล

1.4.  เงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา (โรงเรียน)

1. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

1.2.เงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล
เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะสําหรับพนักงานครูเทศบาล จํานวน 74 คน

1.1. เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างประจํา เงินปรับปรุงค่าจ้างประจําและเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว
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รวม 32,908,113           บาท
รวม 21,617,862           บาท

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รวม 21,617,862           บาท
1.1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา แยกเป็น 13,947,000           บาท
เงินอุดหนุนส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น

1.1.1. โครงการณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 357,000                บาท
เป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ดังนี้
 - กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนละ  15,000 บาท เป็นเงิน  45,000 บาท 
 - ค่าพัฒนาครูแกนนํา โรงเรียนละ  3,000 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท
 - ค่าพัฒนาเจ้าหน้าท่ีของเทศบาล  3,000 บาท  เป็นเงิน 3,000  บาท
 - สถานศึกษาดีเด่น โรงเรียนละ  100,000 บาท เป็นเงิน 300,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา (หนังสือส่ังการ กระทรวงมหาดไทย 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 3149 ลงวันท่ี  5  มิถุนายน  2558) และด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0898.2/ว4072
ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559 "ท้ังนี้จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
1.1.2. เงินสนับสนุนอาหารกลางวัน 8,175,800              บาท
เป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันให้กับนักเรียนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา
โดยกรมส่งเสริมจัดสรรให้เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัด อปท. จํานวน 1,954 คนๆละ 20 บาท/คน/วัน
ดังนี้ 1. โรงเรียน จํานวน 200 วัน ประกอบด้วย
          - โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
          - โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ 
          - โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์คํ้า 
      2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 245 วัน ประกอบด้วย
          - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 1
          - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 2  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา (หนังสือส่ังการ กระทรวงมหาดไทย 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 3149 ลงวันท่ี  5  มิถุนายน  2558) และด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0898.2/ว4072
ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559 และด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.4/ว 1507 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2559
"ท้ังนี้ จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

งบดําเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)
หมวดค่าใช้สอย
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1.1.3. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 80,000                  บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้
 - โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์  จํานวน 20,000 บาท
 - โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ  จํานวน 20,000 บาท
 - โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์คํ้า จํานวน 20,000 บาท
 - โรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ จํานวน 20,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา (หนังสือส่ังการ กระทรวงมหาดไทย 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 3149 ลงวันท่ี  5  มิถุนายน  2558) และด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0898.2/ว4072
ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559"ท้ังนี้ จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
1.1.4. ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 67,200                  บาท
เป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ดังนี้
 1. ระบบ Asymmetric Digital Subscriber line : ADSL โรงเรียนละ 9,600 บาท/ปี
 2. ระบบ Wireless Fidelity : WiFi โรงเรียนละ  7,200 บาท/ปี
 - โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์  เป็นเงิน 16,800 บาท
 - โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ  เป็นเงิน  16,800 บาท
 - โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์คํ้า เป็นเงิน 16,800 บาท
 - โรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ เป็นเงิน 16,800 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา (หนังสือส่ังการ กระทรวงมหาดไทย 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 3149 ลงวันท่ี  5  มิถุนายน  2558) และด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0898.2/ว4072
ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559"ท้ังนี้ จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
1.1.5. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน 4,000,000              บาท
ค่าใช้จ่ายสําหรับโรงเรียนท่ีสมัครเข้าร่วมในปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนละ 750,000 บาท
โรงเรียน SBMLD ดีเด่น โรงเรียน  250,000  บาท ดังนี้
 - โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์  เป็นเงิน 1,000,000 บาท
 - โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ  เป็นเงิน  1,000,000 บาท
 - โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์คํ้า เป็นเงิน 1,000,000 บาท
 - โรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ เป็นเงิน 1,000,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา (หนังสือส่ังการ กระทรวงมหาดไทย 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 3149 ลงวันท่ี  5  มิถุนายน  2558) และด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0898.2/ว4072
ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559"ท้ังนี้ จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
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1.1.6. โครงการพัฒนาครู 267,000                บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล คนละ 3,000 บาท
 - โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ จํานวน  54 คน เป็นเงิน 162,000   บาท
 - โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ จํานวน  16  คน เป็นเงิน  48,000   บาท
 - โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์คํ้า จํานวน  19  คน เป็นเงิน  57,000   บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา (หนังสือส่ังการ กระทรวงมหาดไทย 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 3149 ลงวันท่ี  5  มิถุนายน  2558) และด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0898.2/ว4072
ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559"ท้ังนี้ จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
1.1.7. โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 400,000                บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุด ดังนี้
 - โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์  เป็นเงิน 100,000 บาท
 - โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ  เป็นเงิน  100,000 บาท
 - โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์คํ้า เป็นเงิน 100,000 บาท
 - โรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ เป็นเงิน 100,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา (หนังสือส่ังการ กระทรวงมหาดไทย 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 3149 ลงวันท่ี  5  มิถุนายน  2558) และด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0898.2/ว4072
ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559"ท้ังนี้ จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน"
1.1.8. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล 200,000                บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา (หนังสือส่ังการ กระทรวงมหาดไทย 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 3149 ลงวันท่ี  5  มิถุนายน  2558) และด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0898.2/ว4072
ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559"ท้ังนี้ จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
1.1.9.โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทําแผนพัฒนาดีเด่น 350,000                บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนพัฒนาดีเด่นในสถานศึกษาและสํานักการศึกษา
 - โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์  เป็นเงิน 50,000 บาท
 - โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ  เป็นเงิน  50,000 บาท
 - โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์คํ้า เป็นเงิน 50,000 บาท
 - โรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ เป็นเงิน 50,000 บาท
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑ เป็นเงิน 50,000 บาท
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒ เป็นเงิน 50,000 บาท
 - สํานักการศึกษา  เป็นเงิน  50,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา (หนังสือส่ังการ กระทรวงมหาดไทย 
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ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 3149 ลงวันท่ี  5  มิถุนายน  2558) และด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0898.2/ว4072
ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559"ท้ังนี้ จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
1.1.10. โครงการจัดทําศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย 50,000                  บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย สําหรับจัดสรรให้
โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา (หนังสือส่ังการ กระทรวงมหาดไทย 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 3149 ลงวันท่ี  5  มิถุนายน  2558) และด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0898.2/ว4072
ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559"ท้ังนี้ จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

1.2 เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 524,800               บาท
1.2.1. ค่าปัจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน 524,800                บาท
เพ่ือจ่ายให้กับนักเรียนท่ีผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาท/ปี 
อัตราคนละ 500 บาท/ภาคเรียน ไม่เกินร้อยละ 40% ของจํานวนนักเรียน ดังนี้
 - โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ จํานวน 1,127 คน 40 % เป็นเงิน 450,800 บาท
 - โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์คํ้า จํานวน 185 คน 40 % เป็นเงิน 74,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา (หนังสือส่ังการ กระทรวงมหาดไทย 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 3149 ลงวันท่ี  5  มิถุนายน  2558) และด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0898.2/ว4072
ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559"ท้ังนี้ จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

1.3 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ 6,436,662             บาท
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
1.3.1. เงินรายหัว 3,358,100              บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
 - อนุบาล  คนละ  850 บาท/ภาคเรียน
 - ประถม  คนละ  950 บาท/ภาคเรียน
 - โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์  เป็นเงิน 2,141,300 บาท
 - โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ  เป็นเงิน  865,300 บาท
 - โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์คํ้า เป็นเงิน 351,500 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา (หนังสือส่ังการ กระทรวงมหาดไทย 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 3149 ลงวันท่ี  5  มิถุนายน  2558) และด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0898.2/ว4072
ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559"ท้ังนี้ จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
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1.3.2. ค่าหนังสือเรียน 991,432                บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ดังนี้
 - อนุบาล  คนละ  200 บาท/ปี
 - ประถม  ป. 1 คนละ  561 บาท/ปี
             ป. 2 คนละ  605 บาท/ปี
             ป. 3 คนละ  622 บาท/ปี
             ป. 4 คนละ  653 บาท/ปี
             ป. 5 คนละ  785 บาท/ปี
             ป. 6 คนละ  818 บาท/ปี
 - โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์  เป็นเงิน 765,579 บาท
 - โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ  เป็นเงิน  101,800 บาท
 - โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์คํ้า เป็นเงิน 124,053 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา (หนังสือส่ังการ กระทรวงมหาดไทย 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 3149 ลงวันท่ี  5  มิถุนายน  2558) และด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0898.2/ว4072
ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559"ท้ังนี้ จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
1.3.3. ค่าอุปกรณ์การเรียน 613,480                บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน  ดังนี้
 - อนุบาล  คนละ  100 บาท/ภาคเรียน
 - ประถม  คนละ  195 บาท/ภาคเรียน
 - โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์  เป็นเงิน 439,530 บาท
 - โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ  เป็นเงิน  101,800 บาท
 - โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์คํ้า เป็นเงิน 72,150 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา (หนังสือส่ังการ กระทรวงมหาดไทย 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 3149 ลงวันท่ี  5  มิถุนายน  2558) และด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0898.2/ว4072
ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559"ท้ังนี้ จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
1.3.4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 625,020                บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ดังนี้
 - อนุบาล  คนละ  300 บาท/ปี
 - ประถม  คนละ  360 บาท/ปี
 - โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์  เป็นเงิน 405,720 บาท
 - โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ  เป็นเงิน  152,700 บาท
 - โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์คํ้า เป็นเงิน 66,600 บาท
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ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา (หนังสือส่ังการ กระทรวงมหาดไทย 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 3149 ลงวันท่ี  5  มิถุนายน  2558) และด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0898.2/ว4072
ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559"ท้ังนี้ จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
1.3.5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 848,630                บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังนี้
 - อนุบาล  คนละ  215 บาท/ภาคเรยีน
 - ประถม  คนละ  240 บาท/ภาคเรียน
 - โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์  เป็นเงิน 540,960 บาท
 - โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ  เป็นเงิน  218,870 บาท
 - โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์คํ้า เป็นเงิน 88,800 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา (หนังสือส่ังการ กระทรวงมหาดไทย 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 3149 ลงวันท่ี  5  มิถุนายน  2558) และด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0898.2/ว4072
ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559"ท้ังนี้ จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

1.4 เงินอุดหนุนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 309,400               บาท
1.4.1. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) คนละ 1,700 บาท/ปี 309,400                บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน,วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กเล็ก
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑ จํานวน  226,100 บาท
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒ จํานวน   83,300 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา (หนังสือส่ังการ กระทรวงมหาดไทย 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.4/ว 1280 ลงวันท่ี  23 มิถุนายน  2558ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0898.4/ว1431
ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2558 และด่วนท่ีสุดท่ี มท 0816.4/ว 1507 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2559
"ท้ังนี้ จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

1.5. โครงการจัดการศึกษาทางเลือก มินิอิงลิชโปรแกรม (MEP) 400,000                บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสอนหลักสูตรมินิอิงลิชโปรแกรม (MEP) สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษา
และชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.5. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
หมวดค่าวัสดุ รวม 11,290,251           บาท
1. วัสดุอ่ืน ๆ (อาหารเสริม(นม)) 11,290,251            บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้เด็กนักเรียนปฐมวัยและประถมศึกษา
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จํานวน 5,892 คน ๆ ละ 7.37 บาท ดังนี้
1. โรงเรียน จํานวน 260 วัน ประกอบด้วย
   สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
     - โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 
     - โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ 
     - โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์คํ้า
  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)
     - โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
     - โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 
     - โรงเรียนวัดชัยสุนทร 
     - โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 260 วัน ประกอบด้วย
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑ 
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา (หนังสือส่ังการ กระทรวงมหาดไทย 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 3149 ลงวันท่ี  5  มิถุนายน  2558 ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0898.2/ว4072
ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559 และด่วนท่ีสุดท่ี มท 0816.4/ว 1507 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2559 
"ท้ังนี้ จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) รวม 3,092,000             บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) รวม 32,000                 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 32,000                 บาท
1. ค่าซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ 32,000                  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 16,000 บาท
เป็นเงิน 32,000 บาท สําหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์คํ้าและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 2 ตามราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานท่ีดีกว่าหรือไม่ต่ํากว่า ดังนี้
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
 - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
 หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จํานวน 1 หน่วย
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 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า
 - 18.5 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รวม 3,060,000             บาท
1. โครงการก่อสร้างรั้วและประตูเปิด-ปิด โรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ 300,000                บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วและประตูเปิด-ปิด โรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ําและบ่อพักโรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ 1,670,000              บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ําและบ่อพัก โรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป
3. โครงการต่อเติมอาคารเรียนเชื่อมระหว่างตัวอาคารพร้อมปูกระเบื้อง ศูนย์พัฒนา 150,000                บาท
เด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 1 กุดยางสามัคคี
เพ่ือจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารเรียนเชื่อมระหว่างตัวอาคารพร้อมปูกระเบื้อง ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 1 กุดยางสามัคคี ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป
4. โครงการต่อเติมอาคารเรียนเชื่อมระหว่างตัวอาคารพร้อมปูกระเบื้อง ศูนย์พัฒนา 140,000                บาท
เด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 2 ดงปอ
เพ่ือจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารเรียนเชื่อมระหว่างตัวอาคารพร้อมปูกระเบื้อง ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 2 ดงปอ ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป
5. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ 800,000                บาท
 - ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเฟ้ืองฟ้า โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ จํานวน 200,000 บาท
 - ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จัดทําห้องฉายภาพยนตร์ (Multi Media)
    โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ จํานวน 200,000 บาท
 - ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จัดทําห้องดนตรีนาฏศิลป์สําหรับจัดการเรียนการสอน
   โดยติดตั้งตู้เก็บวัสดุ-อุปกรณ์ และติดตั้งกระจก โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์คํ้า  เป็นเงิน 200,000 บาท
 - ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จัดทําห้องธุรการ โรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ เป็นเงิน 200,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา (หนังสือส่ังการ กระทรวงมหาดไทย 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 3149 ลงวันท่ี  5  มิถุนายน  2558) และด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0898.2/ว4072
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ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559
(ข้อ 4. จะดําเนินการเม่ือได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมฯ)

งบเงินอุดหนุน รวม 15,556,000           บาท
1. เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 15,556,000            บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ) ในอัตรา คนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน ดังนี้
 - โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย จํานวน 2,024 คน เป็นเงิน 8,096,000 บาท
 - โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ จํานวน 1,751 คน เป็นเงิน 7,004,000 บาท
 - โรงเรียนวัดชัยสุนทร จํานวน 52 คน เป็นเงิน 208,000 บาท
 - โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ จํานวน 62 คน เป็นเงิน 248,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา (หนังสือส่ังการ กระทรวงมหาดไทย 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 3149 ลงวันท่ี  5  มิถุนายน  2558) และด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0898.2/ว4072
ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559"ท้ังนี้ จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
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งานระดับมัธยมศึกษา (สํานักการศึกษา) รวม 13,159,849           บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างชั่วคราว) รวม 10,034,964           บาท

รวม 10,034,964           บาท
8,564,364              บาท

และเงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิแก่พนักงานครูในสังกัดเทศบาล จํานวน 19 คน ตาม
ตําแหน่งและอัตราท่ี ก.ท.กําหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา

798,000                บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา
672,600                บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับพนักงานครูเทศบาล จํานวน 10 คน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา

รวม 2,924,885             บาท
รวม 2,924,885             บาท

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รวม 2,924,885             บาท
1.1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา แยกเป็น 1,461,800             บาท
เงินอุดหนุนส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาภาคบังคับ

1.1.1. โครงการณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 118,000                บาท
เป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาให้โรงเรียน ดังนี้
 - กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด  เป็นเงิน  15,000 บาท
 - ค่าพัฒนาครูแกนนํา  เป็นเงิน 3,000 บาท
 - สถานศึกษาดีเด่น   เป็นเงิน 100,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา (หนังสือส่ังการ กระทรวงมหาดไทย 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 3149 ลงวันท่ี  5  มิถุนายน  2558) และด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0898.2/ว4072
ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559"ท้ังนี้ จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
1.1.2.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 20,000                  บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา (หนังสือส่ังการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0893.3/ว 3149 ลงวันท่ี  5  มิถุนายน  2558) และด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0898.2/ว4072 ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559

หมวดค่าใช้สอย

1. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะสําหรับพนักงานครูเทศบาล จํานวน 13 คน
1.2.เงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล

1.3. ค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานครูเทศบาล

งบดําเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

1.1. เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
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1.1.3. ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 16,800                  บาท
เป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ดังนี้
 - ระบบ Asymmetric Digital Subscriber line : ADSL โรงเรียนละ 9,600 บาท/ปี
 - ระบบ Wireless Fidelity : WiFi โรงเรียนละ  7,200 บาท/ปี
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา (หนังสือส่ังการ กระทรวงมหาดไทย 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 3149 ลงวันท่ี  5  มิถุนายน  2558) และด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0898.2/ว4072
ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559"ท้ังนี้ จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
1.1.4. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน 1,000,000              บาท
ค่าใช้จ่ายสําหรับโรงเรียนท่ีสมัครเข้าร่วมในปีงบประมาณ 2559 เป็นเงิน 750,000 บาท
 - โรงเรียน SBMLD ดีเด่น เป็นเงิน  250,000  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา (หนังสือส่ังการ กระทรวงมหาดไทย 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 3149 ลงวันท่ี  5  มิถุนายน  2558) และด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0898.2/ว4072
ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559"ท้ังนี้ จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
1.1.5. โครงการพัฒนาครู 57,000                  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล คนละ
3,000 บาท จํานวน 19 อัตรา เป็นเงิน 57,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา (หนังสือส่ังการ กระทรวงมหาดไทย 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 3149 ลงวันท่ี  5  มิถุนายน  2558) และด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0898.2/ว4072
ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559"ท้ังนี้ จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
1.1.6. โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 100,000                บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา (หนังสือส่ังการ กระทรวงมหาดไทย 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 3149 ลงวันท่ี  5  มิถุนายน  2558) และด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0898.2/ว4072
ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559"ท้ังนี้ จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
1.1.7. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล 50,000                  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา (หนังสือส่ังการ กระทรวงมหาดไทย 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 3149 ลงวันท่ี  5  มิถุนายน  2558) และด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0898.2/ว4072
ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559"ท้ังนี้ จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
1.1.8. โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทําแผนพัฒนาดีเด่น 50,000                  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนพัฒนาดีเด่นโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา (หนังสือส่ังการ กระทรวงมหาดไทย 
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ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 3149 ลงวันท่ี  5  มิถุนายน  2558) และด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0898.2/ว4072
ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559"ท้ังนี้ จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
1.1.9. โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน 50,000                  บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน โรงเรียนเทสบาล ๒ วัดสว่างคงคา
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา (หนังสือส่ังการ กระทรวงมหาดไทย 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 3149 ลงวันท่ี  5  มิถุนายน  2558) และด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0898.2/ว4072
ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559"ท้ังนี้ จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

1.2 เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 132,300               บาท
1.2.1. ค่าปัจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน 132,300                บาท
เพ่ือจ่ายให้กับนักเรียนท่ีผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาท/ปี 
อัตราคนละ 1,500 บาท/ภาคเรียน ไม่เกินร้อยละ 30% ของจํานวนนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา จํานวน 147 คน 30 % เป็นเงิน 132,300 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา (หนังสือส่ังการ กระทรวงมหาดไทย 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 3149 ลงวันท่ี  5  มิถุนายน  2558) และด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0898.2/ว4072
ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559"ท้ังนี้ จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

 1.3 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ 1,330,785             บาท
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
1.3.1. เงินรายหัว 674,100                บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
 -  ระดับมัธยมต้น  คนละ   1,750 บาท/ภาคเรียน จํานวน 147 คน เป็นเงิน 514,500 บาท
 - ระดับมัธยมปลาย คนละ 1,900 บาท/ภาคเรียน จํานวน 42 คน เป็นเงิน 159,600 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา (หนังสือส่ังการ กระทรวงมหาดไทย 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 3149 ลงวันท่ี  5  มิถุนายน  2558) และด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0898.2/ว4072
ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559"ท้ังนี้ จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
1.3.2. เงินรายหัว (Top Up) 147,000                บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
มัธยมต้น คนละ 500 บาท/ภาคเรียน จํานวน 147 คน เป็นเงิน 147,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา (หนังสือส่ังการ กระทรวงมหาดไทย 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 3149 ลงวันท่ี  5  มิถุนายน  2558) และด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0898.2/ว4072
ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559"ท้ังนี้ จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
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1.3.3. ค่าหนังสือเรียน 172,215                บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน  ดังนี้
 - มัธยมต้น   ม.1 คนละ  705 บาท/ปี จํานวน 62 คน เป็นเงิน 43,710 บาท
                ม.2 คนละ  865 บาท/ปี จํานวน 42 คน เป็นเงิน 36,330 บาท
                ม.3 คนละ  949 บาท/ปี จํานวน 43 คน เป็นเงิน 40,807 บาท
 - มัธยมปลาย ม.4 คนละ 1,257 บาท/ปี จํานวน 23 คน เป็นเงิน 28,911 บาท
                ม.5 คนละ 1,263 บาท/ปี จํานวน 9 คน เป็นเงิน 11,367 บาท
                ม. 6 คนละ 1,109 บาท/ปี จํานวน 10 คน เป็นเงิน 11,090 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา (หนังสือส่ังการ กระทรวงมหาดไทย 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 3149 ลงวันท่ี  5  มิถุนายน  2558) และด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0898.2/ว4072
ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559"ท้ังนี้ จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
1.3.4. ค่าอุปกรณ์การเรียน 81,060                  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ดังนี้
 - มัธยมต้น  คนละ  210 บาท/ภาคเรียน จํานวน 147 คน เป็นเงิน 61,740 บาท
 - มัธยมปลาย คนละ 230 บาท/ภาคเรียน จํานวน 42 คน เป็นเงิน 19,320 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา (หนังสือส่ังการ กระทรวงมหาดไทย 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 3149 ลงวันท่ี  5  มิถุนายน  2558) และด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0898.2/ว4072
ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559"ท้ังนี้ จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
1.3.5. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 87,150                  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน 
  มัธยมต้น  คนละ  450 บาท/ปี จํานวน 147 คน เป็นเงิน 66,150 บาท
  มัธยมปลาย คนละ 500 บาท/ปี จํานวน 42 คน เป็นเงิน   21,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา (หนังสือส่ังการ กระทรวงมหาดไทย 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 3149 ลงวันท่ี  5  มิถุนายน  2558) และด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0898.2/ว4072
ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559"ท้ังนี้ จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
1.3.6. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 169,260                บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้
 - มัธยมต้น  คนละ  440 บาท/ภาคเรียน จํานวน 147 คน เป็นเงิน 129,360 บาท
 - มัธยมปลาย คนละ 475 บาท/ภาคเรียน จํานวน 42 คน เป็นเงิน   39,900 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา (หนังสือส่ังการ กระทรวงมหาดไทย 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 3149 ลงวันท่ี  5  มิถุนายน  2558) และด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0898.2/ว4072
ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559"ท้ังนี้ จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
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งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) รวม 200,000               บาท
หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รวม 200,000               บาท
1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ 200,000                บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องธุรการ การเงิน โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา 
โดยติดตั้งตู้ และก้ันด้วยผนังเบา  ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา (หนังสือส่ังการ กระทรวงมหาดไทย 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 3149 ลงวันท่ี  5  มิถุนายน  2558) และด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0898.2/ว4072
ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559
(ข้อ 4. จะดําเนินการเม่ือได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมฯ)
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ (สํานักการศึกษา) รวม 2,145,080             บาท
รวม 841,080               บาท

603,480                บาท

118,800                บาท

118,800                บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ จํานวน 1 คน

รวม 1,304,000             บาท
รวม 1,294,000             บาท

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รวม 1,294,000             บาท
1.1. โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 18,000                  บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม ประชุมสัมมนา จัดสรรจากกรมส่งเสริม ฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา
1.2.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส 6,000                    บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาสเข้าอบรมสัมมนา
เรื่องการจัดการศึกษาสําหรับเด็กด้อยโอกาสจัดสรรจากกรมส่งเสริม ฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา
1.3. โครงการปัจฉิมนิเทศ 80,000                  บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนท่ีจบการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาล 
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็นตามโครงการกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.4. โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 20,000                  บาท
เพ่ือประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของเทศบาล ฯ สรุปงานในหน่ึงรอบปีการศึกษาและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็นตามโครงการกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.5. โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการศึกษา 500,000                บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนท่ีเข้าร่วมประกวดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ท่ีจําเป็น ตามโครงการกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

หมวดค่าใช้สอย
งบดําเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

1.1. เงินเดือนพนักงาน

1.3. เงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร

เงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาลในสํานักการศึกษา จํานวน 1 คน
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานเทศบาล
เพ่ือจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ จํานวน 1 คน

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวแล
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1.6. โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถ่ิน 80,000                  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงครูและนักเรียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็นตามโครงการกําหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.7. โครงการจัดงานวันครู 90,000                  บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันครู โดยเป็นค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็นตาม
โครงการกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.8. โครงการฝึกอบรมของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 100,000                บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมสัมมนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สูงข้ึน เป็นค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็นตามโครงการกําหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.9. โครงการเข้าค่ายเยาวชน 30,000                  บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายของครูผู้ควบคุมและเยาวชนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล ในค่ายเยาวชนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ี อปท.ท้องถ่ินเป็น
เจ้าภาพ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็นตามโครงการกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.10. โครงการจัดทําแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 50,000                  บาท
เพ่ือจัดทําเครื่องมือวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
กลุ่มสาระ ฯ คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระ ฯ ภาษาต่างประเทศ เพ่ือจัดทําข้อสอบ 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการคุมการสอบ ตรวจข้อสอบ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีจํา
เป็นตามโครงการกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.11. โครงการประกวดสถานศึกษาดีเด่นกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถ่ินท่ี 12 20,000                  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งสถานศึกษาเข้าประกวดสถานศึกษาดีเด่นกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถ่ินท่ี 12
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็นตามโครงการกําหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.12 โครงการนิเทศภายใน 20,000                  บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการออกนิเทศประเมินผลงานทางการศึกษา และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ
ท่ีจําเป็น ตามโครงการกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.13. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแบบบูรณาการ (ศพด.1) 100,000                บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแบบบูรณาการ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามโครงการกําหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.14. โครงการ TO BE NUMBER ONE สร้างสรรค์เยาวชนห่างไกลยาเสพติด 30,000                  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ปลุกจิตสํานึกให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด
พัฒนาศักยภาพบุคลากรแกนนํานักเรียนและสมาชิกในโรงเรียน สร้างและพัฒนาเครือข่าย
การป้องกันช่วยเหลือผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและยาเสพติด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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1.15. โครงการจัดตั้งโรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ 150,000                บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานจัดตั้งโรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์
ค่าจ้างเหมาและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามท่ีโครงการกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

หมวดค่าวัสดุ 10,000                 บาท
1. วัสดุการศึกษา 10,000                  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา 10,000                  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 3149 ลงวันท่ี  5  มิถุนายน  2558) และด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0898.2/ว4072
ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559 "ท้ังนี้ จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น"

131,331,088          บาทรวมแผนงานการศึกษา
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งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (สํานักการสาธารณสุขฯ) รวม 6,290,240        บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างชั่วคราว) รวม 4,211,640        บาท

รวม 4,211,640        บาท
3,092,280         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและ
เงินปรับเพ่ิมวุฒิของพนักงานเทศบาลในสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 7คน

180,000           บาท

198,000           บาท

และหัวหน้าฝ่ายท่ีมีสิทธิได้รับ จํานวน 4 คน 
1.4. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 741,360           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพ่ิมค่าครองชีพ พนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน 1 คน และพนักงานจ้างท่ัวไป5 คน

รวม 2,048,000        บาท
รวม 80,000            บาท

20,000             บาท

60,000             บาท

รวม 153,000          บาท
รวม 33,000            บาท

1.1. ค่าถ่ายเอกสาร 30,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารของทางราชการ

แผนงานสาธารณสุข

1. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
1.1. เงินเดือนพนักงาน

1.3. เงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสขุ ฯ

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจําท่ีมี
สิทธิ์เบิกค่าเล่าเรียนได้ตามระเบียบ ฯ

1.รายจ่ายให้ได้มาซ่ึงบริการ

ผู้อํานวยการส่วนบริการสาธารณสุขฯ ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติการนอกเวลาราชการ สําหรับพนักงานและลูกจ้าง
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

หมวดค่าใช้สอย  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

บริการสาธารณสุขฯ และผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ ท่ีมีสิทธิได้รับ

งบดําเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)
หมวดค่าตอบแทน  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน
เพ่ือจ่ายเป็นเงินรายเดือนแก่ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขฯ ผู้อํานวยการส่วน
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2,000               บาท

ทําของต่าง ๆ ท่ีมีความจําเป็น
1.3. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 1,000               บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ เก่ียวกับกิจกรรมของทางราชการ
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รวม 100,000          บาท
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 100,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพัก
ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนท่ีมีคําสั่งให้เดินทางไปราชการและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการได้ตามระเบียบ

3. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 20,000            บาท
1.1. ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน 20,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีชํารุดเสียหาย เช่น ตลาดสดเทศบาล

หมวดค่าวัสดุ  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) รวม 115,000          บาท
1. วัสดุสํานักงาน 40,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึกเครื่องพิมพ์ ดินสอ ปากกา 
ไม้บรรทัด แฟ้ม ฯลฯ
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟ ถ่านไฟฉาย
ลําโพง ไมโครโฟน ฯลฯ
3. วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังรองรับขยะ ไม้กวาด เข่ง
ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ
4. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000               บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กัน ฯลฯ
5. วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์ เทปบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง 
สายเคเบิล หมึก ปริ้นเตอร์ ฯลฯ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานจากบุคคลภายนอกทําการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้าง
1.2. ค่าจ้างเหมาบริการ
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หมวดค่าสาธารณูปโภค  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) รวม 1,700,000        บาท
1. ค่าน้ําประปา 1,200,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ําประปาศูนย์บริการสาธารณสุข จํานวน 2 แห่ง โรงฆ่าสัตว์
ตลาดสดเทศบาล สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อาคารปุ๋ยหมัก ฯลฯ
2. ค่าไฟฟ้า 500,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของระบบกําจัดขยะมูลฝอย อาคารผลิตปุ๋ยหมัก
โรงฆ่าสัตว์ ฯลฯ

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) รวม 30,600            บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) รวม 30,600            บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน 9,600              บาท
1. ค่าซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน 9,600               บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือตู้แหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต จํานวน 2 ตัวๆละ 4,800 บาท 
เป็นเงิน 9,600 บาท สําหรับใช้ในสํานักการสาธารณสุข ฯ ตามราคาท้องถ่ินกําหนด
ไม่มีในราคามาตรฐานครุภณัฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 21,000            บาท
1. ค่าซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับงานประมวลผล 21,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
21,000 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท สําหรับใช้ในสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตามราคากลางและลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จํานวน 1 หน่วย 
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz
 - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 1 หน่วย
 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
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 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (A742, g, n) และ Bluetooth
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (สํานักการสาธารณสุขฯ) รวม 9,073,380        บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างชั่วคราว) รวม 3,279,480        บาท

