
 
คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2551 
 

เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสนิธุ 

  บัดนี้   ถึงเวลาที่ผูบริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุจะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป  ตอสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุอีกครั้งหนึ่ง   เพ่ือบริหารงบประมาณรายจายใหเปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิน่  พ.ศ.  2541   
จึงขอแถลงใหทานประธานและสมาชกิทุกทานไดทราบถงึสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนว 
นโยบายการดําเนินงานในปงบประมาณ  พ.ศ. 2551  ดังตอไปนี ้

1. สถานะการคลังของเทศบาล 
เงนิรายรบั 
ในระยะหกเดือนแรกของปงบประมาณ  พ.ศ. 2550  เทศบาลมีรายไดทัว่ไปรวม 

เงินอุดหนุนทั้งสิ้น  จํานวน  61,074,557.61  บาท  ตํ่ากวาประมาณการรับ 80,253,132.39  บาท  และต่ํา
กวาปทีแ่ลวในระยะเดียวกัน  9,773,905.41 บาท 

   เงนิรายจาย 
   ในระยะหกเดือนแรกของปงบประมาณ  พ.ศ. 2550  เทศบาลใชจายเงินไป  
จํานวน  63,597,209.96 บาท  ตํ่ากวางบประมาณรายจายที่ต้ังไว  77,730,480.04   บาท  และสูงกวาปที่
แลวในระยะเวลาเดียวกัน   8,313,693.47   บาท 

   เงนิกู 
   ในปจจุบนันี้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  มีเงินกูคางชําระอยู  6  รายการ  คือ 

1.  ชําระหนี้เงินกู   ก.ส.ท.  เพื่อกอสรางอาคารบานพักพนักงานเทศบาล  ตาม 
สัญญาเลขที่   1682/56/2544  ลงวันที่  31  พฤษภาคม   2544  เปนการจายงวดที่   6 ในปงบประมาณ 
2551  โดยดอกเบี้ย 0%  ผอนชําระในอัตราปละ  299,400  บาท  เปนเวลา 10 ป   ต้ังไว  299,400  บาท 
    2.  ชําระหนี้เงินกู  ก.ส.ท.   เพื่อกอสรางอาคารปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
และบานพัก  ตามสัญญาเลขที่  1841/35/2546  ลงวันที ่ 13  มีนาคม  2546   เปนการจายงวดที่  5  แยก
เปนตนเงินที่ตองเสียดอกเบี้ย  503,635.71   บาท   ตนเงินที่ไมตองเสียดอกเบี้ย  399,821.45   บาท       
ดอกเบี้ย  97,731.66   บาท  รวมทั้งสิ้น  1,001,188.82   บาท   ต้ังไว  1,001,189   บาท  
 
 



   3.  ชําระหนี้เงินกู กสท.เพื่อชําระหนี้เงินกูกองทุนพฒันาเมืองในภูมิภาค  ตาม
สัญญาเลขที่  2270/201/2549  ลงวันที่  27  กันยายน  2549  เปนการจายงวดที่  1  ในปงบประมาณ  
2551  แยกเปนเงินตนที่ตองเสียดอกเบี้ย  1,170,536.42  บาท  เงินตนที่ไมตองเสียดอกเบี้ย  358,111.23  
บาท      ดอกเบี้ย  402,566.63  บาท  รวมเปนเงิน   1,931,214.28  บาท  ต้ังไว  1,931,215  บาท 
   4. ชําระหนี้เงินกูธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  เพ่ือซ้ือที่ดินขยายถนนเขา
สวนสาธารณะ  ตามสัญญาเลขที่   053640648/001  ลงวันที่  1 กุมภาพันธ  2548  เปนการจายงวดที่ 1-
12  ประจําปงบประมาณ  2551  เปนการจายตนเงินและดอกเบี้ยงวดละ  110,000  บาท  รวม  12  งวด  
เปนเงิน  1,320,000   บาท  ต้ังไว  1,320,000  บาท 
   5.  ชําระหนี้เงินกูธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  เพ่ือซ้ือรถขุดตีนตะขาบ ชนิด    
แขนยาว  เปนการจายงวดที ่1-12  ประจําปงบประมาณ  2551  เปนการจายตนเงินและดอกเบี้ยงวดละ  
55,000  บาท  รวม  12  งวด  เปนเงิน  660,000  บาท   ต้ังไว   660,000  บาท 
   6. ชําระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู  ธนาคารออมสนิสาขากาฬสนิธุ  เพ่ือกอสรางอาคาร
ตลาด  โตรุง  ตามสัญญาเงินกูลงวันที่  15  กุมภาพันธ  2550  เปนการจายดอกเบี้ยรายเดือนๆ ละ 23,000  
บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  276,000  บาท  ต้ังไว   276,000  บาท 

   เงนิสะสม 
   ขณะนี้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  (ณ  วันที ่  3  เดือน สิงหาคม  2550)  มีเงินทุน
สํารองเงินสะสมฝากกบัเทศบาล  11,101,459.86  บาท  ฝากไวกับ  ก.ส.ท.  อีกเปนจํานวน   
9,962,554.84  บาท  รวมทั้งสิ้น   21,064,014.70  บาท 

   งบประมาณเฉพาะการสถานธนานบุาล 
   เงนิรายรบั 
   ในระยะหกเดือนแรกของปงบประมาณ  พ.ศ. 2550   สถานธนานบุาลมีรายได   
1,371,420.25   บาท  ตํ่ากวาปทีแ่ลวในระยะเดียวกัน   552,411.15  บาท 

   เงนิรายจาย 
   ในระยะหกเดือนแรกของปงบประมาณ  พ.ศ. 2550  สถานธนานุบาลไดจายเงิน
ไป  801,322.21  บาท   ตํ่ากวาปทีแ่ลวในระยะเดียวกัน   212,744.45.     บาท 
 
 
 
 



   คาชําระดอกเบีย้      ตั้งไว   473,010  บาท   โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
   1.  เพื่อชําระดอกเบี้ยเงินกู  ก.บ.ท.  เปนเงิน  33,547  บาท  ตามสัญญาเงินกู
เลขที่  200/4/2546  ลงวันที ่ 9  ธันวาคม  2545  เปนการจายงวดที่  5 
   2.  เพื่อชําระดอกเบี้ยเงินกู  ก.บ.ท.  เปนเงิน  74,729  บาท   ตามสัญญาเงินกู
เลขที่  203/3/2547  ลงวันที ่ 1  มีนาคม  2547  เปนการจายงวดที่  4 
   3.  เพื่อชําระดอกเบี้ยเงินกู  ก.ส.ท.  เปนเงิน  103,273  บาท  ตามสัญญาเงินกู
เลขที่  1908/44/2547  ลงวันที่  23  กุมภาพันธ  2547  เปนการจายงวดที่  4 
   4.  เพื่อชําระดอกเบี้ยเงินกู  ก.ส.ท.  เปนเงิน  71,461  บาท  ตามสัญญาเงินกู
เลขที่  1746/33/2545  ลงวันที่  15  มกราคม  2545  เปนการจายงวดที่  5 
   5.  คาชําระดอกเบี้ยชดเชยเทศบาล  ต้ังไว  90,000  บาท  เพื่อจายเปนคา
ดอกเบี้ยชดเชยใหเทศบาลในกรณีท่ีกูเงินไมไดเสียดอกเบี้ย  ก.ส.ท.  ตามหนังสือสํานักงาน  จ.ส.ท.  ที่  มท  
0304/ว 799  ลงวันที่  29  มิถุนายน  2544 
   6.  คาดอกเบี้ยเงินกูเบิกเกินบัญชีธนาคาร  ต้ังไว  100,000  บาท  เพื่อจายเปนคา
ดอกเบี้ยเงินกูเบิกเกินบัญชีใหกับธนาคารกรุงไทย  จํากดั (มหาชน)  ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําที่
เทศบาลไดรับบวกรอยละ  1.50  ตอป 

   ทนุหมนุเวียน 
   ขณะนีส้ถานธนานุบาลมีทนุหมุนเวียนสิน้สุด  ณ วันที ่  30   เดือน มิถนุายน   
2550    จํานวน  1,000,000  บาท 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



2.1  การบริหารงานงบประมาณในปท่ีผานมาและปปจจุบัน    
          รายรับ     

รับจริง  ประมาณการ   ประมาณการ  หมาย 
รายรับ 

ป  2549  ป  2550   ป  2551  เหตุ 

รายไดจัดเก็บเอง 
       

7,492,784.27  
      

7,219,600.00  
       

7,261,000.00  
  

  หมวดภาษีอากร 
       

7,492,784.27  
      

7,219,600.00  
       

7,261,000.00  
  

         1.  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน        
5,223,046.50  

      
5,000,000.00  

       
5,000,000.00  

  

         2.   ภาษีบํารุงทองที่           
236,971.77  

         
192,000.00  

          
192,000.00  

  

         3.  ภาษีปาย 
       

1,807,278.00  
      

1,800,000.00  
       

1,850,000.00  
  

         4.  อากรการฆาสัตว 
          

221,588.00  
         

214,000.00  
          

219,000.00  
  

         5.  ภาษีบํารุงจากสถานคาปลีกน้ํามัน              3,900.00  
           

13,600.00  
                       -     

รายไดท่ีมิใชภาษีอากร     
132,174,919.08  

   
134,108,090.00  

   
203,101,624.00  

  

  หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต        
3,620,315.76  

      
3,864,700.00  

       
3,758,480.00  

  

        1.  คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว           
326,298.00  

         
310,000.00  

          
320,000.00    

        2.  คาธรรมเนียมโรงพักสัตว             
65,569.00  

           
64,000.00             64,500.00    

        3.  คาธรรมเนียมเก็บขยะและขนมูลฝอย           
661,678.00  

         
900,000.00  

          
900,000.00    

        4.  คาธรรมเนียมใบอนุญาตจําหนายสุรา                        -                  200.00                         -     
        5.  คาธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน              4,160.00              3,000.00               3,500.00    

        6.  คาปรับผูละเมิดกฎหมายและเทศบัญญัติ 
            

47,848.76  
           

30,000.00             30,000.00    

        7.  คาปรับผิดสัญญา                        -               5,000.00               5,000.00    



        8.  คาธรรมเนียมติดตั้งปายโฆษณา              8,600.00             
10,000.00  

           10,000.00    

        9.  คาธรรมเนียมรับรองเอกสารและ
ตรวจสอบใบหนา 

            
44,700.00  

           
40,000.00  

           40,000.00    

       10. คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการรักษาสัตว             
48,800.00  

           
42,000.00  

           43,000.00    

       11. คาใบอนุญาตกําจัดขยะ        
1,264,454.00  

      
1,200,000.00  

       
1,200,000.00  

  

       12. คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการตรวจแบบ
อาคาร 

            
57,178.00  

         
100,000.00  

          
100,000.00  

  

       13 คาใบอนุญาตประกอบกิจการคานา
รังเกียจ 

          
234,525.00  

         
220,000.00  

          
228,000.00    

       14 คาใบอนุญาตสะสมอาหารและน้ําแข็ง             
84,700.00  

           
82,000.00             84,000.00    

       15 คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทาง
สาธารณะ 

            
33,860.00  

           
35,000.00               5,000.00    

       16 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช
เสียง 

            
16,015.00  

           
15,000.00             15,000.00    

        17 คาปรับผิดพระราชบัญญัติจราจร 
          

427,500.00  
         

400,000.00  
          

400,000.00  
  

        18 คาปรับผูทําบัตรประชาชนเกิน
กําหนดเวลา 

            
12,680.00  

            5,000.00               5,000.00    

        19 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัว
ประชาชน 

          
154,980.00  

         
100,000.00  

          
100,000.00  

  

        20  คาธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระ (รถดูด
สวม) 

          
120,850.00  

         
148,500.00  

          
150,480.00  

  

     
รายรับ รับจริง  ประมาณการ   ประมาณการ  หมาย 

  ป  2549  ป  2550   ป  2551  เหตุ 
        21 คาใบอนุญาตปลูกสรางอาคาร              5,920.00              5,000.00               5,000.00    
        22  คาธรรมเนียมวางวัสดุกอสรางบนทางเทา 
ฯ 

             
-    

         
150,000.00  

           
50,000.00  

  



          

  หมวดรายไดจากทรัพยสิน 
       

3,934,963.53  
      

3,593,000.00  
       

5,286,580.00  
  

        1.  คาเชาที่ดิน 
          

482,455.30  
         

550,000.00  
          

203,580.00  
  

        2.  คาเชาอาคารโรงเรือน 
       

1,214,164.00  
      

1,200,000.00  
       

1,800,000.00    

        3.  คาเชาแทนหรือท่ีวางของขายในตลาด 
       

1,492,351.00  
      

1,300,000.00  
       

2,500,000.00    

        4.  คาเชาหองประชุม                        -                         -               40,000.00    

        5.  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 
          

718,546.22  
         

500,000.00  
          

700,000.00  
  

       6.  ดอกเบี้ยเงินฝาก  ก.ส.ท.             
27,447.01  

           
43,000.00  

           
43,000.00  

  

          

  หมวดรายไดจากทุน 
          

629,650.00  
           

50,000.00  
           

50,000.00  
  

       1.  คาขายของทอดตลาดทรัพยสิน 
          

629,650.00  
           

50,000.00  
           

50,000.00  
  

          

  หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค 
          

480,671.71  
         

480,000.00  
          

480,000.00  
  

        1. เงินชวยเหลือทองถิ่นจากสถาธนานุบาล 
          

480,671.71  
         

480,000.00  
          

480,000.00    

          

  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 
       
3,306,742.47  

      
2,249,500.00  

       
8,772,500.00  

  

        1.  คาจําหนายแบบแปลน 
          
900,300.00  

         
400,000.00  

          
400,000.00  

  

        2.  เงินที่มีผูอุทิศให 
          
318,280.00  

         
260,000.00  

          
260,000.00    

        3.  เงินเหลือจายปเกาสงคืน                        -                  500.00                  500.00    
        4.  คาจําหนายแบบพิมพคํารอง                                   42,000.00    



45,271.00  42,000.00  

        5.  คาชดเชยขุดเจาะถนน 
          
108,913.00  

         
100,000.00  

          
100,000.00    

        6.  รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 
          
935,207.47  

         
500,000.00  

       
7,000,000.00    

       7.  คาบริการใชในกิจการโรงฆาสัตว 
          

835,160.00  
         

800,000.00  
          

820,000.00    

       8.  คารักษาความสะอาด 
          

163,611.00  
         

147,000.00  
          

150,000.00    
          

  หมวดภาษีจัสรร      
79,732,177.61  

    
83,400,500.00  

     
77,160,500.00    

         1.  ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กระจาย
อํานาจ 

     
40,140,547.72  

    
51,000,000.00  

     
45,000,000.00    

         2.  ภาษีมูลคาเพิ่ม  1  ใน  9        
9,575,450.33  

      
5,190,000.00  

       
7,000,000.00  

  

         3.  ภาษีธุรกิจเฉพาะ           
118,174.15  

           
60,000.00  

           60,000.00    

     
รายรับ รับจริง  ประมาณการ   ประมาณการ  หมาย 

  ป  2549  ป  2550   ป  2551  เหตุ 

         4.  ภาษีสุราและเครื่องดื่ม        
3,657,788.02  

      
3,000,000.00  

       
3,000,000.00    

         5.  คาภาคหลวงแร             
47,476.91  

               500.00                  500.00    

         6.  ภาษีสรรพสามิต      
16,119,443.92  

    
12,000,000.00  

     
12,000,000.00    

         7.  คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมที่ดิน 

       
9,897,973.00  

    
12,000,000.00  

     
10,000,000.00    

         8.  ภาษีนํ้ามันปโตรเลียม 
          

175,323.56  
         

150,000.00  
          

100,000.00    
          



  หมวดเงินอุดหนุน 
     
40,470,398.00  

    
40,470,390.00  

   
107,593,564.00    

   1.  เงินอุดหนุนทั่วไป 
     
40,470,398.00  

    
40,470,390.00  

     
50,000,000.00    

          

   2.  เงินอุดหนุนทั่วไปกรณีตาง ๆ  
                       
-    

                      
-    

     
57,593,564.00    

     2.1 ดานสาธารณสุข ฯ 
                       
-    

                      
-    

          
560,000.00    

     2.1.1  คาตอบแทน ฯ แพทย พยาบาล ฯ                        -                          -               50,000.00    
     2.1.2  คาใชจายอบรมผูประกอบการงาน
สุขาภิบาล                        -                          -               50,000.00    
     2.1.3  คาใชจายอบรมกลุมเส่ียง                        -                          -               50,000.00    
     2.1.4  คาใชจายอบรมกลุมดานสงเสริมสุขภาพ                        -                          -               50,000.00    
     2.1.5  โครงการพัฒนางานดานสาธารณสุขมูล
ฐาน                        -                          -    

          
360,000.00    

                      ในเขต ฯ         

     2.2  ดานสวัสดิการ  
                       
-    

                      
-    

       
3,300,000.00    

     2.2.1  โครงการเบี้ยงยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการและ
ผูปวย                        -                          -    

       
3,300,000.00    

              ติดเชื้อ  H.I.V         

     2.3  ดานศึกษา                        -                         -    
     

53,733,564.00    

     2.3.1  อาหารเสริม (นม)                        -                          -    
       

4,671,480.00    

     2.3.2  อาหารกลางวัน                        -                          -    
       

1,956,000.00    

     2.3.3  คาจางพนักงานสนามกีฬา                        -                          -    
          

433,440.00    

     2.3.4  คาสาธารณูปโภค                        -                          -    
       

1,680,000.00    
     2.3.5  คาใชจายในการอบรสัมนาผูรับผิดชอบ                        -                          -               17,000.00    



สนามกีฬา 

     2.3.6  คาวัสดุรายหัวอนุบาล                        -                          -    
          

412,491.00    
     2.3.7  คาวัสดุประจําหองเรียรอนุบาล                        -                          -                 6,000.00    
     2.3.8  คาเวชภัณฑอนุบาล                        -                          -                 1,795.00    
     2.3.9  คาตอบแทนรายชั่วโมงโรงเรียนเดิม                        -                          -               39,200.00    
     2.3.10 คาหนังสือวารสารและเอกสารทาง
วิชาการกรมฯ                        -                          -    

          
120,000.00    

     2.3.11  คาเชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูง                        -                          -               96,000.00    
     

รายรับ รับจริง  ประมาณการ   ประมาณการ  หมาย 
  ป  2549  ป  2550   ป  2551  เหตุ 

     2.3.12  คาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา                        -                          -    
          

120,000.00    

     2.3.13 คาเครื่องแบบนักเรียน  ป.1 - ป.6                        -                          -    
          
172,476.00    

     2.3.14   คาเครื่องแบบนักเรียน  ม.1 - ม.3                        -                          -               40,635.00    
     2.3.15  เครื่องนุงหมกันหนาว  ป.1 - ป.6                        -                          -                 8,640.00    

     2.3.16  คาใชจายพื้นฐาน (รายหัว) ป.1 - ป.6                        -                          -    
       

2,393,903.00    

     2.3.17  คาใชจายพื้นฐาน (มัธยม) ม.1 - ม.3                        -                          -    
          

797,349.00    

     2.3.18  คาใชจายในการพัฒนาบุคลากร                        -                          -    
          
200,000.00    

     2.3.19  โครงการรณรงคปองกันยาเสพติด                        -                          -               20,000.00    
     2.3.20  คาใชจายอบรมเจาหนาที่และครู
วิทยากรแกนนํา                        -                          -                 8,000.00    
ยาเสพติด         
     2.3.21 คาใชจายดําเนินงานศูนยเยาวชน
ตนแบบ                        -                          -    

          
100,000.00    

     2.3.22  โครงการเขาคายเยาวชน                        -                          -               20,000.00    



     2.3.23 คาใชจายอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรู
แกผูรับ                        -                          -                 8,000.00    
ผิดชอบของศูนย ฯ         
     2.3.24  คาใชจายและคาครองชีพชั่วคราวครู
สอนเด็ก                        -                          -    

          
107,280.00    

เรรอน         
     2.3.25  คาวัสดุการศึกษา (เด็กเรรอน)                        -                          -                 4,000.00    
     2.3.26 คาอบรมสัมนาผูบริหารและครูอาสา
สอนเด็ก                        -                          -               20,000.00    
เรรอน         

     2.3.27  เงินเดือนครูปฐมวัย                        -                          -    
          

750,700.00    
     2.3.28  คาครองชีพครูปฐมวัย                        -                          -               12,000.00    

     2.3.29  เงินเดือนครูศึกษาภาคบังคับ                        -                          -    
     

29,806,400.00    
     2.3.30  คาครองชีพครูศึกษาภาคบังคับ                        -                          -               28,680.00    

     2.3.31  เงินเดือน  (ภารโรง)                        -                          -    
          

765,760.00    
     2.3.32  คาครองชีพ  (ภารโรง)                        -                          -               71,760.00    

     2.3.33  เงินวิทยฐานะ                        -                          -    
       

2,940,000.00    

     2.3.34  คาตอบแทนผูบริหาร                        -                          -    
          

672,000.00    
     2.3.35  คาวัสดุปลายป                        -                          -                 7,375.00    
     2.3.36  โครงการพัฒนาเครือขายโรงเรียน
เทศบาลตนแบบ                        -                          -    

       
1,230,000.00    

     2.3.37  คาใชจายในการอบรมสัมนาโรงเรียน
เครือขาย                        -                          -               83,600.00    

     2.3.38  เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน                        -                          -    
       

3,542,000.00    
     

รายรับ รับจริง  ประมาณการ   ประมาณการ  หมาย 



  ป  2549  ป  2550   ป  2551  เหตุ 
     2.3.39  คาตอบแทนรายเดือนและคาครองชีพ
เจาหนาที่                        -                          -    

          
369,600.00    

สนับสนุนการสอน         
          

รวม 
    
139,667,703.35  

   
141,327,690.00  

   
210,362,624.00    

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายจายตามแผนงาน     

ดาน / แผนงาน จายจริง  ประมาณการ ประมาณการ 
หมาย
เหตุ 

  ป  2549 ป  2550 ป  2551   

ดานบริหารทั่วไป 
        
38,775,638.69  

        
39,699,297.00  

        
40,845,638.00    

  แผนงานบริหารทั่วไป 
        
27,125,897.13  

        
30,232,717.00  

        
31,053,424.00    

  แผนงานการรักษาความสงบ 
        
11,649,741.56  

          
9,466,580.00  

          
9,792,214.00    

ดานบริการชุมชนและสังคม 
        
77,993,697.96  

        
89,403,638.00  

      
157,196,458.00    

  แผนงานการศึกษา 
          
9,136,987.70  

        
10,368,204.00  

        
67,089,360.00    

  แผนงานสาธารณสุข 
          
6,843,279.33  

          
8,936,640.00  

        
11,101,820.00    

  แผนงานสังคมสงเคราะห 
          
2,160,970.00  

          
3,543,800.00  

          
7,862,000.00    

  แผนงานเคหะชุมชน 
        
55,510,906.83  

        
58,691,454.00  

        
61,719,742.00    

  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
          
2,360,186.10  

          
5,190,220.00  

          
3,507,716.00    

  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
          
1,981,368.00  

          
2,673,320.00  

          
5,915,820.00    

ดานการเศรษฐกิจ 
            
490,654.00  

            
543,040.00  

            
584,508.00    

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             490,654.00              543,040.00              584,508.00    

ดานการดําเนินการอื่น 
        
11,682,158.21  

        
11,681,715.00  

        
11,736,020.00    

  แผนงานงบกลาง 
        
11,682,158.21  

        
11,681,715.00  

        
11,736,020.00    

          
รวม                     



128,942,148.86  141,327,690.00  210,362,624.00  

     
รายจายตามหมวดรายจาย     

หมวด จายจริง  ประมาณการ ประมาณการ 
หมาย
เหตุ 

  ป  2549 ป  2550 ป  2551   

1. รายจายงบกลาง 
        

11,682,158.21  
        
11,681,715.00  

        
11,736,020.00    

2. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 
        

30,839,930.96  
        
33,703,188.00  

        
70,726,414.00    

3. หมวดคาจางชั่วคราว 
        

18,826,356.17  
        
20,765,640.00  

        
22,807,680.00    

4. หมวดคาตอบแทน , ใชสอยและวัสดุ 
        

41,535,022.68  
        
47,098,467.00  

        
71,603,614.00    

5. หมวดคาสาธารณูปโภค 
          

2,424,488.56  
          
1,276,200.00  

          
3,017,000.00    

6. หมวดเงินอุดหนุน 
          

1,238,989.28  
          
2,952,000.00  

        
10,034,000.00    

7. หมวดรายจายอื่น             240,000.00                51,000.00                51,000.00    

8. หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 
        

22,155,203.00  
        
23,799,480.00  

        
20,386,896.00    

          

รวม 
      
128,942,148.86  

      
141,327,690.00  

      
210,362,624.00    

 
 
 
 
 
 
 
 



     
รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาดเงินสะสม (รายจายท่ีไมนําไปต้ังงบประมาณ)  

รายการ  ป  2549   ป  2550  
จายจาก 

     (เปนเงิน/บาท)   (เปนเงิน/บาท)  

1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจดานการศึกษา 
     
80,003,962.32  

    
24,513,526.67  

  1.2 เงินอุดหนุนถายโอน  ร.พ.ช.        
1,431,519.10  

      
1,015,971.55  

  1.3 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรณีเรงดวน            9,900,000                        -    

  1.4 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจดานสาธารณสุข      
28,618,739.90  

    
16,914,560.90  

  1.5 เงนิอุดหนนุเฉพาะกิจปรับปรุงภมูทิศนกุดน้ํากิน 
       

6,399,200.00                        -    

  1.6 เงินอุดหนุนสวัสดิการ 
       

1,236,200.00  
         

256,300.00  

  1.7 เงินอุดหนุนประบปรุงภูมิทัศนริมตล่ิง 
     

49,186,000.00                        -    

  1.8 เงินอุดหนุนกอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย 
     

23,536,400.00  
    

64,511,200.00  

  1.9 เงินอุดหนุนกอสรางปรับปรุงสนามกีฬา      
12,081,000.00  

    
57,999,500.00  

          

2.  เงินกู 2.1 เงินกู  ก.ส.ท.                        -       
16,000,000.00  

         

3. เงินจายขาดเงินสะสม        
14,038,825.57  

          
2,034,670.00  

        
        

รวม     
226,431,846.89  

  
183,245,729.12  

          



ประมาณการรายรับเฉพาะการสถานธนานุบาล    
รายรับ รับจริง ประมาณการ ประมาณการ หมายเหตุ 

  ป  2549 ป  2550 ป  2551   

1.  หมวดรายได 
  

2,764,106.43  3,210,000.00  3,405,000.00   

  1.1. คาดอกเบี้ยรับจํานํา 
     
2,221,798.97       2,500,000.00       2,800,000.00    

  1.2. คาดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 
           
2,879.46           10,000.00              5,000.00    

  1.3. กําไรจากการจําหนายทรัพย
หลุด 

        
539,428.00          700,000.00          600,000.00    

  1.4. รายไดเบ็ดเตล็ด 0 0 0   
          

2.  หมวดเงินไดอื่น 
        
971,992.69       1,600,000.00  

     
1,500,000.00    

   กําไรสุทธิป 2550         

  2.1 เงินทุนดําเนินการ 58% 
        
563,755.77          928,000.00          870,000.00    

  2.2 เงินบํารุงทองถิ่น 30% 
        
291,597.80          480,000.00          450,000.00    

  2.3 เงินรางวัลเจาหนาที่ 12% 
        
116,639.12          192,000.00          180,000.00    

รวม 
  

3,736,099.12       4,810,000.00  
  

4,905,000.00    
          

     
ประมาณการรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล    

หมวด รับจริง ประมาณการ ประมาณการ หมายเหตุ 
  ป  2549 ป  2550 ป  2551   
ก.  จายจากรายได         

      1.  รายจายงบกลาง 
        
535,423.79          698,360.00          703,010.00    



      2.  หมวดเงินเดือนและคาจาง
ประจํา 

        
767,389.57          792,000.00          900,000.00    

      3.  หมวดคาตอบแทน,  ใชสอย
และวัสดุ 

        
459,313.47          684,280.00          766,200.00    

      4.  หมวดคาสาธารณูปโภค 
         
59,907.02           84,000.00            74,000.00    

      5.  หมวดรายจายอื่น 
  

33,500.00                       -                       -      
      6.  หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและ
สิ่งกอสราง                      -            20,000.00            70,000.00    
              
ข.  จายจากกําไรสุทธิ         

      1.  หมวดรายจายอื่น 
        
971,992.69       1,600,000.00       1,500,000.00    

รวม 
  

2,827,526.54       3,878,640.00  
  

4,013,210.00    
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.  รายละเอียดรายจายบางรายการทีจ่ําเปนตองใชในการบรหิารกิจการขององคกรใน
ปงบประมาณ 

ก.  คาใชจายในการบรหิารบุคลากร    
(1)  เงินเดือน     ต้ังจายรวมทั้งสิ้น 26,401,038  บาท 
(2)  เงินประจําตําแหนงผูบริหาร   ต้ังจายรวมทั้งสิ้น   1,123,650  บาท 
(3)  เงินเพิ่มเงินประจําตาํแหนงผูบริหาร  ต้ังจายรวมทั้งสิ้น      547,200  บาท 
(4)  เงินคาตอบแทนผูบริหาร   ต้ังจายรวมทั้งสิ้น      450,450  บาท  
(5)  คาจางลูกจางประจํา    ต้ังจายรวมทั้งสิ้น    7,156,776  บาท 
(6)  คาจางลูกจางชั่วคราว   ต้ังจายรวมทั้งสิ้น  21,897,360  บาท 
(7)  คาตอบแทนเลขานกุารฯ และที่ปรึกษา ต้ังจายรวมทั้งสิ้น    2,228,040  บาท

 (8)  คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒทิางวชิาการ   ต้ังจายรวมทั้งสิ้น         20,000  บาท 
(9)  คาเบ้ียประชุม    ต้ังจายรวมทั้งสิ้น         10,000  บาท 
(10)  คาคณะกรรมการประเมินผลงาน  ต้ังจายรวมทั้งสิ้น         10,000  บาท 
(11)  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอนัเปนประโยชน ฯตั้งจายรวมทั้งสิ้น         60,000  บาท 
(12)คาปฏิบัติการนอกเวลา   ต้ังจายรวมทั้งสิ้น       150,000  บาท 
(13)คาเชาบาน     ต้ังจายรวมทั้งสิ้น       487,440  บาท 
(14)คารักษาพยาบาล    ต้ังจายรวมทั้งสิ้น       734,000  บาท 
(15)คาชวยเหลือบุตร    ต้ังจายรวมทั้งสิ้น         7,950  บาท 
(16)เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   ต้ังจายรวมทั้งสิ้น       478,660  บาท 
(17)เงินเพิ่มสูรบ     ต้ังจายรวมทั้งสิ้น         10,440  บาท 
(18)คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ต้ังจายรวมทั้งสิ้น         60,000  บาท 
 (19)คาตอบแทนพิเศษสําหรับตําแหนงทีม่ีเหตุพิเศษ     ต้ังจายรวมทัง้สิ้น         32,400  บาท 
 (20)เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ต้ังจายรวมทั้งสิ้น    2,234,845  บาท 
 (21)ทนุการศึกษา    ต้ังจายรวมทั้งสิ้น         60,000  บาท 
 (22)เงินตอบแทนพิเศษ (โบนัส)   ต้ังจายรวมทั้งสิ้น       100,000  บาท 
           รวมเงินทัง้ส้ิน    64,260,249 บาท 

 
 
 
 



 
เงินเดือน  คาจาง  คาตอบแทนและประโยชนตอบแทนทีไ่มคิดเปนประโยชนตอบแทน  คือ 
 (1)  เงินเดือนคณะผูบริหาร    เปนเงิน     893,700  บาท 
 (2)  คาตอบแทนเลขานกุาร ฯ และท่ีปรึกษา  เปนเงิน      253,260  บาท 
 (3)  เงินประจําตําแหนงคณะผูบริหาร   เปนเงิน      263,250  บาท 
 (4)  คาตอบแทนคณะผูบริหาร    เปนเงิน      263,250  บาท 
 (5)  คาตอบแทน/คาปวยการเลขานุการ ฯ และที่ปรึกษา เปนเงิน   2,228,040  บาท 
 (6)  คาเบ้ียประชุม     เปนเงิน        10,000  บาท
  (7)  คาคณะกรรมการประเมิน   เปนเงิน        10,000  บาท 
 (8)  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน  เปนเงิน         60,000  บาท 
 (9)  คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒทิางวชิาการ   เปนเงิน         20,000  บาท 
 (10)  คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง  เปนเงิน         60,000  บาท
      รวมเงนิทั้งส้ิน    4,061,500  บาท 
หมายเหต ุ 64,260,249  -  4,061,500  =  60,198,749  บาท    คิดเปนรอยละ  39.41 

 

คิดคาใชจายงบประมาณ  152,769,060  บาท  โดยไมรวมเงินอุดหนนุทั่วไป  ดานการศึกษา  
สาธารณสขุ  สวัสดิการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ข.  รายจายทีอ่งคกรใชจายในการพฒันาองคกร  ปงบประมาณ  พ.ศ.  2551   

ลําดับ ชื่อโครงการ 
จํานวน
เงิน 

ปรากฏใน
แผนงาน หนวยงานที ่ หมาย 

        รับผิดชอบ เหตุ 
1 คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 200,000 บริหารงานทั่วไป สํานักปลดัเทศบาล   
2 คารับรองในการประชุมสภาทองถิ่น 30,000 บริหารงานทั่วไป สํานักปลดัเทศบาล   
3 คาจัดงานอื่น ๆ 30,000 บริหารงานทั่วไป สํานักปลดัเทศบาล   
4 โครงการฝกอบรมสัมมนาพนักงานเทศบาลและลูกจาง 150,000 บริหารงานทั่วไป สํานักปลดัเทศบาล   

5 
โครงการอบรมคุณธรรมนําการปฏิบัติงานพนักงาน  ลูกจาง
ประจําป 20,000 บริหารงานทั่วไป สํานักปลดัเทศบาล   

6 โครงการอบรมมัคคุเทศก 30,000 บริหารงานทั่วไป สํานักปลดัเทศบาล   
7 โครงการจัดทาํแผนที่แนะนําแหลงทองเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ 110,000 บริหารงานทั่วไป สํานักปลดัเทศบาล   
8 โครงการจัดงานวันเทศบาล 30,000 บริหารงานทั่วไป สํานักปลดัเทศบาล   
9 โครงการคัดเลือกพนักงาน  ลกูจางดีเดน  ประจําป  2551 50,000 บริหารงานทั่วไป สํานักปลดัเทศบาล   
10 โครงการจัดทาํรายงานผลงานของฝายบริหารและฝายสภาเทศบาล 50,000 บริหารงานทั่วไป สํานักปลดัเทศบาล   
11 โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชกิสภาผูแทนราษฎร  50,000 บริหารงานทั่วไป สํานักปลดัเทศบาล   
12 โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชกิวุฒิสภาจงัหวัดกาฬสินธุ  50,000 บริหารงานทั่วไป สํานักปลดัเทศบาล   
13 โครงการเลือกตัง้นายกเทศมนตรีและสมาชกิสภาเทศบาล   3,000,000 บริหารงานทั่วไป สํานักปลดัเทศบาล   
14 โครงการสื่อสิ่งพิมพ  ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว(จดหมายขาว) 180,000 บริหารงานทั่วไป สํานักปลดัเทศบาล   

15 โครงการรณรงคปองกันและลดอบุัติเหต ุ 50,000 
รักษาความสงบ

ภายใน สํานักปลดัเทศบาล   

16 โครงการฝกอบรมการกูภัยทางถนน 20,000 
รักษาความสงบ

ภายใน สํานักปลดัเทศบาล   

17 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ทําความดีเพื่อแผนดิน 100,000 
รักษาความสงบ

ภายใน สํานักปลดัเทศบาล   

18 โครงการฝกอบรมทบทวน  อปพร. 100,000 
รักษาความสงบ

ภายใน สํานักปลดัเทศบาล   

19 โครงการรักษาความสงบเรียบรอย  สงเสริมสนับสนุนการปองกนั 300,000 
รักษาความสงบ

ภายใน สํานักปลดัเทศบาล   
  และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน         

20 โครงการปองกนัและระงับอัคคีภัยในโรงเรียน 20,000 
รักษาความสงบ

ภายใน สํานักปลดัเทศบาล   
21 โครงการจัดทาํรายงานกิจการของเทศบาล 100,000 บริหารงานทั่วไป กองวิชาการฯ   
22 โครงการจัดทาํสิง่พิมพประชาสัมพันธ 400,000 บริหารงานทั่วไป กองวิชาการฯ   



23 
โครงการอบรมคณะกรรมการหอกระจายขาวและผูประกาศขาว
ชุมชน 50,000 บริหารงานทั่วไป กองวิชาการฯ   

24 โครงการเผยแพรประชาสัมพันธผลงานเทศบาลทางสื่อวิทยุและ 72,000 บริหารงานทั่วไป กองวิชาการฯ   
  โทรทัศน         

25 โครงการเทศบาลพบสื่อมวลชน  และผูประกาศขาวชุมชน 30,000 บริหารงานทั่วไป กองวิชาการฯ   
26 โครงการสงเสรมิการมสีวนรวมของประชาชนในกระบวนการ 50,000 บริหารงานทั่วไป กองวิชาการฯ   
  ประชาธิปไตย         

27 โครงการพัฒนาบุคลากรดานวิชาการ 120,000 บริหารงานทั่วไป กองวิชาการฯ   
28 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 900,000 บริหารงานทั่วไป สํานักการคลัง   