รวม 3,279,480        บาท
919,080           บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและ
เงินปรับเพ่ิมวุฒิของพนักงานเทศบาลในสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 3 คน
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน 67,200             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการพิเศษ  จํานวน  1 
 อัตราๆละ 5,600  บาท ต่อเดือน
1.3. ค่าตอบแทนเงินเพ่ิมพิเศษ พตส. 18,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับตําแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติ
ด้านสาธารณสุข  จํานวน  1 คน

67,200             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพยาบาลวิชาชีพ เดือนละ 5,600 บาท จํานวน 1 คน

2,208,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวท่ีจ้างพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 1 คน พนักงานจ้างท่ัวไป จํานวน  17  คน  

รวม 993,900          บาท
รวม 793,900          บาท

1. รายจ่ายให้ได้มาซ่ึงบริการ รวม 240,900          บาท
1.1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 900                 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่าง ๆ ในสํานักการสาธารณสุขฯ
1.2. ค่าจ้างเหมาบริการ 240,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานจากบุคคลภายนอกทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือจ้างทําของต่างๆท่ีมีความจําเป็น

ในสํานักการสาธารณสุข ฯ

1.4. เงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร

งบดําเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

1. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

1.1. เงินเดือนพนักงาน

หมวดค่าใช้สอย  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รวม 553,000          บาท
2.1. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 65,000             บาท
เพ่ือจัดกิจกรรมเป็นค่ารณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือกออกครั้งใหญ่ และการควบคุมโรคไข้เลือดออก 
เม่ือมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพ้ืนท่ี เพ่ือค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม 
ซ้ือทรายอะเบทกําจัดลูกน้ํายุงลาย น้ํายาพ่นหมอกควันกําจัดยุง และค่าวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ 
ท่ีใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก รวมถึงค่าเผยแพร่ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามโครงการกําหนด
2.2. โครงการดูแลรักษาและป้องกันโรคสัตว์ 250,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เวชภัณฑ์ วัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนรวม ยาคุมกําเนิด ยาถ่ายพยาธิสุนัข – แมว ยาถ่ายพยาธิ
โค – กระบือ  ยากําจัดเห็บเหา  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีท่ีออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามโครงการ
กําหนด จํานวน 3 กิจกรรม  
2.2.1 กิจกรรมคลินิกรักษาสัตว์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพ่ือเป็นสถานท่ีให้บริการตรวจ
วินิจฉัย  และรักษาโรคสัตว์ทางอายุรกรรม, ศัลยกรรม, สูติกรรม,โรคเฉพาะทาง,
การชัณสูตรโรคสัตว์  ฟ้ืนฟูสุขภาพสัตว์  และให้คําปรึกษาการเลี้ยง การจัดการ การ
ดูแลและให้วัคซีนสัตว์
2.2.2  กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  เพ่ือรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกัน
โรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนขั – แมว  ในเขตเทศบาล รวมทั้งการฉีดยาคุมกําเนิดในสัตว์เพศเมีย
2.2.3 กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยในโค – กระบือ  เพ่ือรณรงค์สร้าง
ภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค – กระบือ ให้กับเกษตรกรในเขตเทศบาลฯ ปีละ 2 ครั้ง
2.3. โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน 3,000               บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัคซีน  เวชภัณฑ์ยา  น้ํายาฆ่าเชื้อโรค  วัสดุอุปกรณ์ ในการเฝ้า
ระวังป้องกันและควบคุมโรค  เช่น  เข็ม  ไซริงค์  ถุงมือยาง อุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค
และสารเคมีทางปากและจมูก เชือก ถุงปุ๋ยและวัสดุจําเป็นในการควบคุมโรคติดต่อจาก
สัตว์สู่คนและค่าตอบแทน สําหรับเจ้าท่ีท่ีออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ตามโครงการกําหนด
2.4. โครงการควบคุมสุนัข -แมวจรจัด 20,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เวชภัณฑ์ วัคซีน ยาคุมกําเนิด  ยาถ่าย
พยาธิสุนัข–แมว ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์  
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามโครงการกําหนด
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2.5. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 35,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเวชภัณฑ์ เช่น ยาบํารุงเลือด ยาถ่ายพยาธิ ยาฆ่าเหา ยาทากลาก
เกลื้อน ไซริงค์ เข็มฉีดยา สําลี และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามโครงการกําหนด
2.6. โครงการประชุมวิชาการประจําปี อสม. 100,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ 
จัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสามัคคี ค่าพาหนะ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุเครื่องเขียนและแบบพิมพ์ 
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามโครงการกําหนด
2.7. โครงการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกระหว่างต้ังครรภ์และหลังคลอด 80,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเยี่ยมแม่หลังคลอด เช่น ค่าของเย่ียม ค่าสมุดบันทึก ค่าวัสดุสํานักงาน 
ค่าสื่อประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวเนื่องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาเทศบาล
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการให้บริการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

หมวดค่าวัสดุ  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) รวม 200,000          บาท
1. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 200,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือน้ํายากําจัดยุง  แมลงวัน  ยาเบื่อหนู  เคมีภัณฑ์ต่างๆ เข็มฉีดยา  
ไซริงค์  กระปุกฟอเซฟ  หัวเชื้อ EM  ชุดตรวจคุณภาพน้ํา  ฯลฯ  

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) รวม 4,500,000        บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) รวม 4,500,000        บาท
ครุภัณฑ์โรงงาน รวม 4,500,000        บาท
1. ค่าซ้ือเครื่องปั่นสุกรแบบแยกส่วน 3,700,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือเครื่องปั่นขนสุกรแบบแยกส่วน ในราคาเครื่องละ 3,700,000 บาท 
เป็นเงิน 3,700,000 บาท โครงสร้างท้ังหมดทําด้วย สแตนเลส มีกําลังการผลิต 50
ตัว/ชั่วโมง ระบบการทํางานแบบ 1 ลูกกลิ้ง ระบบการขับเคลื่อนลูกกลิ้ง
ปั่นขนเป็นแบบใช้โซ่ขับเคลื่อน มียางสําหรับปั่นขนสุกร ไม่น้อยกว่า 48 ใบ, 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลูกกลิ้งปั่นขนไม่น้อยกว่า 15 cm., แกนลูกกลิ้งปั่นขนทํา
ด้วยสแตนเลส Ø ไม่น้อยกว่า 38 มม. ใช้ได้กับสุกรน้ําหนักไม่เกิน 200 กิโลกรัม, 
ความเร็วในการปั่นขนไม่น้อยกว่า 50 รอบ/นาที, มีระบบปล่อยสุกรออกจากตัวเครื่อง
แบบนิวเมติกพร้อมสวิตซ์คันโยก, มีระบบสเปรย์น้ําตลอดแนวเครื่องขูดขน, ขนาดความ
ยาวภายในเครื่องปั่นขน 190 ซม, มีม่านกันกระเซ็นด้านหน้าและด้านหลังทําด้วย
พลาสติกใสสามารถมองเห็นสุกรภายในได้, มีชุดควบคุมเครื่องปั่นขน
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พร้อมอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ทํางานเกินกําลัง, มี Air Regulator พร้อมชุดกรองลม
ติดตั้งด้านข้าง จํานวน 1 ชุด, ใช้กับระบบไฟฟ้า 380 V/50 Hz
ตามราคาท้องถ่ินกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
2. ค่าซ้ือเครื่องช็อตสุกรพร้อมคีมช็อต 150,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือเครื่องช็อตสุกรพร้อมคีมช็อต ในราคาเครื่องละ 150,000 บาท 
เป็นเงิน 150,000 บาท คีมหนีบทําด้วยสแตนเลสและด้ามจับมีพลาสติกหุ้ม, 
กล่องหม้อแปลงเป็นแบบพลาสติก, มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าท่ีทําให้สัตว์สลบไม่น้อยกว่า
180 โวล์ท, ควบคุมการทํางานด้วยระบบอิเลคโทรนิค, ประสิทธิภาพการทํางาน 
30-50 ตัว/ช.ม (สุกร), มีฟิวส์นิรภัยไม่มีอันตรายต่อผู้ใช้, มีอุปกรณ์วัดโวล์ทและแอมป์, 
มีชุดแขวนสําหรับคีมช๊อตทําด้วยสแตนเลส 1 ชุด, ใช้กับกระแสไฟฟ้า 220 โวล์ท 
50 เฮิร์ต ตามราคาท้องถ่ินกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
3. ค่าซ้ือสายพานสแตนเลสยกระดับสําหรบัส่วนแทงคอ 650,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือสายพานสแตนเลสยกระดับสําหรับส่วนแทงคอ ระบบราวแขวน
สําหรับส่วนแทงคอ รวมโครงสร้างเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ เป็นเงิน 650,000 บาท 
สายพานทําด้วยสแตนเลส, โครงสร้างรองรับสายพานทําด้วยเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์, 
ความยาวของสายพานไม่น้อยกว่า 3 เมตร, ขับเคลื่อนสายพานด้วยมอเตอร์พร้อม 
Gear Reducer ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 kw ,  มีชุดโซ่ยกระดับพร้อมชุดปรับความตึง
ของโซ่ จํานวน 1 ชุด, ราวแขวนแบบ Tubular ขนาด Ø 48 มม. สําหรับยกสุกรข้ึนแทงคอ,
 ขอเก่ียวลากสุกรทําด้วยสแตนเลส, พร้อมระบบราวแขวนส่วนแทงคอ, สามารถรับน้ําหนักได้ 
600 กิโลกรัม, ระบบควบคุมการทํางานของโซ่แบบ 2 ทิศทาง พร้อมระบบป้องกันมอเตอร์ 
ทํางานเกินกําลัง, ระบบไฟฟ้า380 V/50 Hz
ตามราคาท้องถ่ินกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

งบเงินอุดหนุน รวม 300,000          บาท
1. เงินอุดหนุนสําหรับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข 300,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  ดําเนินการด้าน
สาธารณสุขมูลฐานในชุมชนๆ จํานวน  36  ชมุชน โดยดําเนินการใน 3 กิจกรรม
1.1 การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข
1.2 การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ
1.3 การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป
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งานศูนย์บริการสาธารณสุข (สํานักการสาธารณสุข ฯ) รวม 3,286,000        บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างชั่วคราว) รวม 3,156,000        บาท

รวม 3,156,000        บาท
1,677,600         บาท

เงินปรับเพ่ิมวุฒิของพนักงานเทศบาลในสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 3 คน
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน 201,600           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ จํานวน 3 คนๆ
ละ 5,600  บาท ต่อเดือน
1.3. ค่าตอบแทนเงินเพ่ิมพิเศษ พตส. 48,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับตําแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติ ด้านสาธารณสุข  
จํานวน  3  คน

201,600           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพยาบาลวิชาชีพ เดือนละ 5,600 บาท จํานวน 3 คน
1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 1,027,200         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพ่ิมค่าครองชีพท่ีจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน 1 คน และพนักงานจ้างท่ัวไป จํานวน 7 คน

รวม 130,000          บาท
รวม 30,000            บาท

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 30,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าจ้างพิเศษ ค่าล่วงเวลา สําหรับแพทย์ ทันตแพทย์
พยาบาล รวมถึงเจ้าหน้าท่ีด้านสาธารสุขและด้านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 2214 ลงวันท่ี 14 สิงหาคม 2545

หมวดค่าวัสดุ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) รวม 100,000          บาท
1. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 100,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ชุดตรวจสามเกลอ ถาด
แก้วน้ํา คีมถอนฟัน หัวขูดหินปูน อุปกรณ์ในการเกลารากฟัน อุปกรณ์ขูดหนอนปลาย
ราก ด้ามต่ออุปกรณ์ขัดฟันรูปถ้วย ด้ามต่อแผ่นขัดฟัน ด้ามต่อใบมีด คีมจับรากฟัน 
กระบอกฉีดยาชาและด้ามกรอเร็ว ฯลฯ

18,649,620      บาท

1.4. เงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร

รวมแผนงานสาธารณสุข

1. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
1.1. เงินเดือนพนักงาน
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและ

หมวดค่าตอบแทน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
งบดําเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม) รวม 220,000          บาท
งบเงินอุดหนุน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) รวม 220,000          บาท

รวม 220,000          บาท
50,000             บาท

1.2.เงินอุดหนุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ฯ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 50,000             บาท

20,000             บาท

1.4 เงินอุดหนุนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 100,000           บาท
สําหรับอุดหนุนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

220,000          บาท

1.3.เงินอุดหนุนสมาคมคนตาบอด

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

แผนงานสังคมสงเคราะห์

1.เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์
1.1.  เงินอุดหนุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุจงัหวัดกาฬสินธุ์
สําหรับอุดหนุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามโครงการยืด

สําหรับอุดหนุนสมาคมคนตาบอดจังหวัดกาฬสินธุ์

อายุผู้สูงวัยด้วยกายใจท่ีสมบูรณ์

สําหรับอุดหนุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ฯ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
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งานไฟฟ้าถนน(สํานักการช่าง) รวม 24,621,800      บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างช่ัวคราว) รวม 14,761,800      บาท

รวม 14,761,800      บาท
3,625,560         บาท

1.2.  เงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา 2,841,360         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราว สําหรับสํานักการช่าง
จํานวน 12 คน
1.3.เงินค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว 8,294,880         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราวและเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราว สําหรับสํานักการช่าง
66 คน

รวม 8,720,000        บาท
รวม 100,000          บาท

50,000             บาท

50,000             บาท

รวม 2,150,000        บาท
รวม 1,470,000        บาท

1,440,000         บาท
 - ค่าจ้างเหมาบุคคลที่ปฏิบัติงานด้านออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง จํานวน 2 คนๆ
ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท
 - ค่าจ้างเหมาบุคคลที่ปฏิบัติงานซ่อมบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล จํานวน 2 คน ๆ ละ 
10,000 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท
 - ค่าจ้างเหมาบุคคลที่ปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ จํานวน 6 คน ๆ ละ 
10,000 บาท เป็นเงิน 720,000 บาท

2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

1.1. ค่าจ้างเหมาบริการ 

งบดําเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)
หมวดค่าตอบแทน (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจําในสํานักการช่าง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติการนอกเวลาราชการ สําหรับสํานักการช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี เงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวและ
เงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาลในสํานักการช่าง จํานวน 11 คน

หมวดค่าใช้สอย (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)
1.รายจ่ายให้ได้มาซ่ึงบริการ

โดยมีสิทธิเบิกตามระเบียบ ฯ

1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

1. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา) (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)
1.1. เงินเดือนพนักงาน
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 - ค่าจ้างเหมาบุคคลตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการ จํานวน 1 คนๆ
ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท
 - ค่าจ้างเหมาบุคคลที่ปฏิบัติงานบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค จํานวน 1 คน ๆ ละ 
10,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท
1.2. ค่าธรรมเนียมพิสูจน์รังวัด 30,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารังวัดสอบเขตที่ดินสําหรับที่หลวงอันเป็นสาธารณสมบัติ ซึ่งอยู่ในขอบข่าย
ความรับผิดชอบของเทศบาล

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รวม 30,000            บาท
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 10,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรตามคําสั่งของทาง
ราชการ
2.2. โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุและจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 20,000             บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม (การประชุมต่อเน่ือง) ค่าประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด

3. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 650,000          บาท
3.1. ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน 350,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินสําหรับสํานักการช่าง
3.2. ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้างที่ชํารุดเสียหาย 10,000             บาท
3.3. ค่าบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าและเคร่ืองจักรกลฝายยางประจําปี ของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 140,000           บาท
3.4. ค่าบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าและเคร่ืองจักรกลภายในโรงบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 150,000           บาท

หมวดค่าวัสดุ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) รวม 4,870,000        บาท
1. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุอุปกรณ์สําหรับประกอบการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ
2. วัสดุก่อสร้าง 3,000,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุง บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 
ถนนและทางเท้าภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ รวมถึงการจัดงานในพิธีการต่าง ๆ 
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3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 300,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและอุปกรณ์อะไหล่รถยนต์และเครื่องจักรกลต่าง ๆ 
เคร่ืองตัดหญ้าและเลื่อยยนต์ของสํานักการช่าง
4. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 400,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่านํ้ามันเบนซินและนํ้ามันหล่อลื่น นํ้ามันเคร่ืองรถยนต์ เคร่ืองตัดหญ้า
เลื่อยยนต์และเคร่ืองจักรต่าง ๆ ที่ใช้ในสํานักการช่าง
5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 100,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่งานข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล
6. วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 30,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อเคร่ืองแต่งกายสําหรับลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม
7. วัสดุสํารวจ 10,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสํารวจ ที่จําเป็นของสํานักการช่าง
8. วัสดุอ่ืน ๆ 10,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอ่ืน ๆ ที่จําเป็นของสํานักการช่าง
9. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 20,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อคลอรีน เพ่ือใช้ในบ่อบําบัดนํ้าเสีย .