29 โครงการงานวันเด็กแหงชาต ิ 200,000 
การศาสนา
วัฒนธรรม สํานักการศกึษา   

      และนันทนาการ     
            

ลําดับ ชื่อโครงการ 
จํานวน
เงิน 

ปรากฏใน
แผนงาน หนวยงานที ่ หมาย 

        รับผิดชอบ เหตุ 
30 โครงการปรับปรุงและพัฒนางานธุรการโรงเรียน 291,840 การศกึษา สํานักการศกึษา   

31 โครงการเขาคายเยาวชน 20,000 
การศาสนา
วัฒนธรรม สํานักการศกึษา   

32 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูแกผูรับผดิชอบศูนยเยาวชน 8,000 
การศาสนา
วัฒนธรรม สํานักการศกึษา   

      และนันทนาการ     
33 โครงการกิจกรรมวันอําลา 40,000 การศกึษา สํานักการศกึษา   

34 โครงการอบรมรณรงคปองกันยาเสพติด 50,000 
การศาสนา
วัฒนธรรม สํานักการศกึษา   

      และนันทนาการ     

35 โครงการจัดอบรมเจาหนาที่และครูวิทยากรแกนนําตานยาเสพตดิ 8,000 
การศาสนา
วัฒนธรรม สํานักการศกึษา   

      และนันทนาการ     

36 โครงการเยาวชนเพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 30,000 
การศาสนา
วัฒนธรรม สํานักการศกึษา   

      และนันทนาการ     
37 โครงการสัมนาผูบริหารและครูอาสาสอนเดก็เรรอน 20,000 การศกึษา สํานักการศกึษา   
38 โครงการประเมินคุณภาพการศกึษา 40,000 การศกึษา สํานักการศกึษา   



39 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลการศกึษา 200,000 การศกึษา สํานักการศกึษา   
40 โครงการแขงขันคนเกงในโรงเรียนทองถิ่น 60,000 การศกึษา สํานักการศกึษา   
41 โครงการทดสอบระดับชาต ิ 12,000 การศกึษา สํานักการศกึษา   
42 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 120,000 การศกึษา สํานักการศกึษา   

43 โครงการแขงขันกีฬานักเรียนเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 400,000 
การศาสนา
วัฒนธรรม สํานักการศกึษา   

      และนันทนาการ     

44 โครงการแขงขันกีฬาเยาวชน 50,000 
การศาสนา
วัฒนธรรม สํานักการศกึษา   

      และนันทนาการ     

45 โครงการแขงขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ 50,000 
การศาสนา
วัฒนธรรม สํานักการศกึษา   

      และนันทนาการ     
46 โครงการพอแมคนที่สอง 300,000 การศกึษา สํานักการศกึษา   

47 โครงการจัดการศกึษาสําหรับเดก็เรรอน 20,000 
การศาสนา
วัฒนธรรม สํานักการศกึษา   

      และนันทนาการ     
48 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 600,000 การศกึษา สํานักการศกึษา   
49 โครงการพัฒนาเครือขายโรงเรียนตนแบบ 1,230,000 การศกึษา สํานักการศกึษา   
50 โครงการอบรมสัมนาโรงเรียนเครือขายและโรงเรียนตนแบบ 83,600 การศกึษา สํานักการศกึษา   
51 โครงการวิทยากรภูมิปญญาทองถิ่น 60,000 การศกึษา สํานักการศกึษา   
52 โครงการถนนแหงการเรียนรู 80,000 การศกึษา สํานักการศกึษา   
53 โครงการจัดทาํหลักสูตรทองถิ่น 50,000 การศกึษา สํานักการศกึษา   
54 โครงการจัดงานวันครู 50,000 การศกึษา สํานักการศกึษา   
            

ลําดับ ชื่อโครงการ 
จํานวน
เงิน 

ปรากฏใน
แผนงาน หนวยงานที ่ หมาย 

        รับผิดชอบ เหตุ 
55 โครงการสงเสรมิกิจกรรมในโรงเรียน 400,000 การศกึษา สํานักการศกึษา   

56 โครงการสงเสรมิฟนฟูประเพณีวัฒนธรรมไทย 982,000 
การศาสนา
วัฒนธรรม สํานักการศกึษา   

      และนันทนาการ     
57 โครงการประเพณีชุมชน (งานบุญคุม) 180,000 การศาสนา สํานักการศกึษา   



วัฒนธรรม 
      และนันทนาการ     

58 โครงการพุทธธรรมตานยาเสพตดิ 50,000 
การศาสนา
วัฒนธรรม สํานักการศกึษา   

      และนันทนาการ     
59 โครงการฝกอบรมของพนักงานครู 100,000 การศกึษา สํานักการศกึษา   
60 โครงการประสานความรวมมือพัฒนาการศกึษากบัสถาบันอุดม 400,000 การศกึษา สํานักการศกึษา   
  ศกึษา         

61 โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรโรงเรียน 120,000 การศกึษา สํานักการศกึษา   
62 โครงการแขงขันกีฬาภายใน 50,000 การศกึษา สํานักการศกึษา   

63 โครงการอบรมสัมนาผูรบัผดิชอบสนามกีฬา 17,000 
การศาสนา
วัฒนธรรม สํานักการศกึษา   

      และนันทนาการ     
64 โครงการพัฒนาบุคลากรทางดานการศกึษา 200,000 การศกึษา สํานักการศกึษา   

65 โครงการจัดตั้งศนูยเยาวชนตนแบบ 100,000 
การศาสนา
วัฒนธรรม สํานักการศกึษา   

      และนันทนาการ     
66 โครงการอาหารกลางวัน 4,122,800 การศกึษา สํานักการศกึษา   

67 โครงการแกไขปญหาภาวะโภชนาการในเด็กแรกเกิด - 5 ขวบ 30,000 สาธารณสุข 
สํานักการสาธารณสุข

ฯ   

68 โครงการอนามัยโรงเรียน 50,000 สาธารณสุข 
สํานักการสาธารณสุข

ฯ   

69 โครงการเยี่ยมผูสูงอายุและผูปวยในเขตเทศบาล 60,000 สาธารณสุข 
สํานักการสาธารณสุข

ฯ   

70 โครงการเฝาระวังและควบคุมโรคไขหวัดนก 50,000 สาธารณสุข 
สํานักการสาธารณสุข

ฯ   

71 โครงการดูแลรกัษาและปองกันโรคสัตว 120,000 สาธารณสุข 
สํานักการสาธารณสุข

ฯ   

72 โครงการสัตวเลีย้งแสนรัก (ประกวดสุนัข) 170,000 สาธารณสุข 
สํานักการสาธารณสุข

ฯ   

73 โครงการควบคุมสุนัขจรจัด 20,000 สาธารณสุข 
สํานักการสาธารณสุข

ฯ   

74 โครงการคัดแยกขยะในชุมชน 50,000 เคหะและชุมชน 
สํานักการสาธารณสุข

ฯ   
75 โครงการเฝาระวังมลพิษทางอากาศ 25,000 เคหะและชุมชน สํานักการสาธารณสุข   



ฯ 

76 โครงการลอกทอระบายน้ํา 150,000 เคหะและชุมชน 
สํานักการสาธารณสุข

ฯ   

77 โครงการลางทําความสะอาดตลาด 130,000 เคหะและชุมชน 
สํานักการสาธารณสุข

ฯ   

78 โครงการจางเหมารักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบ 2,000,000 เคหะและชุมชน 
สํานักการสาธารณสุข

ฯ   
79 รอยของชุมชน         

80 โครงการชุมชนปลอดถังขยะ 40,000 เคหะและชุมชน 
สํานักการสาธารณสุข

ฯ   

81 โครงการเฝาระวังคุณภาพแหลงน้ําธรรมชาติและสถานที่กาํจดัขยะ 35,000 เคหะและชุมชน 
สํานักการสาธารณสุข

ฯ   
            

ลําดับ ชื่อโครงการ 
จํานวน
เงิน 

ปรากฏใน
แผนงาน หนวยงานที ่ หมาย 

        รับผิดชอบ เหตุ 

82 โครงการตรวจแนะนําดานสุขาภบิาลอาหารและอาหารปลอดภัย 55,000 เคหะและชุมชน 
สํานักการสาธารณสุข

ฯ   

83 โครงการอาหารสะอาดรสชาติอรอย 300,000 เคหะและชุมชน 
สํานักการสาธารณสุข

ฯ   

84 โครงการรณรงคติดตั้งถังดกัไขมนั 340,000 เคหะและชุมชน 
สํานักการสาธารณสุข

ฯ   

85 โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารผูสัมผัสอาหาร 50,000 เคหะและชุมชน 
สํานักการสาธารณสุข

ฯ   

86 โครงการเยี่ยมบานมารดาและบุตรหลังคลอด 60,000 สาธารณสุข 
สํานักการสาธารณสุข

ฯ   

87 โครงการปองกนัและควบคุมโรคไขเลือดออก 210,000 สาธารณสุข 
สํานักการสาธารณสุข

ฯ   

88 โครงการสงเสรมิพัฒนาศักยภาพ อสม. ในเขตเมือง 385,000 สาธารณสุข 
สํานักการสาธารณสุข

ฯ   

89 โครงการใหความรูและรณรงคตรวจมะเร็งปากมดลูก 50,000 สาธารณสุข 
สํานักการสาธารณสุข

ฯ   

90 โครงการดูแลสขุภาพดวยตนเองของผูปวยเบาหวานและญาติ  50,000 สาธารณสุข 
สํานักการสาธารณสุข

ฯ   
91 โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2,010,000 เคหะและชุมชน สํานักการชาง   



92 โครงการสงเสรมิสนับสนุนกลุมอาชีพ 100,000 สรางความเขมแข็ง กองสวัสดกิารสงัคม   
      ของชุมชน     

93 โครงการอบรมครอบครัวผาสุและลดความรุนแรงตอเด็กและสตร ี 30,000 สรางความเขมแข็ง กองสวัสดกิารสงัคม   
      ของชุมชน     

94 โครงการสงเสรมิกิจกรรมสภาเดก็และเยาวชน 50,000 สรางความเขมแข็ง กองสวัสดกิารสงัคม   
      ของชุมชน     

95 โครงรสงเคราะคผูประสบสาธารณภัย ทุพพลภาพ เรรอน ไรที่พ่ึง 100,000 สังคมสงเคราะห กองสวัสดกิารสงัคม   
96 โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสงูอายุคนพิการและผูติดเชื้อ H.I.V 7,642,000 สังคมสงเคราะห กองสวัสดกิารสงัคม   
97 โครงการประชมุผูนําชุมชน 300,000 สรางความเขมแข็ง กองสวัสดกิารสงัคม   
      ของชุมชน     

98 โครงการอบรมชุมชนเขมแข็งปลอดยาเสพตดิอยางยั่งยืน 300,000 สรางความเขมแข็ง กองสวัสดกิารสงัคม   
      ของชุมชน     

99 โครงการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพนัธตานยาเสพติด 250,000 
การศาสนา
วัฒนธรรม กองสวัสดกิารสงัคม   

      และนันทนาการ     
100 โครงการสํารวจขอมูลชุมชน (จปฐ.) 250,000 สรางความเขมแข็ง กองสวัสดกิารสงัคม   

      ของชุมชน     
            
            
            
  รวมท้ังสิ้น 32,549,240       
            
      
   ผูบริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  

 
 
 
 
 
 
 
 



บนัทกึหลักการและเหตุผล  
ประกอบรางเทศบญัญัติงบประมาณรายจายประจาํป  

ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
อําเภอเมือง   จังหวัดกาฬสินธุ  

.....................................................  
หลักการ  

งบประมาณรายจายทั้งสิน้  (รวมสถานธนานุบาล) 
ยอด
รวม        214,375,834  บาท 

     

1.  งบประมาณรายจายทั่วไป 
ยอด
รวม        210,362,624  บาท 

     ก.  ดานบรหิารทัว่ไป 
ยอด
รวม         40,845,638  บาท 

          1.  แผนงานบรหิารทัว่ไป 
ยอด
รวม            31,053,424  บาท 

          2.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ยอด
รวม              9,792,214  บาท 

     ข.  ดานบรกิารชุมชนและสังคม 
ยอด
รวม        157,196,458  บาท 

          1.  แผนงานการศึกษา 
ยอด
รวม            67,089,360  บาท 

          2.  แผนงานสาธารณสุข 
ยอด
รวม            11,101,820  บาท 

          3.  แผนงานสังคมสงเคราะห 
ยอด
รวม              7,862,000  บาท 

          4.  แผนงานเคหะและชุมชน 
ยอด
รวม            61,719,742  บาท 

          5.  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
ยอด
รวม              3,507,716  บาท 

          6.  แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 
ยอด
รวม              5,915,820  บาท 



     ค.  ดานการเศรษฐกิจ 
ยอด
รวม             584,508  บาท 

          1.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ยอด
รวม                 584,508  บาท 

     ง.  ดานการดําเนินการอืน่ 
ยอด
รวม         11,736,020  บาท 

          1.  แผนงานงบกลาง 
ยอด
รวม            11,736,020  บาท 

2.  งบประมาณรายจายเฉพาะการ 
ยอด
รวม           4,013,210  บาท 

          1.  แผนงานการพาณิชย 
ยอด
รวม              4,013,210  บาท 

เหตุผล  
          เพ่ือใชในการดําเนนิงานตามนโยบายของผูบริหารที่ไดวางแผนไวตามแผนพฒันาเทศบาลตลอดปงบ 
ประมาณ  พ.ศ.  2551 จึงเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2551    
สมาชิกสภาเทศบาล  พิจารณาเห็นชอบตอไป       
     

  
เทศบญัญัติ  

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2551  
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ  
........................................................  

          โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ. 2551อาศัยอํานาจตามความในพระราช  
บัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  สวนที่ 5 มาตรา 65  จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไวโดยความเห็นชอบของสภา  
เทศบาลเมืองกาฬสินธุและผูวาราชการจงัหวัดกาฬสินธุพิจารณาเห็นชอบ  ดังตอไปน้ี   
          ขอ  1. เทศบัญญัติน้ีรียกวา  เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2551  
          ขอ  2. เทศบัญญัติน้ีใชบังคับตั้งแตวันที ่ 1  ตุลาคม  พ.ศ.  2550 เปนตนไป   
          ขอ  3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 ใหต้ังจายเปนจํานวนรวมทั้งสิ้น     
214,375,834บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้     



          ขอ  4.  งบประมาณรายจายทัว่ไป     

                     ก.  ดานบริหารทั่วไป 
ยอด
รวม         40,845,638  บาท 

                          1.  แผนงานบริหารทั่วไป 
ยอด
รวม            31,053,424  บาท 

                          2.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ยอด
รวม              9,792,214  บาท 

                     ข.  ดานบริการชุมชนและสังคม 
ยอด
รวม        157,196,458  บาท 

                          1.  แผนงานการศึกษา 
ยอด
รวม            67,089,360  บาท 

                          2.  แผนงานสาธารณสุข 
ยอด
รวม            11,101,820  บาท 

                          3.  แผนงานสังคมสงเคราะห 
ยอด
รวม              7,862,000  บาท 

                          4.  แผนงานเคหะและชุมชน 
ยอด
รวม            61,719,742  บาท 

                          5.  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
ยอด
รวม              3,507,716  บาท 

                          6.  แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 
ยอด
รวม              5,915,820  บาท 

                     ค.  ดานการเศรษฐกิจ 
ยอด
รวม             584,508  บาท 

                          1.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ยอด
รวม                 584,508  บาท 

                     ง.  ดานการดําเนินการอื่น 
ยอด
รวม         11,736,020  บาท 

                         1.  แผนงานงบกลาง 
ยอด
รวม            11,736,020  บาท 

ท้ังนี้ตามรายละเอียดปรากฎในสวนที ่ 3     

          ขอ  5.  งบประมาณรายจายเฉพาะการ 
ยอด
รวม           4,013,210  บาท 



                        แผนงานการพาณิชย 
ยอด
รวม              4,013,210  บาท 

     
          ขอ 6.ใหผูบริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณทีไ่ดรับอนุมัติเปนไปตาม  
ระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาล     
          ขอ 7. ใหนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  มีหนาทีรั่กษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้   
     
     

 
(ลง
นาม)    

 (นายจารุวฒัน   บุญเพิ่ม)  
 ตําแหนง  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
     
     
     
     
(ลงนาม)     
           (นายกวี   กิตติสถาพร)     
ตําแหนง  ผูวาราชการจังหวดักาฬสินธุ     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2551 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ 

 ****************************************** 
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น    210,362,624  บาท  
รายไดจัดเก็บเอง     

หมวดภาษีอากร รวม      7,261,000  บาท 
แยก
เปน 

  1.  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน      5,000,000  บาท  
คําช้ีแจง  ต้ังไวเทาเดิมตามประมาณการรายรับ  ป  2550     
  2.  ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน         192,000  บาท  
คําช้ีแจง  ต้ังไวเทาเดิมตามประมาณการรายรับ  ป  2550     
  3.  ภาษีปาย จํานวน      1,850,000  บาท  
คําช้ีแจง  ต้ังไวเพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ  ป  2550  เปนเงิน  50,000  บาท     
  4.  อากรฆาสัตว จํานวน         219,000  บาท  
คําช้ีแจง  ต้ังไวเพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ  ป  2550  เปนเงิน  5,000  บาท     
  5.  ภาษีบํารุงจากสถานคาปลีกน้ํามัน จํานวน                  -    บาท  
คําช้ีแจง  ต้ังไวลดลงจากประมาณการรายรับ  ป  2550  เปนเงิน  13,600  บาท     
     

หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับและใบอนุญาต รวม      3,758,480  บาท 
แยก
เปน 

  1.  คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว จํานวน         320,000    
คําช้ีแจง  ต้ังไวเพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ  ป  2550  เปนเงิน 10,000  บาท     
  2.  คาธรรมเนียมโรงพักสัตว จํานวน           64,500  บาท  
คําช้ีแจง  ต้ังไวเพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ  ป  2550  เปนเงิน 500  บาท     
  3.  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตจําหนายสุรา จํานวน                  -    บาท  
คําช้ีแจง  ต้ังไวลดลงจากประมาณการรายรับ  ป  2550  เปนเงิน 200  บาท     
  4.  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน             3,500  บาท  



คําช้ีแจง  ต้ังไวเพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ  ป  2550  เปนเงิน  500  บาท     
  5.  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการตรวจแบบอาคาร จํานวน         100,000  บาท  
คําช้ีแจง  ต้ังไวเทาเดิมตามประมาณการรายรับ  ป  2550       
  6.  คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน         900,000  บาท  
คําช้ีแจง  ต้ังไวเทาเดิมตามประมาณการรายรับ  ป  2550       
  7.  ใบอนุญาตติดต้ังปายโฆษณา จํานวน           10,000  บาท  
คําช้ีแจง  ต้ังไวเทาเดิมตามประมาณการรายรับ  ป  2550       
  8.  คารับรองเอกสารและตรวจสอบใบหนา จํานวน           40,000  บาท  
คําช้ีแจง  ต้ังไวเทาเดิมตามประมาณการรายรับ  ป  2550       
  9.  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน         100,000  บาท  
คําช้ีแจง  ต้ังไวเทาเดิมตามประมาณการรายรับ  ป  2550       
  10. คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการรักษาสัตว จํานวน           43,000  บาท  
คําช้ีแจง  ต้ังไวเพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ  ป  2550  เปนเงิน  1,000 บาท     
  11. ใบอนุญาตกําจัดขยะ จํานวน      1,200,000  บาท  
คําช้ีแจง  ต้ังไวเทาเดิมตามประมาณการรายรับ  ป  2550       
  12. คาธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระ  (รถดูดสวม) จํานวน         150,480  บาท  
คําช้ีแจง  ต้ังไวเพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ  ป  2550  เปนเงิน  1,980  บาท     
  13. คาปรับพระราชบัญญติจราจร จํานวน         400,000  บาท  
คําช้ีแจง  ต้ังไวเทาเดิมตามประมาณการรายรับ  ป  2550       
  14. คาปรับผูกระทําผิดกฏหมายและเทศบัญญัติ จํานวน           30,000  บาท  
คําช้ีแจง  ต้ังไวเทาเดิมตามประมาณการรายรับ  ป  2550       
  15. คาปรับผิดสัญญา จํานวน             5,000  บาท  
คําช้ีแจง  ต้ังไวเทาเดิมตามประมาณการรายรับ  ป  2550       
  16. คาปรับผูทําบัตรประชาชนเกินกําหนด จํานวน             5,000  บาท  
คําช้ีแจง  ต้ังไวเทาเดิมตามประมาณการรายรับ  ป  2550       
  17. คาใบอนุญาตประกอบกิจการคานารังเกียจ ฯ จํานวน         228,000  บาท  
คําช้ีแจง  ต้ังไวเพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ  ป  2550  เปนเงิน  8,000  บาท     
  18. คาใบอนุญาตสะสมอาหารและน้ําแข็ง จํานวน           84,000  บาท  
คําช้ีแจง  ต้ังไวเพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ  ป  2550  เปนเงิน  2,000  บาท     



  19. คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน             5,000  บาท  
คําช้ีแจง  ต้ังไวลดลงจากประมาณการรายรับ  ป  2550  เปนเงิน  30,000  บาท     
  20. คาใบอนุญาตปลูกสรางอาคาร จํานวน             5,000  บาท  
คําช้ีแจง  ต้ังไวเทาเดิมตามประมาณการรายรับ  ป  2550       
     
  21. คาใบอนุญาตโฆษณาโดยใชเสียง จํานวน           15,000  บาท  
คําช้ีแจง  ต้ังไวเทาเดิมตามประมาณการรายรับ  ป  2550       
  22. คาธรรมเนียมวางวัสดุบนทางเทา จํานวน           50,000  บาท  
คําช้ีแจง  ต้ังไวลดลงจากประมาณการรายรับ  ป  2550  เปนเงิน  100,000  บาท     

หมวดรายไดจากทรัพยสิน รวม      5,286,580  บาท 
แยก
เปน 

  1.  คาเชาที่ดิน จํานวน         203,580  บาท  
คําช้ีแจง  ต้ังไวลดลงจากประมาณการรายรับ  ป  2550  เปนเงิน  346,420  บาท     
  2.  คาเชาอาคารโรงเรือน จํานวน      1,800,000  บาท  
คําช้ีแจง  ต้ังไวเพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ  ป  2550  เปนเงิน  600,000  บาท     
  3.  คาเชาแทนหรือท่ีวางของขายในตลาด จํานวน      2,500,000  บาท  
คําช้ีแจง  ต้ังไวเพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ  ป  2550  เปนเงิน  1,200,000  บาท    
  4.  คาเชาหองประชุม จํานวน           40,000  บาท  
คําช้ีแจง  ต้ังเปนรายไดในหมวดทรัพยสินเปนรายการใหม  เพิ่มขึ้น  40,000  บาท     
  5.  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน         700,000  บาท  
คําช้ีแจง  ต้ังเปนรายไดในหมวดทรัพยสินเปนรายการใหม  เพิ่มขึ้น 200,000  บาท     
  6.  ดอกเบี้ยเงินฝาก  กสท.  จํานวน           43,000  บาท  
คําช้ีแจง  ต้ังไวเทาเดิมตามประมาณการรายรับ  ป  2550       

หมวดรายจากทุน รวม           50,000  บาท 
แยก
เปน 

  1.  คาขายของทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน           50,000  บาท  
คําช้ีแจง  ต้ังไวเทาเดิมตามประมาณการรายรับ  ป  2550      

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย รวม         480,000  บาท 
แยก
เปน 

  1.  เงินชวยเหลือจากสถานธนานุบาล จํานวน         480,000  บาท  



คําช้ีแจง  ต้ังไวเทาเดิมตามประมาณการรายรับ  ป  2550      

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด รวม      8,772,500  บาท 
แยก
เปน 

  1.  เงินที่มีผูอทิุศให จํานวน         260,000  บาท  
คําช้ีแจง  ต้ังไวเทาเดิมตามประมาณการรายรับ  ป  2550      
  2.  คาขายแบบแปลน จํานวน         400,000  บาท  
คําช้ีแจง  ต้ังไวเทาเดิมตามประมาณการรายรับ  ป  2550       
  3.  คาจําหนายแบบพิมพและคํารองขอ จํานวน           42,000  บาท  
คําช้ีแจง  ต้ังไวเทาเดิมตามประมาณการรายรับ  ป  2550       
  4.  เงินเหลือจายปเกาสงคืน จํานวน               500  บาท  
คําช้ีแจง  ต้ังไวเทาเดิมตามประมาณการรายรับ  ป  2550       
  5.  คาชดเชยขุดเจาะถนน จํานวน         100,000  บาท  
คําช้ีแจง  ต้ังไวเทาเดิมตามประมาณการรายรับ  ป  2550       
  6.  รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน      7,000,000  บาท  
คําช้ีแจง  ต้ังไวเพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ  ป  2550  เปนเงิน  6,500,000  บาท    
  7.  คาบริการใชในกิจการโรงฆาสัตว จํานวน         820,000  บาท  
คําช้ีแจง  ต้ังไวเพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ  ป  2550  เปนเงิน  20,000  บาท     
  8.  คารักษาความสะอาด จํานวน         150,000  บาท  
คําช้ีแจง  ต้ังไวเพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ  ป  2550  เปนเงิน  3,000  บาท     
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิน่     

หมวดภาษีจัดสรร รวม     77,160,500  บาท 
แยก
เปน 

  1.  ภาษีมูลคาเพิ่มตาม  พ.ร.บ. กําหนดแผน ฯ จํานวน     45,000,000  บาท  
คําช้ีแจง  ต้ังไวลดลงจากประมาณการรายรับ  ป  2550  เปนเงิน  6,000,000  บาท    
  2.  ภาษีมูลคาเพิ่ม  1  ใน  9 จํานวน      7,000,000  บาท  
คําช้ีแจง  ต้ังไวเพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ  ป  2550 เปนเงิน  1,810,000  บาท    
  3.  ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน           60,000  บาท  
คําช้ีแจง  ต้ังไวเทาเดิมตามประมาณการรายรับ  ป  2550       
  4.  ภาษีสุราและเครื่องดื่ม จํานวน      3,000,000  บาท  
คําช้ีแจง  ต้ังไวเทาเดิมตามประมาณการรายรับ  ป  2550      



  5.  ภาษีสรรพสามิต จํานวน     12,000,000  บาท  
คําช้ีแจง  ต้ังไวเทาเดิมตามประมาณการรายรับ  ป  2550      
  6.  คาภาคหลวงแร จํานวน               500  บาท  
คําช้ีแจง  ต้ังไวเทาเดิมตามประมาณการรายรับ  ป  2550      
  7.  คาภาคหลวงปโตรเลียม จํานวน         100,000  บาท  
คําช้ีแจง  ต้ังไวลดลงจากประมาณการรายรับ  ป  2550  เปนเงิน  50,000  บาท     
  8.  คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน จํานวน     10,000,000  บาท  
คําช้ีแจง  ต้ังไวลดลงจากประมาณการรายรับ  ป  2550  เปนเงิน 2,000,000  บาท     
     
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น     

หมวดเงินอุดหนุน รวม   107,593,564  บาท 
แยก
เปน 

  1.  เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน     50,000,000  บาท  
คําช้ีแจง  ต้ังใกลเคียงกับรายรับจริงป  2550  เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ป 2549 จํานวน 9,529,602  บาท  
     

เงินอุดหนุนทั่วไปกรณีตาง ๆ  รวม     57,593,564  บาท 
แยก
เปน 

  1.  เงินอุดหนุนดานสาธารณสุข ฯ จํานวน         560,000  บาท 
แยก
เปน 

      1.1  คาตอบแทน ฯ แพทย พยาบาล ฯ จํานวน           50,000  บาท  
คําช้ีแจง ต้ังเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0817.4/ว 3103 ลว14 มิ.ย. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป  2550  
      1.2  คาใชจายอบรมผูประกอบการงานสุขาภิบาล จํานวน           50,000  บาท  
คําช้ีแจง ต้ังเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0817.4/ว 3103 ลว14 มิ.ย. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป  2550  
      1.3  คาใชจายอบรมกลุมเสี่ยง จํานวน           50,000  บาท  
คําช้ีแจง ต้ังเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0817.4/ว 3103 ลว14 มิ.ย. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป  2550  
      1.4  คาใชจายอบรมกลุมดานสงเสริมสุขภาพ จํานวน           50,000  บาท  
คําช้ีแจง ต้ังเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0817.4/ว 3103 ลว14 มิ.ย. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป  2550  
      1.5  โครงการพัฒนางานดานสาธารณสุขมูลฐานในเขต ฯ จํานวน         360,000  บาท  
คําช้ีแจง ต้ังเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0817.4/ว 3103 ลว14 มิ.ย. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป  2550  
  2.  เงินอุดหนุนดานสวัสดิการสังคม จํานวน      3,300,000  บาท แยก



เปน 

      2.1  โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวย H.I.V จํานวน      3,300,000  บาท  
คําช้ีแจง ต้ังเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0817.4/ว 3103 ลว14 มิ.ย. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป  2550  

  3.  เงินอุดหนุนดานการศึกษา จํานวน     53,733,564  บาท 
แยก
เปน 

      3.1  อาหารเสริม  (นม) จํานวน      4,671,480  บาท  
คําช้ีแจง ต้ังเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป  2550  
      3.2  อาหารกลางวัน จํานวน      1,956,000  บาท  
คําช้ีแจง ต้ังเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป  2550  
      3.3  คาจางพนักงานสนามกีฬา จํานวน         433,440  บาท  
คําช้ีแจง ต้ังเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป  2550  
      3.4  คาสาธารณูปโภค จํานวน      1,680,000  บาท  
คําช้ีแจง ต้ังเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป  2550  
      3.5  คาใชจายในการอบรมสัมนาผูรับผิดชอบสนามกีฬา จํานวน           17,000  บาท  
คําช้ีแจง ต้ังเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป  2550  
      3.6  คาวัสดุรายหัวอนุบาล จํานวน         412,491  บาท  
คําช้ีแจง ต้ังเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป  2550  
      3.7  คาวัสดุประจําหองเรียนอนุบาล จํานวน             6,000  บาท  
คําช้ีแจง ต้ังเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป  2550  
      3.8  คาเวชภัณฑอนุบาล จํานวน             1,795  บาท  
คําช้ีแจง ต้ังเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป  2550  
      3.9  คาตอบแทนรายชั่วโมงโรงเรียนเดิม จํานวน           39,200  บาท  
คําช้ีแจง ต้ังเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป  2550  
      3.10  คาหนังสือวารสารและเอกสารทางวิชาการของกรม ฯ  จํานวน         120,000  บาท  
คําช้ีแจง ต้ังเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป  2550  
      3.11  คาเช่ือมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูง จํานวน           96,000  บาท  
คําช้ีแจง ต้ังเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป  2550  
      3.12  คาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน         120,000  บาท  
คําช้ีแจง ต้ังเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป  2550  
      3.13  คาเครื่องแบบนักเรียน 30% ของนักเรียน  ป.1 - ป.6 จํานวน         172,476  บาท  



คําช้ีแจง ต้ังเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป  2550  
      3.14  คาเครื่องแบบนักเรียน 30% ของนักเรียน  ม.1-ม.3 จํานวน           40,635  บาท  
คําช้ีแจง ต้ังเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป  2550  
      3.15  คาเครื่องนุงหมของนกัเรียน  ป.1 - ป.6 จํานวน             8,640  บาท  
คําช้ีแจง ต้ังเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป  2550  
      3.16  คาใชจายพื้นฐาน  (รายหัว)  ป.1 - ป.6 จํานวน      2,393,903  บาท  
คําช้ีแจง ต้ังเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป  2550  
      3.17  คาใชจายพื้นฐาน  (มัธยม)  ม.1-ม.3 จํานวน         797,349  บาท  
คําช้ีแจง ต้ังเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป  2550  
      3.18  คาใชจายในการพัฒนาบุคลากร จํานวน         200,000  บาท  
คําช้ีแจง ต้ังเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป  2550  
      3.19  โครงการรณรงคปองกันยาเสพติด จํานวน           20,000  บาท  
คําช้ีแจง ต้ังเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป  2550  
      3.20  คาใชจายอบรมเจาหนาที่และครูวิทยากรแกนนํายาเสพติด จํานวน             8,000  บาท  
คําช้ีแจง ต้ังเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป  2550  
      3.21  คาใชจายดําเนินงานศูนยเยาวชนตนแบบ จํานวน         100,000  บาท  
คําช้ีแจง ต้ังเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป  2550  
      3.22  โครงการเขาคายเยาวชน จํานวน           20,000  บาท  
คําช้ีแจง ต้ังเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป  2550  
      3.23  คาใชจายอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูแกผูรับผิดชอบของศูนย ฯ จํานวน             8,000  บาท  
คําช้ีแจง ต้ังเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป  2550  
      3.24  คาใชจายและคาครองชีพช่ัวคราวครูอาสาสอนเด็กเรรอน จํานวน         107,280  บาท  
คําช้ีแจง ต้ังเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป  2550  
      3.25  คาวัสดุการศึกษา (เด็กเรรอน) จํานวน             4,000  บาท  
คําช้ีแจง ต้ังเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป  2550  
      3.26  คาอบรมสัมนาผูบริหารและครูอาสาสอนเด็กเรรอน            20,000  บาท  
คําช้ีแจง ต้ังเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป  2550  
      3.27  เงินเดือนครูปฐมวัย          750,700  บาท  
คําช้ีแจง ต้ังเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป  2550  



      3.28  คาครองชีพครูปฐมวัย            12,000  บาท  
คําช้ีแจง ต้ังเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป  2550  
      3.29  เงินเดือนครูศึกษาภาคบังคับ      29,806,400  บาท  
คําช้ีแจง ต้ังเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป  2550  
      3.30  คาครองชีพครูการศึกษาภาคบังคับ            28,680  บาท  
คําช้ีแจง ต้ังเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป  2550  
      3.31  เงินเดือน  (ภารโรง)          765,760  บาท  
คําช้ีแจง ต้ังเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป  2550  
      3.32  คาครองชีพ  (ภารโรง)            71,760  บาท  
คําช้ีแจง ต้ังเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป  2550  
      3.33  เงินวิทยฐาน       2,940,000  บาท  
คําช้ีแจง ต้ังเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป  2550  
      3.34  คาตอบแทนผูบริหาร          672,000  บาท  
คําช้ีแจง ต้ังเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป  2550  
      3.35  คาวัสดุปลายป              7,375  บาท  
คําช้ีแจง ต้ังเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป  2550  
      3.36  โครงการพัฒนาเครือขายโรงเรียนเทศบาลตนแบบ       1,230,000  บาท  
คําช้ีแจง ต้ังเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป  2550  
      3.37  คาใชจายในการอบรมสัมนาโรงเรียนเครือขาย            83,600  บาท  
คําช้ีแจง ต้ังเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป  2550  
      3.38  เงินอดุหนุนโครงการอาหารกลางวัน       3,542,000  บาท  
คําช้ีแจง ต้ังเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป  2550  
      3.39  คาตอบแทนรายเดือนและคาครองชีพเจาหนาที่สนับสนุนการสอน          369,600  บาท  
คําช้ีแจง ต้ังเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป  2550  

 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2551 

เทศบาลเมืองกาฬสนิธุ 
รายจายตามแผนงาน 
ดานบรหิารทัว่ไป 

แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหการบริหารกิจการทัว่ไปของเทศบาลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2. เพื่อใหการดําเนินงานแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับเรื่องราวรองทุกขของประชาชนเปนไปดวยความ 

รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการบริหารงานในดานกิจการสภาเทศบาลเปนไปดวยความเรียบรอย 
4. เพื่อใหการบริหารงานดานการจัดเก็บสถิติ  ขอมูล  ตลอดจนการวางแผนพัฒนาเทศบาลเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 
5. เพื่อใหการดําเนินงานดานการคลัง  การเงิน  การบัญชี  การจัดเก็บรายได  การบริหารงานบุคคล  การ

รวบรวมขอมูล  การสถิติการคลัง  เปนไปอยางรัดกุมมีประสิทธิภาพและเปนไปตามระเบียบขอบังคับ
ของทางราชการ 

6. เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกบัการพัฒนารายได   การจัดเก็บภาษีใหไดตามเปาหมายที่ต้ังเอาไวเปนไป
ดวยความเรียบรอย  ตลอดจนเพื่อเปนการบริหารงานบคุคล  ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

7. เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกบัดานแผนที่ภาษแีละทะเบียนทรัพยสิน  มคีวามครอบคลุมทั่วถึง  เพื่อให
การจัดเก็บรายไดเปนมาตรฐาน  มีความเปนธรรม  และมีการจัดการทีเ่ปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
ภายใตกรอบขอบังคับระเบียบและกฎหมาย  และสามารถตรวจสอบไดเปนปจจุบัน 

 

งานท่ีทํา 

1. การบริหารงานทัว่ไป 
2. การบริหารงานบุคคล 
3. การดําเนินกิจการสภา  และการประชุมสภา 
4. งานบริการประชาชนเกี่ยวกบังานทะเบียนราษฎร 
5. จัดเก็บสถิติขอมูล  จัดทํางบประมาณ 



6. ติดตามผลการดําเนินงานตามงบประมาณ 
7. รวบรวมขอมูลจัดทํายทุธศาสตร   แผนพัฒนาเทศบาลระยะ  3  ป 
8. สรุปประเมินผลแผนงาน/โครงการ  ประจําป 
9. ประชาสัมพันธเผยแพรขาวสาร  ขอมูล  และกิจกรรมตาง ๆ  ของเทศบาล 
10. งานบริหารดานการคลัง 
11. บริหารงานดานจัดเก็บรายได   ประเภทที่เทศบาลมีอํานาจในการจัดเก็บเองและรายไดอ่ืนทุกประเภท 
12. งานบริหารดานสถิติการคลัง  รายงานการเงินและบัญช ี
13. บริหารงานดานพัสดุและทรัพยสิน 
14. งานบริหารดานแผนที่ภาษแีละทะเบียนทรพัยสิน 
 
 
 
 

หนวยงาน (สํานัก /กอง / ฝาย)  ท่ีรับผิดชอบ 

1.    สํานักปลดัเทศบาล    งบประมาณรวม  18,186,318 บาท 
2. กองวิชาการและแผนงาน   งบประมาณรวม    4,893,586 บาท 
3. สํานักการคลัง    งบประมาณรวม    7,973,520 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2551 
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 

ดานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

  เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน 
คา 

    คาครุภัณฑ   
หนวยงาน
เจาของ   

งาน และคาจาง ชั่วคราว ใชสอย และ 
สาธารณูปโภค เงิน

อุดหนุน รายจายอื่น ที่ดิน และ รวม 
งบประมาณ รหัส

บัญชี 
  ประจํา   วัสดุ       สิ่งกอสราง       

1. งานบริหารทั่วไป      6,672,708  
    

1,640,520       8,532,840  
        470,000  

        
270,000  

          
-    

         
600,250  

   
18,186,318  

สํานัก
ปลัดเทศบาล 00111 

2. งานบริหารทั่วไป      1,049,616        597,480       1,944,000           90,000  
         
-    

          
-    

         
207,800  

     
3,888,896  

กองวิชาการ 
ฯ 00111 

4.  งานวางแผน
สถิติและวิชาการ         714,690                 -            240,000                  -    

         
-    

         
50,000                    -   

     
1,004,690  

กองวิชาการ 
ฯ 00112 

3. งานบริหารงาน
คลัง      4,643,160        511,560       2,731,800                  -    

         
-    

          
1,000  

           
86,000  

     
7,973,520  

สํานักการ
คลัง 00113 

รวม    13,080,174  
    

2,749,560     13,448,640  
        

560,000  
        

270,000  
         

51,000  
         

894,050  
   

31,053,424      



รายละเอียดงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2551 
เทศบาลเมืองกาฬสนิธุ 

รายจายตามแผนงาน 

ดานบรหิารทัว่ไป 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหการดําเนินงานเกี่ยวกบัการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ลดอันตรายและบรรเทาความ
เสียหาย 
อันเนื่องมาจากสาธารณภัยเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพและประสทิธผิล 

2. เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยภายในเขตเทศบาล 
3. เพื่อบริหารจัดการดานการปองกันภัยฝายพลเรือน 
4. เพื่อรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยในเขตเทศบาล 
5. เพื่อใหการบริหารงานบุคคลของผูที่ดําเนนิงานดานนี้เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
6. เพื่อใหงานดานกฎหมาย  และการจัดทาํนติิกรรมตาง ๆ  ของเทศบาลเปนไปดวยความเรียบรอย 
 

งานท่ีทํา 

1. บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายในเทศบาล 
2. ปฏิบัติตามแผนงานปองกนัภัยฝายพลเรือน 
3. ดําเนินงานตามแผนงานปองกันและระงับอัคคีภัย 
4. ดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยตามภารกจิในเขตเทศบาล 
5. จัดทํากจิกรรมดานนิติกรรม 
 
  

หนวยงาน  (สํานัก / กอง / ฝาย)    ท่ีรับผิดชอบ 

1. สํานักปลัดเทศบาล    งบประมาณรวม  9,171,722 บาท 
2. กองวิชาการและแผนงาน   งบประมาณรวม     620,492 บาท 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2551 
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 

ดานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

  เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน 
คา 

    คาครุภัณฑ   
หนวยงาน
เจาของ   

งาน และคาจาง ชั่วคราว ใชสอย และ 
สาธารณูปโภค 

เงินอุดหนุน รายจายอื่น ที่ดิน และ รวม 
งบประมาณ 

รหัส
บัญชี 

  ประจํา   วัสดุ       สิ่งกอสราง       
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การ 

     
3,368,244  

    
2,275,560       1,654,490  

         50,000           
20,000  

                -             
23,000  

     
7,391,294  

สํานัก
ปลัดเทศบาล 00121 

รักษาความสงบภายใน               
               
-        

2. งานเทศกิจ 
        

243,948  
      

564,480          372,000  
                -                    -                  -           

180,000  
     
1,360,428  

สํานัก
ปลัดเทศบาล 00122 

3. งานเทศกิจ 555,492 
               -  

65,000 
                -                    -                  -             

-    
        
620,492  

กองวิชาการ 
ฯ 00122 

4. งานปองกันภัยฝายพลเรือน 
                -                 -  

420,000 
                -                    -                  -             

-    
        
420,000  

สํานัก
ปลัดเทศบาล 00123 

    และระงับอัคคีภัย                    

รวม 
     

4,167,684  
    

2,840,040  
     

2,511,490  
         50,000           

20,000  
         
-    

         
203,000  

     
9,792,214      



รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2551 

เทศบาลเมืองกาฬสนิธุ 

รายจายตามแผนงาน 

ดานบริการชมุชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหการดําเนินงานดานการศึกษาของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ดําเนินไปดวยความเรียบรอย 
2. เพื่อสงเสริมการศึกษาศาสนาวฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
3. เพื่อยกระดับมาตรฐานและคณุภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลใหไดมาตรฐาน  ตาม  พ.ร.บ. 

การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  2544 
4. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลใหดียิง่ขึ้น 
 

งานท่ีทํา 

1. บริหารงานทั่วไปดานการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล  ท้ัง  4  โรงเรียน 
2. บริหารงานบุคคลของโรงเรียนเทศบาล  ท้ัง  4  โรงเรียน 
3. สงเสริมสนับสนุนงานนิเทศการศึกษา  งานกิจกรรมนกัเรียนตลอดทั้งงานโรงเรียน 
4. ควบคุม  ดูแล  งานธุรการดานการเงิน 
5. บริหารการเรียน – การสอนในโรงเรียน   ตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของคณะผูบริหาร  ซึ่งมี 

โรงเรียนอยูในความรับผิดชอบ  4  โรงเรียน 
 
 

หนวยงาน  (สํานัก / กอง / ฝาย)    ท่ีรับผิดชอบ 

1. สํานักการศึกษา    งบประมาณรวม  67,089,360 บาท 
 
 
 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2551 
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 
ดานบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานการศึกษา 

  เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน 
คา 

    คาครุภัณฑ   
หนวยงาน
เจาของ   

งาน และคาจาง ชั่วคราว ใชสอย และ 
สาธารณูปโภค 

เงิน
อุดหนุน รายจายอื่น ที่ดิน และ รวม 

งบประมาณ 
รหัส
บัญชี 

  ประจํา   วัสดุ       สิ่งกอสราง       
1. งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ การศึกษา 

     
2,955,580  

    
1,091,400  

     
2,146,900                  -    

          
-                    -              16,900       

6,210,780  
สํานัก

การศึกษา 00211 
2. งานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา 

   
30,126,817  

          
-    

   
14,150,540          160,000  

     
3,542,000                  -         3,659,996  

   
51,639,353  

สํานัก
การศึกษา 00212 

3. งานระดับ
มัธยมศึกษา 

     
4,920,483  

          
-    

     
1,943,044           30,000  

          
-                    -              75,000  

     
6,968,527  

สํานัก
การศึกษา 00213 

4. งานศึกษาไมกําหนด
ระดับ 

     
1,188,600  

               
-    

     
1,082,100                  -    

          
-                    -                     -    

     
2,270,700  

สํานัก
การศึกษา 00214 

รวม 
   

39,191,480  
    

1,091,400  
   

19,322,584  
        

190,000  
     

3,542,000  
          
-    

      
3,751,896  

   
67,089,360      



รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2551 

เทศบาลเมืองกาฬสนิธุ 

รายจายตามแผนงาน 

ดานบริการชมุชนและสังคม 
แผนงานสาธารณสุข 

 
วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหบริการดานสาธารณสุขครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตเทศบาลมากที่สุด 
2. เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาลมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. เพื่อสงเสริมและปรับปรุงกิจการสาธารณสุขใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ 
4. เพื่อกระจายการใหบริการดานสาธารณสขุใหใกลชิดและเขาถึงประชาชนใหมากที่สุด 
5. เพื่อพัฒนาศักยภาพงานดานสาธารณสุขใหมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึน้  รวมทั้งสงเสริมประชาสัมพันธ

งานดานสาธารณสุขใหทัว่ถงึ 
 

งานท่ีทํา 

1. จัดใหบริการดานการรักษาพยาบาลที่ศูนยบริการสาธารณสุข 
2. จัดใหบริการเชิงรุก   โดยจัดหนวยแพทยเคลื่อนที่   การเยี่ยมบาน  ฯลฯ 
3. จัดใหบริการดานสงเสริมสุขภาพ  ดานปองกันโรค  วางแผนครอบครัว 
4. จัดใหบริการดานอนามยัโรงเรียน 
5. จัดใหบริการดานสาธารณสขุมูลฐานอยางตอเนื่อง   เชน  จัดอบรมใหความรูในกลุมแกนนาํ   

(อสม.  กรรมการชุมชน) 
6. จัดเก็บขอมูล  วางแผนงาน   วิเคราะหปญหาแนะแนวทางแกไข 
7. จัดทํารายงานประจําเดือน 
8. บริหารงานบุคคลของผูที่ดําเนินงานดานนี ้
 
 

หนวยงาน  (สํานัก / กอง / ฝาย)    ท่ีรับผิดชอบ 

1.   สํานักการสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม  งบประมาณรวม  11,101,820 บาท 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป 
รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2551 

ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 
ดานบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานสาธารณสุข 

  เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน 
คา 

    คาครุภัณฑ   
หนวยงาน
เจาของ   

งาน และคาจาง ชั่วคราว ใชสอย และ 
สาธารณูปโภค เงิน

อุดหนุน 
รายจาย
อื่น ที่ดิน และ รวม 

งบประมาณ รหัส
บัญชี 

  ประจํา   วัสดุ       สิ่งกอสราง       

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 

     
2,614,260  

         
-    

        
215,500          487,000           

-    
        
-               

18,200  
     
3,334,960  

สํานักการ
สาธารณสุข 

ฯ 00221 
สาธารณสุข                     

2. งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น 

        
845,580  

      
917,280  

     
1,364,000  

                -            
360,000  

        
-    

             
7,500  

     
3,494,360  

สํานักการ
สาธารณสุข 

ฯ 00223 

3. งานศูนยบริการสาธารณสุข 
        
735,900  

               
-    

        
236,600                  -    

         
-    

        
-    

      
3,300,000  

     
4,272,500  

สํานักการ
สาธารณสุข 

ฯ 00224 

รวม 
     

4,195,740  
      

917,280  
     

1,816,100  
        

487,000  
       

360,000  
       
-    

      
3,325,700  

   
11,101,820      



รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2551 

เทศบาลเมืองกาฬสนิธุ 

รายจายตามแผนงาน 

ดานบริการชมุชนและสังคม 
แผนงานสังคมสงเคราะห 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหการสงเคราะหชวยเหลือประชาชนในชุมชน 
2. เพื่อสงเสริมสวัสดิการ  สตรี  เด็ก  เยาวชน  ผูสูงอายุ  ผูพิการในชุมชน 
3. เพื่อใหคําปรึกษาแนะนาํดานสังคมสงเคราะหแกประชาชน 
4. เพื่อสํารวจขอมูล  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  และสตรีบางประเภท 
5. เพื่อประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการใหการสงเคราะหประชาชนในชุมชน 
 

งานท่ีทํา 

1. งานสังคมสงเคราะหชวยเหลือประชาชน 
2. งานสํารวจขอมูลชุมชน  เพ่ือสงเคราะหประชาชน 
3. งานสงเสริมสวัสดิภาพของประชาชน 
4. งานประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ 
 
 
 

หนวยงาน  (สํานัก / กอง / ฝาย)    ท่ีรับผิดชอบ 

1.  กองสวัสดิการสังคม    งบประมาณรวม  7,862,000  บาท 
 
 
 
 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป 
รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2551 

ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 
ดานบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสังคมสงเคราะห 

  เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน 
คา 

    คาครุภัณฑ   
หนวยงาน
เจาของ   

งาน 
และ
คาจาง ชั่วคราว ใชสอย และ 

สาธารณูปโภค 
เงิน

อุดหนุน 
รายจาย
อื่น ที่ดิน และ รวม 

งบประมาณ 
รหัส
บัญชี 

  ประจํา   วัสดุ       สิ่งกอสราง       

1. งานสวัสดิการสังคมและสังคม 
         
-    

        
-    

     
7,742,000                  -    

        
120,000  

        
-                      -        7,862,000  

สวัสดิการ
สังคม 00232 

สงเคราะห                     
                      

รวม 
       
-    

       
-    

     
7,742,000  

                -  
       

120,000  
       
-    

          
-    

     7,862,000  
    



รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2551 

เทศบาลเมืองกาฬสนิธุ 

รายจายตามแผนงาน 

ดานบริการชมุชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
วัตถุประสงค 
1. เพื่อวางแผนดานการใหบริการแกประชาชนในเขตเทศบาล 
2. เพื่อดําเนินการในดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
3. เพื่อบํารุงรักษาสวนสาธารณะและจัดสถานที่พักผอนหยอนใจและสงเสริมใหประชาชนอนุรักษ 

ส่ิงแวดลอม 
4. เพื่อดําเนินการในดานแสงสวางถนนสาธารณะในเขตเทศบาล 
5. เพื่อจิตสํานึกและความตระหนักใหกับประชาชนในดานสิ่งแวดลอม 
6. เพื่อปองกันและแกไขปญหามลพิษส่ิงแวดลอม  ไมใหสงผลกระทบตอสุขภาพอนามยัของประชาชน

และสิ่งแวดลอมดานอืน่ ๆ 
7. เพื่ออนุรักษทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
8. เพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
9. เพื่อใหบานเมอืงสะอาด   และมีความเปนระเบียบเรียบรอย 
10. เพื่อใหประชาชนโดยทั่วไปมสีวนรวมในการรักษาความสะอาด  และความเปนระเบียบเรียบรอย 
 

งานท่ีทํา 

1. บริหารงานทั่วไปใหเปนไปตามนโยบายของคณะบริหาร 
2. บริหารงานบุคคลใหปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
3. งานดานการกอสรางอาคาร  ถนน  สะพาน  ทางเทาและควบคุมการกอสราง 
4. ควบคุมดูแล  บํารุงรักษาตนไม   พันธุไมตาง ๆ  และสถานที่พักผอนหยอนใจ 
5. จัดใหมีแสงสวาง  ตามถนนหนทาง  คูคลอง 
6. จัดทําโครงการเสริมสรางความรู   ความเขาใจในการจัดการสิ่งแวดลอม 
7. เฝาระวังปญหาสิ่งแวดลอมในเขตเทศบาล   และพื้นทีก่ําจัดขยะมูลฝอย 
8. จัดระบบการกาํจัดขยะมูลฝอยแบบฝงกลบใหถูกหลักสขุาภิบาล 



9. จัดรวบรวมขอมูล  วิเคราะห  และหาแนวทางแกไขปญหา 
10. จัดทําแผน/โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหลงงบประมาณตาง ๆ 
11. จัดหาถังรองรับขยะใหเพียงพอตามถนน  ตรอก  ซอย  และที่สาธารณะตาง ๆ 
12. จัดเจาหนาทีท่าํความสะอาดตามถนน  และที่สาธารณะตาง ๆ 
13. จัดรถเขาเก็บขนขยะตามถนนและที่ราชการตาง ๆ 
 
 
 

หนวยงาน  (สํานัก / กอง / ฝาย)    ท่ีรับผิดชอบ 

1.  สํานกัการชาง    งบประมาณรวม  32,951,056 บาท 
2.  สํานกัการสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม  งบประมาณรวม  28,768,686 บาท 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2551 
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 
ดานบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน 

  เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน 
คา 

    คาครุภัณฑ   
หนวยงาน
เจาของ   

งาน และคาจาง ชั่วคราว ใชสอย และ 
สาธารณูปโภค 

เงิน
อุดหนุน 

รายจาย
อื่น ที่ดิน และ รวม 

งบประมาณ 
รหัส
บัญชี 

  ประจํา   วัสดุ       สิ่งกอสราง       
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

     
1,668,948  

               -           
707,600       1,050,000  

          
-    

         
-               89,800  

     
3,516,348  

สํานักการ
ชาง 00241 

2. งานไฟฟาถนน 
     
4,464,660  

    
4,087,800  

   
11,347,200                  -    

     
1,500,000  

         
-          6,150,000  

   
27,549,660  

สํานักการ
ชาง 00242 

3. งานสวนสาธารณะ 
        

185,448  
    

1,146,600  
        
505,000                  -    

          
-    

         
-               48,000  

     
1,885,048  

สํานักการ
ชาง 00243 

4. งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่ง 

     
1,540,536  

    
8,500,200  

     
9,358,000                  -    

          
-    

         
-          9,369,950  

   
28,768,686  

สํานักการ
สาธารณสุข 

ฯ 00244 
ปฏิกูล                     

รวม 
     

7,859,592  
  

13,734,600  
   

21,917,800  
     

1,050,000  
     

1,500,000  
       
-    

     
15,657,750  

   
61,719,742      



รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2551 

เทศบาลเมืองกาฬสนิธุ 

รายจายตามแผนงาน 

ดานบริการชมุชนและสังคม 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาชุมชนในดานเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  การศึกษา  การอนามยั  เปนตน 
2.  เพ่ือฝกอบรมและเผยแพรความรูดานการพัฒนาชุมชนใหแกราษฎรและคณะกรรมการชุมชน 
3. เพื่อจัดทําโครงการชวยเหลอืแกประชาชนในชุมชน 
4. เพื่อจัดตั้งชุมชนและคณะกรรมการชุมชน  ใหเปนแกนนําในการพัฒนาชุมชน 
5. เพื่อจัดระเบียบชุมชน 
6. เพื่อประสานงานและนําบริการไปสูชุมชน 
 

งานท่ีทํา 

1. งานฝกอบรมและเผยแพรความรูการพัฒนาชุมชน 
2. งานโครงการแกไขปญหาตาง ๆ  ของชุมชน 
3. งานสํารวจขอมูลเพื่อการพัฒนาชมุชน 
4. งานจัดตั้งและเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน 
5. งานสรางความเขมแข็งใหแกองคกรชุมชน 
 
 
 

หนวยงาน  (สํานัก / กอง / ฝาย)    ท่ีรับผิดชอบ 

1.   กองสวัสดิการและสังคม    งบประมาณรวม  3,507,716 บาท 
 
 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป 
รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2551 

ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 
ดานบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

  เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน 
คา 

    
คา

ครุภัณฑ   
หนวยงานเจาของ 

  

งาน 
และ
คาจาง ชั่วคราว ใชสอย และ 

สาธารณูปโภค 
เงิน

อุดหนุน 
รายจาย
อื่น ที่ดิน และ รวม 

งบประมาณ 
รหัส
บัญชี 

  ประจํา   วัสดุ       สิ่งกอสราง       

1. งานบริหารทั่วไป 
     

1,295,136  
      

564,480  
        
349,600                  -    

        
-    

        
-    

         
268,500  

     
2,477,716  

กองสวัสดิการ
สังคม 00251 

                      

2. งานสงเสริมและสนับสนุน           
-    

        
-    

     
1,030,000                  -    

        
-    

        
-    

          
-    

     
1,030,000  

กองสวัสดิการ
สังคม 00252 

ความเขมแข็งชุมชน                     

รวม 
     

1,295,136  
      

564,480  
     

1,379,600                  -  
      
-    

       
-    

        
268,500  

     
3,507,716      



รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2551 

เทศบาลเมืองกาฬสนิธุ 

รายจายตามแผนงาน 

ดานบริการชมุชนและสังคม 
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อบํารุงและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมในเขตเทศบาล 
2. สงเสริมและสนับสนนุงานประเพณีตาง ๆ 
3. สงเสริมใหประชาชนและเยาวชนในทองถิ่น  มีความเปนอยูดี  มีพลานามยัสมบูรณ 
4. สงเสริมกิจกรรมนันทนาการ  มีสถานที่พักผอนหยอนใจ  มีสนามกีฬา  สถานที่ออกกําลังกายที ่

เหมาะสม 
5. เพื่อสงเสริมฟนฟูอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมของทองถิ่นใหสืบตอไป 
 

งานท่ีทํา 

1. การจัดกิจกรรมทางศาสนาในวนัสําคัญตาง ๆ 
2. จัดสถานที่ใหบริการดานกฬีาและนันทนาการ 
3. จัดกิจกรรมศูนยเยาวชนเทศบาล 
4. จัดแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน 
 
 

หนวยงาน  (สํานัก / กอง / ฝาย)    ท่ีรับผิดชอบ 

1. สํานักการการศึกษา    งบประมาณรวม  5,665,820 บาท 
2. กองสวัสดิการสังคม    งบประมาณรวม     250,000 บาท 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป 
รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2551 

ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 
ดานบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

  เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน 
คา 

    
คา

ครุภัณฑ   
หนวยงาน
เจาของ   

งาน 
และ
คาจาง ชั่วคราว ใชสอย และ 

สาธารณูปโภค 
เงินอุดหนุน รายจายอื่น ที่ดิน และ รวม 

งบประมาณ 
รหัส
บัญชี 

  ประจํา   วัสดุ       สิ่งกอสราง       

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
          
-    

            
-    

     
1,379,000   -     340,000   -     -      

1,719,000  
สํานัก

การศึกษา 00261 
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                     

2. งานกีฬาและนันทนาการ         
402,500  

      
910,320  

     
1,756,000          680,000           20,000                  -   

         
148,000  

  
3,916,820  

สํานัก
การศึกษา 00262 

3.  งานกีฬาและนันทนาการ 
         
-                   -           

250,000                  -                    -                    -   
          
-    

  
250,000  

กองสวัสดิการ
สังคม 00262 

4.  งานศาสนาวัฒนธรรมและ 
นันทนาการ 

         
-                   -            

30,000                  -                    -                    -   
          
-    

         
30,000  

สํานัก
การศึกษา 00263 

รวม 
        

402,500  
      

910,320  
     

3,415,000  
        

680,000  
        

360,000  
          
-    

        
148,000  

     
5,915,820      



รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2551 

เทศบาลเมืองกาฬสนิธุ 

รายจายตามแผนงาน 

ดานการเศรษฐกจิ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหบริการดานสถาปตยกรรม  มัณฑนศิลปแกประชาชนในเขตเทศบาล 
2. เพื่อคํานวณออกแบบ  กําหนดรายละเอียดการกอสรางอาคาร  หรือการตกแตงตอเติมอาคารสถานที ่
3. เพื่อทําใหบานเมืองสวยงามมีความเปนระเบียบเรียบรอย 
 

งานท่ีทํา 

1. วางโครงการ  จัดทําผังและควบคุมการกอสรางทางสถาปตยกรรม 
2. ออกแบบ  เขียนแบบทางดานสถาปตยกรรมและมัณฑนศิลป 
3. ตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลกูสรางและควบคุมการกอสรางทางสถาปตยกรรมตาม

กฎหมาย 
 
 
 

หนวยงาน  (สํานัก / กอง / ฝาย)    ท่ีรับผิดชอบ 

1. สํานักการชาง   งบประมาณรวม  584,508  บาท 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2551 
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 

ดานการเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน 
คา 

    
คา

ครุภัณฑ   
หนวยงาน
เจาของ   

งาน และคาจาง ชั่วคราว ใชสอย และ 
สาธารณูปโภค 

เงินอุดหนุน 
รายจาย
อื่น ที่ดิน และ รวม 

งบประมาณ 
รหัส
บัญชี 

  ประจํา   วัสดุ       สิ่งกอสราง       

1. งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน         534,108                 -   
         
50,400                  -                    -   

        
-    

          
-    

  
584,508  

สํานักการ
ชาง 00312 

                      

รวม 
        

534,108  
         
-    

         
50,400                  -  

          
-    

       
-    

        
-    

       
584,508      



รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2551 

เทศบาลเมืองกาฬสนิธุ 

รายจายงบกลาง 

ดานการดําเนนิงานอืน่ 
แผนงานงบกลาง 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหการบริหารงานทีไ่มใชภารกิจของหนวยงานใดโดยเฉพาะเปนไปดวยความเรียบรอย 
2. เพื่อจายในการชําระหนี้เงินกูตาง ๆ  ใหแก  ก.ส.ท.  ตามที่กฎหมาย   หรือระเบียบกําหนดไว  และ

ปรับปรุงกิจการจราจร  รวมทั้งชวยกจิการเฉพาะการของเทศบาล 
3. เพื่อใหการประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ   เอกชน  และองคกรอ่ืนใดเปนไปตามเปาหมายที่

กําหนดไว 
4. เพื่อใหการบริหารงานตามขอผูกพันกับหนวยงานอืน่เปนไปดวยความเรียบรอย 
5. เพื่อใชจายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน 
 

งานท่ีทํา 

1. บริหารงานเกีย่วกับการชําระหนี้เงินกูและดอกเบี้ย 
2. บริหารงานตามขอผูกพนที่มตีามกฎหมายหรือผูกพันไวกบับุคคลภายนอก 
3. ดําเนินการปรบัปรุงกิจการเทศบาล 
4. ต้ังเงินสํารองจายไวใชจายในกิจการทีไ่มสามารถคาดการณไวลวงหนา 
5. ต้ังงบประมาณชวยเหลืองบเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
 
 

หนวยงาน  (สํานัก / กอง / ฝาย)    ท่ีรับผิดชอบ 

1. สํานักปลัดเทศบาล    งบประมาณรวม  11,736,020 บาท 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2551 
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 

ดานการดําเนินงานอื่น 
แผนงานงบกลาง 

  เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน 
คา 

    คาครุภัณฑ   
หนวยงาน
เจาของ   

งาน และคาจาง ชั่วคราว ใชสอย และ 
สาธารณูปโภค 

เงิน
อุดหนุน 

รายจาย
อื่น ที่ดิน และ รวม 

งบประมาณ 
รหัส
บัญชี 

  ประจํา   วัสดุ       สิ่งกอสราง       

1. งบกลาง                        -                        -                          -                          -   
        
-    

         
-                             -   

  
11,736,020  

สํานัก
ปลัดเทศบาล 00411 

                      

รวม                 -                  -                   -                   -   
      
-    

       
-                      -   

   
11,736,020      



รายละเอียดงบประมาณรายจายทัว่ไป  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2551 
เทศบาลเมืองกาฬสนิธุ 

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 
หนวยงาน  สํานักปลัดเทศบาล 

 
ต้ังงบประมาณรายจายทั้งส้ิน    39,094,060  บาท    แยกเปน 
 
1. งบกลาง  ตั้งไว    11,736,020  บาท   แยกเปน 

 1.1  คาชําระหนีเ้งนิกู  ต้ังไว   5,487,804   บาท ต้ังจายจากเงนิรายได  3,871,903  บาท 
และจายจากเงนิอุดหนนุทัว่ไป  1,615,901  บาท(ปรากฏในแผนงานงบกลาง) แยกเปน 

                    1.1.1   ชําระหนี้เงินกู   ก.ส.ท.  เพ่ือกอสรางอาคารบานพกัพนักงานเทศบาล  ตามสัญญา
เลขที่   1682/56/2544  ลงวันที่  31  พฤษภาคม   2544  เปนการจายงวดที่   6 ในปงบประมาณ 2551  โดย
ดอกเบี้ย 0%  ผอนชําระในอตัราปละ  299,400  บาท  เปนเวลา 10 ป   ต้ังไว  299,400  บาท  ต้ังจายจาก
เงินอุดหนุนทัว่ไป   

                 1.1.2   ชําระหนี้เงินกู  ก.ส.ท.   เพื่อกอสรางอาคารปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
บานพัก  ตามสัญญาเลขที่  1841/35/2546  ลงวันที่  13  มีนาคม  2546   เปนการจายงวดที่  5  แยกเปนตน
เงินที่ตองเสียดอกเบี้ย  503,635.71   บาท   ตนเงินที่ไมตองเสียดอกเบี้ย  399,821.45   บาท       ดอกเบี้ย  
97,731.66   บาท  รวมทั้งสิน้  1,001,188.82   บาท   ต้ังไว  1,001,189   บาท   ต้ังจายจากเงินอุดหนนุ
ทั่วไป   

  1.1.3  ชาํระหนี้เงินกู กสท.เพ่ือชําระหนี้เงินกูกองทนุพัฒนาเมืองในภูมิภาค  ตามสัญญา
เลขที่  2270/201/2549  ลงวันที่  27  กันยายน  2549  เปนการจายงวดที่  1  ในปงบประมาณ  2551  แยก
เปนเงินตนที่ตองเสียดอกเบี้ย  1,170,536.42  บาท  เงินตนทีไ่มตองเสียดอกเบี้ย  358,111.23  บาท      
ดอกเบี้ย  402,566.63  บาท  รวมเปนเงิน   1,931,214.28  บาท  ต้ังไว  1,931,215  บาท  ต้ังจายจากเงิน
อุดหนนุทัว่ไป   

  1.1.4  ชําระหนี้เงินกูธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  เพื่อซ้ือที่ดินขยายถนนเขา
สวนสาธารณะ  ตามสัญญาเลขที่   053640648/001  ลงวันที่  1 กุมภาพันธ  2548  เปนการจายงวดที่ 1-
12  ประจําปงบประมาณ  2551  เปนการจายตนเงินและดอกเบี้ยงวดละ  110,000  บาท  รวม  12  งวด  



เปนเงิน  1,320,000   บาท  ต้ังไว  1,320,000  บาท  ต้ังจายจากเงินรายได  660,000  บาท  และจายจาก
เงินอุดหนุนทัว่ไป  660,000  บาท 

  1.1.5     ชําระหนี้เงินกูธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  เพื่อซ้ือรถขุดตีนตะขาบ ชนิด    
แขนยาว  เปนการจายงวดที ่1-12  ประจําปงบประมาณ  2551  เปนการจายตนเงินและดอกเบี้ยงวดละ  
55,000  บาท  รวม  12  งวด  เปนเงิน  660,000  บาท   ต้ังไว   660,000  บาท  ต้ังจายจากเงินรายได  
330,000  บาท  และจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  330,000  บาท 

  1.1.6  ชําระหนี้ดอกเบ้ียเงินกู  ธนาคารออมสินสาขากาฬสินธุ  เพื่อกอสรางอาคารตลาด  
โตรุง  ตามสัญญาเงินกูลงวันที่  15  กุมภาพันธ  2550  เปนการจายดอกเบี้ยรายเดือนๆ ละ 23,000  บาท  
จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  276,000  บาท  ต้ังไว   276,000  บาท   ต้ังจายจากเงินรายได  138,000  บาท  
และจายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป  138,000  บาท 

 

 1.2  รายจายตามขอผูกพนั  ต้ังไว  5,248,216  บาท  ต้ังจายจากเงนิรายได 3,101,103  
บาท  และจายจากเงนิอุดหนนุทัว่ไป  2,147,113  บาท(ปรากฏใน   แผนงานงบกลาง) แยกเปน 

  1.2.1  คาบํารุงสันนิบาตเทศบาล  ต้ังไว  165,329  บาท  เพ่ือจายเปนคาบํารุงสันนิบาต   
เทศบาลแหงประเทศไทยเปนรายได ในอัตรารอยละเศษหนึ่งสวนหกของรายรับจริงในปท่ีลวงมาแลว    (ไม 

รวมเงินกู  เงินจายขาด เงินสะสมและเงินอุดหนนุทกุประเภท )     แตทั้งนี้ไมเกินเจ็ดแสนหาหมื่นบาท  (ใน
ปงบประมาณ  2549    เปนเงิน   99,197,305.30   บาท)   ต้ังจายจากเงินรายได 
                         1.2.2   คาใชจายในการจดัการจราจรตํารวจ  ต้ังไว   400,000   บาท โดยตั้งจายจาก
รายไดประเภทคาปรับผูทาํผิดกฎจราจร  จํานวน  200,000   บาท  และเทศบาลสมทบ  200,000  บาท    
เพื่อจายเปนคาซอมสัญญาณจราจรตามจุดตาง  ๆ ซ่ึงเทศบาลรับผิดชอบและจายเปนคาซื้อสีทาถนน / ปาย
จราจร / แผงกั้นจราจร พรอมท้ังอุปกรณตาง ๆ จางเหมาทาสีบนพื้นถนนสายตาง ๆ ภายในเขตเทศบาล  
และ ในการทาํสัญญาณจราจร   ตามที่ตํารวจจราจรขอมา   และตามที่เทศบาลดาํเนินการ   ต้ังจายจากเงิน
รายได 

1.2.3  เงินสมทบกองทนุบําเหน็จบาํนาญขาราชการสวนทองถิ่น ต้ังไว 2,059,382 บาท         
เพื่อจายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น   โดยคํานวณจายอัตรารอยละ 2 ของรายได
ในงบประมาณรายจายประจําป (102,969,060)  ไมรวมรายไดจากพันธบัตร   เงินกู   เงินที่มีผูอุทิศใหและ



เงินอุดหนุน(ทัว่ไปและเฉพาะกิจ)   ต้ังจายจากเงินรายได  1,029,691  บาท  และตั้งจายจากเงินอุดหนนุ
ทั่วไป  1,029,691  บาท                                                                                                                                                                

            1.2.4  เงินเพิ่มชวยเหลือคาครองชีพขาราชการบํานาญพนักงานเทศบาลสามัญตั้งไว  
228,660   บาท   เพื่อจายเปนเงินเพิ่มชวยเหลือคาครองชีพขาราชการบาํนาญพนักงานเทศบาลสามัญ              
โดยคํานวณตั้งจายตามที่ไดจายจริง  เปนเงิน  เดือนละ  19,055  บาท  ตลอดปเปนเงิน  228,660  บาท  ต้ัง
จายจากเงินรายได 

  1.2.5     เงินสมทบกองทนุประกันสังคมตั้งไว      2,234,845  บาท  เพ่ือจายเปนเงินสมทบ
กองทุนประกนัสังคม  ในอัตรารอยละ  10%  ของเงินคาจางชั่วคราว เปนเงิน   2,211,144      บาท และจาย
เปนเงินสมทบกองทุนประกนัสังคม  ในอัตรารอยละ  5%  ของเงินคาจางชั่วคราว  เปนเงิน  23,701  บาท   
ต้ังจายจากเงินรายได  1,117,423  บาท  จายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป  1,117,422  บาท   

(ประมาณการพนักงานจาง ในปงบประมาณ   2551   จํานวน   303  อัตรา  ในอัตรารอยละ  10%  เปนเงิน  
2,211,144   บาท  และจาํนวน  5  อัตรา  ในอัตรารอยละ  5%  เปนเงิน  23,701  บาท)  

  1.2.6    ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท  ต้ังไว  60,000  บาท  เพ่ือนํามา
เปนคาใชจายเพ่ือการศึกษาหรือพัฒนาความรูของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
และลูกจางในการศึกษาภาคพิเศษระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในทางรัฐประศาสนศาสตรกบั
สถาบันการศกึษาที่มขีอตกลงกับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํานวน 1 ทนุ ๆ ละ  60,000  บาท  ตาม
หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1342  ลงวันที่  18 กรกฎาคม   2550  ต้ังจายจากเงินรายได 

  1.2.7   ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ  (โบนัส)  ประจําป  ต้ังไว  100,000  บาท  
เพื่อจายเปนคาประโยชนตอบแทนอืน่เปนกรณีพิเศษ (โบนัส)  สําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจางของ
เทศบาลตามหลักเกณฑและเงื่อนไขและวธิีการที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกําหนด  ต้ังจายจากเงิน
รายได 

 1.3  เงินสํารองจาย   ต้ังไว    1,000,000  บาท  เพื่อจัดสรรใหหนวยงานตาง ๆ ของเทศบาล
เบิกจายในกรณีไมไดต้ังงบประมาณไวหรอืตั้งงบประมาณไวไมเพียงพอหรือจําเปนตองจายตามทีค่ณะ
ผูบริหารเห็นสมควรและกรณีฉุกเฉินเรงดวนเกิดอุทกภยั เกิดอัคคีภัย ฯลฯ  ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง) 

 



2.  รายจายประจํา   ตั้งไว    26,554,790   บาท   แยกเปน 

 2.1  หมวดเงนิเดือนและคาจางประจํา  ตั้งไว   10,284,900   บาท  แยกเปน 

  2.1.1  เงินเดือน  ประเภทเงินเดือนคณะผูบริหาร  ต้ังไว   893,700  บาท  เพ่ือจายเปน
เงินเดือนนายกเทศมนตรี  1  คน  ในอัตราเดือนละ  37,500  บาท เปนเงิน  337,500 บาท และจายเปนเงิน 

เดือนรองนายกเทศมนตรี  3  คน  ในอัตราเดือนละ  20,600  บาท  ตอคน  เปนเงิน  556,200  บาท  ต้ังจาย
จากเงินรายได  446,850  บาท  และตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  446,850  บาท  (ปรากฏในแผนงาน
บริหารทัว่ไป)   

  2.1.2  เงินเดือน  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ต้ังไว  6,596,484  บาท  เพื่อจายเปน
เงินเดือนปรับปรุงเงินเดือนประจําปและคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลในสํานักปลัด  จํานวน  17  
อัตรา  เปนเงิน  3,790,356  บาท    เงินเดือนปรับปรุงเงินเดือนประจําป  และคาครองชพีชั่วคราวของ
พนักงานเทศบาลในงานปองกัน ฯ และงานเทศกิจ  จํานวน  16  อัตรา  เปนเงิน  2,806,128  บาท   ต้ังจาย  
จากเงินรายได  3,298,242  บาท  และตั้งจายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป  3,298,242  บาท  (ปรากฏในแผนงาน
บริหารทัว่ไป  เปนเงิน  3,790,356  บาท   และแผนงานรกัษาความสงบภายใน  เปนเงิน  2,806,128  บาท) 

                         2.1.3  เงินเดือน ประเภทคาตอบแทนเลขานุการและทีป่รึกษาของผูบริหารองคกรปกครอง
ทองถิ่น    ต้ังไว    253,260  บาท   ต้ังจายจากเงินรายได  126,630  บาท  และตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
126,630  บาท  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป )  จําแนกรายละเอียดดังนี้ 

-  คาตอบแทนที่ปรึกษาของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น  จํานวน  3  อัตรา   

ในอัตราเดือนละ  9,380  บาท  เปนเงิน  253,260 บาท 

  2.1.4  เงินเดือน  ประเภทเงินประจําตาํแหนงของคณะผูบริหารต้ังไว  450,450  บาท  เพ่ือ
จายเปนเงินประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี  ในอัตราเดือนละ  9,000  บาท  เปนเงิน  81,000  บาท     รอง
นายกเทศมนตรี  3  อัตรา  ในอัตราเดือนละ  6,750  บาท  เปนเงิน  182,250  บาท  และเงินประจํา
ตําแหนงปลัดเทศบาล ระดับ 9   จํานวน  1  อัตรา  ในอัตราเดือนละ  10,000  บาท  เปนเงิน  120,000  
บาท  เงินประจําตําแหนงรองปลัดเทศบาลระดับ 8  จํานวน  1  อัตรา  ในอัตราเดือนละ  5,600  บาท  เปน
เงิน  67,200  บาท  ต้ังจายจากเงินรายได  225,225  บาท  และตั้งจายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป  225,225  
บาท  (ปรากฏในแผนงานบรหิารทัว่ไป) 

2.1.5 เงินเดือนประเภทคาตอบแทนผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิน่    ต้ังไว    



450,450   บาท    เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูบริหารตําแหนงนายกเทศมนตรี  ในอัตราเดือนละ  9,000  
บาท เปนเงิน  81,000  บาท   รองนายกเทศมนตรี  3  อัตรา  ในอัตราเดือนละ  6,750  บาท  เปนเงิน  
182,250  บาท  และจายเปนคาตอบแทนผูบริหารตําแหนง  ปลัดเทศบาล  ระดับ 9  จํานวน  1  อัตรา  ใน
อัตราเดือนละ  10,000  บาท  เปนเงิน  120,000  บาท  และเงินคาตอบแทนผูบริหารตําแหนงรอง
ปลัดเทศบาลระดับ 8  จํานวน  1  อัตรา  ในอัตราเดือนละ  5,600  บาท  เปนเงิน  67,200  บาท  ต้ังจาย
จากเงินรายได  225,225  บาท  และตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  225,225  บาท  (ปรากฏในแผนงาน
บริหารทัว่ไป) 

  2.1.6  คาจางประจํา  ประเภทคาจางลูกจางประจํา  ต้ังไว  1,640,556   บาท  เพื่อจายเปน
เงินคาจางประจํา  เงินปรับปรุงคาจางประจําป  และคาครองชีพชั่วคราว  ของลูกจางประจําที่ปฏบิัติงานใน
สํานักปลัดเทศบาล  จํานวน  7  อัตรา  เปนเงิน  834,492  บาท  และเงินคาจางประจําเงินปรับปรุงคาจาง
ประจําป  และเงินเพ่ิมคาครองชีพ  ของลูกจางประจําทีป่ฏิบัติในงานปองกัน ฯ  และงาน 

เทศกิจ ฯ จํานวน  7  อัตรา  เปนเงิน  806,064  บาท   ต้ังจายจากเงินรายได  820,278  บาท  และจายจาก
เงินอุดหนุนทัว่ไป  820,278  บาท  (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป  เปนเงิน  834,492 บาท  และแผนงาน
รักษาความสงบภายใน  เปนเงิน 806,064  บาท  )   

    

 2.2      หมวดคาจางช่ัวคราว  ตั้งไว   4,480,560    บาท      
2.2.1 คาจางชั่วคราว  ประเภท  เงินเดือน  หรือเงินที่จายเพ่ิมใหแกพนักงานจาง  ต้ังไว   

4,480,560   บาท   เพื่อจายเปนเงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มใหแกพนักงานจางทัว่ไปในสํานกัปลัดเทศบาล   
จํานวน  22   อัตรา  ในอัตราเดือนละ  5,880  บาท  เปนเงิน  1,552,320  บาท  และเงินเดือนหรือเงินที่จาย
เพิ่มใหแกพนกังานจางตามภารกิจ  จํานวน  1  อัตรา  ในอัตราเดือนละ  7,350  บาท  เปนเงิน  88,200  
บาท    และเพ่ือจายเปนเงินเดือนหรือเงินทีจ่ายเพ่ิมใหแกพนักงานจางทั่วไปงานปองกัน ฯ และงานเทศกิจ  
จํานวน  9   อัตรา  ในอัตราเดือนละ  7,350  บาท  เปนเงิน  793, 800  บาท  จํานวน  29  อัตรา  ในอัตรา
เดือนละ  5,880  บาท  เปนเงิน  2,046,240  บาท   ต้ังจายจากเงินรายได  2,240,280  บาท  และจายจาก
เงินอุดหนุนทัว่ไป  2,240,280  บาท   (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป เปนเงิน 1,640,520  บาท  และ
แผนงานรักษาความสงบภายใน  เปนเงิน  2,840,040  บาท ) 

 

          2.3 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  ตั้งไว  10,979,330  บาท    แยกเปน 



  2.3.1  คาตอบแทน  ตั้งไว   2,886,330   บาท   แยกเปน 

  2.3.1.1  คาตอบแทน  ประเภทคาปวยการ  / คาตอบแทนประธานสภาเทศบาล            รอง
ประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล ต้ังไว  2,228,040  บาท  ต้ังจายจากรายได  1,114,020  
บาท  และจายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป  1,114,020  บาท(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป) จําแนก
รายละเอียดเปน 

-  คาปวยการประธานสภาเทศบาล  จํานวน  1  อัตรา  ในอัตราเดือนละ  20,600  บาท   

เปนเงิน  185,400  บาท   

-  คาปวยการรองประธานสภาเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 16,880  บาท  

เปนเงิน  151,920  บาท 

-  คาปวยการสมาชิกสภาเทศบาล  จํานวน  16  อัตรา  ในอัตราเดือนละ    13,130  บาท    

เปนเงิน   1,890,720   บาท   

  2.3.1.2  คาตอบแทน  ประเภทคาเบี้ยประชมุ  ต้ังไว  10,000    บาท  เพื่อจายเปนคาเบี้ย
ประชุมใหแกกรรมการที่สภาเทศบาลแตงตั้งขึ้น  ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป) 

  2.3.1.3  คาตอบแทน ประเภทคาตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือก สอบคัดเลอืก สอบ  
แขงขันและ คณะกรรมการประเมินผลงาน  ต้ังไว   10,000  บาท  เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการ
ประเมินผลและคณะกรรมการสอบคัดเลือก และคัดเลือกพนักงานเทศบาล สําหรับผูปฏิบัติงานที่ม ี   
ประสบการณ ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป) 

2.3.1.4  คาตอบแทน  ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

 ต้ังไว   70,000   บาท  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาอาหารทําการนอกเวลา
แกพนกังาน เทศบาลและลกูจางสํานักปลัดในกรณีที่มงีานเรงดวนตองทํานอกเวลาราชการ  และเพื่อเปน 

คาอาหารนอกเวลาในการปฏิบัติงานการเลือกตั้ง  ส.ส.  และ  ส.ว.   ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงาน
บริหารทัว่ไป  เปนเงิน  60,000  บาท  และแผนงานรักษาความสงบภายใน  เปนเงิน  10,000  บาท ) 



  2.3.1.5  คาตอบแทน  ประเภทคาเชาบาน  ต้ังไว  124,800    บาท  เพ่ือจายเปน           คา
เชาบานใหแกพนักงานเทศบาลในสาํนักปลัดเทศบาล  ซ่ึงมีสิทธิไดรับเงินคาเชาบานตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย     ต้ังจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานบรหิารทัว่ไป) 

 

 

  2.3.1.6  คาตอบแทน  ประเภท  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ต้ังไว   106,000    บาท  เพ่ือ
จายเปนคาเลาเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจางประจําสํานกัปลัดเทศบาล ต้ังจายจากรายได 
(ปรากฏในแผนงานบรหิารทัว่ไป  เปนเงิน  50,000  บาท  และแผนงานรกัษาความสงบภายใน  เปนเงิน  
56,000  บาท) 

  2.3.1.7   คาตอบแทน ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล   ต้ังไว   300,000  บาท               
เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจําในสาํนกัปลัดเทศบาล และคณะผูบริหาร  ผู
มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     ต้ังจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป  เปนเงิน  
230,000  บาท  และแผนงานรักษาความสงบภายใน  เปนเงิน  70,000  บาท) 

                         2.3.1.8  คาตอบแทน  ประเภทเงินชวยเหลือบุตร  ต้ังไว   3,050  บาท  เพ่ือจายเปน       คา
ชวยเหลือบุตรของพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจําในสาํนักปลัดเทศบาล และคณะผูบริหาร  ผูมีสิทธิตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ต้ังจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป เปนเงิน  2,000  บาท และ
แผนงานรักษาความสงบภายใน  เปนเงิน  1,050  บาท) 

  2.3.1.9  คาตอบแทน  ประเภทเงินเพิ่มพิเศษสาํหรับการสูรบ  ต้ังไว  10.440  บาท  เพ่ือจาย
เปนคาชวยเหลือพนักงานเทศบาลของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  ซ่ึงเคยไดรับเงินเดือนเพ่ิม
พิเศษสําหรับการสูรบ  (พ.ส.ร.)  ตามสิทธขิณะรับราชการของจาเอกภราดร  เนตวงษ  เดือนละ  870  บาท  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0312/ว 1442  ลงวันที่  27  ธันวาคม  2545  ต้ังจายจากเงินรายได 
(ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน ) 

  2.3.1.10  คาตอบแทน  ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  ต้ังไว  24,000  บาท  เพื่อจายเปนคาเงินรางวัลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ  
ซ่ึงมาชวยงานเทศบาลในอัตราเดือนละ  2,000  บาท  จํานวน  1  คน  เปนเงิน  24,000  บาท  ต้ังจายจาก
เงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน) 



2.3.2   คาใชสอย  ตั้งไว  5,965,000  บาท   แยกเปน 

  2.3.2.1  คาใชสอย ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ  ต้ังไว   735,000  บาท          ต้ัง
จายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  เปนเงิน  695,000  บาท  และแผนงานรักษาความสงบ
ภายใน  เปนเงิน  40,000   บาท)  โดยมีรายละเอียดดังนี ้

   - คารับวารสาร  ต้ังไว   5,000   บาท  เพื่อจายเปนคารับวารสาร  คาหนังสือ       
กฎระเบยีบตาง ๆ และนิตยสารอื่น ๆ เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติราชการ  และรวบรวมไวเพ่ือศึกษาคนควา 
(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป) 

   -  คาซักฟอก   ต้ังไว  20,000   บาท  เพื่อจายเปนคาซักฟอก  ผามาน  พรม         
ผาคลุมโตะ  คลุมชุดรับแขก  และอ่ืน ๆ  (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป) 

   -  คาธรรมเนียม  และคาลงทะเบียน   ต้ังไว    40,000   บาท  เพื่อจายเปน
คาลงทะเบียนในการประชมุอ่ืน ๆ ที่เทศบาลตองเขารวมประชุมตามความจาํเปน  (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป) 

   -  คาจางเหมาบริการ   ต้ังไว   60,000      บาท  เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ   
งานอยางใดอยางหนึ่ง หรือจางจัดทําสิ่งของตาง ๆ ในสํานักปลัดเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  เปนเงิน  30,000  บาท  และแผนงานรักษาความสงบภายใน  เปนเงิน  30,000  บาท) 

-  คาจางเหมาเอกชนทําความสะอาด  ต้ังไว 360,000  บาท เพ่ือจายเปนคา 

จางเหมาเอกชนในการทาํความสะอาดอาคารสํานักงานเทศบาล หองประชุมพวงพะยอม  หอประชุม     
ธรรมาภิบาล และ ในบริเวณอาคารสํานกังาน  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) 

                          -  คาจางเหมาเอกชนรักษาความปลอดภยั  ต้ังไว    240,000   บาท  เพ่ือจายเปน
คาจางเหมาเอกชนดแูลรักษาความสงบเรียบรอยปลอดภัยในบริเวณอาคารสํานักงานเทศบาล  (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป) 

   -  คาโฆษณาและเผยแพรขาว  ต้ังไว  10,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจาย
เกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาเผยแพรขาวกิจกรรมเกี่ยวกับงานปองกัน ฯ และงานเทศกิจ ฯ  (ปรากฏใน
แผนงานรักษาความสงบภายใน) 

2.3.2.2 คาใชสอยประเภท รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน  



ต้ังไว   400,000  บาท   ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานบรหิารทัว่ไป  เปนเงิน  220,000  บาท และ
แผนงานรักษาความสงบภายใน  เปนเงิน  180,000  บาท)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   -  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ  ต้ังไว   340,000  บาท   เพื่อจายเปนคา
บํารุงรักษาหรอืซอมแซมครภุัณฑ  เชน  ครุภัณฑสํานักงาน  ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ครุภัณฑไฟฟา
และวทิยุ   เปนตน  ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานบรหิารทัว่ไป  160,000  บาท  และแผนงานรักษา
ความสงบภายใน  180,000  บาท) 

   -  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิง่กอสราง  ต้ังไว   60,000   บาท  เพื่อ
จายเปนคาบาํรุงรักษาอาคารสิ่งกอสราง ใหอยูในสภาพที่ดีขึ้น  เชน  อาคารสํานักงานเทศบาล  หอประชุม
เทศบาลและบานพักพนักงานเทศบาล  เปนตน  ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานบรหิารทัว่ไป) 

 3.2.3   คาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ต้ังไว   4,570,000   

บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป  เปนเงิน  3,980,000  บาท และแผนงานรักษาความสงบภายใน  เปน
เงิน  590,000  บาท  )    แยกเปน 

   -  คารับรองในการตอนรับบคุคลหรือคณะบุคคล    ต้ังไว   200,000   บาท  เพ่ือ
จายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ
เอกสาร ซึ่งตั้งจายไมเกินรอยละ 1 ของรายไดจริงของปงบประมาณทีล่วงมา มียอดงบประมาณ  
99,197,305.35  บาท   โดยไมรวมเงินอุดหนุนหรือเงินกู หรือเงินที่มีผูอุทิศให   ต้ังจายจากเงินรายได  
(ปรากฏในแผนงานบรหิารทัว่ไป) 

                                    -  คารับรองในการประชุมสภาทองถิ่น  ต้ังไว    30,000   บาท  เพื่อจายเปนคาเลี้ยง 
รับรองในการประชุมสภาทองถิ่น เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ต้ังจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไป) 

              -   คาจัดงานอื่น ๆ  ต้ังไว  30,000   บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทํา      
กิจกรรมสาธารณะประโยชนในวนัสําคัญตาง ๆ คาใชจายในงานพระราชพิธีตาง ๆ  และคาใชจายอื่น ๆ ท่ี 
จําเปนและเกีย่วกับการจัดงานดังกลาว เปนตน  ต้ังจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานบรหิารทัว่ไป) 

                                    -  โครงการฝกอบรมสัมมนาพนักงานเทศบาลและลูกจาง  ต้ังไว  150,000  บาท  เพื่อ
จายเปนคาใชจายในโครงการอบรมสัมมนาพนกังานเทศบาลและลกูจาง  และคาใชจายอืน่ ๆ  ที่จําเปนใน



โครงการ  เพ่ือพัฒนาแนวคดิเทคนิคใหม ๆ   ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลรวมทั้งคณะผูบริหาร  
และสมาชิกสภาเทศบาล   ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป)   

   -  โครงการอบรมคุณธรรมนําการปฏิบัติงานพนักงาน ลูกจาง ประจําป  ต้ังไว  
20,000  บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการ และคาใชจายอืน่ ๆ ทีจํ่าเปนในโครงการ เพื่อสรางจิตสํานึก
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน และลูกจาง  ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป) 

-  โครงการอบรมมัคคุเทศก     เพื่อการเรียนรูแหลงทองเที่ยวในเขตเทศบาล 

จังหวัดกาฬสนิธุ  จะเปนแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรโบราณคดี และแหลง
ทองเที่ยวทางวฒันธรรม  ต้ังไว   30,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ  ที่จําเปนในโครงการ เพ่ือ     
อบรมเยาวชนใหมีความรูเบื้องตนนํามาใชเปนแนวทางในการอนุรักษและมีความรักความหวงแหนใน
ทรัพยากรธรรมชาติดึกดําบรรพ  ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป) 

   -  โครงการจัดทําแผนทีแ่นะนําแหลงทองเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ  ต้ังไว     
110,000  บาท   เพื่อจายเปนคาจัดทาํแผนทีแ่นะนาํแหลงทองเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุใหประชาชนท่ัวไป
หรือนักทองเที่ยวไดทราบขอมูล เสนทางในการเดินทาง และวางแผนตดัสินใจในการเลือกรานอาหาร       
โรงแรมที่พัก  รานขายของฝาก สถานทีท่องเที่ยว เพื่อเปนขอมูลใหทราบลวงหนา  ต้ังจายจากรายได  
(ปรากฏในแผนงานบรหิารทัว่ไป) 

   -  โครงการจัดงานวนัเทศบาล  ต้ังไว  30,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจาย 

การจัดงานวันเทศบาล คาจัดนิทรรศการ คาจัดทําบุญเลี้ยงพระ คาจัดแขงกีฬาสี  คาใชจายในการจัด        
กิจกรรมสาธารณะประโยชนและคาใชจายอื่นที่จาํเปนเกี่ยวกับการจัดงานดังกลาว  เปนตน  ต้ังจายจาก
รายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป) 

-  โครงการคัดเลือกพนักงาน ลูกจางดีเดน ประจําป 2551 ต้ังไว   50,000 บาท   

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ เชน คาจาง ทําโล  ใบประกาศเกียรติคุณ กรอบรูป  เพื่อมอบแก
พนักงาน ลูกจาง และวัสดุอ่ืน ๆ ตามโครงการกําหนด  ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป) 

   -โครงการจัดทํารายงานผลงานของฝายบรหิารและฝายสภาเทศบาล   ต้ังไว   
50,000  บาท เพ่ือจายเปนคาจัดทํารายงานผลงานของฝายบริหารและฝายสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  



เพื่อเผยแพรผลงานดานสภาเทศบาลและกิจกรรมตาง  ๆ เกี่ยวกับสภาเทศบาลใหหนวยงานตาง ๆ และ
ประชาชนในเขตเทศบาลไดรับทราบดวยกนั  ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป) 

-  โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร   ต้ังไว  

50,000 บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการ เชน คาจัดอบรม คาเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการประจําหนวย
เลือกตั้ง เจาหนาที่คะแนน  และอาสาสมคัร คาวัสดุอุปกรณเครื่องเขียนแบบพิมพ คาอาหารและเครื่องด่ืม 
คาจัดทําเอกสารสิ่งพิมพประชาสัมพันธตาง ๆ ที่ใชในการเลือกตั้ง  และคาใชจายอื่น ๆ ตาม   โครงการ
กําหนด  ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานบรหิารทัว่ไป) 

   - โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกวฒุิสภาจังหวัดกาฬสินธุ   ต้ังไว  50,000  
บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการ เชน  คาจัดอบรม คาเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการประจําหนวย
เลือกตั้ง เจาหนาที่คะแนน  อาสาสมัคร คาวัสดุอุปกรณเครื่องเขียนแบบพิมพ คาอาหารและเครื่องดื่ม คา
จัดทําเอกสารสิ่งพิมพประชาสัมพันธตาง ๆ ที่ใชในการเลือกตั้ง และคาใชจายอืน่ ๆ ตาม    โครงการกําหนด   
ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป) 

                                     - โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล    ต้ังไว  3,000,000 
บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้ง ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล เชน   คาตอบแทน
กรรมการในการเลือกตั้ง คาใชจายในการจัดตั้งศูนยประสานงานเลือกตั้ง คาใชจายในการจัดประชุมอบรม
บุคลากรและเจาหนาที่ คาวสัดุอุปกรณ เครื่องเขียนแบบพิมพในการเลือกตั้ง คาตอบแทนการปฎิบัติงาน
นอกเวลาราชการ คาจางเหมา และคาใชจายอืน่ ๆ  ที่จําเปนตามโครงการ  ต้ังจายจากเงินรายได  
1,160,810  บาท  และจายจากเงินอุดหนนุทั่วไป  1,839,190  บาท   (ปรากฏในแผนงานบรหิารทัว่ไป) 

                                     -  โครงการสื่อส่ิงพิมพ ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว (จดหมายขาว)  ต้ังไว    
180,000  บาท เพื่อจายเปนคาจัดทาํจดหมายขาวและเอกสารตาง ๆ เดือนละ 1 ครั้ง ๆ ละ 2,000  ฉบับ 
เพื่อเผยแพรผลงานและกิจกรรมตาง ๆ ของเทศบาลใหหนวยงานตาง ๆ  และประชาชนในเขตเทศบาลไดรับ
ทราบทั่วกนั  ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป) 
   -  โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุ  ตั้งไว  50,000  บาท เพื่อจายเปนคาติดตั้ง
สัญญาณสะทอนแสงใหกับรถทกุชนิด  เพื่อปองกันอุบัติเหตุ  เชน  สติ๊กเกอร  ฯลฯ    คาเคร่ืองเขียนแบบพิมพและคาใชจาย
อ่ืน ๆ  ตั้งจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน) 
   - โครงการฝกอบรมการกูภยัทางถนน  ตั้งไว  20,000  บาท    เพื่อจายเปนคาฝกอบรม
ประธานชมรมและคณะกรรมการ  จํานวน  180  คน  ใหความรูในการชวยเหลือผูประสบอบัุติเหตุ  เชน  คาวิทยากร  
คาอาหาร  คาเครื่องเขียนแบบพิมพ  และคาใชจายอื่น ๆ   ตั้งจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน) 



   -  โครงการเฉลมิพระเกียรติ  80  พรรษา  ทําความดีเพื่อแผนดิน  ตั้งไว  100,000  บาทเพื่อ
จายเปนคาสีและอุปกรณ  ทาสีใหกับร้ัวสถานศกึษาและสถานที่ราชการภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ตั้งจายจาก
รายได  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน) 
   -  โครงการฝกอบรมทบทวน  อปพร.  ตั้งไว  100,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ฝกอบรมทบทวน  อปพร.  ที่ผานการฝกอบรมไปแลว  ตั้งแตป  พ.ศ.  2533 – 2550  จํานวน  9  รุน  รวม  อปพร.  จํานวน  
803  คน  เพื่อให  อปพร.  ที่ผานการฝกอบรมไปแลวไดมีความรูเพิ่มเตมิในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และเปน
กําลังสนับสนุนเจาหนาที่ของรัฐทั้งในภาวะปกตแิละเมื่อมีภัยเกดิข้ึน  โดยจายเปนคาวัสดุอุปกรณตาง ๆ เชน  เครื่องเขียน
แบบพิมพ  คาวัสดุอุปกรณในการฝก  คาวิทยากร  คาอาหารเลี้ยง  อปพร.   คายานพาหนะ  คาตัดเสื้อยืด  อปพร.  คาปก
และวุฒิบัตรโดดหอ  คาวุฒิบัตร  ใชระยะเวลาในการฝกอบรมทบทวน  อปพร.  จํานวน  3  วัน  ตั้งจายจากรายได   
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน) 
   -  โครงการรักษาความสงบเรียบรอย  สงเสริมสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิน  ตั้งไว  300,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายแกสายตรวจจักรยานและนายตรวจที่ออกตรวจตาม
ชุมชนและสถานที่ราชการตาง ๆ  โดยมีวตัถุประสงคเพื่อใหอาสาสมคัรปองกันภัยฝายพลเรือน  (อปพร.)  ที่ผานการ
ฝกอบรมไปแลว  9  รุน  ไดปฏิบัติหนาที่รวมกันเปนสายตรวจในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามชุมชนตาง ๆ ใน
เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  สามารถชวยเหลือผูประสบภัยตามชมุชนตาง ๆ เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึน  และเปนกําลัง
สนับสนุนเจาหนาที่ของรัฐในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยจายเปนคาซ้ือรถจักรยานสายตรวจ  อปพร.  จํานวน  
8  คัน  กระบอง  เสื้อกั๊กสะทอนแสง  อปพร.  ซื้อไฟฉาย  เสื้อกันฝน  ฯลฯ  ตั้งจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน) 
   -  โครงการปองกันและระงับอัคคีภยัในโรงเรียน  ตั้งไว  20,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจาย
ในการแนะนํา  สาธิต  และใหความรูกับประชาชน  นักเรียน  นักศกึษา  ไดมคีวามรูและมีทักษะในการปองกันและระงับ
อัคคภีัยเบื้องตน  และรูจักการใชเครื่องดับเพลิง  โดยจายเปนคาอัดผงเคมีแหง  คาถังเคมีดับเพลิง  คาเอกสารเครื่องเขียน
แบบพิมพ  และคาใชจายอื่น ๆ ตามโครงการที่กาํหนด  ตั้งจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน) 
  2.3.2.4  คาใชสอย  ประเภทรายจายที่เกีย่วกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ 
ตั้งไว   260,000      บาท  ตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  เปนเงิน 230,000  บาท  และแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน  เปนเงิน  30,000  บาท)โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

-  คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร     ต้ังไว    250,000   บาท     

เพื่อจายเปนคาเบ้ียเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก   ในกรณีที่คณะผูบริหารและพนักงานเทศบาลไปราชการ
ตามคําสั่งของทาง ราชการ 

                                     -  คาพวงมาลัย  ชอดอกไม  กระเชาดอกไมและพวงมาลา  ต้ังไว   10,000  บาท  
เพื่อจายเปนคาซื้อพวงมาลัยตาง ๆ   และดอกไมสดเพ่ือจัดทําพานพุมดอกไมสดในงานราชการพิธีตาง ๆ 
และดอกไมสดประดับโตะหมูบูชาในการประชมุตาง ๆ ของสํานักงานเทศบาล 

  



2.3.3  คาวัสดุ  ต้ังไว    2,128,000   บาท  แยกเปน 

  2.3.3.1   คาวัสดุประเภทวัสดุสํานักงาน  ต้ังไว  240,000   บาท  เพ่ือจายเปนคาเครื่อง
เขียนแบบพิมพตาง ๆ  ท่ีใชในการปฏิบัติงาน ของงานธุรการ งานการเจาหนาที่  งานทะเบียนราษฎร งาน
สงเสริมการทองเที่ยว งานปองกัน ฯ  และงานเทศกิจ ฯ   สํานักปลัดเทศบาล และคาน้ําดื่ม คาถายเอกสาร   
ต้ังจายจากรายได   (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป  เปนเงิน  200,000  บาท  และแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน  เปนเงิน  40,000  บาท)   

2.3.3.2   คาวัสดุประเภท  วัสดุไฟฟาและวิทยุ  ต้ังไว    20,000   บาท  เพื่อจายเปนคาซื้อ
วัสดุไฟฟาและวิทยุ  สําหรับซ้ือหลอดไฟและอุปกรณสําหรับใสกลองถายบัตรประจําตัวประชาชน ของงาน
ทะเบียน  และจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวทิยุอุปกรณเครื่องรับ – สงวิทยุส่ือสารคมนาคม  ที่ใชในงาน
ปองกัน ฯ  และงานเทศกิจ ฯ  ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป  เปนเงิน  10,000  บาท
และแผนงานการรักษาความสงบภายใน  เปนเงิน  10,000  บาท) 

  2.3.3.3   คาวัสดุ  ประเภทวัสดุงานบานงานครัว  ต้ังไว  18,000   บาท  เพื่อจายเปนคาซื้อ
อุปกรณตาง  ๆ เกี่ยวกับงานบานงานครัว  ของสํานักปลัดเทศบาล   งานปองกัน ฯ  และงานเทศกิจ ฯ  ต้ัง
จายจากรายได (ปรากฏในแผนงานบรหิารทั่วไป  เปนเงิน  10,000  บาท  และแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน  เปนเงิน  8,000  บาท) 

                        2.3.3.4   คาวัสดุ  ประเภท วัสดุกอสราง  ต้ังไว   10,000   บาท  เพื่อจายเปนคาซื้อวสัดุใน
การปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาล และบานพักพนกังานเทศบาล  ซ้ือวัสดุอุปกรณตาง ๆ เชน  ไม  ปูน  
เหล็ก  ฯลฯ   เปนตน   ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานบรหิารทัว่ไป  เปนเงิน  5,000  บาท  และ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  เปนเงิน  5,000  บาท)  

  2.3.3.5  คาวัสดุ  ประเภทคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ต้ังไว   155,000    บาท  เพื่อจาย
เปนคาวัสดุอุปกรณยานพาหนะและขนสงอ่ืน  ๆ  ที่ตองใชตามความจาํเปนในงานสาํนักปลัดเทศบาล  งาน
ปองกัน ฯ  และงานเทศกิจ ฯ       ต้ังจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  เปนเงิน  50,000  บาท  
และแผนงานการรักษาความสงบภายใน  เปนเงิน  105,000  บาท) 

   2.3.3.6  คาวัสดุ  ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร   ต้ังไว  10,000   บาท  เพ่ือจายเปนคา
ซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพรตาง ๆ ของสํานักปลัดเทศบาล เชน แผนปาย ฟลม มวนเทป สติกเกอร ฯลฯ  ต้ัง
จายจากรายได (ปรากฏในแผนงานบรหิารทั่วไป) 



2.3.3.7  คาวัสดุ  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน   ต้ังไว   1,350,000    บาท  เพื่อจาย
เปนคาน้ํามนัเชื้อเพลิงและหลอล่ืน  รถยนต  รถจักรยานยนต ของสํานกัปลัดเทศบาล   งานปองกัน ฯ  และ
งานเทศกิจ ฯ  ต้ังจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป  เปนเงิน  350,000  บาท  และแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน  เปนเงิน  1,000,000  บาท)  

  2.3.3.8 คาวัสดุ  ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร   ต้ังไว   85,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุ
อุปกรณคอมพิวเตอร  สําหรับใชกับเครื่องคอมพิวเตอร  ของงานธุรการ งานการเจาหนาที่ งานทะเบียน
ราษฎร   งานสงเสริมการทองเที่ยว  งานปองกัน ฯ  และงานเทศกิจ ฯ   สํานักปลัดเทศบาล   ต้ังจายจาก
รายได (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป  เปนเงิน  58,000  บาท  และแผนงานการรักษาความสงบภายใน  
เปนเงิน  27,000  บาท)     

  2.3.3.9  คาวัสดุ  ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย  ต้ังไว  40,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาซือ้เสื้อ
กั๊กสะทอนแสงใหเจาหนาทีข่องงานปองกนั ฯ และเจาหนาที่เทศกิจ  ไดสวมใสเวลาปฏิบัติหนาที่  ต้ังจาย
จากรายได   (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน) 

  2.3.3.10  คาวัสดุ  ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง  ต้ังไว  200,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาซื้อ
วัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชท่ีใชในงานปองกัน ฯ เชน  สายสงน้ําดับเพลิง  ทอดูดน้ําเขารถดบัเพลิง  ขอ
ตอหัวฉีดน้าํดบัเพลิง  น้ํายาเคมีดับเพลิง  ตลอดจนวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการปองกัน ฯ   ต้ังจายจาก
รายได  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน) 

 

2.4 หมวดคาสาธารณูปโภค    ตั้งไว  520,000   บาท  แยกเปน 

  2.4.1  ประเภท  คาน้ําประปา   ต้ังไว   70,000  บาท  เพื่อจายเปนคาน้ําประปาของสํานัก
ปลัดเทศบาล  งานปองกัน ฯ  และงานเทศกิจ   ต้ังจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  เปนเงิน  
30,000  บาท  และแผนงานการรักษาความสงบภายใน  เปนเงิน  40,000  บาท) 

                        2.4.2  ประเภทคาโทรศัพท    ต้ังไว    150,000   บาท  เพ่ือจายเปนคาโทรศัพทติดตอ     
ราชการบนสํานักงานเทศบาล  แยกเปนหองนายกเทศมนตรี  หองรองนายกเทศมนตรี  หองปลัดเทศบาล  
หองประชาสัมพันธ หองธุรการสํานกัปลัดเทศบาล   สํานักการศึกษา  กองวิชาการและแผนงาน  สํานักการ        
สาธารณสขุฯ   กองชาง  รวม 10 เลขหมาย  และโทรศัพทเคลื่อนที่  จํานวน  3  หมายเลข  (ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป  เปนเงิน  140,000  บาท  และแผนงานการรักษาความสงบภายใน  เปนเงิน  10,000  
บาท) 



  2.4.3  ประเภทคาไปรษณีย  คาโทรเลข  คาธนาณัติ  คาซื้อดวงตราไปรษณียากร  คาเชาตู
ไปรษณีย   ต้ังไว   300,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาฝากสงไปรษณีย  คาโทรเลข  เกี่ยวกับงานราชการ       
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ   ต้ังจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานบรหิารทั่วไป) 

 

 

 

 

 2.5  หมวดเงนิอุดหนนุ  ตัง้ไว    290,000  บาท   แยกเปน 

  2.5.1  เงินอุดหนนุ  ประเภทเงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอัน
เปนสาธารณประโยชน   ต้ังไว  290,000  บาท   เพื่อจายเปนต้ังจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไป  เปนเงิน  270,000  บาท   และแผนงานการรักษาความสงบภายใน  เปนเงิน  20,000  บาท ) 

   -  เงินอุดหนุนสมาคมเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ  เพื่อจายเปนคาสนับสนุนกิจกรรม
อันเปนสาธารณประโยชนของหนวยงานทีร่องขออุดหนนุเงิน 

   -  เงินอุดหนุน  กอ.รมน.จังหวัดกาฬสินธุ  เพ่ือจายเปนเงินสมทบตามโครงการ
ฝกอบรมแหลงขาวจังหวัดกาฬสินธุ 

   -  เงินอุดหนนุมหาวิทยาลยัราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตกาฬสินธุ  เพื่อจายเปนเงิน
สนับสนนุคาใชจายในกิจการนักศึกษา 

   -  เงินอุดหนนุสงเสริมกิจการคณะกรรมการ  อปพร. เพื่อสนับสนุนกิจการ  อปพร.  
ในจังหวัดกาฬสินธุ  ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน) 

   
3.  รายจายเพื่อการลงทนุ  ต้ังไว   803,250  บาท  แยกเปน 
 3.1  หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง  ต้ังไว     803,250   แยกเปน 
  3.1.1  คาครุภัณฑ  ต้ังไว   803,250   บาท  แยกเปน 
   3.1.1.1  ครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  ต้ังไว   116,800   บาท  ต้ังจาย
จากรายได  (ปรากฏในแผนงานบรหิารทัว่ไป)   แยกเปน                   



-  คาซื้อเครื่องปรับอากาศ   ขนาดไมนอยกวา  44000  บี ที ยู   แบบแยกสวน   
ชนิดแขวนพรอมอุปกรณการติดตั้ง จํานวน 1 เคร่ือง  เปนเงิน  54,000 บาท  สําหรับติดตั้งหองสํานัก
ปลัดเทศบาล ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ 

-  คาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไมนอยกวา 12000  บี ที ยู  แบบแยกสวน  ชนิด 
แขวนพรอมอุปกรณการติดตั้ง  จํานวน  1  เคร่ือง  เปนเงิน  21,900  บาท  สําหรับติดตั้งหองหัวหนาสํานัก
ปลัดเทศบาล ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ 
   - คาซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด    9000  บี ที ยู  แบบแยกสวน ชนิดแขวนพรอม
อุปกรณ จํานวน  1  เครื่อง  เปนเงิน  18,500  บาท สําหรบัติดตั้งหองกองวิชาการและแผนงาน  ตามราคา
ทองถิ่นกาํหนด  ไมมีในราคามาตรฐานครภุัณฑ 