หมวดค่าสาธารณูปโภค (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) รวม 1,600,000        บาท
1. ค่าไฟฟ้า 1,500,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าตลาดโต้รุ่ง ตลาดลาน 3 ศูนย์เคร่ืองจักรกล บ่อบําบัดนํ้า
เสีย กล้องวงจรปิด  เสียงตามสาย เคร่ืองสูบนํ้ากุดยางสามัคคี ลานกีฬาต้านยาเสพติด 
เคร่ืองฟอกอากาศกุดนํ้ากิน  สวนสาธารณะเฉลิม พระเกียรติแก่งดอนกลาง งานรัฐพิธี
งานประเพณีและงานอ่ืน ๆ ของเทศบาล และเพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าภายในอาคาร
โรงบ่อบําบัดนํ้าเสียของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ
2. ค่านํ้าประปา 100,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่านํ้าประปานํ้าพุ ศาลหลักเมือง หอเจ้าบ้าน เรือนเพาะชํา สวนสาธารณะ - 
กุดนํ้ากิน สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง โรงเก็บรถ อาคารบําบัดน้ําเสีย 1 
อาคารบําบัดน้ําเสีย 2 และศูนย์เคร่ืองจักรกลเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ
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งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รวม 140,000          บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) รวม 140,000          บาท
ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง รวม 140,000          บาท
1. ค่าซื้อเคร่ืองเจาะตรวจสอบความหนาของคอนกรีต 100,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อเคร่ืองเจาะตรวจสอบความหนาของคอนกรีต ราคาเครื่องละ 
100,000 บาท แบบเคร่ืองยนต์เบนซิน 4 จังหวะ กําลังไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า 
ที่ 3600 รอบ/นาที จํานวน 1 เคร่ืองๆ ละ 100,000 บาท ตามราคาท้องถิ่นกําหนด 
ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
2. เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าเบนซิน 40,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าเบนซิน ราคาเครื่องละ 40,000 บาท 
กําลังไฟ 10 KVA แรงดันไฟฟ้า 220V/380V ความเร็วรอบ 3000V/min 
เคร่ืองยนต์เบนซิน ET620 แรงม้า 20 แรงม้า ตามราคาท้องถิ่นกําหนด 
ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

งบเงินอุดหนุน (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) รวม 1,000,000        บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ รวม 1,000,000        บาท
1. เงินอุดหนุนกิจการประปา 500,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดต้ังการขยายเขตประปาในเขตเทศบาล  ตามอํานาจหน้าที่โดยเทศบาล   
จะต้องจ่ายเงินให้กับการประปา ในการดําเนินการติดต้ัง
2. เงินอุดหนุนกิจการไฟฟ้า 500,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดต้ังการขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาลตามอํานาจหน้าที่  โดยเทศบาล  
จะต้องจ่ายเงินให้กับการไฟฟ้าในการดําเนินการติดต้ัง
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งานสวนสาธารณะ(สํานักการช่าง) รวม 641,160          บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างช่ัวคราว) รวม 341,160          บาท

รวม 341,160          บาท
341,160           บาท

รวม 300,000          บาท
หมวดค่าวัสดุ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) รวม 300,000          บาท
1. วัสดุการเกษตร 300,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเกษตร ที่จําเป็นของสํานักการช่าง

งบดําเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

เงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาลในสํานักการช่าง จํานวน 1 คน
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี เงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวและ
1.1. เงินเดือนพนักงาน
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา) (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(สํานักการสาธารณสุข ฯ) รวม 28,728,780      บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างช่ัวคราว) รวม 16,790,280      บาท

รวม 16,790,280      บาท
765,480           บาท

เงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาลในสํานักการสาธารณสุข ฯ จํานวน 2 คน
1.2.  เงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา 1,072,560         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราว ลูกจ้างประจํา
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จํานวน 5 คน
1.3.เงินค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว 14,952,240       บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราวและเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราว ที่จ้างพนักงาน
จ้างตามภารกิจ จํานวน 9 คน และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 114 คน

รวม 9,102,000        บาท
รวม 5,272,000        บาท

1. รายจ่ายท่ีได้มาซ่ึงบริการ 240,000          บาท
1.1. ค่าจ้างเหมาบริการ 240,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานจากบุคคลภายนอกทําการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือจ้าง
ทําของต่าง ๆ ที่มีความจําเป็น

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รวม 3,532,000        บาท
2.1. โครงการเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ 2,000              บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวอย่างและค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศภายใน 
เขตเทศบาล  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด
2.2. โครงการชุมชนปลอดถังขยะ 50,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ ภาชนะในการจัดเก็บและรองรับขยะประเภทต่าง ๆ ใน
ชุมชน เช่น  ถังหมักชีวภาพ ถังขยะครัวเรือน ภาชนะใส่ขยะรีไซเคิล และดําเนินการ
สนับสนุนในการจัดการขยะภายในชุมชน โดยยึดหลักลดการใช้นํากลับมาใช้ใหม่และ 
รีไซเคิลในการณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพ่ือลดปริมาณขยะในชุมชนต่าง ๆ พร้อมทั้งของ
รางวัลเพ่ือเป็นขวัญกําลังใจ  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด

หมวดค่าใช้สอย (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

1.1. เงินเดือนพนักงาน

งบดําเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

1. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา) (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  เงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวและ
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2.3. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งนํ้าธรรมชาติและสถานที่กําจัดขยะ 90,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้า  ทางห้องปฏิบัติการแบ่งเป็นการตรวจวิเคราะห์
BOD ของกุดนํ้ากิน  กุดยางสามัคคี  หนองไชยวานและลํานํ้าปาว เดือนละ  1 ครั้งๆละ 
8 ตัวอย่าง จํานวน 10 เดือน และตรวจวิเคราะห์สารปนเป้ือนหรือโลหะหนักในแหล่ง  
นํ้าธรรมชาติรวมถึงนํ้าประปาในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ และระบบบําบัดนํ้าเสีย
และน้ําใต้ดินของระบบกําจัดขยะจํานวน 2 ครั้ง  
2.4. โครงการตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยหมักอินทรีย์เพ่ือปรับปรุงคุณภาพ 10,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพปุ๋ยหมักอินทรีย์ ทางห้องปฏิบัติ
การ จํานวน 1 ครั้ง และค่าวัสดุปรับปรุงคุณภาพปุ๋ยหมักอินทรีย์
2.5. โครงการติดต้ังถังดักไขมัน 30,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์จัดทําถังดักไขมันแบบประดิษฐ์เอง อุปกรณ์ ประกอบด้วย
ถังนํ้าขนาด  40  ลิตร ตะกร้าพลาสติก ข้อต่อพีวีซี  ค่าวัสดุ โฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์    
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด  
2.6. โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดิน 30,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าสายพันธ์ุไส้เดือนที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายขยะอินทรีย์  
ค่าอุปกรณ์เพาะเลี้ยงดูแลไส้เดือน ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าพาหนะ  ค่าที่พักของวิทยากรในการ
ฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงไส้เดือน  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด
2.7. โครงการจัดการขยะพิษ 50,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดจ้างบริษัทที่มีศักยภาพในการกําจัดขยะพิษ
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ นําขยะพิษที่รวบรวมได้ไปกําจัดหรือเป็นค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ตามโครงการกําหนด
2.8. โครงการลอกท่อระบายนํ้า 35,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการลอกท่อระบายนํ้าและจ่ายเป็นค่าตอบ แทนการ             
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่และพนักงานจ้าง ในการลอกท่อระบายนํ้า
ตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลฯ  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด
2.9. โครงการล้างทําความสะอาดตลาด 130,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโซดาไฟ คลอรีน ฯลฯ สําหรับใช้ในการล้างทําความสะอาดตลาด
ลาน 1,2,3  ตลาดร่วมใจการเกษตร ตลาดโต้รุ่ง และจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่และพนักงานจ้าง                     
ในการล้างทําความสะอาดตลาด  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด  
2.10. โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน 2,800,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานภายในชุมชนเพ่ือดูแลรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในชุมชนที่มีความพร้อมที่จะดําเนินการจํานวน 12 เดือน  

172



2.11. โครงการตรวจแนะนําด้านสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย 90,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการออกตรวจและเก็บ
ตัวอย่างอาหาร ค่าจัดทําผ้ากันเป้ือน หมวกคลุมผมค่าจัดซื้อชุดตรวจสารปนเป้ือนใน
อาหารและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามโครงการกําหนด 
2.12. โครงการกีฬาชาวตลาดสัมพันธ์ สมานฉันท์ 70,000             บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาตลาดเทศบาล ตลาดทุ่งนาทอง ตลาด
ร่วมใจการเกษตรและตลาดโต้รุ่ง จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเคร่ืองด่ืม ค่ารางวัล
ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าถ้วยรางวัล
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามโครงการกําหนด
2.13. โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย ตลาดและตลาดโต้รุ่ง 50,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการออกตรวจและเก็บตัวอย่าง
อาหาร ค่าจัดทําผ้ากันเป้ือน หมวกคลุมผมค่าจัดซื้อชุดตรวจสารกันเป้ือนในอาหาร และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามโครงการกําหนด 
2.14. โครงการกาฬสินธ์ุเมืองจักรยาน 30,000             บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม  ค่าอาหารว่าง ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวิทยากร อุปกรณ์ในการ
จัดอบรม ค่าพาหนะ  ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามโครงการกําหนด
2.15. โครงการอบรมพัฒนายุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม (LA-21)                                    50,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอบรม ค่าพาหนะ ค่าวิทยากร ค่าที่พัก ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน
ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าแผ่นพับหรืออ่ืนๆในการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสิ่งแวดล้อม 
เช่น นํ้าเสีย ขยะ อากาศเสีย เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆตาโครงการกําหนด
2.16. โครงการกําจัดขยะปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชนด้วยวิธีการหมักไร้อากาศและผลิตแก๊สชีวภาพ 15,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างบ่อหมักแก๊ส อุปกรณ์ในการจ่ายแก๊ส เช่น
ท่อเดินแก๊ส อุปกรณ์ดักแก๊ส หัวเตาแก๊ส หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นจุดสาธิตในชุมชน
ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าที่พักแก่วิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม
ค่าวัสดุเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามโครงการกําหนด

3. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 1,500,000        บาท
3.1. ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน 1,500,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชํารุดเสียหายเช่น รถเก็บขนขยะ 
รถขนก่ิงไม้ รถดูดโคลน รถแบ็คโฮ รถแทรคเตอร์ โต๊ะ เก้าอ้ี เคร่ืองพิมพ์ดีด 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์  ฯลฯ 
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หมวดค่าวัสดุ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) รวม 3,830,000        บาท
1. วัสดุงานบ้านงานครัว 400,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ มีด แปรง
ถังรองรับขยะ  ฯลฯ
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8,000              บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟ ถ่านไฟฉายลําโพง ไมโครโฟน 
ลําโพง ฯลฯ
3. วัสดุก่อสร้าง 1,800,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ นํ้ามันทาไม้ อิฐ ปูน เลื่อย สว่าน 
เหล็กเส้น  ฯลฯ
4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 540,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะขนส่ง เช่น แบตเตอร์รี่ ยางนอก นางใน กระจก
มองข้างรถยนต์ หัวเทียน ตลับปืน สัญญาณไฟกระพริบ ฯลฯ
5. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น                                                                              840,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่านํ้ามันเบนซินและนํ้ามันหล่อลื่น สําหรับใช้ในสํานักการสาธารณสุขฯ
6. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 150,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น หัวเช้ือนํ้ายากําจัดยุง
แมลงวัน  ฯลฯ
7. วัสดุการเกษตร 10,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย พันธ์ุพืช สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว์ หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ สปริงเกอร์ ฯลฯ
8. วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 80,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุแต่งกาย เช่น รองเท้า เสื้อ ถุงมือ หมวก ฯลฯ
9. วัสดุอ่ืน ๆ 2,000              บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอ่ืน ๆ เช่น มิเตอร์นํ้า มิเตอร์ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ 
หัวเช่ือมแก๊ส หัววาล์วเปิด - ปิดแก๊ส 
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งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รวม 2,836,500        บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) รวม 336,500          บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน รวม 25,000            บาท
1. ค่าซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 25,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาดใบพัด 24 น้ิว 300 วัตต์  จํานวน 5 ตัวๆ
ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 25,000 บาท ตามราคาท้องถิ่นกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร รวม 125,000          บาท
1. ค่าซื้อเคร่ืองพ่นแมลงวัน ULV (ละอองฝอย) 85,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อเคร่ืองพ่นแมลงวัน ชนิดละอองฝอยละเอียด จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ
85,000 บาท เป็นเงิน 85,000 บาท เคร่ืองยนต์เบนซิล 2 จังหวะ มีกําลังเคร่ืองยนต์
ไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า สามารถพ่นสารเคมีเข้มข้นล้วนๆให้ออกมาเป็นละอองฝอยนํ้าหนัก
 2-20 ไมโครกรัมต่อละออง ตามราคาท้องถิ่นกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
2. ค่าซื้อเคร่ืองป้ัมนํ้าบาดาลชนิดจุ่มใต้นํ้า 40,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อป๊ัมสูบนํ้าบาดาลชนิดจุ่มใต้นํ้า จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 40,000 บาท 
เป็นเงิน 40,000 บาท ขนาดไม่น้อยกว่า 3  แรงม้า 380 โวลต์ ท่อนํ้าออกขนาด
ไม่น้อยกว่า 1 ½ น้ิว จํานวน 13 ใบพัด สายไฟไม่น้อยกว่า 50 เมตร
ตามราคาท้องถิ่นกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รวม 23,000            บาท
1. ค่าซื้อถังอัดจารบีชนิดใช้ลม 23,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อเคร่ืองอัดจารบีชนิดใช้ลม จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท
 เป็นเงิน 23,000 บาท ถังบรรจุจารบีไม่น้อยกว่า 20 ลิตร แรงอัดไม่น้อยกว่า 9 กก. 
ตามราคาท้องถิ่นกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รวม 100,000          บาท
1. ค่าซื้อเคร่ืองวัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายนํ้าชนิดพกพา 100,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองวัดค่าออกซิเจนละลายนํ้าพร้อมอุปกรณ์เสริมหัววัดแบบใบพัด
และเครื่องป่ันกวนสําหรับหัววัดแบบใบพัด สามารถวัดค่าออกซิเจนละลายนํ้าได้ไม่น้อยกว่า
ในช่วง 0.00 – 20.00 มิลลิกรัม/ลิตร สามารถวัดอุณหภูมิได้ไม่น้อยกว่าในช่วง 0.0–50.0 
องศาเซลเซียส ตัวเคร่ืองได้มาตรฐานกันนํ้าและฝุ่นตามมาตรฐาน IP 67 หรือสูงกว่า
ตามราคาท้องถิ่นกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รวม 38,000            บาท
1. ค่าซื้อเคร่ืองตัดหญ้าชนิดสายสะพาย แบบข้อแข็ง 38,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อเคร่ืองตัดหญ้าชนิดสายสะพาย แบบข้อแข็ง จํานวน 4 เคร่ืองๆละ 
9,500 บาท เป็นเงิน 38,000 บาท เคร่ืองยนต์มีกําลังไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตร
กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน รวม 25,500            บาท
1. ค่าซื้อตู้เช่ือมไฟฟ้า 5,500              บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตู้เช่ือมไฟฟ้า จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 5,500 บาท เป็นเงิน 5,500 บาท  
เป็นตู้เช่ือมไฟฟ้าสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 300 แอมป์
ตามราคาท้องถิ่นกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
2. ค่าซื้อเคร่ืองเจียร์ไฟฟ้า 8,000              บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อเคร่ืองเจียร์ไฟฟ้า จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 8,000 บาท เป็นเงิน
8,000 บาท ขนาดใบเจียร์ ไม่น้อยกว่า 6 น้ิว 
ตามราคาท้องถิ่นกําหนด มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
3. เคร่ืองสว่านไฟฟ้าแบบโรตาร่ี 12,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อเคร่ืองสว่านไฟฟ้าแบบโรตาร่ี จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 12,000 บาท
เป็นเงิน 12,000 บาท ขนาดกําลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 800 วัตต์ อัตราการกระแทก
ไม่น้อยกว่า 4,000 ครั้งต่อนาที ตามราคาท้องถิ่นกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) รวม 2,500,000        บาท
1. โครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาล ตลาดลาน 1 2,500,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหลังคาตลาดสด เทศบาล 1 โดยก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก
รูปพรรณมุงด้วยแผ่นเมทัลชีล ขนาด 28.0 x 45.0 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลกําหนด
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งานบําบัดน้ําเสีย(สํานักการช่าง) รวม 96,000            บาท
รวม 96,000            บาท
รวม 96,000            บาท