-  คาซื้อพัดลมโคจร ขนาด 16 นิว้  เปนเงิน  4,200  บาท  สําหรับเปนคาซื้อพัด 
ลมโคจร ขนาด  16 น้ิว  พรอมอุปกรณ จํานวน  2 ตัว ๆ ละ 2,100  บาท เปนเงิน  4,200  บาท สําหรับติดตั้ง
หองสํานกัปลดัเทศบาล  ตามราคาทองถิน่กําหนด  
   -  คาซื้อเครื่องแฟกซ    ต้ังไว  6,200  บาท  สําหรับซ้ือเครื่องแฟกซ  จํานวน  1  
เครื่อง  สงเอกสารดวยความเร็วสูงสุด  11  วินาที/แผน  สามารถสงเอกสารไดตอเนือ่ง  10  แผน  สามารถ
รับ – สงไวในหนวยความจาํไดมากถึง  40  แผน   ตามราคาทองถิน่กาํหนด  ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑ 
   -  คาซื้อตูเก็บเอกสาร  ต้ังไว  12,000  บาท  เพื่อจายเปนคาซื้อตูไมใสเอกสาร  
ขนาดสูง  170  ซ.ม.  กวาง  60  ซ.ม.  ลึก  30  ซ.ม.  4 ช้ัน  จํานวน  3  ตู ๆ ละ  4,000  บาท  เปนเงิน  
12,000  บาท  ตามราคาทองถิ่นกําหนด  ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑ 
                                3.1.1.2   ครุภัณฑ  ประเภท ครุภัณฑงานบานงานครัว    ต้ังไว     13,000   บาท  
ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป)   แยกเปน 
    - คาซื้อถังตมน้ําไฟฟา  ขนาด  28 C  นํ้าได   17  ลิตร  ต้ังไว  13,000  บาท มี
คุณสมบัติเปนถังตมน้ําไฟฟาแสตนเลส มีผาหุมกันความรอน รักษาอุณหภูมิ ประหยัดพลังงาน  ตามราคา
ทองถิ่นกาํหนด  
   3.1.1.3  ครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  ต้ังไว  493,450  บาท   ต้ังจาย
จากรายได  (ปรากฏในแผนงานบรหิารทัว่ไป  เปนเงิน  470,450  บาท  และในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน  เปนเงิน  23,000  บาท)  แยกเปน 
   -  คาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  ต้ังไว  20,000  บาท  ตามราคาทองถิ่นกําหนด  เพื่อ
จายเปนคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  จํานวน  1  เครื่อง ๆ ละ  20,000  บาท  ประเกอบดวย 
    Celeron  (R)  D. CPU  3.20  GHZ. 
    3.20  GHZ. , 224  MB  of  RAM 



   -  คาซื้อเครื่องปริ๊น  ต้ังไว  3,000  บาท  ตามราคาทองถิน่  เพื่อจายเปนคาซื้อ
เครื่องพิมพ   จํานวน  1  เครื่อง 
   -  คาซื้อเครื่องปริ๊น  ต้ังไว  5,000  บาท  ตามราคาทองถิน่  เพื่อจายเปนคาซื้อ
เครื่องปร๊ิน  จํานวน  1  เครื่อง  อัตราเร็ว  14  แผน/นาท ี สําหรับกระดาษ  A4  รองรับกระดาษขนาด  150  
แผน  รองรับระบบปฏิบัติการ  Window  98/98SE/200/Me/XP 
   -  คาซื้อคอมพิวเตอร  ต้ังไว  465,450  บาท  เพ่ือจายเปนคาซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรสํานักงานทะเบียนราษฎร  ตามราคาทองถิน่กําหนด  ไมมีราคามาตรฐานครุภัณฑ  มี
คุณสมบัติ  ดังนี ้
   1.  ระบบคอมพิวเตอร  HARDWARE 
    1.1  SERVICE  WORKSTATION  (LCD 17”Monitor) จํานวน 2 ชุด  
แตละชุดมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้ 
    -  มี  PROCESSSOR ทํางานภายใตสัญญาณนาฬิกา  (CLOCK 
CYCLE)  ไมตํ่ากวา  3.06  GHz 
    -  มีหนวยความจําหลัก  (MAIN  MEMORY)  ไมนอยกวา  512  MB 
    -  มี  HARD  DISK  ที่มีขนาดความจไุมนอยกวา  80  GB  ตาม
มาตรฐาน  Ultra  DMA/100  หรือ  ATA100 
    -  มีจอภาพสีแบบ  LCD ขนาดไมนอยกวา  17  นิ้ว 
    1.2  PASSBOOK  PRINTER จํานวน  1  ชุด  แตละชุดมีคุณสมบัติ
ดังนี้ 
    -  เปนเครื่องพิมพ  DOT  MATRIX  แบบ  24  หัวเขม็ 
    -  พิมพสมุดทะเบียนแบบใหมได 
    1.3  LASER  PRINTER จํานวน  1  ชุด  แตละชุดมีคุณสมบัติเฉพาะ
ดังนี้ 
    -  เปนเครื่องพิมพชนิดใชแสงในการพิมพ  มีความละเอียดในการพิมพ  
ไมตํ่ากวา  600x600 DPI 
    -  มีความเร็วในการพิมพไมนอยกวา  19  แผนตอนาที  ที่กระดาษขนาด  
A4 
    -  มีหนวยความจําไมนอยกวา  16  MB 
    1.4  UPS  เครื่องสํารองกระแสไฟฟา จํานวน  2  ชุด  แตละชุดมี
คุณสมบัติเฉพาะดังนี ้
    -  สามารถจายกําลังไฟฟาไดไมนอยกวา  1000VA 



    -  รับแรงดันไฟฟาดานเขา  220V +  25%  และความถี่  50 Hz + 10 %  
หรือดีกวา 
    1.5  SmartCard  Reader จํานวน  2  ชุด  แตละชุดมีคุณสมบัติ
เฉพาะดังนี้ 
    -  พื้นที่เซนเซอรไมตํ่ากวา  12.8 x 18.0  มิลลิเมตร 
    -  ความละเอียดไมตํ่ากวา   508dpi 
    1.6  โตะวางเครื่องคอมพิวเตอร  และเครื่องพิมพ  พรอมเกาอ้ี  จํานวน  2  
ชุด  แตะละชุดมีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้  
    -  โตะตองมีขนาด  60x120x75  ซ.ม.  (กวางxยาวxสูง)  เปนอยางนอย 
    -  เกาอ้ีแบบลกูลอ  และพนักพิงบุดวยหนงัเทียม 
   2.  ระบบคําส่ังควบคุมการทาํงาน  (SOFTWARE) 
    2.1  OPERATING  SYSTEM  SERVICE  WORKSTATION  จํานวน  2  
ชุด  แตละชุดมีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้ 
    -  เปนระบบปฏิบัติการที่มีการติดตอใชงานในลักษณะ  Graphic  Uaer  
Interface  (GUI) 
    2.2  COMPUTER  SOFTWARE  ควบคุมและสนับสนนุการทาํงานของ  
SERVER  PROGRAM  จํานวน  2  ชุด  บนเคร่ือง  SERVICE  WORKSTATION  มีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้ 
    -  มี  Runtime  module  หรือ  library  สนบัสนุนให  Client  โปรแกรม
ทํางานรวมกับ  Server  โปรแกรมที่สํานักทะเบียนอําเภอ/ทองถิ่นและศูนยภาคใตอยางมีประสิทธภิาพ 
    -  มี  Software  หรือโปรแกรมอื่นๆ ทีจ่ําเปนในการสนบัสนุนการทาํงาน
ของ  Client  โปรแกรมที่เสนอ  เชน  Emulator 
    -  จะตองสามารถทาํงาน  SERVICE  WORKSTATION  ติดตอกับ  
SERVER  PROGRAM  ซ่ึง  RUN  อยูบน  SERVER  ผานเครือขายของศูนยประมวลผลการทะเบยีน  
กรมการปกครอง และสมารถใหบริการดานงานทะเบียนราษฏรและงานทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน 
    2.3  COMPUTER  SOFTWARE  ควบคุมการอานบัตร  Smart  CARD  
จํานวน   2  ชุด แตละชุดมีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้ 
    -  สนับสนนุให  APPLICATION  สามารถอานขอมูลจากบัตร  Smart  
Card  ไดอยางเต็มประสิทธภิาพ 
   3.  คาติดตั้งระบบคอมพวิเตอร  HARDWARE/SOFTWARE  ระบบทะเบียน
ราษฎร  จํานวน  1  ระบบ  ดังมีรายละเอียดดังนี้ 



    -  สามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารภายในสาํนักงานเทศบาลของระบบงาน
ทะเบียน  และรองรับการเชื่อมโยงเขากับเครือขายของศูนยประมวลผลของภูมิภาค  ศูนยประมวลผลการ
ทะเบียนกรมการปกครองไดเปนอยางด ี
    -  สามารถใหบริการประชาชนดานการทะเบียน/สนับสนุนการเลือกตั้งได
เปนอยางดี  โดยจะตองสามารถทาํงานรวมกับฐานขอมูลศูนยประมวลผลขอมูลภาค   และฐานขอมูลของ
ศูนยประมวลผลการทะเบียน  กรมการปกครองไดเปนอยางดี 
   3.1.1.4  ครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  ต้ังไว  180,000  บาท  
ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานรกัษาความสงบภายใน)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
    -  คาซื้อรถจักรยานยนตสายตรวจจราจร  ต้ังไว  180,000  บาท  เพื่อใช
อํานวยความปลอดภัยในถนนที่การจราจรคับคั่ง  แถบชานเมือง  โดยมีอุปกรณสัญญาณไฟไซเรนอิเลคโทร
นิค  ไฟวับวาบสีแดงทายรถและเครื่องขยายเสียง  ลําโพงติดดานหนาพรอมไมโครโฟน  เครื่องยนตเบนซิน  
4  จังหวะ  ลูกสูบตั้งระบายความรอนดวยอากาศ  มีความจุกระบอกสบูไมนอยกวา  196  ซีซี  ระบบจุด
ระเบิด  CDI  น้ํามนัเชื้อเพลิงแบบเบนซินไรสารตะกั่ว  คาออกเทน  91  ขึ้นไป  ความจุ+ถังน้ํามันเชื้อเพลิง
ไมนอยกวา  11  ลิตร  สตารทดวยระบบไฟฟา (มือ) หรอืไฟฟาเทา  จํานวน  2  คัน ๆ ละ 90,000 บาท  เปน
เงิน  180,000  บาท  ต้ังตามราคาทองถิน่กําหนด  ไมมีในมาตรฐานครภุัณฑ 
 
 
 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจายทัว่ไป  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2551 
เทศบาลเมืองกาฬสนิธุ 

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน    กองวิชาการและแผนงาน 

 

ต้ังงบประมาณรายจายทั้งส้ิน  5,514,078  บาท    แยกเปน 

1.     รายจายประจํา   ต้ังไว     รวม    5,306,278   บาท    แยกเปน 
 1.1     หมวดเงนิเดือนและคาจางประจํา     ตั้งไวรวม   2,319,798  บาท    แยกเปน 



  1.1.1   เงินเดือน   ประเภทเงินเดือนพนักงาน     ต้ังไว   1,942,614  บาท    เพื่อจายเปน

เงินเดือน   เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป และเงินคาครองชีพชั่วคราวแกพนักงานเทศบาลในกองวิชาการ

และแผนงาน   จํานวน  9  อัตรา   เปนเงิน  1,942,614 บาท    ต้ังจายจากเงินรายได  971,307 บาท  และ

จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  971,307 บาท   (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  1,387,122 บาท  และ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน   555,492  บาท) 

  1.1.2   คาจางประจํา   ประเภทคาจางลูกจางประจํา    ต้ังไว    377,184  บาท  เพื่อจาย
เปนคาจางลูกจางประจํา   เงินปรับปรุงคาจางประจําปและเงินคาครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจําที่
ปฏิบัติหนาที่ในกองวิชาการฯ    จํานวน  3   อัตรา  เปนเงิน   377,184   บาท    ต้ังจายจากเงินรายได 
188,592  บาท  และจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  188,592  บาท  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป) 

 1.2    หมวดคาจางชั่วคราว    ตั้งไว   รวม  597,480  บาท   แยกเปน 
  1.2.1    คาจางลูกจางชั่วคราว    ประเภท  เงินเดือนหรือเงินที่จายเพ่ิมใหแกพนักงานจาง  
ต้ังไว  663,480   บาท  เพ่ือจายเปนเงินเดือนหรือเงินที่จายเพ่ิมใหแกพนักงานจางทั่วไป  จํานวน  7  อัตรา   
ในอัตราเดือนละ  4,880  บาท   เปนเงิน  409,920  บาท    คาครองชีพชั่วคราวในอัตราเดือนละ  1,000  
บาท  เปนเงิน  84,000  บาท  และพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน  1  อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,630  บาท   
เปนเงิน  91,560  บาท  และเงินคาครองชีพชั่วคราว   ในอัตราเดือนละ  1,000  บาท  เปนเงิน  12,000  
บาท   รวมเปนเงินทั้งสิ้น  597,480  บาท  ต้ังจายจากเงินรายได  298,740  บาท  และจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  298,740 บาท  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) 

 1.3   หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ    ต้ังไว   รวม   2,249,000   บาท   แยกเปน 

  1.3.1   คาตอบแทน   ต้ังไว    312,000    บาท   แยกเปน 

   1.3.1.1   คาตอบแทน  ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ต้ัง
ไว  10,000  บาท   เพื่อจายเปนคาจางนอกเวลาราชการ  คาอาหารทําการนอกเวลา  สําหรับพนักงาน
เทศบาลและลูกจางที่ไดรับคําสั่งในกรณีมีงานเรงดวนที่จะตองทํานอกเวลาปฏิบัติราชการ โดยมีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบฯ  ต้ังจายจากรายได     (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) 



1.3.1.2    คาตอบแทน    ประเภทคาเชาบาน   ต้ังไว   84,000   บาท   เพ่ือ 

จายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล  กองวิชาการและแผนงาน  ที่มีสิทธิเบิกคาเชาบานไดตามระเบียบ
ฯ    ต้ังจายจากรายได   (ปรากฏในงานบริหารทั่วไป  42,000  บาทและแผนงานการรักษาความสงบภายใน  
42,000  บาท) 

1.3.1.3   คาตอบแทน  ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   ต้ังไว   18,000   

บาท   เพื่อจายเปนคาเลาเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจําของกองวิชาการและแผนงาน ที่
มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ     ต้ังจายจากรายได   (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) 

   1.3.1.4   คาตอบแทน  ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล    ต้ังไว  200,000  
บาท  เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล, ลูกจางประจําและครอบครัว ท่ีมีสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบฯ   ต้ังจายจากรายได   (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   195,000  บาท   และแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน  5,000  บาท) 

  1.3.2    คาใชสอย    ต้ังไว   1,447,000   บาท    แยกเปน 

   1.3.2.1    คาใชสอย   ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ   ต้ังไว  475,000  
บาท   ต้ังจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   465,000  บาท  และแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน   10,000  บาท)   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   -    คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ   ต้ังไว  15,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจางเย็บ
หนังสอืเขาปกหนังสือ  รวมกฎหมาย  รวมระเบียบหรือหนังสือทางวิชาการอื่นๆ ใหเปนหมวดหมู 

   -  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน   ต้ังไว  10,000  บาท  เพ่ือจายเปน
คาธรรมเนียมตางๆ  เชน  คาธรรมเนียมศาล   คาคํารอง  คาคําขอในการดําเนินคดี  คานําสงทนาย 
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับกิจการสาธารณูปโภค  และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ  

   -    คาโฆษณาและเผยแพร    ต้ังไว   300,000  บาท   เพ่ือจายเปนคาโฆษณา
และเผยแพรขาวสารตาง ๆ  ทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ หรือแผนพับส่ิงพิมพเกี่ยวกับ
กิจกรรมตาง ๆ  ของเทศบาลที่ไดดําเนินการ  และเผยแพรความรูเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องตนที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน 



   -     คารับวารสาร   ต้ังไว   50,000  บาท   เพื่อจายเปนคาซื้อหนังสือราชกิจจา
นุเบกษา  หนังสือระเบียบ และหนังสือกฎหมายที่เกี่ยวของของฝายนิติการ และจายเปนคาซื้อหนังสือพิมพ
ประเภทรายวัน และวารสารตาง ๆ  สําหรับใหบริการแกประชาชนที่มาติดตอราชการของเทศบาล  และไวที่
ศูนยขอมูลขาวสาร 

 

-    คาจางเหมาบริการ    ต้ังไว    100,000   บาท   เพื่อจายเปนคาจางเหมา 

บริการงานอยางใดอยางหนึ่งหรือจางจัดทําสิ่งของตาง ๆ  ในกองวิชาการและแผนงาน  และคาจางจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล 

   1.3.2.2     คาใชสอย  ประเภทรายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน   ต้ัง
ไว   120,000   บาท   ต้ังจายจากรายได   (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

       -  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ  ต้ังไว  120,000  บาท  เพื่อจาย
เปนคาซอมแซมครุภัณฑที่ชํารุดเสียหาย  เชน   ครุภัณฑสํานักงาน   ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร  ซอมแซมระบบโทรศัพท
อัตโนมัติ  ซอมแซมระบบเลนสและระบบอีเซอรวิส  ฯลฯ   

   1.3.2.3    คาใชสอย  ประเภทรายจายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   ต้ังไว   
822,000  บาท   ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป )   โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

-   โครงการจัดทํารายงานกิจการของเทศบาล    ต้ังไว   100,000  บาท  เพื่อ 

จายเปนคาจัดทําหนังสือรายงานกิจการของเทศบาลและสิ่งพิมพตางๆ  ที่ใชในการเผยแพรขาวและผลงาน
ตาง ๆ  ของเทศบาล  

   -   โครงการจัดทําสิ่งพิมพประชาสัมพันธ   ต้ังไว   400,000  บาท  เพื่อจายเปนคา
จัดทําจุลสาร – วารสารและเอกสารตางๆ รายเดือน หรือ 3 เดือน  ครั้งละ  8,000  ฉบับ  เพื่อเผยแพรผลงาน
และกิจกรรมตาง ๆ  ของเทศบาลใหหนวยงานตาง ๆ  ไดรับทราบทั่วกัน 

   -   โครงการอบรมคณะกรรมการหอกระจายขาว  และผูประกาศขาวชุมชน    

ต้ังไว  50,000  บาท   เพื่อจายเปนคาตอบแทนวิทยากร  คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ – อุปกรณ ตางๆ 
คาเคร่ืองเขียนแบบพิมพ  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  และคาใชจายอื่น ๆ ตามโครงการ  



   -   โครงการเผยแพรประชาสัมพันธผลงานเทศบาลทางสื่อวิทยุและโทรทัศน ต้ังไว 
72,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาเชาชวงออกอากาศ เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธผลงานของเทศบาลฯ 
ทางสื่อโทรทัศน 

   -  โครงการเทศบาลพบสื่อมวลชน  และผูประกาศขาวชุมชน  ต้ังไว  30,000  บาท  
เพื่อเปนการประชาสัมพันธขาวสารของเทศบาล  และรับฟงขอคิดเห็นและแลกเปลี่ยนขอมูลตาง ๆ จาก
ส่ือมวลชนแลผูประกาศขาว  เพื่อจายเปนคาวัสดุ – อุปกรณ  เครื่องเขียนในการประชุม  คาอาหาร  
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาเอกสารสิ่งพิมพและคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนในการดําเนินการตามโครงการ 

   -  โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการประชาธิปไตย  ต้ัง
ไว  50,000  บาท  เพ่ือเปนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแผนงาน / โครงการของ  สํานัก/
กอง/ฝาย  ตาง ๆ ที่มีผลกระทบอยางกวางขวางตอคุณภาพสิ่งแวดลอม  สุขภาพอนามัย  วิถีชีวิตหรือสวนได
เสียเกี่ยวกับชุมชนทองถิ่น  และเพื่อจายเปนคาวัสดุ – อุปกรณ  เครื่องเขียนแบบพิมพ คาวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร คาอาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาเอกสารสิ่งพิมพตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ท่ีจําเปนในการ
ดําเนินการตามโครงการ 

   -   โครงการพัฒนาบุคลากรดานวิชาการ   ต้ังไว  120,000  บาท  เพ่ือจายเปนคา
จัดอบรมดานวิชาการ  เชน  การจัดอบรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   และแผนพัฒนาเทศบาล
ระยะ 3  ป   และการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  การจัดอบรมคอมพิวเตอร  การจัดอบรมการถายภาพ  
ฯลฯ   และคาตอบแทนวิทยากร  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ  
คาเคร่ืองเขียนแบบพิมพ  และคาใชจายอื่น ๆ  ตามโครงการ 

   1.3.2.4    คาใชสอย   ประเภทรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ    ต้ังไว  30,000 บาท   ต้ังจายจากรายได   (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  22,000  บาท  และแผนงานการรักษาความสงบภายใน  8,000  บาท)  แยกเปน 

-   คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร   ต้ังไว  30,000   

บาท  เพ่ือจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง   คาพาหนะ   คาเชาที่พัก  และคาใชจายอื่นที่จําเปนในการเดินทางไป
ราชการของพนักงานและลูกจางที่ปฏิบัติงานในกองวิชาการและแผนงาน     

  1.3.3   คาวัสดุ      ตัง้ไว    490,000   บาท    แยกเปน 
-    คาวัสดุ     ประเภทวัสดุสํานักงาน    ต้ังไว    180,000    บาท   เพ่ือจาย 



เปนคาเครื่องเขียนแบบพิมพ และอุปกรณตางๆ  เชน   กระดาษ  ดินสอ  ปากกา  ตรายาง  กระดาษ
โปสเตอร หมึกริโซ    กระดาษไขริโซ  คาถายเอกสาร  ฯลฯ  ต้ังจายจากรายได   (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป) 
   -    คาวัสดุ    ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ    ต้ังไว  10,000  บาท  เพื่อจายเปนคา
ซ้ือวัสดุอุปกรณไฟฟาและวิทยุ  สําหรับใชในงานประชาสัมพันธ กองวิชาการและแผนงาน  เชน  หลอด
ไฟฟา  สายไฟฟา  เทปสายไฟ  สวิตซไฟฟา  คัตเอาทไฟฟา  ฟวส  รีซีสเตอร  สายโทรศัพท   สาย 
สายสัญญาณ   สายออนแบบแกนคู  ฯลฯ   ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) 

-    คาวัสดุ   ประเภทวัสดุงานบานงานครัว   ต้ังไว   5,000 บาท  เพ่ือจายเปน 
คาซื้ออุปกรณเครื่องใชเกี่ยวกับงานบานงานครัวที่ใชในกองวิชาการและแผนงาน  เชน  ถังขยะ  ไมกวาด  
ผงซักฟอก   กระดาษชําระ   นํ้ายาลางจาน   แกวน้ํา   ชุดกาแฟ   ชอน   จานรองแกว   กระติกน้ํารอน ฯลฯ  
ต้ังจายจากรายได   (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) 

-    คาวัสดุ    ประเภทวัสดุกอสราง     ต้ังไว   50,000  บาท  เพ่ือจายเปนคา 
ซ้ือวัสดุกอสราง เชน   ไม  ไมอัด  ตะปู  ฯลฯ  สําหรับทําปายประชาสัมพันธ   ต้ังจายจากรายได (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป)   
 
 

-    คาวัสดุ   ประเภทวัสดุยานพาหนะขนสง   ต้ังไว   15,000  บาท  เพ่ือจาย 
เปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง หรืออุปกรณอะไหลรถยนตตาง ๆ ที่ตองใชตามความจําเปนในกอง
วิชาการและแผนงานฯ  ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) 

-    คาวัสดุ   ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน  ต้ังไว  50,000 บาท เพ่ือ 
จายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืน    สําหรับใชกับรถยนตประชาสัมพันธของกองวิชาการและแผนงาน 
ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) 
   -    คาวัสดุ   ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร    ต้ังไว  90,000  บาท  เพื่อจาย
เปนคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรงานและกิจการตาง ๆ  ของเทศบาล   เชน   แผนหรือแผงปดประกาศ  
พูกัน  สี  ฟลมถายรูป  ลางอัดรูปสี - ขาวดํา  มวนวีดีโอ  มวนเทป ผาเขียนปาย  ถานชารท  ฯลฯ   ต้ังจาย
จากรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) 

-    คาวัสดุ   ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร     ต้ังไว    90,000   บาท    เพ่ือ 
จายเปนคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  สําหรับใชในกองวิชาการและแผนงานและศูนยขอมูลขาวสาร  เชน   
แผนหรือจานบันทึกขอมูล  แผนกรองแสง  เทปบันทึกขอมูล  ผาหมึกพิมพ  หัวพิมพสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร  และแบตเตอรี่ Note  Book  ฯลฯ   ต้ังจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ) 
 



1.4   หมวดคาสาธารณปูโภค    ตั้งไว    รวม    90,000  บาท    แยกเปน 
-     ประเภทคาบริการทางดานโทรคมนาคม    ต้ังไว   90,000   บาท  เพื่อจาย 

เปนคาใชจายเกี่ยวกบัการใชระบบอินเทอรเน็ต และคาสื่อสารอ่ืน ๆ  ตามความจําเปนของ  กองวิชาการ
และแผนงาน  ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป) 

 1.5   หมวดรายจายอืน่     ตั้งไว   50,000  บาท   แยกเปน 
        1.5.1  หมวดรายจายอื่น  ประเภท  คาจางทีป่รึกษาซึ่งไมเกี่ยวกบัครุภณัฑหรือส่ิง 
กอสราง หรือไมไดมาซึ่งครุภณัฑหรือส่ิงกอสราง   ต้ังไว  50,000 บาท  ต้ังจายจากรายได (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป) จําแนกรายละเอียดดังนี้  
          -  คาจางองคกรหรือสถาบันที่เปนกลางในการประเมินการปฏิบัติงาน   ต้ังไว  
50,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาจางองคกรหรือสถาบนัที่เปนกลางประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ 

2.  รายจายเพื่อการลงทนุ      ตั้งไว    รวม    207,800    บาท     แยกเปน 

2.1   หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง     ต้ังไว     207,800  บาท    แยกเปน 

  2.1.1  คาครุภณัฑ   ตั้งไว    207,800  บาท    แยกเปน 
   2.1.1.1   คาครุภัณฑ   ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร   ต้ังไว  207,800 
บาท  แยกเปน 
    -  คาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร  ต้ังไว  87,800  บาท  เพ่ือจายเปน
คาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร  จํานวน  2  เครื่อง ๆ ละ  43,900  บาท  เปนเงิน  87,800  บาท  ความ
สวาง  (ANSI  Lumens) ไมนอยกวา 2000  ความละเอียด  (Pixels)  1024 x 768  (XGA)  ขนาด  
H/W/D:98x308x267  ใชไวประจําในกองวิชาการและแผนงาน  และหอประชุมธรรมาภิบาล  ตาม
มาตรฐานครุภัณฑ  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหงานทั่วไป) 
    -  คาซื้อกลองถายภาพวิดีโอ  ต้ังไว  120,000  บาท  เพื่อจายเปนคาซื้อ
กลองวิดีโอ  ความละเอียดมีระบบบันทึกภาพเคลื่อนไหวความละเอียดสูงในรูปแบบ  HDV 1080i  ที่สแกน
เสนแสดงภาพ  1,080  เสน  และสแกนพิกเซลตามแนวนอน  1,440  พิกเซล  เลนสซูม  Carl  Zeiss  Vario-
Sonnar  T*  ที่มีกําลังขยายขนาด  10 เทา  แบบ  Optical  และ  120 เทาดวย  Digital  Zoom  สามารถ
บันทึกภาพนิ่งความละเอียดสูง  1.2  Mega  Pixels  ในขณะที่กําลังถายวิดีโอหรือเลนภาพเคลื่อนไหว  และ
สามารถบันทึกภาพนิ่งความละเอียดสูง  2.8  Mega  Pixels    ในโหมด  Memory  ผานสื่อบันทึกแบบ  
Memory  Stick  ชองมองภาพ  Viewfinder  สามารถเลือกปรับเปนขาวดํา  หรือสีได  มีจอภาพชนิด  WIDE  
Hybrid  LCD  2.7  นิ้ว  อัตรสวนจอแบบ  16:9  พรอมระบบสัมผัส  Touch  Panel ตามราคาทองถิ่น
กําหนด  ไมมีในมาตรฐานครุภัณฑ  ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป) 



     
    

   
    
    

            
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจายทัว่ไป ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
เทศบาลเมืองกาฬสนิธุ 

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ 



รายจายจําแนกตามหนวยงาน 
หนวยงาน  สํานักการคลัง 

................................................. 
 

ต้ังงบประมาณรายจายทั้งส้ิน  7,973,520   บาท  แยกเปน 
 
1. รายจายประจํา  ต้ังไวรวม  7,887,520  บาท  แยกเปน 

1.1  หมวดเงนิเดือนและคาจางประจํา  ตั้งไวรวม  4,643,160  บาท  แยกเปน 
1.1.1    เงินเดือน ประเภท เงินเดือนพนักงานและเงินเพิ่มคาครองชีพ 

ช่ัวคราว  ต้ังไว 4,043,568 บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป  เงินเพ่ิมคาครองชีพ
ช่ัวคราว   แกพนักงานเทศบาลของสํานกัการคลัง จํานวน 18 อัตรา ต้ังจายจากเงินรายได  2,021,784  บาท  
และจายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป  2,021,784  บาท  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป) 

1.1.2 เงินเดือน  ประเภทเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร  ต้ังไว 120,000 บาท  
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการสํานักการคลัง ต้ังจายจากรายได   60,000  บาท  และ
จายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป  60,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป) 

1.1.3  เงินเดือน  ประเภทเงินเพิ่มคาประจําตําแหนงของผูบริหาร ต้ังไว 120,000   
บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มเงินประจําตาํแหนงผูอํานวยการสํานักการคลงั ต้ังจายจากรายได   60,000  บาท  
และจายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป  60,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป) 

1.1.4 คาจางประจํา  ประเภทคาจางลูกจางประจําและเงินเพิ่มคาครองชีพชั่ว 
คราว  ต้ังไว  359,592  บาท เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา เงินปรับปรุงคาจางประจําป  คาครองชีพ
ช่ัวคราวแกลูกจางประจํา  ที่ปฏิบัติหนาที่ในสํานักการคลัง จํานวน 3 อัตรา ต้ังจายจากเงินรายได 179,796  
บาท  และจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  179,796  บาท  (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป) 
 

1.2 หมวดคาจางชั่วคราว  ตั้งไว  511,560  บาท  แยกเปน 
1.2.1 เงินเดือนหรือเงินที่จายเพ่ิมใหแกพนักงานจาง  ต้ังไว  511,560 บาท เพื่อจาย 

เปนคาจางพนักงานจาง คาครองชีพชั่วคราว แกพนักงานจางที่ปฏิบัติราชการในสาํนักการคลัง จํานวน 7 
อัตรา   ต้ังจายจากเงินรายได  255,780  บาท  และจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  255,780  บาท  (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป)  คือ 

-  พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1 คน คาจางเดือนละ 5,530 บาท คาครองชีพ 
ช่ัวคราว เดือนละ 1,820 บาท   รวมเปนเงิน   88,200 บาท 

-  พนักงานจางทั่วไป  จํานวน  6 คน คาจางเดือนละ 4,880 บาท คาครองชีพชั่ว 
คราวเดือนละ 1,000 บาท   รวมเปนเงิน   423,360 บาท 



 
1.3 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  ตั้งไว  2,731,800  บาท  แยกเปน 

1.3.1 คาตอบแทน  ตั้งไว  414,200  บาท  แยกเปน 
1.3.1.1  คาตอบแทน ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราช 

การ   ต้ังไว  30,000 บาท เพื่อจายเปนคาอาหารทําการนอกเวลาราชการ และคาจางนอกเวลาราชการ 
กรณีที่ตองปฏิบัติงานนอกเหนือจากเวลาราชการ กรณีทีม่ีงานเรงดวน ต้ังจายจากรายได (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป) 

1.3.1.2 คาตอบแทน ประเภท คาเชาบาน  ต้ังไว  111,000 บาท เพ่ือจาย 
เปนคาเชาบานใหแกพนกังานเทศบาล ในสํานักการคลัง ซ่ึงมีสิทธิ์เบิกคาเชาบานตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย จาํนวน 4 ราย ต้ังจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป) 

1.3.1.3 คาตอบแทน ประเภท เงินชวยเหลือการศกึษาบุตร  ต้ังไว  102,000  
บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือพนักงานเทศบาล ท่ีบุตรยังศึกษาเลาเรียนอยู ตามระเบียบของทางราชการ 
ต้ังจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป) 

1.3.1.4 คาตอบแทน  ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล  ต้ังไว  
120,000 บาท เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล ที่ดํารงตําแหนงอยูในปจจุบัน และพนักงาน
ที่รับบํานาญ ที่มีสิทธิ์เบิกไดตามระเบียบของทางราชการ  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป) 

1.3.1.5 คาตอบแทน ประเภทเงินชวยเหลือบุตร  ต้ังไว 1,200  บาท เพื่อ 
จายเปนเงินชวยเหลือบุตร ใหแกพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ์เบิกได ต้ังจายจากรายได (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป) 

1.3.1.6 คาตอบแทน  ประเภท  คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซือ้จัดจาง  
คณะกรรมการตรวจการจาง และผูควบคุมงานกอสราง และผูแทนชมุชนหรือประชาคม ที่ไดรับแตงตั้งเปน
คณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจาง  ต้ังไว  50,000 บาท ต้ังจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานบรหิารงาน
ทั่วไป) 
 

1.3.2 คาใชสอย  ต้ังไว  1,967,600  บาท  แยกเปน 
1.3.2.1 คาใชสอย  ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึง่บริการ  ต้ังไว  929,600  

บาท ต้ังจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป) โดยมีรายละเอียดแยกได ดังนี้ 
-  คาเชาทรัพยสิน  ต้ังไว  744,600 บาท เพ่ือจายเปนคาเชาทรัพยสินทีเ่ทศบาลเชาจาก   

ธนารักษพ้ืนทีก่าฬสินธุ เพ่ือจัดหาประโยชน 
-  คาเบี้ยประกันอัคคีภัย  ต้ังไว  80,000  บาท เพ่ือจายเปนคาเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคาร 



สถานทีข่องเทศบาล,อาคารที่เทศบาลเชาจากธนารักษพื้นที่กาฬสินธุ   
-  คาจางเหมาบริการ  ต้ังไว  5,000 บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการอยางใด 

อยางหนึ่งในกจิการของสํานกัการคลัง 
-  คาโฆษณาและเผยแพร  ต้ังไว  20,000  บาท เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและ 

เผยแพรงานตาง ๆ ของงานผลประโยชนและงานพฒันารายได  ของสํานักการคลัง เชน จัดทําปาย
ประชาสัมพันธเชิญชวนใหมาชําระภาษี และเพิ่มแรงจูงใจหรือใหความขอบคณุแกประชาชนที่มาชําระภาษี 
หรือเปนคาแผนปาย สี พูกัน ตะปู ฯลฯ  

-  คาธรรมเนียมตออายุสัญญาเชาอาคารราชพัสดุ  ต้ังไว  35,000 บาท เพื่อจายเปนคา 
ตออายุสัญญาเชาอาคารราชพัสดุหรือที่ดินราชพัสดุกับธนารักษพืน้ทีก่าฬสินธุ  

-  คาธรรมเนียมจดนิติกรรมการเชาอาคารราชพัสดุ  ต้ังไว  35,000 บาท เพ่ือจายเปนคา 
จดนิติกรรมการเชาอาคารราชพัสดุกับที่ดินจังหวัดกาฬสนิธุ 
  -  คาบริการจากการหักบัญชีการชําระภาษทีุกประเภทผานธนาคาร  ต้ังไว  10,000  บาท 
เพื่อจายเปนคาบริการจากการหักบัญชกีารชําระภาษีผานธนาคาร 

1.3.2.2 คาใชสอย ประเภท รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน  
ต้ังไว 18,000 บาท  ต้ังจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป) 
  -  คาบํารุงซอมแซมทรัพยสิน  ต้ังไว  18,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาบาํรุงรักษาหรือ
ซอมแซมทรัพยสิน  เครื่องใชสํานกังาน  ยานพาหนะใหอยูในสภาพทีใ่ชงานไดดี 

1.3.2.3 คาใชสอย ประเภท รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา 
ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ  ต้ังไว  120,000 บาท ต้ังจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป) 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  -  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ต้ังไว  120,000  บาท   เพื่อจายเปนคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  ในกรณีที่พนักงานไป
ราชการตามคาํสั่งของทางราชการ 

1.3.2.4 คาใชสอย  ประเภท  รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ต้ังไว   
900,000  บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   -  โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษแีละทะเบียนทรัพยสิน  ต้ังไว  900,000 บาท เพื่อ
จายเปนคาปรับปรุงแผนที่ภาษแีละทะเบียนทรัพยสิน ใหเปนปจจุบัน เพ่ือเปนประโยชนในการจัดเก็บภาษี
ใหรวดเร็ว ถูกตอง รัดกุม และเปนธรรม เชน คาจางพนักงานจาง,คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ที่ใชจายตาม
โครงการ ต้ังจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป) (นํามาจากแผนงานปรับปรุงและพัฒนา
รายได) 
 



1.3.3  คาวัสดุ  ตั้งไว  350,000  บาท  แยกเปน   
1.3.3.1  คาวสัดุ  ประเภท คาวัสดุสํานักงาน  ต้ังไว  180,000 บาท เพื่อจายเปน 

คาเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ใบเสร็จรับเงิน ใบอนุญาต และเครื่องใชสํานักงานอื่น ๆ เพื่อให สํานัก/กอง/ฝาย
ตาง ๆ เบิกใชตามความจําเปน ต้ังจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป) 

1.3.3.2  คาวสัดุ  ประเภท วัสดุงานบานงานครัว   ต้ังไว  5,000 บาท เพ่ือจายเปน 
คาวัสดุงานบานงานครัว ที่จําเปน ต้ังจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป) 

1.3.3.3 คาวัสดุ ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนสง  ต้ังไว  30,000 บาท เพื่อ
จาย 

เปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางรถจักรยานยนตและอุปกรณรถยนตและรถจักรยานยนตตางๆ 
ต้ังจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป) 

1.3.3.4 คาวัสดุ ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน  ต้ังไว  81,000 บาท เพ่ือจาย 
เปนคาน้ํามนัเชื้อเพลิง ท้ังน้ํามันเบนซนิ และดีเซล สําหรับใชกับรถจักรยานยนตและรถยนต หรือ
น้ํามนัหลอล่ืน ที่ใชในราชการสํานักการคลงั ต้ังจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป) 

1.3.3.5 คาวัสดุ ประเภท คาวัสดุคอมพิวเตอร  ต้ังไว  54,000  บาท เพ่ือจายเปน 
คาวัสดุเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร จํานวน 13 เคร่ือง เชน ผาหมึก แผนดิสก ฯลฯ ต้ังจายจากรายได (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป) 
 

1.4  หมวดรายจายอืน่  ตั้งไว  1,000  บาท  แยกเปน 
-  ประเภทภาษถีอนคนื  ต้ังไว  1,000 บาท เพ่ือจายเปนคาภาษถีอนคืน ใหแกผูรับคืนภาษ ี

ตาง ๆ ต้ังจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป) 
 
2.  รายจายเพื่อการลงทนุ  ต้ังไว  86,000  บาท  แยกเปน 
 2.1  หมวดครุภณัฑที่ดินและส่ิงกอสราง  ตั้งไว  86,000  บาท  แยกเปน 
  2.1.1   คาครภุณัฑ  ตั้งไว  86,000  บาท  แยกเปน 
   2.1.1.1  คาครุภัณฑสํานักงาน  ต้ังไว  21,000  บาท  แยกเปน 
    -  คาซื้อตู  ต้ังไว  21,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาซื้อตูเก็บระวางทางแผนที่
ภาษี  ขนาด  32”X44 “ สูง 20”  พรอมขาตั้ง  จํานวน  2  ตู  ราคาตูละ  10,500  บาท   เปนเงิน  21,000  
บาท  ตามราคาทองถิ่นกําหนด  ไมมีในมาตรฐานครุภัณฑ  ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป) 
   2.1.1.2  คาครุภัณฑคอมพิวเตอร  ต้ังไว  65,000  บาท  แยกเปน 



    -  คาซื้อเคร่ืองปริ๊น  ต้ังไว  15,000  บาท  เพื่อจายเปนคาเครื่องปริ๊นแบบ  
Laser  เพ่ือใชพิมพใบแจงหนี้ของผูชําระภาษีท่ีชําระผานธนาคาร  จํานวน  1  เครื่อง  ตามราคาทองถิ่น
กําหนด  ไมมีในมาตรฐานครภุัณฑ  ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป)  ซึ่งมี
คุณสมบัติดังนี ้
    1.  พิมพขาว – ดํา  19  แผน/นาที  (A4) 
    2.   ความละเอียด 1200  dpi  effeetive  output 
    3.  หนวยความจํา  16  MB 
    4.  Hi – Speed  USB  2.0 
    -  คาซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร  ต้ังไว  50,000  บาท  เพื่อจายเปนคาซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอรต้ังโตะพรอมอุปกรณจํานวน  2  ชุด  ราคาชุดละ  25,000  บาท  เปนเงิน  50,000  บาท  
ตามราคาทองถิ่นกาํหนด  ไมมีในมาตรฐานครุภัณฑ  ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป)  มีคุณสมบัติดังนี้ 
    1.  หนวยประมวลผลกลางความเร็วไมนอยกวา 2.0  GHz 
    2.  หนวยความจําสํารองไมนอยกวา  512  MB 
    3.  หนวยเก็บขอมูลสํารองไมนอยกวา  80   GB 
    4.  จอแสดงผลไมนอยกวา   17  นิ้ว 

 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจายทัว่ไป  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ.  2551 
เทศบาลเมืองกาฬสนิธุ 

อําเภอเมือง   จังหวัดกาฬสินธุ 

รายจายจําแนกตามหนวยงาน 
หนวยงาน  สํานักการศึกษา 

 
ต้ังงบประมาณรายจายทั้งส้ิน   72,755,180  บาท 
 
1.  รายจายประจํา ตั้งไว    68,855,284  บาท 
 1.1  หมวดเงนิเดือนและคาจางประจํา  ตั้งไว  39,593,980  บาท  แยกเปน 
  1.1.1  เงินเดือน  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ต้ังไว  3,148,200  บาท  เพื่อจายเปน
เงินเดือน  เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป  และเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว  แกพนักงานเทศบาล  จํานวน  
14  อัตรา    ต้ังจายจากเงินรายได  1,574,100  บาท  และจายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป  1,574,100  บาท  
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  2,745,700 บาท  และแผนงานการศาสนา  วฒันธรรมและนันทนาการ  
402,500  บาท ) 

1.1.2  เงินเดือน  ประเภทเงินเดือนพนักงานครู  ต้ังไว  30,597,780  บาท  เพื่อ 
จายเปนเงินเดือน  เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป  และเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว  แกพนักงานครสัูงกัด
เทศบาล  ในสังกัดสํานักการศึกษา จํานวน  108  อัตรา   ต้ังจายจากเงินรายได  5,198,430  บาท  และจาย
จากเงินอุดหนนุทัว่ไป 25,399,350  บาท  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
  1.1.3  เงินเดือน  ประเภทเงินประจําตาํแหนงของผูบริหาร  ต้ังไว  3,169,200  บาท  เพื่อ
จายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการสํานักการศึกษา  จํานวน  1  อัตรา  ในอัตราเงินเดือนละ  10,000  
บาท  เปนเงิน  120,000  บาท  เงินประจําตําแหนงศึกษานิเทศกผูชํานาญการพิเศษ  จํานวน  2  อัตรา  ใน
อัตราเดือนละ  5,600  บาท  เปนเงิน  67,200  บาท  และอัตราเดือนละ  3,500  บาท  เปนเงิน  42,000  
บาท  เงินประจําตําแหนงครูผูชํานาญการ  จํานวน  54  อัตรา  ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท  เปนเงิน  
2,268,000  บาท  และเงนิประจําตําแหนงผูอํานวยการสถานศกึษา  จํานวน  4  อัตรา  ในอัตราเดือนละ  
5,600  บาท  เปนเงิน  268,800  บาท  และอัตราเดือนละ  5,600  บาท จํานวน  6  อัตรา เปนเงิน 403,200  
บาท  รวมเปนเงิน  3,169,200  บาท  ต้ังจายจากเงินรายได  604,600  บาท  จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
2,564,600  บาท  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 



  1.1.4  เงินเพิ่มของผูบริหาร  ต้ังไว  859,200   บาท  ตามมติเห็นชอบการกําหนด
หลักเกณฑการใหพนักงานไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนในการประชุมของคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล  จังหวัดกาฬสินธุ  ครั้งที่  5/2547  ในวนัที่  25  พฤษภาคม  2547  เพื่อจายเปน
คาตอบแทน 
วิทยฐานะผูอํานวยการสํานกัการศึกษา  ในอัตราเดือนละ  10,000  บาท  เปนเงิน  120,000  บาท  เงินตอบ
แทนศึกษานิเทศกผูชํานาญการพิเศษ  ในอัตราเดือนละ  5,600  บาท  เปนเงิน  67,200  บาท    
คาตอบแทนผูอํานวยการสถานศึกษา  จํานวน  4  อัตรา  ในอัตราเดือนละ  5,600  บาท  เปนเงิน  268,800  
บาท    และครู  ค.ศ.3  จํานวน  6  อัตรา  เปนเงิน  403,200  บาท  รวมเปนเงิน  859,200  บาท  ต้ังจาย
จากเงินรายได  205,600 บาท  จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  653,600  บาท  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
  1.1.5  คาจางประจํา  ประเภทคาจางลูกจางประจํา  ต้ังไว  1,819,600  บาท  เพื่อจายเปน
คาจางประจํา  เงินปรบัปรุงคาจางประจํา  และเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนกังานจางประจาํใน
สํานักการศึกษา  จํานวน  10  อัตรา  เปนเงิน  982,080  บาท  และพนักงานจางประจําในสังกดัโรงเรียน
เทศบาล  จํานวน  6  อัตรา  เปนเงิน  837,520  บาท  รวมเปนเงิน  1,819,600   บาท  ต้ังจายจากเงิน
รายได  631,040บาท  จายจากเงินอุดหนนุทั่วไป  1,188,560  บาท  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
 
 1.2  หมวดคาจางชั่วคราว  ต้ังไว  2,001,720  บาท   แยกเปน 
  1.2.1  เงินเดือนหรือเงินจายเพิ่มใหแกพนักงานจางทัว่ไป  ต้ังไว  2,001,720 บาท    เพื่อ
จายเปนเงินเดือนคาจางพนกังานจางทั่วไป  พนักงานจางถายโอนสนามกีฬา  พนักงานจางตามภารกิจ
สนับสนนุการสอนสถานศึกษา  ครูอาสาสอนเด็กเรรอน  และเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว  รวมเปนเงิน  
2,001,720  บาท  โดยตั้งจายจากเงินรายได  788,370  บาท  จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  1,213,350 บาท  
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  1,091,400  บาท  และแผนงานการศาสนา  วฒันธรรมและนันทนาการ  
910,320  บาท)  
 
 1.3  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  ต้ังไว   22,487,584 บาท  แยกเปน 
  1.3.1  คาตอบแทน  ตั้งไว  185,200  บาท  แยกเปน 
   1.3.1.1  คาตอบแทน  ประเภทคาตอบแทนรายชัว่โมง  ต้ังไว  39,200  บาท  เพ่ือ
จายเปนคาตอบแทนรายชั่วโมง  เพื่อปฏิบัติการสอนโรงเรียนเทศบาล  2  วัดสวางคงคา  ในอัตราช่ัวโมงละ  
160  บาท  จํานวน  245  ช่ัวโมง  รวมเปนเงิน  39,200  บาท  ต้ังจายจากเงินอุดหนนุทั่วไป   (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา) 
   1.3.1.2  คาตอบแทน  ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ต้ัง
ไว  10,000  บาท  เพื่อจายเปนคาอาหารทํางานนอกเวลาราชการ  และคาจางนอกเวลาราชการ  กรณีที่



ตองการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในสาํนักการศึกษา  กรณีท่ีมีงานเรงดวน  ต้ังจายจากเงินรายได  
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
   1.3.1.3  คาตอบแทน  ประเภทคาเชาบาน  ต้ังไว  27,240  บาท    เพ่ือจายเปนคา
เชาบานใหแกพนักงานในสาํนักการศึกษา  ที่มีสิทธิเบิกคาเชาบานตามระเบียบ ฯ  ต้ังจายจากเงินรายได  
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
   1.3.1.4  คาตอบแทน  ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ต้ังไว  48,660  บาท  
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล  และลูกจางประจําในสาํนกัการศึกษาทีบุ่ตรยัง
ศึกษาเลาเรียนอยูตามระเบยีบ ฯ  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
   1.3.1.5  คาตอบแทน  ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล  ต้ังไว  30,000 
บาท  เพ่ือจายเปนคาสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลในสาํนักการศึกษา  ที่มี
สิทธิเบิกจายได  ตามระเบียบ ฯ  ต้ังจายจากเงินรายได    (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
   1.3.1.6  คาตอบแทน  ประเภทเงินชวยเหลือบุตร  ต้ังไว  100  บาท  เพื่อจายเปน
เงินชวยเหลือบุตรของพนักงานเทศบาลในสํานักการศึกษา  ที่มีสิทธเิบิกไดตามระเบียบ ฯ  ต้ังจายจากเงิน
รายได  100  บาท   (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
   1.3.1.7  คาตอบแทน  ประเภทตอบแทนคณะกรรมการจดัซื้อจัดจาง  
คณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงานกอสราง  ต้ังไว  10,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาตอบแทน
สําหรับผูแทนชุมชน  หรือประชาคมทีไ่ดรับแตงตั้งเปนคณะกรรมการจดัซื้อจัดจาง  ตามคําสั่งที่ปฏบัิติ  ต้ัง
จายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
   1.3.1.8  คาตอบแทน  ประเภทคาตอบแทนผูทรงคุณวฒุิตรวจผลงานทางดาน
วิชาการ  ต้ังไว  20,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  และความชาํนาญ  หรือความเชี่ยวชาญหรือความชาํนาญพิเศษของพนักงานเทศบาล  เพ่ือการ
เลื่อนแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลใหดํารงตําแหนงและระดับสูงขึ้น  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา) 
 
  1.3.2  คาใชสอย  ตั้งไว  12,878,240  บาท  แยกเปน 
   1.3.2.1  คาใชสอย  ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ  ต้ังไว  322,000  บาท  
ต้ังจายจากเงินรายได 70,000  บาท  และจายจากเงินอุดหนนุทั่วไป  252,000  บาท   (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา)  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
    -  คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ  ต้ังไว  10,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาเย็บ
หนังสือเขาปกหนังสือ  รวมกฎหมาย  รวมระเบียบ หรือหนังสือทางวิชาการดานการศกึษา  หรืออ่ืน ๆ ให
เปนหมวดหมู  ต้ังจายจากเงินรายได 



-  คาโฆษณาและเผยแพร  ต้ังไว  10,000  บาท  เพื่อจายเปนคาโฆษณา 
และเผยแพรขาวสารตาง ๆ ทางวทิยุกระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพหรือแผนพับ  ส่ิงพิมพตาง ๆ 
เกี่ยวกับกิจกรรมตาง ๆ ของสํานักการศึกษาทีไ่ดดําเนนิการ  ต้ังจายจากเงินรายได 
    -  คาจางเหมาบริการ  ต้ังไว  50,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจางเหมา
บริการ  ทํางานอยางหนึ่งอยางใดในกิจการโรงเรียนเทศบาลทั้ง  4  โรงเรยีน  และสํานักการศึกษา  ต้ังจาย
จากเงินรายได 
    -  คาหนังสือวารสารและเอกสารทางวิชาการ  ต้ังไว  252,000  บาท  เพื่อ
จายเปนคาหนงัสือวารสารเอกสารทางวิชาการ  และคาหนังสือวารสารตํารา ของโรงเรียนเทศบาลทัง้  4  
โรงเรียนและสาํนักการศึกษา  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 
   1.3.2.2  คาใชสอย  ประเภทรายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน  ต้ังไว  
1,361,000  บาท  ต้ังจายจากเงินรายได  45,000  บาท  จายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป  1,316,000   บาท  
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา   361,000  บาท  และแผนงานการศาสนา  วฒันธรรมและนันทนาการ  
1,000,000  บาท)  จําแนกรายละเอียดได  ดังนี้ 
    -  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมท่ีดินและสิง่กอสราง  ต้ังไว  1,000,000  
บาท  เพ่ือจายเปนคาซอมแซมอาคารและสิง่กอสราง  หรือปรับปรุงภายในสนามกีฬาตามแบบแปลน
เทศบาลกําหนด  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ) 
    -  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ  ต้ังไว  265,000  บาท  เพ่ือจาย
เปนคาบํารุงรักษา  หรือซอมแซมครุภัณฑ  เชน  ครุภัณฑสํานักงาน  และครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
ฯลฯ  ของสํานกัการศึกษาและโรงเรียนเทศบาล  ต้ังจายจากเงินรายได  45,000  บาท  และจายจากเงิน
อุดหนนุทัว่ไป  220,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
    -  คาเชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูง  ต้ังไว  96,000  บาท  เพ่ือจายเปน
คาใชจายในการเชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูงของสํานกัการศึกษา  และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง  4  
โรงเรียน  ต้ังจายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
   1.3.2.3  คาใชสอย  ประเภทรายจายเกี่ยวกับคารับรองและพิธีการ  ต้ังไว  
10,795,240  บาท   ต้ังจายจากเงินรายได   6,559,180 บาท  และจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   4,236,060
บาท   (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  8,630,240 บาท  และแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมนันทนาการ  
2,165,000 บาท)   จําแนกรายละเอียด  ดังนี้ 
    -  โครงการจัดงานวนัเด็กแหงชาติ  ต้ังไว  200,000  บาท  เพ่ือจายเปน
คาใชจายตาง ๆ   เกี่ยวกับการจัดงานวนัเด็กแหงชาติ  ซ่ึงเทศบาลไดดําเนินการจัดกจิกรรมเปนประจําทกุป  
เชน  คาวัสดุอุปกรณ  คาของรางวัล  เงินรางวัล  คาดอกไม  คาจัดสถานที่  คาอาหารเครื่องดื่ม  คาเชา



เต็นท  และคาใชจายอืน่ ๆ  ตามที่โครงการกําหนด    ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา  
วฒันธรรมและนันทนาการ)) 
    -  โครงการปรับปรุงและพัฒนางานธุรการโรงเรียน  ต้ังไว  291,840  บาท  
เพื่อเปนคาใชจายในการจัดจางบุคลากรปฏิบัติงานดานธุรการโรงเรียน  ทั้ง  4  โรงเรียน  ๆ ละ  1 คน    ต้ัง
จายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
    -  โครงการเขาคายเยาวชน  ต้ังไว  20,000  บาท   เพ่ือจายเปนคาใชจาย
ในการจัดงานสงเสริมกิจกรรมเยาวชนของเทศบาล  เชน  กิจกรรมเยาวชนสัมพันธ  กิจกรรมนันทนาการเพื่อ
เยาวชน  คาตอบแทนวทิยากร  คาจางเหมารถ  คาวัสดุ  คาอาหาร  และอ่ืน ๆ ตามโครงการกําหนด   ต้ัง
จายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วฒันธรรมและนนัทนาการ) 
    -  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูแกผูรับผิดชอบศูนยเยาวชน  ต้ัง
ไว  8,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเจาหนาที่ผูรับผิดชอบศูนยเยาวชนไปเขารวมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ  ในเรื่องการดําเนินงานศูนยเยาวชน ตามวนั  เวลา  และสถานที่  ที่กรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่นกาํหนด  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วฒันธรรมและนันทนาการ) 
    -  โครงการกิจกรรมวันอาํลา  ต้ังไว  40,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจาย
ตาง ๆ   เชน  คาดอกไม  คาจัดสถานที่  คาเครื่องดื่มและอื่น ๆ  ตามทีโ่ครงการกําหนด  เพ่ือจัดงานพิธีรับ
มอบใบประกาศนียบัตรทีจ่บการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ท้ัง  4  โรงเรียน  ต้ัง
จายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
    -  โครงการอบรมรณรงคปองกันยาเสพติด  ต้ังไว  50,000  บาท  เพื่อจาย
เปนคาจัดฝกอบรมนักเรียนเขาคายพุทธธรรมตานยาเสพติด  ซ่ึงเปนทางหนึ่งที่จะชวยขัดเกลาอุปนิสัยและ
ปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมอันพึงประสงคใหแกเยาวชน  และจัดนิทรรศการในการรณรงคปองกัน
และตอตานยาเสพติด  เพื่อใชจายเปนคาอุปกรณตาง ๆ คารับรอง  คาอาหาร  คาตอบแทนวิทยากรและ
คาใชจายอืน่ ๆ ตามโครงการกําหนด  ต้ังจายจากเงินรายได  30,000  บาท  จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
20,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วฒันธรรมและนนัทนาการ) 
    -  โครงการจัดอบรมเจาหนาที่และครูวิทยากรแกนนาํตานยาเสพติด  ต้ัง
ไว  8,000  บาทเพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดสงเจาหนาที่และครูวทิยากรแกนนาํตานยาเสพติด  ไปเขา
รับการอบรม  ตามวนั  เวลา  และสถานที่ทีก่รมสงเสริมการปกครองสวนทองถิน่กําหนด  ต้ังจายจากเงิน
อุดหนนุทัว่ไป  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วฒันธรรมและนนัทนาการ) 
    -  โครงการเยาวชนเพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ต้ังไว  
30,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานเพื่อสงเสริมกิจกรรม  เยาวชนของเทศบาล  เชน  
กิจกรรมเยาวชนสัมพันธ  กจิกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน  คาตอบแทนวิทยากร  คาจางเหมารถ  คาวัสดุ



แบบพิมพ  คาเคร่ืองดื่ม  คาอาหาร  และอืน่ ๆ  ตามที่โครงการกําหนด  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏใน
แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนนัทนาการ) 
    -  โครงการสัมมนาผูบริหารและครูอาสาสอนเด็กเรรอน  ต้ังไว  20,000  
บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดสงผูบริหารและครูอาสาสอนเด็กเรรอนไปเขาอบรม  สัมมนา  เรื่อง
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กเรรอน  ตามวัน  เวลา  และสถานทีท่ี่กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
กําหนด  ต้ังจายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
    -  โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา  ต้ังไว  40,000  บาท  เพ่ือจายเปน
คาใชจายในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  สรุปงานในรอบ  1 ป  เชน  
คาจัดทําแบบสํารวจขอมูล  คาจางเหมาถายเอกสาร  พิมพปก  เขารูปเลมรายงาน  ตลอดจนการรวบรวม
รายงาน  สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบป  ตามที่โครงการกําหนด  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา) 
    -  โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการศึกษา  ต้ังไว  200,000  บาท  
เพื่อจายเปนคาเบ้ียเลี้ยงนักเรียน  ที่เขาประกวดกิจกรรม  คาวัสดุอุปกรณตกแตงราน  คาจางเหมาจดัสราง
นิทรรศการ  คาจางเหมารถบรรทุกและรถยนตโดยสาร  เพ่ือใชขนวัสดุ  อุปกรณตกแตง  และคณะครู
เทศบาลที่เขารวมพิธีในวนัเปดงานไปยังเทศบาลอืน่  ที่รับเปนเจาภาพและอื่น ๆ ตามทีโ่ครงการกําหนด  ต้ัง
จายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
    -  โครงการแขงขันคนเกงในโรงเรียนทองถิน่  ต้ังไว  60,000  บาท  เพ่ือ
จายเปนคาเบี้ยเลี้ยงครูและนักเรียน  คาพาหนะ  คาวัสดุ  คาเกียรติบัตร  คาสถานที่  และอ่ืน ๆ ตามที่
โครงการกําหนด  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
    -  โครงการทดสอบระดับชาติ  ต้ังไว  12,000  บาท  เพื่อจายเปน
คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินการทดสอบวัดผลระดับชาติของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่ 3  ช้ัน
ประถมศึกษาปที่  6  และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  ของโรงเรียนในสังกดัเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เชน  คา
สนับสนนุคาจดัทําขอสอบ  และคาใชจายอื่น ๆ ตามทีโ่ครงการกําหนด  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา) 
    -  โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  ต้ังไว  120,000  บาท  เพ่ือจาย
เปนคาใชจายในการจัดทําและพัฒนาหลกัสูตรสถานศกึษา  โรงเรียนละ  30,000  บาท  เพื่อใหโรงเรียนมี
หลักสูตรที่เหมาะสมและสอดคลองกับการจัดการศึกษา  เชน  คาวัสดุ  อุปกรณ  คาเย็บเลม  เขาเลม  หรือ
คาใชจายอืน่ ๆ ตามโครงการกําหนด  ต้ังจายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป   (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
    -  โครงการแขงขันกีฬานักเรียนเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ต้ังไว  
400,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงนักเรียน  คาเบ้ียเลี้ยงครูผูฝกสอน  คาอาหารสําหรับนกักีฬา  
คาใชจายในการเตรียมและนํานักกีฬาเขาแขงขัน  ระดับภาคและระดบัประเทศ  คาสนับสนนุเจาภาพ  เชน  



คาอุปกรณกีฬาทุกประเภท  คาชุดกีฬา  คาเชาหรือจางเหมารถ  คาเบี้ยเลี้ยง  คาเชาที่พัก  คาอาหาร  คาถุง
เทา  หรืออุปกรณการแตงกาย  และอ่ืน ๆ ตามที่โครงการกําหนด  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏใน
แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนนัทนาการ) 
    -  โครงการแขงขันกีฬาเยาวชน  ต้ังไว  50,000  บาท  เพ่ือจายเปน
คาใชจายตาง ๆ ตามโครงการแขงขนักีฬาเยาวชนและกฬีากลุมโรงเรียน  เชน  คาวัสดุ อุปกรณการแขงขัน  
คาเคร่ืองดื่ม  น้ําด่ืม  นํ้าแข็ง  คาอาหารทาํการนอกเวลา  คาตอบแทนสําหรับกรรมการตัดสินเจาหนาที่  
และเจาหนาทีเ่ทคนิคการกีฬา  เงินรางวัลและของรางวัลสําหรับผูชนะการแขงขนัและผูเขารวมแขงขัน  คา
วงดุริยางค  และคาใชจายพิธีเปด – ปด การแขงขนั  คาพลุ  คาแพรปาย  ลูกโปงและอื่น ๆ ตามที่โครงการ
กําหนด    ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ) 
    -  โครงการแขงขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ  ต้ังไว  50,000  บาท  เพื่อจาย
เปนคาใชจายในการแขงขันกีฬาเทศบาล  โดยจายเปนคาอาหาร  คาวัสดุอุปกรณการแขงขนั  คาเครื่องดื่ม  
คาชุดกีฬา  และคาใชจายอื่น ๆ ตามทีโ่ครงการกําหนด  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา  วฒันธรรมและนันทนาการ) 
    -  โครงการพอแมคนที่สอง  ต้ังไว  300,000  บาท  เพื่อจายเปนเงิน
สนับสนนุการศึกษา  สําหรบันักเรียนผูดอยโอกาสทางการศึกษา  จํานวน  600  ทุน ๆ ละ  500  บาท  ตาม
โครงการพอแมคนที่สอง  ซ่ึงเปนโครงการที่จัดขึ้นเพ่ือสรางความอบอุนและความสมัพันธระหวางครูกับ
นักเรียน  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
    -  โครงการจัดการศึกษาสําหรับเด็กเรรอน  ต้ังไว  20,000  บาท  เพ่ือเปน
คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กเรรอนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เชน  คาวัสดุอุปกรณการเรียน  
วัสดุการศึกษา  อ่ืน ๆ ตามที่โครงการกําหนด  ต้ังจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานการศาสนา  
วฒันธรรมและนันทนาการ) 
    -  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยครูชาวตางชาติ  
ต้ังไว  600,000  บาท  เพื่อใชจายเปนคาจางครูชาวตางชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับชวงชัน้ที่  3  
(มัธยมศึกษาปที่ 1 – 3)  โรงเรียนเทศบาล  2  วัดสวางคงคา  ปการศึกษา  2550  หรือคาใชจายอื่น ๆ ตามที่
ระบุไวในโครงการ  ต้ังจายจากเงินรายได  300,000  บาท  และจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  300,000  บาท   
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
    -  โครงการพัฒนาเครือขายโรงเรียนตนแบบ  ต้ังไว  1,230,000  บาท  
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามแบบแผนพฒันาโรงเรียนเครือขาย  โรงเรียนตนแบบโรงเรียน
เดิม  จํานวน  1  โรงเรียน  เปนเงิน  300,000  บาท  โรงเรียนเครือขายเทศบาลตนแบบ  จํานวน  3  โรงเรียน 
ๆ ละ  310,000  บาท  เปนเงิน  930,000  บาท  เพื่อใชจายตามโครงการกําหนด  ต้ังจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 



    -  โครงการอบรมสัมมนาโรงเรียนเครือขายและโรงเรียนตนแบบ  ต้ังไว  
83,600  บาท  สําหรับเปนคาใชจายในการสงครูผูรับผิดชอบโครงการเครือขายและโรงเรียนตนแบบไปเขา
รวมอบรมสัมมนา  ตามวนั  เวลา  และสถานที่  ที่กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นกําหนด  ต้ังจายจาก
เงินอุดหนุนทัว่ไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
    -  โครงการวิทยากรภูมิปญญาทองถิ่น  ต้ังไว  60,000  บาท  เพื่อใชจาย
เปนคาตอบแทนวิทยากรภมูิปญญาทองถิ่น  คาวัสดุฝกงานและคาใชจายอืน่ ๆ ตามที่โครงการกาํหนด  โดย
จัดกิจกรรมฝกอบรมครู  นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง  4  โรงเรียน  ต้ังจายจากเงินรายได   (ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา) 
    -  โครงการถนนแหงการเรียนรู  ต้ังไว  80,000  บาท  เพ่ือใชจายเปนคา
สนับสนนุการจัดกิจกรรมถนนแหงการเรียนรู  โดยจายเปนคาสนับสนุนโรงเรียน  คาวัสดุ  และอื่น ๆ ตามที่
โครงการกําหนด  ต้ังจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานการศกึษา) 
    -  โครงการจัดทําหลักสูตรทองถิ่น  ต้ังไว  50,000  บาท  เพ่ือเปน
คาใชจายตาง ๆ ตามโครงการจัดทําโครงการหลักสูตรทองถิ่น  ใชในโรงเรียนเทศบาลและเผยแพรสําหรับ
ประชาชนทัว่ไป  โดยจายเปนคาเอกสาร  คาภาพถาย  คาจัดพิมพ  และคาใชจายอื่น ๆ ตามทีโ่ครงการ
กําหนด  ต้ังจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
    -  โครงการจัดงานวนัครู  ต้ังไว  50,000  บาท  เพื่อเปนคาใชจายในการ
จัดงานวนัครู  โดยจายเปนคาการจัดสถานที่  คาของรางวัล  คาเหมาจายอาหาร   และคาใชจายอื่น ๆ 
ตามที่โครงการกําหนด   ต้ังจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
    -  โครงการสงเสริมฟนฟูประเพณีวัฒนธรรมไทย  ต้ังไว  982,000  บาท  
เพื่อจายเปนคาใชจายในงานประเพณีทางศาสนา  งานประเพณีทองถิ่น  งานวนัสําคัญของชาติทีท่าง
เทศบาลตองการดําเนินการเอง  หรือจัดรวมกับทางจังหวัด  หรือหนวยงานอืน่   ตั้งจายจากเงินรายได 
482,000  บาท  และตั้งจายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป  500,000  บาท   (ปรากฏในแผนงานการศาสนา  
วฒันธรรมและนันทนาการ)  จําแนกรายละเอียดไดดังนี้ 
   1.  งานประเพณีปใหม  ต้ังไว  12,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาพิธีทางศาสนา  เชน
อาหาร  เครื่องดื่มถวายพระ  คาเคร่ืองดื่ม  อาหารสาํหรับแขก  คาพลุ  คาดอกไมไฟ  คาวัสดุส่ิงพิมพอ่ืน ๆ 
หรือคาจางตกแตงสถานที่  คากระแสไฟฟา  คาเชาเครื่องเสียงและคาใชจายอืน่ ๆ ตามที่โครงการกาํหนด  
ต้ังจายจากเงินรายได 
   2.  งานประเพณีสงกรานต  ต้ังไว  300,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาตกแตงรถ  คา
โลรางวัล  คาจางเหมาตกแตงองคประกอบ  คาแตงตัวผูเขารวมประกวด  และขบวนแห  คารางวัล  คาพิธี
ทางศาสนา  เชน    อาหาร  เคร่ืองดื่ม  เคร่ืองไทยทานถวายพระ  คาของชํารวยสําหรบัผูเขาประกวด  คา
วัสดุส่ิงพิมพ  ตาง ๆ คาจางตกแตงสถานที่  คากระแสไฟฟา  และคาเคร่ืองเสียง  คามหรสพหรือการแสดง



สมโภช  คาตอบแทน  หรือคาของที่ระลึกกรรมการตัดสิน  คาจางคณะกลองยาวนําขบวนแห  คาอาหาร 
เครื่องดื่มตอนรับแขกและคาใชจายอืน่ ๆ ตามทีโ่ครงการกําหนด  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 
   3.  งานบวงสรวงหอเจาบาน  ปูแฮ  ปูหาร  และศาลหลักเมือง  (งานบุญซําฮะ) ต้ัง
ไว  30,000  บาท  เพื่อจายเปนคาพิธีทางศาสนา  เชน  คาอาหาร  เครื่องดื่ม  ปจจัยและเครื่องไทยทาน
ถวายพระ  คาดอกไม  พวงมาลัย  ธูปเทียน  คาวัสดุส่ิงพิมพ   หรือคาจางตกแตงสถานที่  คามหรสพ  หรือ
การแสดงสมโภช  คากระแสไฟฟา  คาวัสดุหรือคาจาง  ทําเครื่องบวงสรวงและคาใชจายอื่น ๆ ตามที่
โครงการกําหนด  ต้ังจายจากเงินรายได 
   4.  งานประเพณีแหเทียน  ต้ังไว  200,000  บาท  เพื่อจายเปนคาตกแตงรถแห
เทียนเขาพรรษา  คาจางเหมาตกแตงองคประกอบ  คาชุดแสดงนําขบวนแหของชาวคุมวัดตาง ๆ คาวัสดุ
และคาจางตกแตงสถานที่  คามหรสพ  หรือการแสดงสมโภช  คากระแสไฟฟา  คาเชาเครื่องเสียง  คาเงิน
รางวัล  และของรางวัล  การประกวดตาง ๆ คาอาหารวางและเครื่องดื่มตอนรับแขก  คาโลรางวัล  หรือ
คาตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวดแขงขันในงาน  คาวัสดุส่ิงพิมพและคาใชจายอื่น ๆ ตามที่โครงการ
กําหนด  ต้ังจายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป 
   5.  งานบวงสรวงอนุสาวรียพระยาชัยสนุทร  ต้ังไว  40,000  บาท  เพ่ือจายเปนคา
พิธีทางศาสนา  เชน  คาอาหารเครื่องดื่ม  ปจจัยและเครื่องไทยทานถวายพระ  คาดอกไม  พวงมาลัย  ธูป
เทียน  คาวัสดุ  หรือคาตกแตงสถานที่  คามหรสพ  หรือการแสดงสมโภช  คากระแสไฟฟา  คาวัสดุ  หรือ
คาจางทาํเครื่องบวงสรวง  คาวัสดุส่ิงพิมพและคาใชจายอื่น ๆ  ตามทีโ่ครงการกําหนด  ต้ังจายจากเงิน
รายได 
   6.  งานประเพณีลอยกระทง  ต้ังไว  300,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาเงินรางวัล  
และของรางวัลการประกวดประเภทตาง ๆ และโลงตาง ๆ คาสายสะพาย  คาจัดทํากระทง  คามหรสพ  หรือ
การแสดงตาง ๆ สมโภชในงาน  คาวัสดุ  หรือคาจางตกแตงสถานที่  คาเชาเครื่องเสียง  คากระแสไฟฟา  คา
ตกแตงขบวนแห  และองคประกอบ  คาอาหารเครื่องดื่ม  สําหรับรองรับแขก  คาพลุ  และดอกไมไฟ
ตลอดจนวัสดุ  อุปกรณตาง ๆ ที่จําเปนในงาน  คาตอบแทน  และคารางวัลกรรมการตัดสินการประกวด
แขงขัน  คาวัสดุส่ิงพิมพและคาใชจายอืน่ ๆ   ตามที่โครงการกําหนด  ต้ังจายจากเงินรายได  
   7.  งานประเพณีบุญกฐิน  ต้ังไว  100,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัด
งานบุญกฐนิของเทศบาล  โดยจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการจัดตาง ๆ องคกฐินและปจจัยถวายวัดในเขต
เทศบาล  และคาใชจายอืน่ ๆ ตามทีโ่ครงการกําหนด  ต้ังจายจากเงินรายได 
    -  โครงการประเพณีชุมชน  (งานบุญคุม)  ต้ังไว  180,000  บาท  เพื่อจาย
เปนคาใชจายในการจัดงานกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน  เชน  คาสนับสนุนชมุชน  คาวัสดุอุปกรณ  คาจัด
สถานที่  คาอาหาร  เครื่องดื่มและอืน่ ๆ ตามทีโ่ครงการกําหนด  ต้ังจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงาน
การศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ) 



    -  โครงการพุทธธรรมตานยาเสพติด  ต้ังไว  50,000  บาท  เพื่อเผยแพร
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดแกเด็กและเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาล  จายเปนคา
วัสดุ  คาแผนพับ  คาจัดอบรมและอืน่ ๆ ตามที่โครงการกําหนด  ต้ังจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงาน
การศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ) 
    -  โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในโรงเรียน  ต้ังไว  400,000  
บาท  เพ่ือเปนคาใชจายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนในสังกัดทั้ง  4  โรงเรียน  ตาม
โครงการ / กิจกรรมที่โรงเรียนขอรับการสนบัสนุน  โรงเรียนละ  100,000  บาท  ต้ังจายจากเงินรายได   
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
    -  โครงการฝกอบรมของพนักงานครู  ต้ังไว  100,000  บาท  เพื่อจายเปน
คาใชจายในการจัดฝกอบรมสัมมนาของพนักงานครู  เปนการพัฒนาครู  และบุคลากรการศึกษาในดานการ
เรียนการสอน  เพื่อใหสอดคลองกับหลักสตูรและเทคโนโลยีที่มกีารเปลี่ยนแปลงไป  โดยจายเปนคาจาง
เหมารถ  คาอาหาร  เครื่องดื่ม  คาจัดพิมพเอกสาร  เขารูปเลมเอกสารประกอบการฝกอบรม  การพิมพ  
คาตอบแทน  วิทยากร  คาอุปกรณตาง ๆ  คาติดตอประสานงาน  คาไปรษณียและอ่ืน ๆ ตามทีโ่ครงการ
กําหนด  ต้ังจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
    -  โครงการประสานความรวมมือพัฒนาการศึกษากับสถาบันอุดมศึกษา  
ต้ังไว  400,000  บาท  เพื่อใชจายเปนคาสนับสนนุมหาวทิยาลัยราชภฎัสวนดุสิต  ในการที่จะใหความ
รวมมือกับเทศบาล  ในการพัฒนาครแูละบคุลากรทางการศึกษา  ตลอดจนการวางแผนเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนของโรงเรียนเทศบาลทั้ง  4  โรงเรียน  และอื่นๆ   ตามที่โครงการกําหนด  ต้ังจายจากเงินรายได   
200,000  บาท  และจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  200,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
    -  โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรโรงเรียน  ต้ังไว  120,000  บาทเพ่ือจาย
เปนคาใชจายในการอบรมพฒันาศกัยภาพครูเทศบาล  ศึกษาดูงานและคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนในโครงการ  
เพื่อพัฒนาแนวความคิด  เทคนิคใหม ๆ ในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล  ลูกจาง  และนกัเรียน  
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
    -  โครงการแขงขันกีฬาภายใน  ต้ังไว  50,000  บาท  เพื่อเปนคาใชจายใน
การจัดการแขงขันกีฬาภายในโรงเรียน  เชน  คาวัสดุ  คารางวัล  คาอาหาร  และคาใชจายอืน่ ๆ ตามที่
โครงการกําหนด  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
    -  โครงการอบรมสัมมนาผูรับผิดชอบสนามกีฬา  ต้ังไว  17,000  บาท  
เพื่อเปนคาใชจายในการสงเจาหนาที่ผูรับผิดชอบสนามกีฬา  ไปเขารวมอบรมการบริหารสนามกีฬา  ตาม
วัน  เวลา  และสถานที่  ที่กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นกาํหนด  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  
(ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วฒันธรรมและนนัทนาการ) 