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รวม 96,000            บาท
1.1. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งนํ้าบ่อบําบัดน้ําเสีย   96,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังแหล่งนํ้าบ่อบําบัดน้ําเสีย  เพ่ือส่งตรวจ  
วิเคราะห์คุณภาพนํ้าทางห้องปฏิบัติการ จํานวน 12  ครั้ง (48 ตัวอย่าง)  
ครั้งละ 8,000 บาท เป็นเงิน  96,000  บาท และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็น
ตามโครงการกําหนด 

54,087,740      บาทรวมแผนงานเคะและชุมชน

งบดําเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)
หมวดค่าใช้สอย (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)
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งานบริหารทั่วไป(กองสวัดิการสังคม) รวม 4,975,840     บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างช่ัวคราว) รวม 4,148,640     บาท

รวม 4,148,640     บาท
3,269,880      บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี เงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวและเงิน
ปรับเพ่ิมวุฒิแก่พนักงานเทศบาลของกองสวัสดิการสังคม จํานวน 9 คน
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน 67,200          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม จํานวน 1 คน
1.3. เงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร 139,200        บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม จํานวน 1 คน
และหัวหน้าฝ่ายที่มีสิทธ์ิได้รับ จํานวน 4 คน
1.4.  เงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา 192,360        บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  
เงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวและเงินปรับเพ่ิมวุฒิจํานวน 1 คน
1.5.เงินค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว 480,000        บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราวและเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราว สําหรับกองสวัสดิการฯ
จํานวน  4  คน

รวม 766,000        บาท
รวม 184,000        บาท

40,000          บาท

2. ค่าเช่าบ้าน 84,000          บาท

3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 60,000          บาท

รวม 500,000        บาท
รวม 400,000        บาท

1.1. ค่าถ่ายเอกสาร 20,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารสําหรับกองสวัสดิการสังคม

1.รายจ่ายให้ได้มาซ่ึงบริการ

1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติการนอกเวลาราชการ สําหรับกองสวัสดิการสังคม 

ได้ตามระเบียบ ฯ
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล กองสวัสดิการสังคม ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจําในกองสวัสดิการ ฯ
หมวดค่าใช้สอย (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา) (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)
1.1. เงินเดือนพนักงาน

งบดําเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)
หมวดค่าตอบแทน (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)
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370,000        บาท

กองสวัสดิการสังคม เป็นเงิน 10,000 บาท
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานตามโครงการสํารวจข้อมูลชุมชน จํานวน 3 คน ๆ
ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 360,000 บาท
1.3. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 10,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ของทางราชการ

2. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 30,000         บาท
2.1. ค่าบํารุงรักษาซ่อมมแซมทรัพย์สิน 30,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เคร่ืองใช้สํานักงาน ยานพาหนะ ให้อยู่
ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 

3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รวม 70,000         บาท
3.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 70,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรตามคําสั่งของทางราชการ

หมวดค่าวัสดุ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) รวม 82,000         บาท
1. วัสดุสํานักงาน 40,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเคร่ืองเขียน แบบพิมพ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ สําหรับใช้ในกองสวัสดิการสังคม
2. วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000            บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ เก่ียวกับงานบ้านงานครัว ในกองสวัสดิการฯ
3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและอุปกรณ์อะไหล่รถยนต์ของกองสวัสดิการสังคม  
4. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 2,000            บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่านํ้ามันเช้ือเพลิงหล่อลื่น สําหรับใช้กับรถยนต์ที่ใช้ในราชการกองสวัสดิการสังคม
5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000            บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดทําป้าย แผ่นพับใบปลิว ค่าฟิล์ม สไลด์ รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง
อัด ขยาย ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป สําหรับใช้ในกองสวัสดิการสังคม
6. วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สําหรับใช้กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใน
กองสวัสดิการสังคม

1.2. ค่าจ้างเหมาบริการ
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหน่ึงหรือจ้างจัดทําสิ่งของต่าง ๆ ของ
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งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รวม 61,200         บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) รวม 61,200         บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน 19,200         บาท
1. ค่าซื้อตู้เก็บเอกสาร 19,200          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ช้ัน 2 บานเปิดบน 2 บานเปิดล่าง ขนาด 80x40x160
จํานวน 4 ตัวๆละ 4,800 บาท เป็นเงิน 19,200 บาท สําหรับใช้ในกองสวัสดิการสังคม
ตามราคาท้องถิ่นกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รวม 10,000         บาท
1. ค่าซื้อเคร่ืองขยายเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง 10,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อเคร่ืองขยายเสียงเคลื่อนที่ แบบลางจูง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 10,000 บาท
เป็นเงิน 10,000 บาท สําหรับใช้ในงานสังคมสงเคราะห์และฝ่ายพัฒนาชุมชน  โดยมีขนาด 15 น้ิว 
มีช่องสําหรับ USB เล่น MP3 พร้อมไมค์ลอยมือถือ ตามราคาท้องถิ่นกําหนด
ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 32,000         บาท
1. ค่าซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 32,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป้นค่าซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เคร่ือง ๆ ละ
16,000 บาท เป็นเงิน 32,000 บาท สําหรับใช้ในฝ่ายพัฒนาชุมชนและฝ่ายสังคมสงเคราะห์
ตามราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ที่ดีกว่าหรือไม่ตํ่ากว่า ดังน้ี
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
 - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
 หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จํานวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
 - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า
 - 18.5 น้ิว จํานวน 1 หน่วย
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (กองสวัสดิการ ฯ) รวม 2,025,000     บาท
รวม 1,795,000     บาท
รวม 1,795,000     บาท

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รวม 1,795,000     บาท
1.1. โครงการคัดเลือกแม่ดีเด่นเน่ืองในวันแม่แห่งชาติ  60,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดกิจกรรมคัดเลือกแม่ดีเด่นในชุมชน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ตาม
โครงการและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
1.2. โครงการเฝ้าระวังของกลุ่มสตรีเพ่ือลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในชุมชน 40,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โดยมีกิจกรรมดังน้ี 1. จัดกิจกรรมวันสตรีไทยสากลและวันสตรีไทย
(8 มีนาคม และ 1 สิงหาคม )  2. การจัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายท้องถิ่นไทย
บูรณาการกับงานวันสตรีและครอบครัว 
3. การจัดอบรมเฝ้าระวังของกลุ่มสตรีเพ่ือลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในชุมชน เป็น
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
1.3. โครงการจัดกิจกรรมพ้ืนที่สร้างสรรค์สําหรับเยาวชน   100,000        บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม  การจัดกิจกรรมการอบรมคณะกรรมการสภาเด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาล  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
1.4. โครงการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชนและผู้นําชุมชน 540,000        บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชนและผู้นําชุมชน
กลุ่มต่าง ๆ  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นตามโครงการกําหนดตามนโยบายสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
1.5. โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรชุมชน  30,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ชุมชน  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่จําเป็นตามโครงการ ตามพันธสัญญาระหว่างกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์  กับ อปท. ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
1.6. โครงการขับเคลื่อนชุมชนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ 30,000          บาท
พระเจ้าอยู่หัว
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินตามโครงการและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นตามโครงการ
กําหนด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
1.7. โครงการชุมชนร่วมใจรักษาศีล 5 30,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินตามโครงการและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นตามโครงการ
กําหนด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

หมวดค่าใช้สอย
งบดําเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)
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1.8. โครงการครอบครัวคุณธรรม  นําสังคมเมืองกาฬสินธ์ุสู่ความเข้มแข็ง  40,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินการตามโครงการ  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นตามโครงการ
กําหนด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
1.9. โครงการเฝ้าระวังและติดตามผู้ผ่านการบําบัดฟ้ืนฟู ผู้ติดยาเสพติด  10,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินการตามโครงการ  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นตามโครงการ
กําหนด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
1.10. โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 30,000          บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมรณรงค์ในการต่อต้านยาเสพติด เน่ืองในวันต้าน 
ภัยยาเสพติดและโครงการจังหวัดกาฬสินธ์ุ  ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ
ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
1.11. โครงการอบรมจัดทําแผนและทบทวนแผนชุมชน 50,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมการจัดทําแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนชุมชน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
1.12. โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพในชุมชน  30,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพในชุมชนโดยมุ่งเน้นแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หรือการดําเนินงานตามโครงการอันเน่ืองในพระราชดําริ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จําเป็นตามโครงการ
กําหนด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
1.13. โครงการประกวดชุมชนดีเด่น 30,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดประกวดชุมชนดีเด่น เช่น ค่าโล่รางวัล 
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
1.14. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์สมานฉันท์ ปรองดอง 120,000        บาท
เพ่ือสนองนโยบาย คสช.ในการสร้างความปรองดองในสังคม ชุมชน ให้เกิดความรักความ
สามัคคี เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน เช่น ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าโล่รางวัล  
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
1.15. โครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ 30,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินการตามโครงการ  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นตามโครงการ
กําหนด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
1.16. โครงการสร้างสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น 50,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินการตามโครงการ  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นตามโครงการ
กําหนด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
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1.17. โครงการเข้าค่ายเยาวชนเพื่อสร้างภาวะผู้นําและป้องกันแก้ไขปัญหาของเยาวชน 100,000        บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายและทัศนศึกษาของเยาวชน เช่น ค่าอาหาร ค่ารถ  
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
1.18. โครงการเลือกต้ังประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน 100,000        บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินการตามโครงการ  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นตามโครงการ
กําหนด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
1.19. โครงการส่งเสริมการดําเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน 30,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินการตามโครงการ  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นตามโครงการ
กําหนด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
1.20. โครงการจัดทํารายงานกิจการชุมชน  20,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทํารายงานกิจการต่าง ๆ ของชุมชนในเทศบาลท้ัง 36 ชุมชน
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
1.21. โครงการบําบัดฟ้ืนฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด 325,000        บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมบําบัด ฟ้ืนฟูผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบเงินอุดหนุน (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) รวม 230,000        บาท
1. เงินอุดหนุนกลุ่มชุมชน  180,000        บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มชุมชน จํานวน 36 ชุมชนๆ ละ 5,000 บาท เป็นการส่งเสริม 
ให้ชุมชนจัดทําแผนและทบทวนแผนชุมชน  และนําแผนไปสู่การปฏิบัติตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2. เงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพ  50,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพ ในชุมชนที่มีสภาพการเป็นกลุ่มในชุมชน เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมอาชีพให้มีการพัฒนาอาชีพให้มีรายได้อย่างมั่นคง

7,000,840     บาทรวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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400,000         บาท
รวม 250,000         บาท
รวม 250,000         บาท

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รวม 250,000         บาท
1.1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 250,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เก่ียวกับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจําปี และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด

งบเงินอุดหนุน (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) รวม 150,000         บาท
รวม 150,000         บาท

50,000            บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมของพุทธสมาคมจังหวัดกาฬสินธ์ุ  
1.2. เงินอุดหนุนสมาคมภูไทจังหวัดกาฬสินธ์ุ 50,000            บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมของสมาคมภูไทจังหวัดกาฬสินธ์ุ
1.3.เงินอุดหนุนสมาคมยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดกาฬสินธ์ุ 50,000            บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสมาคมยุวพุทธิสมาคมจังหวัดกาฬสินธ์ุ  (วัดประชานิยม)

1.เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์
1.1. เงินอุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัดกาฬสินธ์ุ

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบดําเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (สํานักการศึกษา)

หมวดค่าใช้สอย (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)
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งานกีฬาและนันทนาการ (สํานักการศึกษา) รวม 3,770,060       บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างช่ัวคราว) รวม 1,691,160       บาท

รวม 1,691,160       บาท
596,760          บาท

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
1.2.เงินค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว 1,094,400        บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราวและเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราว ดังน้ี
 - พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 คน ๆ ละ 15,600 บาท เป็นเงิน 374,400 บาท
 - พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 6 คน ๆ ละ 10,000 บาท  เป็นเงิน 720,000 บาท
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 410,400 บาท
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา 684,000 บาท
หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่  5  มิถุนายน  2558
และด่วนที่สุด ที่ มท 0898.2/ว4072  ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และหนังสือที่ กส 0023.2/ว5803
ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2558

รวม 932,000         บาท
รวม 932,000         บาท

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รวม 932,000         บาท
1.1. โครงการอบรมสัมมนาผู้รับผิดชอบสนามกีฬา 12,000            บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าพัฒนาบุคลากร (ครูอาสาพัฒนากีฬา) จํานวน 2 คน ๆ ละ 6,000 บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา 
หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่  5  มิถุนายน  2558
และด่วนที่สุด ที่ มท 0898.2/ว4072  ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
1.2.โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 350,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียเลี้ยงนักกีฬา ค่าเบ้ียเลี้ยงครู ผู้ฝึกสอน ค่าใช้จ่ายในการเตรียมทีมเข้าร่วมการแข่งขัน  
และนํานักกีฬาเข้าแข่งขันระดับภาคและระดับประเทศ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็น
ตามโครงการกําหนด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
1.3. โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 50,000            บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จําเป็น
ตามโครงการกําหนด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาลในสํานักการศึกษา จํานวน 2 คน