    -  โครงการพัฒนาบุคลากรทางดานการศกึษา  ต้ังไว  200,000  บาท  
เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงบุคลากรทางการศึกษาเขารวมอบรมสมัมนา  ตามวนั  เวลา และสถานที่  ท่ี
กรมสงเสริมการแกครองสวนทองถิน่กําหนด  เชน  คาเบ้ียเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  ต้ังจายจากเงิน
อุดหนนุทัว่ไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
    -  โครงการจัดตั้งศูนยเยาวชนตนแบบ  ต้ังไว  100,000  บาท เพื่อจาย
เปนคาใชจายในการจัดตั้งและดําเนินงานศูนยเยาวชนตนแบบ  ของเทศบาลในการจดักิจกรรมสงเสริม
เยาวชนตนแบบ  โดยจายเปนคาตอบแทนกรรมการ  คาอาหาร  คาวัสดุ  อุปกรณ  ในศูนยเยาวชน  หรือ
คาใชจายอืน่ทีจํ่าเปนตามที่โครงการกําหนด  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา  
วฒันธรรมและนันทนาการ) 
    -  โครงการอาหารกลางวัน  ต้ังไว  4,122,800  บาท  เพื่อสนับสนนุ
โครงการอาหารกลางวนัสําหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลไดรับอาหาร  100%  ตามนโยบายคณะผูบริหาร  
สําหรับจัดสรรใหโรงเรียนเทศบาลทั้ง  4  โรงเรียน เชน  คาวัสดุ  อุปกรณ  คาจางเหมา หรือคาใชจายอืน่
ตามโครงการกําหนด  ต้ังจายจากเงินรายได  2,663,340  บาท  และจายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป  1,459,460  
บาท  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
   1.3.2.4  คาใชสอย  ประเภทคาใชจายที่เกี่ยวกับการปฏบิัติราชการทีไ่มเขา
ลักษณะรายจายหมวดอืน่ ๆ   ต้ังไว  400,000  บาท    ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา)  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
    -  คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  ต้ังไว  400,000 
บาท  เพ่ือจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  ในกรณีที่พนักงานเทศบาลในสํานักการศึกษา  ไป
ราชการตามคาํสั่งของทางราชการ 
  1.3.3  คาวัสดุ  ตั้งไว  9,424,144  บาท  แยกเปน 
   1.3.3.1  คาวสัดุ  ประเภทวัสดุสํานักงาน  ต้ังไว  1,060,000  บาท  เพ่ือจายเปน
คาวัสดุอุปกรณสํานักงาน  แบบพิมพตาง ๆ และจายเปนคาอุปกรณใชในการเรียนการสอน  เชน  หนังสือ
เรียน  สมุดชุดการสอนตาง ๆ ใหกับโรงเรียนเทศบาลทั้ง  4  โรงเรียน    และสํานักการศึกษา  ต้ังจายจากเงิน
รายได  270,000  บาท  และจายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป   790,000  บาท   (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
   1.3.3.2  คาวสัดุ  ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ  ต้ังไว  50,000  บาท  เพ่ือจายเปน
คาซื้อวัสดุไฟฟา  สําหรับปรับปรุง  ซอมแซม  และติดตั้งในอาคารเรียน  อาคารประกอบของโรงเรียนทั้ง  4  
โรงเรียน  เชน  หลอดไฟ  สายไฟ  ฟวส  บัลลาส  ฯลฯ    ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา) 
   1.3.3.3  คาวสัดุ  ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว  ต้ังไว  118,000  บาท  เพ่ือ
จายเปนคาซื้อวัสดุงานบานงานครัว  เชน  น้ํายาลางจาน  ผงซักฟอก  ฯลฯ  เพ่ือใชในสํานักการศึกษา  และ



โรงเรียนเทศบาลทั้ง  4  โรงเรียน   ต้ังจายจากเงินรายได  10,000  บาท  และจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
108,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
   1.3.3.4  คาวสัดุ  ประเภทวัสดุกอสราง  ต้ังไว  340,000  บาท  เพื่อจายเปนคา
วัสดุกอสรางสําหรับซอมแซมอาคารเรียน  และอาคารประกอบ  และปรับปรุงภูมิทัศน  ของโรงเรียนเทศบาล
ทั้ง  4  โรงเรียน  เชน  ไมตาง ๆ ปูน  หิน  ดิน  ทราย  กระเบื้อง ตะปู  อิฐ  ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได  
150,000  บาท  และจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  190,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
   1.3.3.5  คาวสัดุ  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน  ต้ังไว  100,000  บาท  เพื่อ
จายเปนคาซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืน  ใชกับรถจักรยานยนต  และรถยนตของสํานักการศึกษา  ต้ังจาย
จากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
   1.3.3.6  คาวสัดุ  ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร  ตั้งไว  40,000  บาท  เพ่ือจายเปนคา
ซ้ืออุปกรณประเภทแอลกอฮอล  นํ้ายาเคมีและอุปกรณวทิยาศาสตร  ใชในการเรียนการสอนในโรงเรียน
เทศบาลทั้ง  4  โรงเรียน   ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
   1.3.3.7  คาวสัดุ  ประเภทวัสดุการเกษตร   ต้ังไว  20,000  บาท  เพ่ือจายเปนคา
ซ้ือวัสดุการเกษตร  เชน  ปุยเคมี  บัวรดน้ํา  ไมกวาดมือเสือ  เสียม  จอบ  ฯลฯ  ในการประกอบการเรียนการ
สอนในโรงเรียนเทศบาล  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
   1.3.3.8  คาวสัดุ  ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย  ต้ังไว  729,052  บาท  เพ่ือจายเปน
คาซื้อชุดกีฬาสําหรับมัธยมศึกษาปที่  1  โรงเรียนเทศบาล  2  คาชุดนักเรียนสําหรับนักเรียนชัน้  ป.1  
โรงเรียนเทศบาล  1  โรงเรียนเทศบาล  4  และ  ม.1  โรงเรียนเทศบาล  2  คาชุดพ้ืนเมือง  คาเคร่ืองนุงหม
กันหนาว  คาชุดการแสดง  ชุดดุริยางคและอื่น ๆ  ตามความจาํเปนของโรงเรียนทั้ง  4  โรงเรียน  ตั้งจายจาก
เงินรายได  400,000  บาท  จายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป  329,052  บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
   1.3.3.9   คาวัสดุ   ประเภทวัสดุกีฬา  ต้ังไว  135,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาวัสดุ
อุปกรณการกฬีาที่ใชในการเรียนการสอนของโรงเรียนทั้ง  4  โรงเรียน  เชน  ลูกฟุตบอล  ไมตีปงปอง  
บาสเกตบอล  วอลเลยบอล  ตะกรอ  เปนตน  ต้ังจายจากเงินรายได 50,000  บาท  และจายจากเงิน
อุดหนนุทัว่ไป  85,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
   1.3.3.10  คาวัสดุ  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร  ต้ังไว  308,000  บาท  เพ่ือจายเปน
คาวัสดุเกี่ยวกบัคอมพิวเตอรที่ใชในสาํนกัการศึกษา  และใชในการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลทั้ง  4  
โรงเรียน  เชน  ผาหมึก  กระดาษ  หรือกระดาษไขคอม ฯ  แผนดิสก  ต้ังจายจากเงินรายได 150,000  บาท  
และจายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป  158,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
   1.3.3.11  คาวัสดุ  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ตั้งไว  150,714  บาท  เพ่ือ
จายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน  คาลางอัดภาพ  คาฟลม  คามวนวิดีโอ  ฯลฯ  ใชในกิจกรรมและ



งานประเพณีตาง ๆ ของสํานักการศึกษา  ต้ังจายจากเงินรายได  10,000  บาท  และจายจากเงินอุดหนนุ
ทั่วไป  140,714  บาท(ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
   1.3.3.12  คาวัสดุ  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง  ต้ังไว  30,000  บาท  เพื่อ
จายเปนคาวัสดุใชกับรถยนต  ของสํานักการศึกษาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา) 
   1.3.3.13  คาวัสดุ  ประเภทวัสดุการศึกษา  ต้ังไว  1,556,728  บาท  เพ่ือจายเปน
คาวัสดุการศึกษา  เชน  หุนจําลองภูมิประเทศ  ส่ือการเรียนการสอนทาํดวยพลาสตกิ  กระดานลืน่พลาสติก  
เบาะยืดหยุน  ฯลฯ  สําหรับใชในการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลทั้ง  4   โรงเรียน  ต้ังจายจากเงิน
รายได  50,000  บาท  และจายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป  1,506,728  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
   1.3.3.14  คาวัสดุ  ประเภทวัสดุเครื่องดนตรี  ต้ังไว  50,000  บาท  เพ่ือจายเปน
คาวัสดุอุปกรณเครื่องดนตรี  เชน  ฉ่ิง  ฉาบ  กรับ  อังกะลุง  และกลอง  ฯลฯ  สําหรับใชในการเรียนการสอน
ของโรงเรียนเทศบาลทั้ง  4  โรงเรียน  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
   1.3.3.15  คาวัสดุ  ประเภทวัสดุสนาม  ต้ังไว  50,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุ
อุปกรณสนาม  เชน  เปล  ถุงนอน  เตียงสนาม  เข็มทิศ  ฯลฯ  สําหรับใชในการเรียนการสอนของโรงเรียน
เทศบาลทั้ง  4  โรงเรียน  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
   1.3.3.16  คาวัสดุ  ประเภทวัสดุอ่ืน ๆ ต้ังไว  4,671,480   บาท  เพื่อจายเปนคา
วัสดุอุปกรณ  อ่ืน ๆ เชน  อาหารเสริม  (นม) มิเตอรน้ํา – ไฟฟา  และเพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ใน
การจัดสถานที่   งานพิธีตาง ๆ ตลอดจนงานประเพณีตาง ๆ ของสํานกัการศึกษา ต้ังจายจากเงินรายได  
778,580  บาท  และจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  3,892,900  บาท  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
   1.3.3.17  คาวัสดุ  ประเภทวัสดุประจําหองระดับอนุบาล  ต้ังไว  6,000  บาท  
เพื่อจายเปนวัสดุประจําหองเรียนระดับอนุบาล  ตามความจําเปนของโรงเรียน  สําหรับจัดสรรใหโรงเรียน
เทศบาล  3  วัดเหนือ   จายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป   (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
   1.3.3.18  คาวัสดุ  ประเภทคาเวชภัณฑเด็กอนุบาล  ต้ังไว  1,795  บาท  เพื่อจาย
เปนคาเวชภัณฑสําหรับเด็กอนุบาล  สําหรับจัดสรรใหโรงเรียนเทศบาล  3  วัดเหนือ  จายจากเงินอุดหนนุ
ทั่วไป   (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
   1.3.3.19  วัสดุ  ประเภทวัสดุสอบปลายป  ป.6  ต้ังไว  7,375  บาท  เพื่อจายเปน
คาวัสดุจัดทาํขอสอบปลายป  ป.6  โรงเรียนสังกัดเทศบาล  จายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป   (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา) 
 
 1.4  หมวดคาสาธารณปูโภค  ตั้งไว  870,000  บาท  แยกเปน 



  1.4.1  ประเภทคาน้าํประปา  ต้ังไว  330,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาบริการน้ําประปาของ
โรงเรียนเทศบาลทั้ง  4  โรงเรียน  และสนามกีฬาจังหวัด  ต้ังจายจากเงินรายได  120,000  บาท  จายจาก
เงินอุดหนุน  210,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  120,000  บาท  และแผนงานการศาสนา  
วฒันธรรมนนัทนาการ  210,000  บาท) 
  1.4.2  ประเภทคาไฟฟา  ต้ังไว  460,000  บาท  เพื่อจายเปนคาบริการไฟฟาของสนาม
กีฬาจังหวัด  ต้ังจายจากเงินอุดหนุน  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ) 
  1.4.3  ประเภทคาโทรศัพท   ต้ังไว  80,000  บาท  เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพทของ
โรงเรียนเทศบาลทั้ง  4  โรงเรียน  ต้ังไว  24,000  บาท  และคาใชจายการบริการอินเตอรเน็ต  สําหรับ
โรงเรียนเทศบาลทั้ง  4  โรงเรียน  สํานักการศึกษาจํานวน  48,000  บาท  และคาโทรศัพทสนามกฬีาจังหวัด
ถายโอน  จํานวน  8,000  บาท  ต้ังจายจากเงินรายได  70,000  บาท  จายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป  10,000  
บาท  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  70,000  บาท  และแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนนัทนาการ  
10,000   บาท) 
 
 1.5  หมวดเงนิอุดหนนุ  ต้ังไว  3,902,000  บาท  แยกเปน 
  1.5.1  เงินอุดหนนุกีฬานักเรียนเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ต้ังไว  20,000  บาท  
สําหรับจายเปนเงินอุดหนุนเทศบาลที่เปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬานกัเรียนเทศบาลภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจําป  2550  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม
และนันทนาการ) 
  1.5.2  เงินอุดหนนุพุทธสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ  ต้ังไว  100,000  บาท  เพื่อจายเปนเงิน
อุดหนนุกิจกรรมของพุทธสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา  
วฒันธรรมและนันทนาการ) 
  1.5.3  เงินอุดหนนุโครงการอาหารกลางวนั  ต้ังไว  3,542,000  บาท  เพื่อจายเปนเงิน
อุดหนนุโครงการอาหารกลางวัน  สําหรับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขัน้พื้นฐาน  
(สพฐ)  จํานวน  5  โรงเรียน  ต้ังจายจากเงินรายได  1,242,120  บาท    และจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
2,299,880    (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
  1.5.4  เงินอุดหนนุวทิยาลัยนาฎศิลป  ต้ังไว  50,000  บาท    เพ่ือจายเปนเงินอุดหนนุ
กิจกรรมของวทิยาลยันาฎศิลปกาฬสินธุ  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วฒันธรรม
และนันทนาการ) 
  1.5.5  เงินอุดหนนุโรงเรียนอนุกูลนารี  ต้ังไว  100,000  บาท    เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน
กิจกรรมของโรงเรียนอนุกูลนารี  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วฒันธรรมและ
นันทนาการ) 



  1.5.6  เงินอุดหนนุโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ  ต้ังไว  40,000  บาท    เพื่อจายเปนเงินอุดหนนุ
กิจกรรมของโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ   ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วฒันธรรมและ
นันทนาการ) 
  1.5.7  เงินอุดหนนุสมาคมภูไท  ต้ังไว  50,000  บาท    เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกิจกรรม
ของสมาคมภูไท  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานศาสนา  วฒันธรรมและนันทนาการ) 
 
2.  รายจายเพื่อการลงทนุ  ต้ังไว  3,899,896  บาท  แยกเปน 
 2.1  หมวดคาครภุัณฑที่ดินและส่ิงกอสราง  ตั้งไว  3,899,896  บาท  แยกเปน 
  2.1.1  คาครุภณัฑ  ตังไว  1,108,070  บาท  แยกเปน 
   2.1.1.1  ครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑสํานกังาน  ต้ังไว  758,500  บาท  ตามราคา
ทองถิ่นกาํหนด  ไมมีในมาตรฐานครุภัณฑ  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)  โดยมี
รายละเอียด  ดังนี้ 
    -  คาซื้อโตะทํางานชนิดเหล็กพรอมเกาอี้  ต้ังไว  237,500  บาท  สําหรบั
จายเปนคาซื้อโตะทํางานชนดิเหล็กพรอมเกาอ้ี  ขนาดกวาง  3½  ฟุต  จํานวน  50 ชุด ๆ ละ  4,750  บาท  
เปนเงิน  237,500  บาท  สําหรับจัดสรรใหโรงเรียนเทศบาล  1  พนักงานครูโรงเรียนเทศบาลโรงเรียน
เทศบาล   2    โรงเรียนเทศบาล  3  และโรงเรียนเทศบาล  4   
    -  คาซื้อ เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดแขวน  ต้ังไว  432,000 บาท 
สําหรับจายเปนคาซื้อเคร่ืองปรับอากาศ  ขนาด  44100  บีทียู  แบบแยกสวนชนิดแขวนพรอมอุปกรณการ
ติดตั้ง  จํานวน  8  เครื่อง ๆ ละ  54,000  บาทเปนเงิน  432,000  บาท  สําหรับจัดสรรให   โรงเรียนเทศบาล  
3  วัดเหนือ     และโรงเรียนเทศบาล  4  วัดใตโพธิ์คํ้า   
    -  คาซื้อเกาอ้ีพนักพิงหลังสูง  ต้ังไว  49,000 บาท  เพื่อจายเปนคาซื้อ
เกาอ้ีพนักพิงหลังสูงบุนวม  เบาะนั่ง  และพนักพิง  ขาเกาอ้ี  และขอบเบาะทาํดวยโครเมี่ยม  จํานวน  100  
ตัว ๆ ละ  490  บาท  เปนเงิน  49,000  บาท    สําหรับจัดสรรใหโรงเรียนเทศบาล  3  วัดเหนือ และโรงเรียน
เทศบาล4  วัดใตโพธิ์คํ้า 
    -  คาซื้อเกาอ้ีสนาม  ต้ังไว  40,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาซื้อเกาอ้ีสนาม
แบบมีพนกัพิง  โครงสรางทําดวยเหล็กประกอบดวยไมเนือ้แข็ง  ขนาด  125x40x80  ซ.ม  สําหรับนั่งได  
จํานวน  3  คน   ราคาตัวละ  2,000  บาท  จํานวน  20  ตัว  สําหรับจัดสรรใหโรงเรียนเทศบาล  3  วัดเหนือ 
   2.1.1.2  ครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร  ต้ังไว  58,900  บาท  
ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)  แยกเปน 

-  คาซื้อกลองบันทกึภาพวิดีโอ   ต้ังไว  42,000  บาท  สําหรับจายเปนคาซื้อกลอง 



บันทกึภาพจํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ  21,000  บาท  เปนเงิน  42,000  บาท  ตามราคาทองถิ่นกาํหนด  ไมมีใน
มาตรฐานครุภัณฑ  ประกอบดวย 
    1.  1.07  Mega  Pixels  CCD  ขนาด  1/6   นิ้ว 
    2.  Mega  Pixel  Enging 
    3.  เลนส  Carl  Vario – Tessar 
    4.  ซูม  25x Optical / ซูม  200x Digital 
    5.  การบันทึกภาพจอกวางคุณภาพสูง  16.9 
    6.  จอภาพ  Wide  Hybrid  LCD  ขนาด  2.7  นิ้ว  พรอมระบบสัมผัส 
    7.  แทนตอ  Handycam  Station 
    8.  Easy  Handycam 
สําหรับจัดสรรใหโรงเรียนเทศบาล  2  วัดสวางคงคา  และโรงเรียนเทศบาล  4  วัดใตโพธิ์คํ้า 
    -  คาซื้อกลองบันทึกภาพนิ่ง  ต้ังไว  16,900  บาท  สําหรบัจายเปนคาซือ้
กลองบันทึกภาพนิ่ง  จํานวน  1  เครื่อง ๆ ละ 16,900  บาท  ประกอบดวย  ความละเอียด  9.0   ลานพิกเซล  
จอแสดงขอมลู  LCD  ขนาด  2.0  นิ้ว  TFT  235,000  Pixels  ระบบซูมภาพ  10.7xoptical  zoom  Digital  
zoom  2x  การเชื่อตอ  USB ความไวแสง  ISO  อัตโนมัติ  ปรับตั้ง  100  200  400  800  1600  บันทึก
ภาพนิ่ง  ชนิด  JPEG  และ  CCD-RAW  บันทกึภาพเคลื่อนไหวพรอมเสียง  ระบบ  Pictbridge  
หนวยความจาํแบบ  xD  Card  ใชแฟลชอัตโนมัติ  ถานอัลคาไลนแบบ AA  4  กอน  หรือ  NiMH  Battery
สําหรับจัดสรรใหสํานักการศึกษา  ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ 
   2.1.3  ครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  ต้ังไว  54,000  บาท  ตามราคา
ทองถิ่นกาํหนด  ไมมีในมาตรฐานครุภัณฑ  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)  โดยมี
รายละเอียด  ดังนี้ 
    -  คาซื้อตูเบส  ต้ังไว  29,000  บาท  สําหรับจายเปนคาซือ้ตูเบส  จํานวน  
1  ตู ๆ ละ  29,000  บาท  ประกอบดวย 
    1.  กําลังขับ  200  watts  RMS  ที่  2 
    2.  ลําโพง  1 x 15”  Blue  Marrel  Speaker 
    3.  Hern – loaded  Tweeter 
    4.  4  band  graphic  EQ  พรอม  in / out  switch 
    5.  Pest  EQ  loop  footswitch  Contrelled 
    สําหรับจัดสรรใหโรงเรียนเทศบาล  2  วัดสวางคงคา 
    -  คาซื้อตูพิณ  ต้ังไว  25,000  บาท  สําหรบัคาซื้อตูพิณ  จํานวน  1  ตู ๆ 
ละ  25,000  บาท  ประกอบดวย   



    1.  กําลังขับ  80  watts  RMS  ที่  2 
    2.  ออกกําลังลําโพง  1 x 12 น้ิว 
    3.  3 – band  EQ 
    4.  Footswitch  สําหรับเลือก  Channel  และควบคุม  vererd 
    5.  Effects  send  and  returm 
    6.  External  Speaker  jack 
สําหรับจัดสรรใหโรงเรียนเทศบาล  2  วัดสวางคงคา 
   2.1.4  ครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  ต้ังไว  17,670  บาท  ตามราคา
ทองถิ่นกาํหนด  ไมมีในมาตรฐานครุภัณฑ  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)  โดยมี
รายละเอียด  ดังนี้ 
    -  คาซื้อเคร่ืองปริ้น  ต้ังไว  17,670  บาท   สําหรับจายเปนคาซื้อเครื่อง
ปร้ิน  พิมพขาว – ดํา  14  แผน/นาที  (A4)  รองรับปริมาณการพิมพตอเดือน  5,000  แผน  ความละเอียด  
1200  dpi    หนวยความจาํ  2   MB   Hi  Speed  2.0  จํานวน  3  เครื่อง ๆ ละ  5,890  บาท  สําหรับใชใน
สํานักการศึกษา และโรงเรียนเทศบาล 
   2.1.5  ครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑการศึกษา  ต้ังไว  60,000  บาท   ตามราคา
ทองถิ่น  ไมมีในมาตรฐานครภุัณฑ  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
    -  คาซื้อเกาอ้ีเลคเชอร  ต้ังไว  60,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาซื้อเกาอ้ี
เลคเชอร  แบบ  ก.03  จํานวน  120  ตัว ๆ ละ  500  บาท    เปนเงิน  60,000  บาท  สําหรับจัดสรรให
โรงเรียนเทศบาล  1  กาฬสินธุพิทยาสิทธิ ์
   2.1.6  ครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว  ต้ังไว  11,000  บาท  ตาม
ราคาทองถิน่  ไมมีในมาตรฐานครุภัณฑ  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
    -  คาซื้อเคร่ืองซักผา  ต้ังไว   11,000  บาท  เพื่อจายเปนคาซื้อเครื่องซัก
ผา  จํานวน  1  เครื่อง ๆ ละ  11,000  บาท ความจุ  13.00  กิโลกรัม   สําหรับจัดสรรใหโรงเรียนเทศบาล  3  
วัดเหนือ  โดยมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
    1.  Comforter  Wash  ซักผานวมขนาด  KinG  Size  ได 
    2.  ใบพัดผสมสาร  Cavinon  ชวยยับยั้งแบคทีเรียและเชื้อรา 
    3.  ระบบ  Triple  Wave 
    4.  Washing  Roller  นวดผาใหสะอาดลึกถึงเสนใย 
    5.  ฝาถังสีเขียวใส  สามารถมองเห็นไดในขณะซัก 
    6.  สัญญาณเตือนเมื่อซักเสร็จ 
    7.  Smart  Filter  ชุดกรองน้าํ  2  ช้ัน 



    8.  ฐานตั้ง  แข็งแรง  ทนทาน 
   2.1.7  ครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑกีฬา  ต้ังไว   148,000  บาท  ตามราคาทองถิ่น  
ไมมีในมาตรฐานครุภัณฑ  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ) 
    -  คาซื้อรถตีเสนสนามชนิดน้ํา  ต้ังไว  12,000  บาท  ตามราคาทองถิน่
กําหนด   ไมมีในมาตรฐานครุภัณฑ   ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป)  มี
คุณสมบัติดังนี ้
    1.  ใชตีเสนสนามแขงขนั   บนสนามหญาทัว่ไป 
    2.  ขนาดความกวางของเสน  5  นิ้ว 
    3.   ขนาดตัวรถตีเสน กวางประมาณ  38 ซ.ม. ยาว 120  ซ.ม. สูง  73 ซ.
ม. 
    4.  ขนาดถังใสสีน้ํา  กวางประมาณ  38  ซ.ม. ยาว  33  ซ.ม.  สูง  15   
ซ.ม 
    -  คาซื้อสตารต้ิวบล็อก  สําหรับลูวิ่งสังเคราะห  ต้ังไว  136,000  บาท  
ตามราคาทองถิ่นกาํหนด  ไมมีในมาตรฐานครุภัณฑ  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป)  มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
    1.  ทําจากโลหะ  ALUMINUIM  ตัวบล็อกสามารถปรับเลื่อนระยะได 
    2.  ที่ยันเทาเปนยางใยสังเคราะห  ใชไดทั้งบนลูยางสังเคราะหและลูดิน 
   
  2.2  คาที่ดนิและสิ่งกอสราง  ต้ังไว  2,791,826  บาท  แยกเปน 
   -  คากอสรางปายชื่อโรงเรียน  ต้ังไว  75,000  บาท  เพื่อจายเปนคากอสรางปาย
ช่ือโรงเรียน  ขนาด  2.00 x 4.50  เมตร  ติดซุมประตูทางเขาตามแบบแปลนเทศบาล  สําหรับจัดสรรให
โรงเรียนเทศบาล  2  วัดสวางคงคา  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
   -  คากอสรางประตูเหล็ก  ต้ังไว  60,000  บาท  เพื่อจายเปนคากอสรางประตู
เหล็ก  ขนาด  3.00 x 4.50  เมตร  ติดตั้งบริเวณซุมประตูทางเขาทางทศิตะวันตก  จํานวน  1  ชุด  ตามแบบ
แปลนเทศบาล  สําหรับจัดสรรใหโรงเรียนเทศบาล  2  วัดสวางคงคา  ต้ังจายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป  (ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา) 
   -  คากอสรางร้ัวและประตูเหล็ก  ต้ังไว   270,000 บาท  เพื่อจายเปนคากอสราง
ร้ัวคสล. ดานลางผนังกออิฐบล็อกฉาบปนูเรียบ  สูง  0.50  เมตร  ดานบนผนังโครงเหล็กรูปพรรณกรุลวดตา
ขาย  สูง  1.80  เมตร  พรอมประตูเหล็กบานเลื่อน  ยาว  74  เมตร  สําหรับโรงเรียนเทศบาล  3     



รายละเอียดกอสราง  ตามแบบแปลนเทศบาล  ต้ังจายจากเงินอุดหนนุทั่วไป  (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา) 
   -  คากอสรางทางเดินเชื่อมตออาคารและปูกระเบื้องทางเดิน - บันได  ต้ังไว  
300,000  บาท  เพ่ือจายเปนคากอสรางทางเดินเชื่อมตอระหวางอาคาร  1  และอาคาร  2  ที่บริเวณชั้น  1  
ช้ัน  2  และชั้น  3  พรอมปูกระเบื้องเซรามิกสลับทรายลาง  พื้นที่ไมนอยกวา  300  ตารางเมตร  
รายละเอียดงานปรับปรุง  ตามแบบแปลนเทศบาล  สําหรับจัดสรรใหโรงเรยีนเทศบาล  3 ต้ังจายจากเงิน
อุดหนนุทัว่ไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
   -  คาตอเติมและปรับปรุงอาคารเรียน  ต้ังไว  773,000  บาท  สําหรับอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาล  1  กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์  จํานวน  1  หลัง  ใตถุนโลงใหเปนหองเรียน  ตามแบบแปลน
เทศบาล  ต้ังจายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป    (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
   - คาขยายเขตไฟฟา  ต้ังไว  831,326  เพื่อจายเปนคาขยายเขตไฟฟา  ติดตั้งหมอ
แปลงใหมและมเิตอร  สําหรับจัดสรรใหโรงเรียนเทศบาล  1 ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา) 
   -  คากอสรางร้ัว  คสล.  ต้ังไว  412,500  บาท  เพ่ือจายเปนคากอสรางร้ัว  คสล.  
โรงเรียนเทศบาล  2  ดานทศิตะวันออก  ทิศใต  ทิศตะวันตก  สูง  2  เมตร  ยาว  141  เมตร  ตามแบบ
แปลนเทศบาล  ต้ังจายจายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป     (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
   -  คาปรับปรุงสถานที่โรงประกอบอาหาร  ต้ังไว  70,000  บาท   เพื่อจัดทําโครง
หลังคาเหล็กรีดลอนสันโคงขนาดกวาง  1.90 – 2.30  เมตร  ยาว  13.50  เมตร  ผนังกระเบื้องเกร็ดระบาย
อากาศ  โครงเหล็กรูปพรรณ  ขนาดกวาง  1.50 เมตร  ยาว  13.50 เมตร  งานเทพ้ืน   คสล. ปรับระดับผิว
ทรายลางพื้นที่ไมนอยกวา  50  ตารางเมตร รายละเอียดงานปรับปรุง  ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด  
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
 
 
 

            
   

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจายทัว่ไป  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ.  2551 
เทศบาลเมืองกาฬสนิธุ 

อําเภอเมือง   จังหวัดกาฬสินธุ 

รายจายจําแนกตามหนวยงาน 
หนวยงาน  สํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

ต้ังงบประมาณรายจายทั้งส้ิน    39,870,506  บาท    แยกเปน 

1.  รายจายประจํา     ตั้งไว    รวม  27,174,856  บาท     แยกเปน 
 1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา  ตั้งไว  รวม  5,736,276  บาท  แยกเปน 

1.1.1   เงินเดือน  ประเภทเงินเดือนพนักงานและเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว  ต้ังไว 



4,005,120  บาท  เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปแกพนักงานเทศบาลฯ ในสํานัก
การสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน  16  อัตรา  ต้ังจายจากเงินรายได  2,002,560  บาท  และจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป  2,002,560  บาท  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  3,660,548   บาท  และแผนงานเคหะ
และชุมชน  346,572 บาท) 

1.1.2   เงินเดือน  ประเภทเงินประจําตําแหนงผูบริหารและวิชาชีพพยาบาล   ต้ังไว  
204,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เปนเงิน  120,000  บาท  และเงินประจําตําแหนงของพยาบาลวิชาชีพ  2  ตําแหนง  ในอัตรา
เดือนละ  3,500  บาท    เปนเงิน  84,000 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได 102,000  บาท  และจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  102,000  บาท   (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) 

  1.1.3   เงินเดือน  ประเภทเงินเพิ่มคาประจําตําแหนงของผูบริหาร  ตั้งไว  120,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการสํานักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ตั้งจายจากเงิน รายได  60,000  บาท  และจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  60,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) 

  1.1.4   คาจางประจํา  ประเภทคาจางลูกจางประจําและเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใน
อัตราเดือนละ  1,000  บาท  ต้ังไว  1,407,156  บาท  เพ่ือจายเปนคาจางลูกจางประจําและเงินปรับปรุง
คาจาง      ประจําปแกลูกจางประจําที่ปฏิบัติหนาที่ในสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  จํานวน  11  
อัตรา เปนเงิน  1,407,156 บาท  ต้ังจายจากเงินรายได 703,578  บาท  และจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
703,578  บาท   (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  213,192  บาท  และแผนงานเคหะและชุมชน  
1,193,964  บาท) 

1.2  หมวดคาจางชั่วคราว  ต้ังไว   รวม  9,417,480  บาท  แยกเปน 
  1.2.1  คาจางลูกจางชั่วคราว   ต้ังไว   9,417,480  บาท   เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจาง
ช่ัวคราวและคาครองชีพชั่วคราวแกพนักงานจางที่ปฏิบัติราชการในสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  
จํานวน   131  คน  ต้ังจายจากเงินรายได  4,708,740  บาท  และจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  4,708,740  
บาท  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  917,280 บาท และแผนงานเคหะและชุมชน  8,500,200  บาท) 
รายละเอียดดังนี้ 
   -   พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการสุขาภิบาล  และตําแหนง
พยาบาลวิชาชีพ  ตําแหนงละ  1 คน  คาจางเดือนละ  7,630  บาท  คาครองชีพชั่วคราว  1,000  บาท  รวม
เปนเงิน  103,560  บาท 
   -   พนักงานจางตามภารกิจ   จํานวน  8  คน  คาจางเดือนละ  5,530  คาครองชีพ   
ช่ัวคราวเดือนละ  1,820  บาท  รวม   705,600   บาท 
   -   พนักงานจางทั่วไป  จํานวน  122  คน  คาจางเดือนละ  4,880  บาท  คาครอง
ชีพชั่วคราวเดือนละ  1,000  บาท   รวมเปนเงิน    8,608,320  บาท   

1.3     หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  ต้ังไว   รวม  11,174,100  บาท   แยกเปน     
1.3.1   คาตอบแทน    ตั้งไว   198,600   บาท 



1.3.1.1   คาตอบแทน  ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ต้ัง
ไว  5,000  บาท   เพื่อจายเปนคาอาหารทําการนอกเวลาราชการ  และคาจางนอกเวลาราชการกรณีที่
ตองการปฏิบัติงานนอกเหนือจากเวลาราชการ  กรณีที่มีงานเรงดวน  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข) 

1.3.1.2   คาตอบแทน  ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ต้ังไว  60,000  บาท  
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่บุตรยงัศึกษาเลาเรียนอยู  ตามระเบียบของ
ทางราชการ  ต้ังจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  30,000  บาท  และแผนงานเคหะ
และชุมชน  30,000  บาท) 

1.3.1.3   คาตอบแทน ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล  ต้ังไว  40,000  
บาท  เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล   ลูกจางประจําและครอบครัว ตามระเบียบของทาง
ราชการ  ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 20,000 บาท และแผนงานเคหะและชุมชน 
20,000บาท) 

1.3.1.4   คาตอบแทน   ประเภทเงินชวยเหลือบุตร  ต้ังไว  1,200  บาท  เพ่ือจาย
เปนเงินชวยเหลือบุตรใหแกพนักงานเทศบาลฯ และลูกจางประจําที่มีสิทธิเบิกได  ตามระเบียบของทาง
ราชการ   ต้ังจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) 
   1.3.1.5   คาตอบแทน ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ต้ังไว  60,000  บาท  เพื่อจายเปนคาตอบแทน  คาจางพิเศษ  คาลวงเวลา
สําหรับ แพทย  ทันตแพทย  พยาบาล  รวมถึงเจาหนาที่ดานสาธารณสุขและดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0313.4 / ว 2214 ลงวันที่  14  สิงหาคม  2541  เร่ืองคาตอบแทน
บุคลากรทางการแพทยจากกระทรวงสาธารณสุข  หรือหนวยงานอื่นที่ชวยปฏิบัติงานใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น    ต้ังจายจากเงินรายไดของเทศบาล  10,000  บาท และจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  50,000  
บาท  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)  
   1.3.1.6   คาตอบแทน   ประเภทเงินเพิ่มพิเศษสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของ
ผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุข  ต้ังไว  32,400  บาท  เพื่อจายเปนคาเพิ่มเศษสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ
ของผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุข (พ.ต.ส.) จํานวน  3  คน  คนละ  900  บาทตอเดือน  เปนเงิน  32,400  
บาท  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) 

  1.3.2  คาใชสอย    ตั้งไว  5,028,000  บาท 
1.3.2.1    คาใชสอย  ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ  ต้ังไว  38,000   

บาท  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  33,000  บาท  และแผนงานเคหะและชุมชน  
5,000  บาท)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 



    -   คาโฆษณาและเผยแพร  ต้ังไว  30,000  บาท  เพื่อจายเปนคาโฆษณา
และเผย แพรขาวสารตาง ๆ ของทางราชการและจัดทําปายประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ที่สํานักการ
สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมดําเนินการ 
    -   คาจางเหมาบริการ  ต้ังไว  2,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจางเหมา
บริการ ตางๆ    ในสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
    -   คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน  ต้ังไว  6,000  บาท  เพื่อจายเปน
คาธรรมเนียม ตางๆ  เชน  ใบอนุญาตประกอบกิจการและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  เชน ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานรายปของโรงฆาสัตว  ใบอนุญาตใชสถานที่กําจัดขยะนอกเขต ฯ    