หมวดค่าใช้สอย
งบดําเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  เงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวและ
1.1. เงินเดือนพนักงาน
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)
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1.4. โครงการฝึกอบรมและแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชน-ประชาชน 200,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทักษะกีฬาขั้นพ้ืนฐานและแข่งขันกีฬาเยาวชน–ประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬาและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็น
ตามโครงการกําหนด  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
1.5 โครงการแข่งขันเดิน-ว่ิงเพ่ือสุขภาพ "เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุมินิมาราธอน" 60,000            บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามโครงการกําหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.6. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลโกล์หนู 60,000            บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลโกล์หนู สําหรับเยาวชนและประชาชน
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
1.7. โครงการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์สมานฉันท์ปรองดอง 150,000          บาท
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพและเช่ือมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและองค์กรสําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการแข่งขันกีฬาเทศบาล และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
1.8. โครงการส่งเสริมสุขภาพเต้นแอโรบิคสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ 50,000            บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รวม 1,146,900       บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) รวม 196,900         บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รวม 15,000           บาท
1. ค่าซื้อเคร่ืองเสียงประจําสนามกีฬากลาง 15,000            บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อเคร่ืองเสียงประจําสนามกีฬากลาง จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 15,000 บาท
มีตู้ลําโพงอเนกประสงค์ กําลังขยายเสียง 200 วัตต์ มีไมล์ลอยมือถือ 2 ตัว รองรับ USB
สามารถชาร์ตไฟฟ้าในตัวใช้งานได้ 3 - 4 ช่ัวโมง จํานวน 1 คู่ สําหรับจัดสรรให้สนามกีฬา
กลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ ตามราคาท้องถิ่นกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา รวม 181,900         บาท
1. ค่าเคร่ืองซื้อเคร่ืองออกกําลังกายในร่ม 181,900          บาท
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อจักรยานป่ัน 5 ชุดๆละ 20,000 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท
สามารถปรับความหนักได้ 8 ระดับ หน้าจอ LCD วัดชีพจรแบบ Hand pulse 
สามารถรับรองนํ้าหนักผู้เล่นได้ 110 กิโลกรัม ขนาดของเคร่ือง60 x 120 x 148 Cm. 
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สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก โดยมีล้ออยู่ได้หน้า สําหรับจัดสรรให้สนามกีฬากลาง
จังหวัดกาฬสินธ์ุ ตามราคาท้องถิ่นกําหนด  ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อเบาะชิตอัพ 2 ตัวๆละ 20,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท
สามารถปรับระดับได้ 12 ใช้บริการกล้ามเน้ือหน้าท้องและกล้ามเน้ือส่วนหลัง 
โครงสร้างทําจากเหล็กกล้าแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน เบาะหุ้มด้วยหนังสีดํา
ด้านในกรุด้วยฟองน้ําเน้ือแน่นแข็ง สามารถรับนํ้าหนักได้มากถึง 120 กิโลกรัม 
ระดับ  46 x 160 x 113 Cm. สําหรับจัดสรรให้สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
ตามราคาท้องถิ่นกําหนด  ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อชุดป่ันลู่เดินก่ึงสเต็ป 2 ตัวๆละ 18,000 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท
มีหน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ แสดงข้อมูล ความเร็ว เวลา ระยะทาง แคลอร่ีและชีพจร โครงสร้างเป็น
เหล็ก ทนทานและที่พักขนาดใหญ่ ปรับความเหนืดของแม่เหล็กได้ 8 ระดับ เคลื่อนด้วยระบบ
สายพานทนแรงเสียดทานได้ดี วัดอัตราการเต้นหัวใจด้วยระบบ Hand Pulse สามารถรองรับ
นํ้าหนักได้สูงสุด 110 กิโลกรัม กว้าง*ยาว*สูง 63*120*150 เซนติเมตร มีล้อสะดวก และง่ายเวลา
เคลื่อนย้าย สําหรับจัดสรรให้สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ ตามราคาท้องถิ่นกําหนด  
ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อเบาะยิม 1 ใบ เป็นเงิน 5,900 บาท หนา 2 น้ิว ขนาด 1.2 x 2 เมตร 
สําหรับจัดสรรให้สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ ตามราคาท้องถิ่นกําหนด  
ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 950,000         บาท
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบํารุงรักษาสนามกีฬา 950,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมบํารุงรักษาภายในสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่  5  มิถุนายน  2558) และด่วนที่สุด ที่ มท 0898.2/ว4072
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
(ข้อ 4. จะดําเนินการเม่ือได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมฯ)
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งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (สํานักการศึกษา) รวม 1,630,000       บาท
รวม 1,630,000       บาท
รวม 1,630,000       บาท

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รวม 1,630,000       บาท
1.1. โครงการส่งเสริมฟ้ืนฟูประเพณีวัฒนธรรมไทย 1,510,000       บาท
 - ประเพณีวันปีใหม่ 30,000            บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นตาม
โครงการกําหนด
 - ประเพณีวันสงกรานต์ 400,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนชุมชนตกแต่งรถ ค่าโล่รางวัล ค่าจ้างเหมาตกแต่งองค์ประกอบ
ค่าแต่งตัวผู้เข้าร่วมขบวนแห่  ค่ารางวัล  ค่าพิธีทางศาสนา และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็น
ตามโครงการกําหนด
 - งานบวงสรวงหอเจ้าบ้าน ปู่แฮ ปู่หาญ และศาลหลักเมือง 50,000            บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าพิธีทางศาสนา และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด
 - งานประเพณีแห่เทียน 350,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตกแต่งรถแห่เทียนเข้าพรรษา ค่าจ้างเหมาตกแต่งองค์ประกอบ ค่าชุดแสดง
นําขบวนแห่ของชาวคุ้มวัดต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด
 - งานบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร 150,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าพิธีทางศาสนา และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด
 - งานประเพณีวันลอยกระทง 350,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนชุมชน  เงินรางวัล  และของรางวัลการประกวด ประเภทต่าง ๆ
และโล่ต่าง ๆ ค่าสายสะพาย ค่าจัดทํากระทง  ค่ามหรสพ หรือการแสดงต่าง ๆ 
สมโภชในงาน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด
 - งานประเพณีบุญซําฮะ 180,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าพิธีทางศาสนา และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นตามที่โครงการกําหนด
1.2. โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช" 100,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัด โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ภูมิพลอดุลยเดช" และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามท่ีโครงการกําหนด
1.3 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 20,000            บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด

5,800,060       บาท

งบดําเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

รวมแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

หมวดค่าใช้สอย (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)
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งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (สํานักการช่าง) รวม 2,637,410     บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างช่ัวคราว) รวม 1,759,560     บาท

รวม 1,759,560     บาท
1,309,560      บาท

180,000        บาท

ผู้อํานวยการส่วนโยธา จํานวน 1 คน และผู้อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง ฯ
จํานวน 1 คน

270,000        บาท

หัวหน้าฝ่ายที่มีสิทธ์ิได้รับ จํานวน 8 คน

รวม 785,000        บาท
รวม 125,000        บาท

50,000          บาท

2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 75,000          บาท

รวม 340,000        บาท
รวม 300,000        บาท

1.1. ค่าถ่ายเอกสาร 100,000        บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารสําหรับสํานักการช่าง

200,000        บาท

สํานักการช่าง

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการสํานักการช่าง  ผู้อํานวยการส่วนและ

1.2. ค่าจ้างเหมาบริการ
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหน่ึงหรือจ้างจัดทําสิ่งของต่าง ๆ ของ

โดยมีสิทธิเบิกตามระเบียบ ฯ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจําในสํานักการช่าง

1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งของผู้อํานวยการสํานักการช่าง จํานวน 1 คน

งบดําเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

1.3. เงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร

หมวดค่าตอบแทน (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

ปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาลในสํานักการช่าง  จํานวน 3 คน

1. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา) (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)
1.1. เงินเดือนพนักงาน
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี เงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวและเงิน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หมวดค่าใช้สอย (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ

1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติการนอกเวลาราชการ สําหรับสํานักการช่าง
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2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รวม 40,000         บาท
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 40,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรตามคําสั่งของทางราชการ

ค่าวัสดุ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) รวม 320,000        บาท
1. วัสดุสํานักงาน 150,000        บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเคร่ืองเขียน แบบพิมพ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ สําหรับใช้ในสํานักการช่าง
2. วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ เก่ียวกับงานบ้านงานครัว ในสํานักการช่าง
3. วัสดุคอมพิวเตอร์ 120,000        บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สําหรับใช้กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในสํานักการช่าง

งบลงทุน รวม 92,850         บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) รวม 92,850         บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน รวม 71,850         บาท
1. ค่าซื้อเก้าอ้ีล้อหมุนแบบมีพนักพิง 11,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอ้ีล้อหมุนแบบมีพนักพิง จํานวน  5  ตัวๆ ละ 2,200 บาท
เป็นเงิน 11,000  บาท  สําหรับใช้ในฝ่ายบริหารท่ัวไป สํานักการช่าง
ตามราคาท้องถิ่นกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
2. ค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน 2 บาน 9,600            บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน 2 บาน จํานวน 2 ตู้ๆ ละ 4,800 บาท
เป็นเงิน 9,600 บาท สําหรับใช้ในฝ่ายบริหารท่ัวไป สํานักการช่าง 
ตามราคาท้องถิ่นกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
3. ค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 3 ลิ้นชัก 12,600          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 3 ลิ้นชัก จํานวน 3 ตู้ๆ ละ 4,200 บาท
เป็นเงิน 12,600  บาท  สําหรับใช้ในฝ่ายบริหารท่ัวไป สํานักการช่าง 
ตามราคาท้องถิ่นกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
4. ค่าซื้อตู้เก็บแฟ้ม 19,200          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง จํานวน 4 ตัวๆละ 4,800 บาท เป็นเงิน 19,200 บาท
สําหรับใช้ในสํานักการช่าง ตามราคาท้องถิ่นกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
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5. ค่าซื้อช้ันไม้เก็บเอกสาร ขนาด 4 ช้ัน 3,750            บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อช้ันไม้เก็บเอกสาร ขนาด 4 ช้ัน จํานวน 3 ตู้ๆ ละ 1,250 บาท
เป็นเงิน  3,750 บาท  สําหรับใช้ในฝ่ายบริหารท่ัวไป สํานักการช่าง 
ตามราคาท้องถิ่นกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
6. ค่าซื้อชุดโซฟารับแขก 15,700          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อชุดโซฟารับแขก จํานวน 1 ชุดๆละ 15,700 บาท
เป็นเงิน 15,700 บาท ใช้สําหรับงานจัดสถานที่ สํานักการช่าง
ตามราคาท้องถิ่นกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 21,000         บาท
1. ค่าซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับงานประมวลผล 21,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 
21,000 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท สําหรับใช้ในงานจัดสถานที่ สํานักการช่าง
ตามราคากลางและลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังน้ี
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จํานวน 1 หน่วย 
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz
 - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 1 หน่วย
 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 น้ิว
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
 - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (A742, g, n) และ Bluetooth
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งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน สํานักการช่าง) รวม 20,425,840   บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างช่ัวคราว) รวม 598,440        บาท

รวม 598,440        บาท
369,240        บาท

1.2.  เงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา 229,200        บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราว สําหรับสํานักการช่าง
จํานวน 1 คน

รวม 46,400         บาท
รวม 36,400         บาท

1. ค่าเช่าบ้าน 26,400          บาท

2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจําในสํานักการช่าง

รวม 10,000         บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รวม 10,000         บาท
1.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 10,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรตามคําสั่งของทางราชการ

งบลงทุน (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) รวม 19,781,000   บาท
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 19,781,000   บาท
1. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยตาเคน ชุมชนดงปอ 181,000        บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยตาเคน ชุมชนดงปอ หนา 0.15  เมตร   
กว้าง 3.00  เมตร ยาว 110.00 เมตร  พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 330.00 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยหน้าบ้านประธานชุมชน ชุมชนซอยนํ้าทิพย์ 338,000        บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยหน้าบ้านประธานชุมชน ชุมชนซอยนํ้าทิพย์
กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 144.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

ปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาลในสํานักการช่าง จํานวน 1 คน

หมวดค่าตอบแทน (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล สํานักการช่าง ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
ตามระเบียบ ฯ

งบดําเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

1. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา) (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)
1.1. เงินเดือนพนักงาน
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี เงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวและเงิน

หมวดค่าใช้สอย (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)
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3. โครงการก่อสร้างระบบระบายนํ้าถนนรอบวัดดงปอ ชุมชนดงปอ 1,743,000      บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายนํ้าถนนรอบวัดดงปอ ชุมชนดงปอ ท่อระบายนํ้า ค.ส.ล.  
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก และรางวี ค.ส.ล. ความยาวรวม  465.00 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยดอกไม้  ชุมชนซอยนํ้าทิพย์ 455,000        บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา  ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยดอกไม้  ชุมชนซอยนํ้าทิพย์ 
กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40  เมตร ยาว 194.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
5. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหอพัก V.B. เช่ือมสนามฟุตบอลใบบุญ  ชุมชนสุขสบายใจ 473,000        บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหอพัก V.B. เช่ือมสนามฟุตบอลใบบุญ  ชุมชนสุขสบายใจ
หนา 0.15  เมตร  กว้าง 4.00  เมตร ยาว 215.00 เมตร  พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 860.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
6. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยกุดยางสามัคคี 1 ต่อจากโครงการเดิม ชุมชนกุดยางสามัคคี 228,000        บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยกุดยางสามัคคี 1 ต่อจากโครงการเดิม ชุมชนกุดยางสามัคคี
หนา 0.15 เมตร  กว้าง 5.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 415.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
7. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยตาภู ชุมชนหัวคู-หนองเรือ 643,000        บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยตาภู ชุมชนหัวคู-หนองเรือ หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 3.00 - 4.00 เมตร ยาว  328.00 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,170.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
8. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยแช่มช่ืนอุทิศ  ชุมชนหาดลําดวน 1,410,000      บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยแช่มช่ืนอุทิศ  ชุมชนหาดลําดวน
กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย  0.40 เมตร  ยาว 600.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
9. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยยลถนอม 1 ชุมชนหัวโนนโก 165,000        บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยยลถนอม 1 ชุมชนหัวโนนโก หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว75.00 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร  
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
10. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยประดิษฐ์อุทิศ ชุมชนดอนสวรรค์ 470,000        บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยประดิษฐ์อุทิศ ชุมชนดอนสวรรค์
กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร  ยาว 200.00  เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
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11. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยอนรรฆนาค 13 จากสะพานถึงหน้า 615,000        บาท
โรงฆ่าสัตว์ ชุมชนคุ้มห้วย
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยอนรรฆนาค 13 จากสะพานถึงหน้า
โรงฆ่าสัตว์ ชุมชนคุ้มห้วย  กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย  0.40  เมตร  ความยาว 262.00  เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
12. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยอนรรฆนาค 40 ต่อจากโครงการเดิม ชุมชนกุดยางสามัคคี 206,000        บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยอนรรฆนาค 40 ต่อจากโครงการเดิม ชุมชนกุดยางสามัคคี
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 375.00 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
13. โครงการก่อสร้างระบบระบายนํ้าซอยเฟ่ืองฟ้า 5 ถึงแยกหมู่บ้านชุมชนหนองไผ่ 1,734,000      บาท
ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายนํ้า ซอยเฟ่ืองฟ้า 5 ถึงแยกหมู่บ้านชุมชนหนองไผ่
ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง ท่อระบายนํ้า ค.ส.ล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี 
ค.ส.ล. ความยาวรวม 462.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
14. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยเฟ่ืองฟ้า 6 ต่อจากโครงการเดิม 338,000        
ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยเฟ่ืองฟ้า 6 ต่อจากโครงการเดิม
ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร กว้าง 0.30  เมตร  ยาว 144.00 เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
15. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยข้างกําแพงวัดป่าทุ่งศรีเมืองฝั่งทิศตะวันตก 462,000        บาท
ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยข้างกําแพงวัดป่าทุ่งศรีเมืองฝั่งทิศตะวันตก
ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร กว้าง 0.30 เมตร  ยาว 197.00 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
16. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยสิงห์หลง  ชุมชนท่าสินค้า 625,000        บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยสิงห์หลง  ชุมชนท่าสินค้า
กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 266.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
17. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยสมหวัง ชุมชนริมแก่งดอนกลาง 149,000        บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยสมหวัง ชุมชนริมแก่งดอนกลาง
กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย0.40 เมตร ความยาว 62.00 เมตร พร้อมท่อลอดØ 0.40 เมตร
จํานวน 5 ท่อน  ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
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18. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านครูอํานวย ชุมชนทุ่งมน 287,000        บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านครูอํานวย ชุมชนทุ่งมน กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
19. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยประดิษฐ์ 10  ชุมชนหนองผักแว่น 87,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ้า ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยประดิษฐ์ 10  ชุมชนหนองผักแว่น
กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร  ความยาว 37.00  เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
20. โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยข้างโรงง้ิวฝั่งซ้ายมือ ชุมชนโรงง้ิว 65,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยข้างโรงง้ิวฝั่งซ้ายมือ ชุมชนโรงง้ิว กว้าง 0.80 -1.70 
เมตร ยาว 104.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 119.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
21. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยข้างศูนย์ อสม. (ต่อจากโครงการเดิม) 148,000        บาท
ชุมชนสงเปลือยกลาง
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยข้างศูนย์ อสม. (ต่อจากโครงการเดิม)
ชุมชนสงเปลือยกลาง กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 63.00  เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
22. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสมชัย ชุมชนโพธ์ิไทร 110,000        บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสมชัย ชุมชนโพธ์ิไทร กว้าง  3.00 เมตร ยาว 67.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 201.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
23. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยบ้านยายเลื่อน ถนนประดิษฐ์  ซอย 6 192,000        บาท
ชุมชนหนองผักแว่น
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยบ้านยายเลื่อน ถนนประดิษฐ์  ซอย 6
ชุมชนหนองผักแว่น กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 82.00 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
24. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหลังวัดสว่างคงคา ชุมชนวัดสว่างพัฒนา 145,000        บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหลังวัดสว่างคงคา ชุมชนวัดสว่างพัฒนา
หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 66.00 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
264.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
25. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนพิมพะนิตย์พัฒนา (ทางเข้าบ่อตกปลา) 217,000        บาท
ต่อจากโครงการเดิม ชุมชนสงเปลือยใน
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนพิมพะนิตย์พัฒนา (ทางเข้าบ่อตกปลา) 
ต่อจากโครงการเดิม ชุมชนสงเปลือยใน หนา 0.15  เมตร  กว้าง  5.00  เมตร
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ความยาว 79.00 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 395.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
26. โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนรอบหนองไชยวาน ช่วงศาลาชุมชน   ชุมชนหนองไชยวาน 118,000        บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนรอบหนองไชยวาน ช่วงศาลาชุมชน ชุมชนหนองไชยวาน
หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 215.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
27. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยวิโรจน์รัตน์ 4  ชุมชนสุขสบายใจ 143,000        บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยวิโรจน์รัตน์ 4  ชุมชนสุขสบายใจ หนา 0.15 เมตร  
กว้าง 4.00  เมตร  ความยาว 65.00  เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 260.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
28. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนสนามบินตรงข้ามวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธ์ุ   489,000        บาท
(ต่อจากโครงการเดิม)   ชุมชนสงเปลือยนอก
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนสนามบินตรงข้ามวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธ์ุ 
(ต่อจากโครงการเดิม)   ชุมชนสงเปลือยนอก หนา 0.15 เมตร  กว้าง 3.00-4.00  เมตร
ความยาว 256.00  เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 884.00 ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
29. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยประดิษฐ์ 9  ชุมชนหนองผักแว่น 300,000        บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยประดิษฐ์ 9  ชุมชนหนองผักแว่น
กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 128.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
30. โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. และ ระบบระบายนํ้า บริเวณถนนทางเข้าวัดประชานิยม 2,054,000      บาท
ถนนวัดประชานิยม-หัวคู  และถนนรอบวัดประชานิยม ชุมชนสุขสบายใจ
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. และ ระบบระบายนํ้าบริเวณถนนทางเข้าวัดประชานิยม 
ถนนวัดประชานิยม-หัวคู  และถนนรอบวัดประชานิยม ชุมชนสุขสบายใจ ก่อสร้างท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. 
Ø 0.60 เมตร  พร้อมบ่อพัก และรางวี ค.ส.ล. ความยาวรวม 464.00 เมตร  ก่อสร้างขยายผิวจราจร 
ค.ส.ล. กว้าง 0.70 - 1.70 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาวรวม 305.00 เมตร  พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
407.00  ตารางเมตร ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. และปรับปรุงบ่อพัก  ความยาวรวม 305.00 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
31. โครงการปรับปรุงถนนอนรรฆนาคช่วงหน้าวัดสว่างคงคาถึงแยกทางไปเรือนจํา 2,838,000      บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนอนรรฆนาคช่วงหน้าวัดสว่างคงคาถึงแยกทางไปเรือนจํา
โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร  กว้าง 9.00-15.00 เมตร
ยาว 585.00 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  7,000.00  ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
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32. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และสะพานข้ามคลองซอยคําพาอุทิศ  ชุมชนเกษตรสมบูรณ์ 470,000        บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และสะพานข้ามคลองซอยคําพาอุทิศ  ชุมชนเกษตรสมบูรณ์
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า
88.00 ตารางเมตร และก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 6.00 เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
33. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยหําชัย ชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง 1,008,000      บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยหําชัย ชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง
กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 429.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
34. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนพิมพะนิตย์ ฝั่งขวามือ  ชุมชนสงเปลือยใน 265,000        บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนพิมพะนิตย์ ฝั่งขวามือ  ชุมชนสงเปลือยใน
หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 - 4.00 เมตร ความยาว 140.00 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
465.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
35. โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนประชาสามัคคี ชุมชนดอนกลอย 490,000        บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงทางเท้าถนนประชาสามัคคี ชุมชนดอนกลอย ทางเท้า ค.ส.ล. 
กว้าง 2.00-3.50 เมตร ยาว 430.00 เมตร หนา 0.07 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,100  
ตารางเมตร  พร้อมปรับปรุงบ่อพัก ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
36. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยูซอยข้างบ้านประธานชุมชน ชุมชนสงเปลือยใน 120,000        บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยูซอยข้างบ้านประธานชุมชน ชุมชนสงเปลือยใน
กว้าง 0.30 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 36.00 เมตร และท่อระบายนํ้า Ø 0.60 เมตร  
ยาว 17.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

23,063,250   บาทรวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวม
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย งบกลาง บริหารงานทั่วไปกษาความสงบภายใ การศึกษา สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ เคหะ ฯ สร้างความเข้มแข็ง ศาสนา วัฒนธรรม ฯ อุตสาหกรรมฯ
งบกลาง งบกลาง  - ค่าชําระหนี้เงินต้น 9,608,400     9,608,400      

 - ค่าชําระหนี้ดอกเบี้ย 1,858,200     1,858,200      
 - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 2,483,520     2,483,520      
 - รายจ่ายตามข้อผูกพัน 31,951,043   31,951,043    
 - เงินสํารองจ่าย 1,100,977     1,100,977      

บําเหน็จ  - เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ 3,761,850     3,761,850      
บํานาญ ข้าราชการท้องถิ่น

 - เงินช่วยเหลือค่าครองชีพข้าราชการบํานาญ 801,400        801,400        
พนักงานเทศบาลสามัญ
 - เงินช่วยเหลือพิเศษของราชการส่วนท้องถิ่น 100,000        100,000        
ผู้รับบํานาญและซึ่งถึงแก่ความตาย
 - เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 522,000        522,000        
 - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ 66,000         66,000          

งบ เงินเดือน  - เงินเดือนนายก/รองนายก 1,429,920     1,429,920      
บุคลาการ  (ฝ่ายการ  - เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก ฯ 351,000        351,000        

เมือง)  - เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 351,000        351,000        
 - เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกฯ 459,000        459,000        
 - เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล 3,563,720     3,563,720      

ตารางสรุปเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2560
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แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวม
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย งบกลาง บริหารงานทั่วไปกษาความสงบภายใ การศึกษา สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ เคหะ ฯ สร้างความเข้มแข็ง ศาสนา วัฒนธรรม ฯ อุตสาหกรรมฯ

เงินเดือน  - เงินเดือนพนักงาน 19,032,360    4,577,160        52,213,212     5,688,960     4,732,200    3,269,880      596,760        1,678,800     91,789,332    
(ฝ่ายประจํา)  - เงินค่าตอบแทนรายเดือน 688,800        67,200            268,800         448,800       -        -             67,200          180,000        1,720,800      

 - เงินประจําตําแหน่งวิชาชีพ 121,200        121,200        
 - ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ พตส. 66,000         66,000          
 - เงินประจําตําแหน่ง 922,800        36,000            340,800         466,800       139,200        270,000        2,175,600      
 - เงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล 5,486,400      5,486,400      
 - ค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานครูเทศบาล 4,689,000      4,689,000      
 - เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ 10,440            10,440          
 - เงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา 2,346,600     1,220,880        1,271,618      3,913,920    192,360        229,200        9,174,578      
 - เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 5,282,160     4,250,880        5,309,760      3,976,560     23,247,120   480,000        1,094,400     43,640,880    

งบ ค่าตอบแทน  - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น 40,000          30,000            124,700         30,000         224,700        
ดําเนินการ ประโยชน์แก่ อปท.

 - ค่าเบี้ยประชุม 30,000          30,000          
 -ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 350,000        60,000            5,000            20,000         50,000        40,000          50,000         575,000        
 - ค่าเช่าบ้าน 174,000        48,000            84,000          26,400         332,400        
 - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 372,980        95,000            30,000           60,000         50,000        60,000          85,000         752,980        
 - เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล -              -               
 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง 5,000             5,000           
 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 5,000           5,000           
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แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวม
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย งบกลาง บริหารงานทั่วไปกษาความสงบภายใ การศึกษา สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ เคหะ ฯ สร้างความเข้มแข็ง ศาสนา วัฒนธรรม ฯ อุตสาหกรรมฯ

ค่าใช้สอย  - รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ 3,455,000     1,285,000        1,746,000      273,900       1,710,000    400,000        300,000        9,169,900      
 - รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 450,000        450,000        
 - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 5,244,000     1,712,800        26,286,747     653,000       3,658,000    1,865,000      2,812,000     50,000         42,281,547    
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
 - ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 570,000        200,000          56,000           20,000         2,150,000    30,000          3,026,000      

ค่าวัสดุ  - วัสดุสํานักงาน 620,000        40,000            150,000         40,000         40,000          150,000        1,040,000      
 - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 130,000        30,000            50,000           10,000         1,008,000    1,228,000      
 - วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000          10,000            50,000           20,000         400,000       5,000            50,000         575,000        
 - วัสดุก่อสร้าง 30,000          50,000            100,000         4,800,000    4,980,000      
 - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 145,000        150,000          10,000           840,000       10,000          1,155,000      
 - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 90,000          5,000            5,000           100,000       5,000            205,000        
 - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 8,030,000     50,000           1,240,000    2,000            9,322,000      
 - วัสดุคอมพิวเตอร์ 480,000        50,000            100,000         40,000         20,000          120,000        810,000        
 - วัสดุการเกษตร 50,000          50,000           310,000       410,000        
 - วัสดุเครื่องแต่งกาย 30,000            50,000           110,000       190,000        
 - วัสดุเครื่องดับเพลิง 200,000          200,000        
 - วัสดุการศึกษา 10,000           10,000          
 - วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 300,000       170,000       470,000        
 - วัสดุกีฬา 50,000           50,000          
 - วัสดุสํารวจ 10,000        10,000          
 - วัสดุอื่น 11,290,251     12,000        11,302,251    
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แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวม
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย งบกลาง บริหารงานทั่วไปกษาความสงบภายใ การศึกษา สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ เคหะ ฯ สร้างความเข้มแข็ง ศาสนา วัฒนธรรม ฯ อุตสาหกรรมฯ

ค่าสาธารณูป- - ค่าไฟฟ้า -              832,000         500,000       1,500,000    2,832,000      
โภค  - ค่าน้ําประปา 100,000        150,000          755,200         1,200,000     100,000       2,305,200      

 - ค่าบริการโทรศัพท์ 100,000        20,000            25,000           145,000        
 - ค่าบริการไปรษณีย์ 400,000        400,000        
 - ค่าบริการโทรคมนาคม 430,000        430,000        

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  - ครุภัณฑ์สํานักงาน 467,350        55,600           9,600           25,000        19,200          71,850         648,600        
 - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 70,000            70,000          
 - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 49,900          200,000          10,000          259,900        
 - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 64,150          50,000            15,000         129,150        
 - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 30,000            100,000       130,000        
 - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 22,000           38,000        60,000          
 - ครุภัณฑ์โรงงาน 4,500,000     25,500        4,525,500      
 - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 157,300        32,000           21,000         32,000          21,000         263,300        
 - ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง 163,000       163,000        
 - ครุภัณฑ์การเกษตร 37,000          125,000       162,000        
 - ครุภัณฑ์กีฬา 181,900        181,900        
 - ครุภัณฑ์ดนตรี -               
 - ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 510,000          510,000        
 - ครุภัณฑ์อื่น ๆ -               
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แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวม
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย งบกลาง บริหารงานทั่วไปรักษาความสงบภายใน การศึกษา สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ เคหะ ฯ สร้างความเข้มแข็ง ศาสนา วัฒนธรรม ฯ อุตสาหกรรมฯ

ค่าที่ดินและ  - โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย -               
สิ่งก่อสร้าง  - อาคารต่าง ๆ -               

 - โครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 300,000        400,000          4,260,000      2,500,000    950,000        8,410,000      
 - ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 19,781,000   19,781,000    
 - ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน ฯ -               

เงิน เงินอุดหนุน  - เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -               
อุดหนุน  - เงินอุดหนุนส่วนราชการ 15,556,000     1,000,000    16,556,000    

 - เงินอุดหนุนเอกชน 300,000       230,000        530,000        
 - เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 200,000        -                 -               220,000  150,000        570,000        

รายจ่ายอืน่รายจ่ายอื่น 51,000          51,000          
52,253,390    57,211,240   15,588,360     131,331,088    18,649,620    220,000   54,087,740     7,000,840     5,800,060    23,063,250  365,205,588    

365,205,588    รวมทั้งสิ้น
รวมแผนงาน
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 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 
 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ของ 
 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
 

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 

 



รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

รับจริง ประมาณการ ประมาณการ
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

หมวดรายได้
ประเภทดอกเบ้ียรับจํานํา 7,695,286.75 7,800,000.00     9,000,000.00     
ประเภทดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 77.78 1,000.00           1,000.00           
ประเภทกําไรในการจําหน่ายทรัพย์หลุด 797,629.00 800,000.00        900,000.00        
ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 1,000.00           1,000.00           

8,492,993.53 8,602,000.00    9,902,000.00    
หมวดรายได้อ่ืน ๆ

เงินบําเหน็จรางวัล 20% 552,803.92 660,000.00 1,060,000.00
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30% 829,205.88 990,000.00 1,590,000.00
เงินสมทบทุนดําเนินการ 50% 1,382,009.80 1,650,000.00 2,650,000.00

2,764,019.60 3,300,000.00 5,300,000.00
11,257,013.13 11,902,000.00 15,202,000.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

จ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

งบกลาง
รายจ่ายงบกลาง 2,529,595.07 3,597,014.00 4,786,428.00
รายจ่ายประจํา 2,165,894.24 2,977,200.00 3,101,160.00
รายจ่ายอ่ืน 3,242,064.70 3,340,900.00 6,095,240.00
รายจ่ายเพ่ือการลงทุน 37,000.00 6,500.00 65,000.00

7,974,554.01 9,921,614.00 14,047,828.00

รายจ่ายจริง

รวมรายจ่าย

คําแถลง
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

คําแถลง
ประกอบงบประมาณรายรับประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายรับจริง

รวมหมวดรายได้

รวมหมวดรายได้อ่ืน ๆ
รวมทุกหมวด
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ประมาณการรายรับทั้งสิ้น  15,202,000   บาท  แยกเป็น

ประเภทรายรับในหมวดรายได้ รวม 9,902,000 บาท
1. ประเภทดอกเบ้ียรับจํานํา 9,000,000 บาท
โดยคํานวณจากเงินทุนหมุนเวียนเป็นเกณฑ์
2. ประเภทดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 1,000 บาท
โดยคํานวณจากอัตราดอกเบ้ียในปัจจุบันเป็นเกณฑ์
3. ประเภทกําไรในการจําหน่ายทรัพย์หลุด 900,000 บาท
โดยคํานวณจากเงินทุนหมุนเวียนเป็นเกณฑ์
4. ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด 1,000 บาท
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอ่ืน ๆ

ประเภทรายรับในหมวดรายได้อ่ืน ๆ รวม 5,300,000 บาท
1. เงินบําเหน็จรางวัล 20% ของกําไรสุทธิ 1,060,000 บาท
2. เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30% ของกําไรสุทธิ 1,590,000 บาท
3. เงินสมทบทุนดําเนินการ 50% ของกําไรสุทธิ 2,650,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายรับเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาล

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 14,047,828   บาท  แยกเป็น

แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง
หมวดรายจ่ายงบกลาง รวม 4,786,428 บาท
1. ประเภทค่าชําระดอกเบ้ียเงินกู้ รวม 4,560,000 บาท
1.1 ค่าชําระดอกเบ้ียเงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคาร  4,560,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าดอกเบ้ียเงินกู้เบิกเกินบัญชี   ตามหนังสือสัญญาเงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคารกรุงไทย  สาขากาฬสินธ์ุ  ลงวันที่  27 กันยายน  2553 ต้นเงินกู้จํานวนเงิน
10,000,000 บาท ตามหนังสือสัญญาเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขากาฬสินธ์ุ
ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ต้นเงินกู้จํานวนเงิน 6,000,000 บาท และตามหนังสือ
สัญญาเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารออมสิน สาขาถีนานนท์ ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2555
บันทึกแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ต้นเงินกู้จํานวนเงิน   
20,000,000 บาท และบันทึกแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 2 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2559 
ต้นเงินกู้จํานวนเงิน 20,000,000 บาท รวมเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารออมสิน 
ต้นเงินกู้จํานวนเงิน 60,000,000 บาท  รวมเป็นเงินกู้ทั้งสิ้น 76,000,000 บาท 
เพ่ือชําระค่าดอกเบ้ียเงินกู้เดือนละ 380,000 บาท
2. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน รวม 176,428 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล
ในอัตราร้อยละ 2  ของรายได้ในปีที่ล่วงมา  (รายได้ของปีที่ล่วงมา (ปี 58)  เท่ากับ 
8,821,423.53 บาท) ตามหนังสือที่ มท 0801.5/ว1340 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559

3. ประเภทเงินสํารองจ่าย รวม 50,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน หรือจําเป็นต้องดําเนินการ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาล

ประจําปงีบประมาณ  พ.ศ.  2560
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการสถานธนานุบาล
งบบุคลากร รวม 1,473,160 บาท
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา รวม 1,473,160 บาท
1. ประเภทเงินเดือนและค่าจ้างประจํา 1,373,160 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างประจําของพนักงานสถานธนานุบาลตามอัตรากําลัง 6 อัตรา
ต้ังจ่ายจากรายได้ (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)
2. ประเภทเงินเพ่ิมเงินประจําตําแหน่ง 100,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเพ่ิมเงินประจําตําแหน่งให้กับผู้จัดการสถานธนานุบาล 
และผู้ช่วยผู้จัดการ ต้ังจ่ายจากรายได้ (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)

งบดําเนินงาน  (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค) รวม 1,628,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน  รวม 1,193,000 บาท
1. ประเภทค่าเช่าบ้าน 53,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานสถานธนานุบาลท่ีโอน (ย้าย) มาจากที่อ่ืน
และมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ จํานวน 2 ราย ต้ังจ่ายจากรายได้     
(ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)
2. ประเภทเงินช่วยเหลือบุตร 1,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือบุตรของพนักงานสถานธนานุบาลท่ีมีสิทธิเบิกเงินช่วย
เหลือบุตร ต้ังจ่ายจากรายได้ (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)
3. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 120,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานสถานธนานุบาลท่ีมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร จํานวน 7 ราย ต้ังจ่ายจากรายได้ (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)
4. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนานุบาลและครอบครัวตาม
ระเบียบฯ ต้ังจ่ายจากรายได้ (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)
5. ประเภทค่าอาหาร 160,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารประจําวันทําการ ให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ในอัตรา
วันละ 100 บาท จํานวน 6 ราย ต้ังจ่ายจากรายได้ (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)

206



6. ประเภทค่าตอบแทนในการจําหน่ายทรัพย์หลุด 20,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในวันจําหน่ายทรัพย์หลุด ในอัตราคนละ 200 บาท
จํานวน 8 ราย ต้ังจ่ายจากรายได้ (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)
7. ประเภทค่าเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ 80,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจการสถานธนานุบาลหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้ตรวจการสถานธนานุบาล ในอัตราเดือนละ 3,000 บาท และเป็นค่าตอบแทน
ให้กับพนักงานสถานธนานุบาลในการตรวจทรัพย์รับจํานําของสถานธนานุบาล 
ต้ังจ่ายจากรายได้ (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)
8. ประเภทค่าพาหนะเหมาจ่าย 48,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่นายกเทศมนตรีหรือผู้ปฎิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรี
ในอัตราเดือนละ 4,000 บาท ต้ังจ่ายจากรายได้ (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)
9. ประเภทค่าเงินสมทบเงินสะสม 150,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินสมทบ ให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล 10% ของเงินค่าจ้าง
ประจํา จํานวน 6 ราย ต้ังจ่ายจากรายได้ (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)
10. ประเภทเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานสถานธนานุบาล 61,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงาน จํานวน 2 ราย  
ต้ังจ่ายจากรายได้ (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)

หมวดค่าใช้สอย รวม 254,000 บาท
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ รวม 64,000 บาท
1.1 ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 1,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต้ังโรงรับจํานําของสถานธนานุบาล 
ต้ังจ่ายจากรายได้ (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)
1.2 ค่าเบ้ียประกันภัย 20,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียประกันภัยสถานธนานุบาล ต้ังจ่ายจากรายได้ 
(ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)
1.3 ค่าสอบบัญชี 10,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าสอบบัญชีให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินและรับรองงบการเงิน
ของสถานธนานุบาล โดยกําหนดตามช้ันของแต่ละสถานธนานุบาล ต้ังจ่ายจาก
รายได้ (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)
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1.4 ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน 20,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินของสถานธนานุบาล ต้ังจ่ายจากรายได้
(ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)
1.5 ค่ารับวารสาร 3,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวารสารองค์กรปกครองท้องถิ่น ค่าหนังสือพิมพ์ฯ ต้ังจ่ายจาก
รายได้ (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)
1.6 ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ 5,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมวันสถาปนาสถานธนานุบาล
วันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี ต้ังจ่ายจากรายได้ (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)
1.7  ค่าจ้างเหมาบริการ 5,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหน่ึงหรือจ้างจัดทําสิ่งของต่าง ๆ 
ของสถานธนานุบาล  ต้ังจ่ายจากรายได้ (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)
2. ประเภทรายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน รวม 130,000 บาท
2.1 ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ 30,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ของสํานักงาน เช่น เคร่ืองปรับ
อากาศ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ ใช้ในการปรับปรุงและรักษาโปรแกรม
ที่มีเครือข่ายเช่ือมโยงกับสํานักงาน จ.ส.ท. ต้ังจ่ายจากรายได้ (ปรากฎในแผนงาน
การพาณิชย์)
2.2 ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 100,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมตัวอาคารสถานธนานุบาล ต้ังจ่าย
จากรายได้ (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)
3. ประเภทรายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ รวม 10,000 บาท
3.1 ค่ารับรอง 10,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร นํ้าด่ืม และเคร่ืองด่ืมรับรองผู้ตรวจการสถานธนานุบาล
พนักงานสถานธนานุบาลและประชาชนที่มาใช้บริการ ต้ังจ่ายจากรายได้ 
(ปรากฎแผนงานการพาณิชย์)
4. ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ รวม 50,000 บาท
4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 50,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พัก ให้พนักงานสถานธนานุบาล
ต้ังจ่ายจากรายได้ (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)
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หมวดค่าวัสดุ รวม 92,000 บาท
1. ประเภทวัสดุสํานักงาน 50,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ และเครื่องใช้สํานักงาน เช่น กระดาษ
ปากกา ค่าถ่ายเอกสารและอ่ืน ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ต้ังจ่ายจากรายได้
(ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)
2. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า และอื่น ๆ 
ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)
3. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว 5,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถูกพ้ืน นํ้ายาดับกลิ่น
และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ต้ังจ่ายจากรายได้ (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)
4. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ผงหมึกเคร่ืองพิมพ์ 
และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ต้ังจ่ายจากรายได้ (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)
5. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน และอื่น ๆ
ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ต้ังจ่ายจากรายได้ (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)
6. ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 10,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันเบนซิล และอื่น ๆ ที่เข้าประเภท 
รายจ่ายนี้ ต้ังจ่ายจากรายได้ (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)

หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 89,000 บาท
1. ประเภทค่าไฟฟ้า 70,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล ต้ังจ่ายจากรายได้ (ปรากฎในแผนงาน
การพาณิชย์)
2. ประเภทค่านํ้าประปา 5,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่านํ้าประปาของสถานธนานุบาล ต้ังจ่ายจากรายได้ (ปรากฎในแผน
งานการพาณิชย์)
3. ประเภทค่าโทรศัพท์ 12,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล ต้ังจ่ายจากรายได้ (ปรากฎในแผน
งานการพาณิชย์)
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4. ประเภทค่าไปรษณีย์ โทรเลข ธนาณัติ 2,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ โทรเลข ธนาณัติ ของสถานธนานุบาล
ต้ังจ่ายจากราได้ (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)

งบรายจ่ายอ่ืน รวม 6,095,240 บาท
หมวดรายจ่ายอ่ืน ๆ รวม 6,095,240 บาท
1. ประเภทค่าใช้จ่ายฝ่ายอํานวยการ รวม 51,100 บาท
เพ่ือจ่ายให้สํานักงาน จ.ส.ท. ที่กําหนดในแต่ละปี ตามหนังสือที่  มท 0801.5/ว1337  
ลงวันที่ 13  มิถุนายน  2559 ต้ังจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)   
2. ประเภทจ่ายจากกําไรสุทธิ รวม 5,300,000 บาท
เพ่ือจ่ายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานธนานุบาล และเป็นเงินรางวัล
ประจําปีของพนักงานสถานธนานุบาล ต้ังจ่ายจากรายได้ (ปรากฎในแผนงาน
การพาณิชย์)
2.1 เงินบําเหน็จรางวัล 20% 1,060,000 บาท
เพ่ือจ่ายให้แก่สํานักงาน จ.ส.ท. พนักงานจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงาน
สถานธนานุบาล ต้ังจ่ายจากรายได้ (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)
2.2 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30% 1,590,000 บาท
เพ่ือจ่ายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้ังจ่ายจากรายได้ (ปรากฎในแผนงาน
การพาณิชย์)
2.3 เงินสมทบทุนดําเนินการ 50% 2,650,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล ต้ังจ่ายจากรายได้
(ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)

3. ประเภทเงินยืมทุนดําเนินการ รวม 744,140 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าส่งใช้เงินยืมทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล ที่ได้ยืมจัดสรร
กําไรในปีงบประมาณ 59 ต้ังจ่ายจากรายได้ (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์) 
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งบลงทุน  (ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รวม 65,000 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 65,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน รวม 3,000 บาท
1.  ค่าซื้อเก้าอ้ี 3,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอ้ี ปรับความสูงของที่น่ังได้ ขนาด กว้าง 60 ซม. สูง 90 ซม. 
ยาว 55 ซม. จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท 
สําหรับใช้ในสถานธนานุบาล ตามราคาท้องถิ่นกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 62,000 บาท
1. ค่าซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมค่าติดต้ัง 42,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เคร่ือง พร้อมค่าติดต้ังคอมพิวเตอร์  
ย้ายโปรแกรมระบบงานสถานธนานุบาล เป็นเงิน 42,000 บาท สําหรับใช้ใน 
การรับจํานํา - ไถ่ถอน ระบบหน้าร้านของพนักงานเขียนต๋ัว ตามราคาท้องถิ่นกําหนด   
ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
2. ค่าซื้อเคร่ืองอ่านลายน้ิวมือแบบความเร็วสูง 20,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อเคร่ืองอ่านลายน้ิวมือแบบความเร็วสูง จํานวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 
20,000 บาท สําหรับใช้ในระบบหน้าร้านของพนักงานเขียนต๋ัว ตามราคาท้องถิ่นกําหนด 
ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
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แผนงานงบกลาง แผนงานการพาณิชย์ รวม
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
งานงบกลาง ค่าชําระดอกเบี้ยเงินกู้ ค่าชําระดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคาร 4,560,000 4,560,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน รายจ่ายตามข้อผูกพัน 176,428 176,428
เงินสํารองจ่าย เงินสํารองจ่าย 50,000 50,000

งบบุคลากร หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา ประเภทเงินเดือนและค่าจ้างประจํา 1,373,160 1,373,160
ประเภทเงินเพิ่มเงินประจําตําแหน่ง 100,000 100,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบ้าน 53,000 53,000
ประเภทเงินช่วยเหลือบุตร 1,000 1,000
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 120,000 120,000
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 500,000 500,000
ประเภทค่าอาหาร 160,000 160,000
ประเภทค่าตอบแทนในการจําหน่ายทรัพย์หลุด 20,000 20,000
ประเภทเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ 80,000 80,000
ประเภทค่าพาหนะเหมาจ่าย 48,000 48,000
ประเภทค่าสมทบเงินสะสม 150,000 150,000
ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 61,000 61,000

ค่าใช้สอย ประเภทค่าธรรมเนียมต่างๆ 1,000 1,000
ประเภทค่าเบี้ยประกันภัย 20,000 20,000
ประเภทค่าสอบบัญชี 10,000 10,000
ประเภทภาษีโรงเรือนและที่ดิน 20,000 20,000
ประเภทค่ารับวารสาร 3,000 3,000

แผนงาน
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงานงบกลาง แผนงานการพาณิชย์ รวม
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ประเภทค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ 5,000 5,000
ประเภทค่าจ้างเหมาบริการ 5,000 5,000

ประเภทค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ 30,000 30,000
ประเภทค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 100,000 100,000
ประเภทค่ารับรอง 10,000 10,000
ประเภทค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการ 50,000 50,000

ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสํานักงาน 50,000 50,000
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 5,000
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว 5,000 5,000
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 20,000
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,000 2,000
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 10,000 10,000

หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าไฟฟ้า 70,000 70,000
ประเภทค่าน้ําประปา 5,000 5,000
ประเภทค่าโทรศัพท์ 12,000 12,000
ประเภทไปรษณีย์ โทรเลข ธนาณัติ 2,000 2,000

งบรายจ่ายอื่น หมวดรายจ่ายอื่น ๆ ประเภทค่าใช้จ่ายฝ่ายอํานวยการ 51,100 51,100
ประเภทรายจ่ายกําไรสุทธิ 5,300,000 5,300,000
ประเภทเงินยืมทุนดําเนินการ 744,140 744,140

แผนงาน
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แผนงานงบกลาง แผนงานการพาณิชย์ รวม
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน 3,000 3,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 62,000 62,000
4,786,428 9,261,400 14,047,828รวมทั้งสิ้น

แผนงาน
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