1.3.2.2    คาใชสอย  ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน  ต้ัง
ไว  500,000 บาท ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  2,000  บาท  และแผนงานเคหะ
และชุมชน  498,000  บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
    -   คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ    ต้ังไว   498,000  บาท  เพื่อ
จายเปนคาซอมแซมครุภัณฑตาง ๆ ในสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เชน ครุภัณฑสํานักงาน  
ครุภัณฑยานพาหนะขนสง  ฯลฯ    
    -   คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง  ต้ังไว  2,000  บาท  
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมอาคารสิ่งกอสราง  เชน  ตลาดสดเทศบาล  1,2,3  ตลาดรวมใจ
การเกษตรและศูนยบริการสาธารณสุข ฯลฯ 
   1.3.2.3 คาใชสอย  ประเภทรายจายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ต้ังไว  
4,430,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  1,255,000  บาท  และแผนงานเคหะและชุมชน  
3,175,000  บาท)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

-   โครงการแกไขปญหาภาวะโภชนาการในเด็กแรกเกิด  -  5   ขวบ   ต้ัง 
ไว 30,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นมผง)  ใหแกเด็กที่ขาดสารอาหารทุกระดับ  เด็กที่ถูก
ทอดทิ้ง  เด็กที่เกิดในครอบครัวที่มีฐานะยากจนและมารดาที่ไมเลี้ยงดูแลเด็ก  และคาใชจายอื่น ๆ ตาม
โครงการ ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)  

-   โครงการอนามัยโรงเรียน  ต้ังไว  50,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาวัสดุ 
วิทยาศาสตรหรือการแพทย  และอุปกรณตาง ๆ เชน   เวชภัณฑ   ซองยา   ขวดบรรจุยา   แปรงสีฟน  เข็ม
ฉีดยา  กระบอกฉีดยา  ยาถายพยาธิ  และคาใชจายอื่น ๆ ตามโครงการ  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข)  



-   โครงการเยี่ยมผูสูงอายแุละผูปวยในเขตเทศบาล ต้ังไว  60,000  บาท   
เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณในการเยี่ยมบานผูสูงอายุ  ผูปวยติดเชื้อเอดส  ผูปวยที่กลับจากโรงพยาบาล
กาฬสินธุ  และผูพิการในชุมชนเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เชน ตะกรา  ผาขนหนู  นมถั่วเหลือง  แปงฝุน คา
วัสดุเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ฯลฯ และคาใชจายอืน่ตามโครงการ ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสขุ) 
    -   โครงการเฝาระวังและควบคุมโรคไขหวดันก  ต้ังไว  50,000  บาท  เพื่อ
จายเปนคาจัดซื้อน้ํายาฆาเชื้อโรค  วัสดุอุปกรณในการควบคุมโรค  เชน  ถุงมือยาง  อุปกรณปองกันเชื้อโรค
และสารเคมีทางปากและจมกู  ฟาง  ถุงปุย  และวัสดุที่จําเปนในการควบคุมโรคอื่นๆ  และคาตอบแทน
สําหรับเจาหนาทีท่ี่ออกปฏิบติังานนอกเวลาราชการ  คาใชจายอืน่ ๆ  ตามโครงการ  ต้ังจายจากเงินรายได  
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) 
    -   โครงการดูแลรักษาและปองกันโรคสัตว  ต้ังไว  120,000  บาท  เพื่อ
จายเปน    คาใชจายในการจัดซื้อเวชภัณฑ  คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  คาวัคซีนปองกันโรคพิษ
สุนัขบา          คาวัคซีนรวม  คายาคุมกําเนิด  ยาถายพยาธิโค – กระบือ  ยากําจัดเห็บเหา  คาวัสดุโฆษณา
และเผยแพร         คาวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ  คาตอบแทนเจาหนาที่ที่ออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
และคาใชจายอื่นๆ ตามโครงการ  เพ่ือใชจายในการดําเนินโครงการ  จํานวน  3  กิจกรรม  ดังนี้  ต้ังจายจาก
เงินรายได  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ)     
   1.  กิจกรรมคลินิก  20  บาท   รักษาโรคสัตวทุกโรค  เพ่ือจัดใหบริการในการดูแล
รักษาสัตวเลี้ยงที่มารับบริการในคลินิก   

2.  กิจกรรมรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนขับา  เพื่อออกรณรงคฉีดวัคซีน 
ปองกันโรคพิษสุนขับา  และยาคุมกําเนิดแกสุนัขและแมวในเขตเทศบาลฯ    

3.  กิจกรรมรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอยในโค - กระบือ  เพื่อออก
รณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอยใหแกโค – กระบือของเกษตรกร  ในเขตเทศบาลทุกชุมชน   

    -   โครงการสัตวเลี้ยงแสนรัก(ประกวดสนัุข)  ต้ังไว  170,000  บาท  เพ่ือ
จายเปน  คาใชจายในการจดัซื้อถวยรางวลั  อาหารสุนขั  คาตอบแทน  คาพาหนะและคาเชาที่พักแก
คณะกรรมการ    ตัดสินการประกวด   คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาใชจายในพิธีเปด  คาวัสดุเครื่องเขียน
แบบพิมพ   คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  คาใชจายอืน่ ๆ  ตามโครงการ   ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข)  



  -   โครงการควบคุมสุนัขจรจดั  ต้ังไว  20,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายใน
การจัดซื้ออาหารสุนขั  คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  คาใชจายอืน่ๆ ตามโครงการ ต้ังจายจากเงิน
รายได  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ) 

    -   โครงการคัดแยกขยะในชมุชน  ต้ังไว  50,000  บาท  เพื่อจายเปนคา
ดําเนินการและเงินสนับสนนุในการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ตาม
โครงการ   ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 

    -   โครงการเฝาระวังมลพษิทางอากาศ  ต้ังไว  25,000  บาท  เพ่ือจาย
เปนคาใชจายในการเก็บตัวอยางและคาตรวจวิเคราะหคุณภาพอากาศ   ภายในเขตเทศบาลฯ  และ
คาใชจาย  อ่ืน ๆ ตามโครงการ  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 

-    โครงการลอกทอระบายน้ํา  ต้ังไว   150,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาซื้อ 
วัสดุ อุปกรณในการลอกทอระบายน้ําและจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
เจาหนาที่และพนักงานจางในการลอกทอระบายน้ําตามถนนสายตาง ๆ ในเขตเทศบาลฯ  และคาใชจายอื่น 
ๆ ตามโครงการ  ต้ังจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
    -   โครงการลางทําความสะอาดตลาด   ต้ังไว   130,000 บาท  เพ่ือจาย
เปนคาจัดซื้อโซดาไฟ  คลอรีน  ฯลฯ  สําหรับใชในการลางทําความสะอาดตลาดลาน 1,2,3  ตลาดรวมใจ
การเกษตร  ตลาดโตรุง  และจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจาหนาที่และ
พนักงานจางในการลางทําความสะอาดตลาด  และคาใชจายอื่น ๆ  ตามโครงการ  ต้ังจายจากเงินรายได 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)  
    -   โครงการจางเหมารักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
ของชุมชน  ต้ังไว  2,000,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาจางเหมาชุมชนในการรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยในชุมชน  จํานวน  36  ชุมชน  และสวนสาธารณะกุดน้ํากิน  รวมเปนเงิน  1,820,400  
บาท   ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
    -   โครงการชุมชนปลอดถังขยะ  ต้ังไว  40,000  บาท  เพื่อจายเปนคา
จัดซื้อถังรองรับขยะขนาด  40  ลิตร  สําหรับบริการประชาชนในชุมชนที่เขารวมโครงการ  และคาใชจาย
อ่ืนๆ ตามโครงการ  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
    -   โครงการเฝาระวังคุณภาพแหลงน้ําธรรมชาติและสถานที่กําจัดขยะ  
ต้ังไว  35,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทางหองปฏิบัติการ  จํานวน  
2  ครั้ง  รวม  16  ตัวอยาง ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)    
 

-   โครงการตรวจแนะนําดานสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย  ต้ัง 



ไว  55,000  บาท   เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อน้ํายาตรวจสอบคุณภาพอาหาร  คาตอบแทนเจาหนาที่
ปฏิบัติ  งานนอกเวลาราชการในการออกตรวจและเก็บตัวอยางอาหาร  คาผากันเปอนหมวกคลุมอยางนอย 
200  ชุด  คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่มสําหรับอาสาสมัครคุมครองผูบริโภค  และคาใชจายอื่นๆ ตาม
โครงการ       ต้ังจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)  

   -   โครงการมหกรรมอาหารสะอาดรสชาติอรอย  ต้ังไว  300,000  บาท  
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานมหกรรมอาหารสะอาดรสชาติอรอย  ระยะเวลาการจัดงาน  7  วันเพื่อ
จายเปน    คาวัสดุโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ    คาจัดจางการแสดง  เงินรางวัลการประกวด
กิจกรรมตางๆ      คาใชจายพิธีเปด/ปด  คาอาหารกลางวัน  อาหารวางผูเขารับการอบรม  คาวิทยากรการ
อบรม   และคาใชจายอื่น ๆ ตามโครงการ  ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)  
    -   โครงการรณรงคติดตั้งถังดักไขมัน  ต้ังไว   340,000  บาท  เพ่ือจาย
เปนคาใชจายในการจัดซื้ออุปกรณในการจัดทําถังดักไขมัน  เชน  ถังพลาสติก  ตระแกรงพลาสติก  ขอตอ  
ของอ  ทอ PVC  รางวัลการประกวดการติดต้ังถังดักไขมันแกชุมชนที่มีการติดตั้งถังดักไขมันเกินรอยละ  40  
ของหลังคาเรือนแตละชุมชน  และคาใชจายอื่นๆ ตามโครงการ  ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน) 
    -   โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารผูสัมผัสอาหาร  ต้ังไว  50,000  บาท  
เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรมผูประกอบการรานอาหารและแผงลอย  ไมนอยกวา  100  คน  เพ่ือจาย
เปนคาวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ  คาพาหนะ  คาอาหาร
กลางวัน  เครื่องดื่ม         คาวิทยากรการอบรม  คาใชจายในพิธีเปด  และคาใชจายอื่นๆ ตามโครงการ  ต้ัง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 

-    โครงการเยี่ยมบานมารดาและบุตรหลังคลอด     ต้ังไว   60,000  บาท    
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการเยี่ยมบานมารดาและบุตรหลังคลอด  เชน  ตะกรา สบู แชมพู แปง 
ผาเช็ดตัว  วัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ  วัสดุโฆษณาและเผยแพร  คาวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย  และ
คาใชจายอื่น ๆ ตามโครงการ  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)  
    -   โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก  ต้ังไว 210,000 บาท  
เพื่อจัดซื้อทรายกําจัดลูกน้ํา (ทรายอะเบท)  คาวัสดุ – อุปกรณตางๆ เชน  ผาดายดิบ  กระบอกไฟฉาย  
ถานไฟฉาย        คาอาหารกลางวัน  คาอาหารวาง  และเครื่องดื่มสําหรับเจาหนาที่  อสม.  คณะกรรมการ
ชุมชนและประชาชน  คาใชจายในพิธีเปดกิจกรรม  คาวัสดุเคร่ืองเขียนแบบพิมพ  คาวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร  ในกิจกรรมดังนี้  ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) 
   1.  รณรงคสํารวจและกําจัดลูกน้ํายุงลายในเขตเทศบาลฯ  ครอบคลุมพื้นที่  
16.96  ตร.กม.  จํานวน  1  ครั้ง 



   2.  สุมประเมินความชุกของลูกน้ํายุงลายในชุมชน  10  แหง  โรงเรียน  5  โรง  
และวัด  3  แหง  ปละ  2  ครั้ง   
    -   โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ  อสม. ในเขตเมือง  ต้ังไว  
385,000  บาท    เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน  อาหารวาง  และเครื่องดื่ม  คาพาหนะ  คาวิทยากร  คา
วัสดุโฆษณาและ        เผยแพร  คาวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ  คาจัดซื้อเสื้อให อสม.  และคาใชจายอื่นๆ ใน
กิจกรรม  ดังนี้  ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) 
   1.  อบรมเขม อสม.  แบงเปน  2  รุน ๆ ละ  3  วัน 
   2.  กิจกรรมวัน อสม. แหงชาติ  โดยจัดเปนกิจกรรมสาธารณะประโยชน 
   3.  กิจกรรมการสํารวจครัวเรือน  การวิเคราะหชุมชน  การเยี่ยมบาน  การดูแล
ผูปวย ฯลฯ  ดําเนินการโดย อสม.  

    -   โครงการใหความรูและรณรงคตรวจมะเร็งปากมดลูก  ต้ังไว  50,000  
บาท  เพ่ือจายเปนคาพาหนะ  คาวิทยากร  คาอาหารกลางวัน  คาอาหารวาง  และเคร่ืองดื่ม  คาอาหารทาํ
การนอกเวลา เจาหนาที่เทศบาลฯ และเจาหนาที่จากหนวยงานอืน่ คาวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ คาวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร  คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  คาใชจายในพิธีการเปดอบรม  และคาใชจายอืน่ 
ๆ ตามกิจกรรมดังนี้     ต้ังจายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ)  

   1.  จัดอบรมใหความรูแกสตรีท่ีมีอายุต้ังแต  21  ปขึ้นไป  จํานวน  200  คน  ระยะ 

เวลา  1  วัน 

   2.  กิจกรรมรณรงคตรวจมะเร็งปากมดลูก  โดยออกบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก 

ใหแกสตรีกลุมเสี่ยงคือ  อายุต้ังแต  35  ปขึ้นไป  และสตรีที่มีความประสงคจะรับการตรวจ 

    -   โครงการดูแลสุขภาพดวยตนเองของผูปวยเบาหวานและญาติ (Sely  
Group)    ต้ังไว  50,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาพาหนะ  คาวิทยากร  คาอาหารกลางวัน  คาอาหารวาง  
และเครื่องดื่ม  อาหารทาํการนอกเวลาเจาหนาที่เทศบาลฯ  และเจาหนาที่จากหนวยงานอืน่  คาวัตถุดิบใน
การสาธิตการประกอบอาหารสําหรับผูปวยเบาหวาน เชน  ขาว  ผัก  ผลไม  ฯลฯ  คาวัสดุเครื่องเขียนแบบ
พิมพ  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  คาใชจายในพิธีเปดอบรมและ
คาใชจายอืน่ๆ ในการจัดกิจกรรมการอบรมแกกลุมผูปวยเบาหวานและญาติ  จํานวน  50  คน  โดยแบง
กิจกรรมการจดัอบรมเปน    3  ขั้นตอน  ดังนี้  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสขุ) 



   ขั้นตอนที่ 1  จดัอบรมเพ่ือใหความรูแกผูปวยโรคเบาหวานและญาติ จํานวน 50  
คน  ระยะเวลา  1  วัน 

   ขั้นตอนที่ 2  ติดตามเยี่ยมบานผูปวย  โดยเจาหนาที่เทศบาลฯ  เจาหนาที่จาก
หนวยงานอื่น  และ อสม.  โดยหางจากขัน้ตอนที่ 1  ประมาณ  1  เดือน 

   ขั้นตอนที่ 3  ติดตามและประเมินผลผูปวยและญาติ  โดยหางจากขั้นตอนที่ 2  
ประมาณ  2  เดือน 

     
1.3.2.4    คาใชสอย   ประเภทรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา 

ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ   ต้ังไว   60,000  บาท  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
50,000  บาท  และแผนงานเคหะและชุมชน  10,000  บาท)   แยกเปน 
    -   คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  ต้ังไว  60,000  
บาท  เพ่ือจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  ในกรณีที่พนักงาน  และลูกจางเทศบาลไปราชการ
ตามคําสั่งของทางราชการ 

  1.3.3  คาวัสดุ    ต้ังไว    5,947,500   บาท    แยกเปน 
1.3.3.1  คาวัสดุ  ประเภทวัสดุสํานักงาน  ต้ังไว  50,000  บาท  เพื่อจายเปนคา

แบบ พิมพตาง  ๆ   เชน  หมึกโรเนียว   กระดาษไข  ปากกา  กาว  กระดาษถายเอกสาร  ฯลฯ  ต้ังจายจาก
เงินรายได  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) 
   1.3.3.2  คาวัสดุ  ประเภทวัสดุงานบานงานครัว  ตั้งไว  300,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน  ไมกวาด  เขง  ผงซักฟอก  และ
ถังขยะสําหรับรองรับขยะมูลฝอยตามถนนสายตาง ๆ ฯลฯ ตั้งจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  20,000  บาท  และแผนงานเคหะและชุมชน  280,000  บาท) 

   1.3.3.3  คาวัสดุ  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง  ตั้งไว  320,000 บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  หรืออุปกรณอะไหลรถยนต   
เครื่องจักรกลตาง ๆ  ที่ใชในสํานักการ      สาธารณสุขฯ  เชน  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  หัวเทียน  น้ํากลั่น  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานแผนงานเคหะและชุมชน) 

   1.3.3.4   คาวัสดุ  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน  ตั้งไว   4,000,000  บาท  เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืน   สําหรับรถยนตบรรทุก
ขยะ    รถดั๊มเปอร    รถจักรยานยนต   รถยนตขนกิ่งไม  รถขุดตัก  รถแบคโฮ   รถแทรกเตอร   ซึ่งใชในการฝงกลบขยะมูลฝอย เชน น้ํามันโซลา น้ํามันเบนซิน  น้ํามันไฮโดรลคิ  น้าํมันเกยีร  และ
ไมฟน  แกลบ  และใชกับเครื่องกําเนดิไอน้ําในโรงฆาสัตว  ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  120,000  บาท  และแผนงานเคหะและชุมชน  3,880,000  บาท) 

   1.3.3.5   คาวัสดุ  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร  ตั้งไว  18,000 บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุเก่ียวกับคอมพิวเตอร  เชน  ผาหมึก  กระดาษ  แผนดิสก  
ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) 

1.3.3.6   คาวัสดุ  ประเภทวัสดุกอสราง  ต้ังไว   1,000,000   บาท  เพ่ือจายเปน
คา ซ้ืออุปกรณในการกอสรางที่ใชในสํานักการสาธารณสุข ฯ และใชในการซอมแซมทอระบายน้ํา  ตามถนน  
และซอยในเขตเทศบาล ฯลฯ  เชน  ไม  น้ํายาทาไม  สี  เหล็ก  ดิน  ทินเนอร  ปูน  อิฐ  ทราย  หิน  ฯลฯ  ต้ัง
จายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 

   1.3.3.7  คาวัสดุ  ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ  ตั้งไว   15,000  บาท  เพื่อจายเปนคา วัสดุอุปกรณไฟฟาและวิทยุ  เชน  ฟวส  ปล๊ักไฟฟา  สายไฟฟา  
หลอดไฟฟา  สวิทซไฟฟา ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) 



   1.3.3.8  คาวัสดุ  ประเภทวัสดุการเกษตร  ต้ังไว  10,000 บาท  เพื่อจายเปนคาซื้อ
วัสดุอุปกรณการเกษตรตาง ๆ เชน  น้ํายากําจัดศัตรูพืชและสัตว  ใบมีดเครื่องตัดหญา ฯลฯ  ต้ังจายจากเงิน
รายได  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
   1.3.3.9   คาวัสดุ  ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย  ตั้งไว  80,000 บาท  เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุและอุปกรณในการแตงกาย  เชน  เสื้อ  ถุงเทา  หมวก  
ผาปดปาก  ปดจมูก  เสื้อกันฝน  และเสื้อก๊ัก ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 

1.3.3.10   คาวัสดุ  ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  ต้ังไว  150,000  
บาท  เพ่ือจายเปนคาซื้อน้ํายากําจัดยุง  แมลงวัน  ทรายอะเบท  ยาเบื่อหนู  เคมีภัณฑตาง ๆ  เข็มฉีดยา   ไซ
ร่ิง  กลองใสกระปุกฟอเซฟ  และหัวเชื้อ EM เพ่ือใชในการบําบัดน้ําเสีย  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข  100,000  บาท  และแผนงานเคหะและชุมชน  50,000  บาท) 

1.3.3.11   คาวัสดุ  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ต้ังไว  4,500  บาท  เพื่อ
จาย เปนคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ ของสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เชน  แผนปาย  
พูกัน  สี  ฟลมถายรูป ลางอัดรูปสี  ฯลฯ   ต้ังจายจากเงนิรายได   (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) 

 1.4   หมวดคาสาธารณูปโภค   ตั้งไวรวม   487,000   บาท    แยกเปน 
  1.4.1   ประเภทคาน้ําประปา  ตั้งไว  350,000  บาท  เพื่อจายเปนคาน้ําประปาของสํานักการสาธารณสุขฯ  ไดแก  โรงฆาสัตว  ตลาดสดเทศบาล  ศูนยบริการ
สาธารณสุข  สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  และโรงเก็บขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) 

  1.4.2   ประเภทคาโทรศัพท  ต้ังไว  5,000   บาท  เพ่ือจายเปนคาโทรศัพทหมายเลข         
043 - 835271   ซ่ึงติดตั้งไว  ณ  ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล  และหมายเลข  043 -  801021  ที่ติดตั้ง
ที่เก็บขยะมูลฝอย  บานแกงนาขาม  ตําบลกลางหมื่น  เพื่อติดตอราชการตาง ๆ   ต้ังจายจากเงินรายได  
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) 

 1.4.3  ประเภทคาไฟฟา    ต้ังไว    132,000  บาท  เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟา  ของ
สถานที่กําจัดขยะเทศบาล  ทั้ง  2  แหง  คือบานแกงนาขามและบานโคกน้ําเกลี้ยง  ต้ังจายจากรายได  
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) 

1.5  หมวดเงินอุดหนุน  ต้ังไว  360,000  บาท   
1.5.1  เงินอุดหนนุโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล  ต้ังไว  360,000 

บาท  เพ่ือสําหรับจายเปนคาโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล  ดําเนินงานของ อสม.   
ในเขตชุมชนๆ ละ  10,000  บาท  โดยให อสม. ดําเนินการใน   3  กลุม  กิจกรรมดังนี้  ต้ังจายจากเงิน
อุดหนนุทัว่ไป   (ปรากฏในแผนงาน สาธารณสุข) 

1. การพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข 
2. การแกไขปญหาสาธารณสุขในเรื่องตางๆ 
3. การจัดบริการสุขภาพเบื้องตนในศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช) 

2. รายจายเพื่อการลงทุน   ต้ังไวรวม    12,695,650   บาท 



 หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง   ตั้งไว  12,695,650  บาท 
 2.1  คาครุภัณฑ    ต้ังไว  323,500  บาท    แยกเปน 
  2.1.1   ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว  ต้ังไว   43,500  บาท   แยกเปน 
   -   คาเครื่องตัดหญาชนิดสายสะพาย  ต้ังไว  36,000  บาท  เพื่อจายเปนคาซื้อ
เครื่องตัดหญาชนิดสายสะพาย  จํานวน  4  เครื่อง ๆ ละ  9,000  บาท  เปนเงิน  36,000  บาท  มีขนาด
เครื่องยนตไมตํ่ากวา  2  แรงมา  ตามราคาทองถิ่น  ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑ ต้ังจายจากเงินรายได 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
   -   คาซื้อตูเย็น  ต้ังไว  7,500  บาท  เพ่ือจายเปนคาซื้อตูเย็น  จํานวน  1  เคร่ือง  
ขนาด  7  คิวบิค  เพ่ือใชแชวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาและน้ํายาอื่นๆ  ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ  ต้ัง
จายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) 
  2.1.2   ประเภทครุภัณฑสํานักงาน   ต้ังไว  18,200  บาท    
   -   คาซื้อโตะทํางานชนิดเหล็กพรอมเกาอ้ี  ขนาด  3  ฟุต  จํานวน  4  ชุด ๆ ละ  
4,550  บาท  เปนเงิน  18,200  บาท  สําหรับเจาหนาที่  ตามราคาทองถิ่นกําหนด  ไมมีราคาในมาตรฐาน
ครุภัณฑ  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) 
  2.1.3   ประเภทครุภัณฑกอสราง  ต้ังไว  136,800  บาท 
   -   คาจัดทํารถเข็น  ต้ังไว  136,800  บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดทํารถเข็นใชสําหรับ
รองรับขยะจากการกวาดทําความสะอาดตามถนน  จํานวน  36  คัน  ราคาคันละ  3,800  บาท  เปนเงิน  
13,800  บาท  มีขนาดความจุ  400  ลิตร  ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด  ตามราคาทองถิ่น  ไมมีราคา
ในมาตรฐานครุภัณฑ  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
  2.1.4  ประเภทคาครุภัณฑการศึกษา  ต้ังไว  10,000  บาท 
   -   คาจักรเย็บกระสอบ ชนิดมือถือ  ต้ังไว  10,000  บาท  เพื่อจายเปนคาซื้อจักร
เย็บกระสอบ ชนิดมือถือ  จํานวน  1  เครื่อง  มีคุณสมบัติมอเตอรมีความเร็วรอบไมนอยกวา  1,700  รอบ
ตอนาที  ดามจับเปนพลาสติก  มีระบบปมจายน้ํามันหลอลื่นไปยังสวนตาง ๆ  ตีนผีทําจากเหล็ก  มีระบบ
ตัดเสนดายอัตโนมัติ  สามารถเย็บวัสดุกระเปา  กระสอบพลาสติก  ผาคอดตอน   ตามราคาทองถิ่นกําหนด  
ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑ  ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
  2.1.5  ประเภทคาครุภัณฑโรงงาน  ต้ังไว  59,500  บาท 
   -  คาซื้อเครื่องหั่นยอยซากพืชเอนกประสงค  ต้ังไว  59,500  บาท  เพื่อจายเปนคา
ซ้ือเครื่องหั่นยอยซากพืชเอนกประสงค  จํานวน  1  เครื่อง  เปนเงิน  59,500  บาท  มีคุณสมบัติสามารถ
ยอยกิ่งไมไดทั้งสดและแหง  ต้ังแตขนาดเล็กจนถึงขนาดเสนผาศูนยกลาง 3½ นิ้ว  อาทิเชน  ไมรวก  ไมไผ  
ซังขาวโพด  หรือใชหั่นยอยหญาและฟางสําหรับเลี้ยงสัตว  ใบมีดตัดเปนเหล็กเกรดพิเศษ  มีความทนทาน
ตอการใชงานหนัก  สามารถยอยไดประมาณ  700 – 1,800  ก.ก./ ซ.ม.  ใชเครื่องยนตเบนซิน  ที่มีแรงมาสูง  



แตประหยัดน้ํามัน  มีขนาดเล็ก น้ําหนักเบา  ทําใหเคลื่อนยายไดสะดวก  (กวาง 122  ซ.ม.  ยาว 160  ซ.ม.  
สูง 126  ซ.ม.  น้ําหนักโดยประมาร  145 ก.ก.)  ชวยผอนแรงผูใชงานเพราะเครื่องจะดึงกิ่งไมเขาไปยอยเอง  
ผูใชจึงไมตองออกแรงดันกิ่งไมเขาไปยอยซึ่งอาจทําใหเกิดอาการเมื่อยลา  ตามราคาทองถิ่นกําหนด  ไมมีใน
ราคามาตรฐานครุภัณฑ   ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
  2.1.6  ประเภทครุภัณฑอ่ืน ๆ ต้ังไว  55,500  บาท   
   -  คาจัดทําแทนวางสินคา  ต้ังไว  55,500  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดทําแทนวาง
สินคาจํานวน  37  ตัว ๆ ละ  1,500  บาท  เปนเงิน  55,500  บาท  มีขนาดกวาง 80   ซ.ม. ป สูง 80 ซ.ม. x 
ยาว 120 ซ.ม. เพื่อสําหรับใชในบริเวณดานขางตลาดลาน  3  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน) 

 2.2  คาที่ดินและส่ิงกอสราง  ตั้งไว  12,372,150  บาท  แยกเปน 
  -   โครงการกอสรางระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย  ต้ังไว  6,200,750  บาท  เพ่ือจายเปน
เงินสมทบในโครงการกอสรางระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ซ่ึงเทศบาลไดรับ
สนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 

  -   คากอสรางระบบบําบัดน้าํเสียโรงฆาสตัว  ต้ังไว  3,300,000  บาท  เพื่อจายเปนคา
กอสรางระบบบําบัดน้าํเสียโรงฆาสัตวแบบใชอากาศและไมใชอากาศ  ประกอบดวยบอสูบน้ําเสีย  บอดัก
ไขมัน  บอพักน้ําเสีย  ถังบําบัดน้ําเสีย  งานระบบไฟฟากําลัง/ควบคุม  งานเริ่มตนระบบบําบัดน้าํเสีย  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกาํหนด  ต้ังจายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป  (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสขุ) 

  -  โครงการกอสรางโรงคัดแยกขยะมูลฝอย  ต้ังไว  2,231,400  บาท  เพื่อจายเปนเงิน
สมทบในการกอสรางโรงคัดแยกขยะ  ซึ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุไดรับสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 

  -  โครงการกอสรางระบบบําบัดสิ่งปฏิกูลโดยหมักเปนปุย  ต้ังไว  550,000  บาท  เพื่อจาย
เปนคากอสรางสิ่งปฏิกูลที่สถานที่กาํจัดขยะ  บานโคกน้าํเกลี้ยง  กอสรางบอหมักสิ่งปฏิกูลและบอตาก
ตะกอนดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกวาง  4.0  เมตร  ยาว  40.0 เมตร  ลึกประมาณ  1.20  เมตร  ผนัง
หนา  0.10  เมตร  พ้ืนหนา  0.12  เมตร  คลุมดวยหลังคาโครงเหล็กที่เลื่อนได  ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาล
เมืองกาฬสินธุ  ต้ังจายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 



   -  โครงการตอเติมหลังคากันสาดตลาดสดเทศบาล  ลานที่  3  ต้ังไว  90,000  
บาท  เพ่ือจายเปนคาตอเติมหลังคากันสาดตลาดสดเทศบาล  ลาน 3  (ดานติดถนนกาฬสนิธุ)  กอสราง
หลังคากันสาดโครงเหล็กรูปพรรณ  มุงดวยแผนเหล็กรดีลอด  ขนาดกวางไมนอยกวา  3.00  เมตร  ยาวไม
นอยกวา  27.00  เมตร  หรือมีพื้นทีไ่มนอยกวา  81.00  เมตร  ต้ังจายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป  (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน) 
 

 

            

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจายทัว่ไปประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2551 
เทศบาลเมืองกาฬสนิธุ 

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 
หนวยงาน  กองสวัสดิการสังคม 

 
ต้ังงบประมาณรายจาย  ทั้งส้ิน  11,619,716  บาท 
 
1. รายจายประจํา  ตัง้ไว  รวม  11,351,216  บาท  แยกเปน 
 1.1  หมวดเงนิเดือนและคาจางประจํา  ตั้งไว  รวม 1,295,136  บาท  แยกเปน 
  1.1.1  เงินเดือน  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ต้ังไว  1,192,284  บาท  เพื่อจายเปน
เงินเดือน  เงินเดือนปรับปรุงประจําป  และเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวแกพนกังานเทศบาลในกองสวัสดิการ
สังคม  จํานวน  7  อัตรา  ต้ังจายจากรายได  เปนเงิน  596,142  บาท และจายจากเงินอุดหนนุทั่วไป  
596,142  บาท (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน) 
  1.1.2  คาจางประจํา  ประเภทลูกจาง  ต้ังไว  102,852  บาท  เพื่อจายเปนคาจางและเงิน
คาครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจําที่ปฏบิัติหนาที่ในกองสวัสดิการสังคม  จํานวน  1  อัตรา  ต้ังจายจาก
รายได 51,426  บาท  และจายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป  51,426  บาท  (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน) 
 
 1.2  หมวดคาจางชั่วคราว  ต้ังไว  รวม  564,480  บาท  แยกเปน 
  1.2.1  คาจางลูกจางชั่วคราว  ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จายเพ่ิมใหแกพนักงานทัว่ไป  ต้ัง
ไว 564,480  บาท  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนกังานจางทั่วไปทีป่ฏิบัติงานในกองสวัสดิการสังคม  จํานวน  
8  คน  โดยจายเปนคาตอบแทนเดือนละ  4,880  บาท  คาครองชีพชั่วคราว  1,000  บาท  รวมเปนเงิน 
564,480  บาท  ต้ังจายจากรายได  282,240  บาท  และจายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป  282,240  บาท  
(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน) 
 

1.3 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  ตั้งไว  รวม  9,371,600 บาท  แยกเปน 
1.3.1  คาตอบแทน  ตั้งไว  75,600  บาท 



 1.3.1.1  คาตอบแทน  ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ต้ังไว  
10,000   

บาท  เพ่ือจายเปนคาอาหารทําการนอกราชการ  และคาจางนอกเวลาราชการ  กรณีที่ตองการปฏิบัติงาน
นอก เหนือจากเวลาราชการ  กรณีที่มีงานเรงดวน  ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานสรางความ
เขมแข็งของชมุชน) 
  1.3.1.2  คาตอบแทน  ประเภทคาเชาบาน  ต้ังไว  36,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาเชาบาน
ใหแกพนักงานเทศบาลในกองสวัสดิการสังคม  ที่มีสิทธิเบิกคาเชาบานตามระเบยีบ ฯ ต้ังจายจากรายได  
(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน) 
  1.3.1.3  คาตอบแทน  ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ต้ังไว  9,000  บาท  เพื่อจาย
เปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  ที่บุตรยังศึกษาเลาเรียน  ตามระเบียบของทาง
ราชการ  ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน) 
  1.3.1.4  คาตอบแทน  ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล  ต้ังไว  20,000  บาท  เพื่อ
จายเปนคารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล  ท่ีดํารงตําแหนงอยูในปจจุบนั  ที่มีสิทธเิบิกไดตามระเบียบของ
ทางราชการ  ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน) 
  1.3.1.5  คาตอบแทน  ประเภทเงินชวยเหลือบุตร  ต้ังไว  600  บาท  เพ่ือจายเปนเงิน
ชวยเหลือใหแกบุตรพนักงานเทศบาล ที่มสิีทธิเบิกไดตามระเบียบ  ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงาน
สรางความเขมแข็งของชุมชน) 
 
 1.3.2  คาใชสอย  ต้ังไว  9,077,000  บาท  แยกเปน 
  1.3.2.1  คาใชสอย  ประเภทรายจายเพื่อใหมาซึ่งบริการ  ต้ังไว  10,000  บาท  ต้ังจายจาก
รายได  (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน)  แยกเปน 
   -  คาโฆษณาและเผยแพร  ต้ังไว  10,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาโฆษณาและ
เผยแพรขาวสารตาง ๆ ของทางราชการ  และจัดทําปายประชาสัมพนัธกิจกรรมตาง ๆ ที่กองสวัสดิการสังคม
ดําเนินการ 
  1.3.2.2  คาใชสอย  ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน  ต้ังไว  15,000  
บาท  ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน) แยกเปน 
   -  คาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน  ต้ังไว  15,000  บาท  เพ่ือจายเปนคา
บํารุงรักษาหรอืซอมแซมทรพัยสิน เครื่องใชสํานกังาน  ยานพาหนะใหอยูในสภาพทีใ่ชงานไดดี 
  1.3.2.3  คาใชสอย  ประเภทรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่น ๆ  ต้ังไว  30,000  บาท  ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน) แยกเปน 



   -  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ต้ังไว  30,000  บาท  เพ่ือจายเปน
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  ในกรณีที่
พนักงานไปราชการตามคาํสัง่ของทางราชการ 
  1.3.2.4  คาใชสอย  ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองพิธีการ  ต้ังไว  9,022,000  บาท  
ต้ังจายจากรายได  5,722,000  บาท  และจายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป  3,300,000  บาท  (ปรากฏในแผนงาน
สรางความเขมแข็งของชุมชน  จํานวน  1,030,000  บาท   แผนงานสงัคมสงเคราะห  จํานวน  7,742,000  
บาท  แผนงานศาสนา  วฒันธรรมและนนัทนาการ  จํานวน  250,000  บาท)  แยกเปน 
  -  โครงการสงเสริมสนับสนนุกลุมอาชีพ  ต้ังไว  100,000  บาท  เพ่ือจายเปนเงินสนับสนุน
โครงการกลุมอาชีพในชุมชน  ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน) 
  -  โครงการอบรมครอบครัวผาสุกและลดความรนุแรงตอเด็กและสตรี  ต้ังไว  30,000  บาท  
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการครอบครัวผาสุก  คาเสื้อผูเขารับการอบรม  เปน
คาอาหาร  คาอาหารวาง และเคร่ืองดื่ม  คาวัสดุอุปกรณเครื่องเขียน  คาเอกสารสิ่งพิมพ  คาเบี้ยเลี้ยง  คา
พาหนะ  คาสมนาคุณ  วิทยากร  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  คาเชาสถานที่  คาเครื่องเสียง  คาไฟฟา  
คาใชจายในพิธีเปด – ปด  คาดอกไม  และคาใชจายอืน่ ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ  ต้ัง
จายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน) 
  -  โครงการสงเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน  ต้ังไว  50,000 บาท  เพ่ือจายเปน
คาใชจายในการอบรม  จํานวน  8  เดือน  เชน  คาพิธีเปด – ปด  คาวิทยากร  คาอาหาร  อาหารวาง  และ
เครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณเครื่องเขียนและแบบพิมพ  คาใชจายอืน่ ๆ ที่จําเปนตองใชในโครงการ  ต้ังจาย
จากรายได  (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน) 
  -  โครงการสงเคราะหผูประสบสาธารณภัย  ทุพพลภาพ  เรรอน  ไรที่พึ่ง ต้ังไว  100,000  
บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องอุปโภค  บริโภค  วัสดุอุปกรณทางการแพทย  คาเวชภัณฑ  เครื่องมือใน
การประกอบอาชีพ  คาวัสดุอุปกรณในการกอสรางซอมแซมที่อยูอาศยั  จายเปนเงินสงเคราะห  และ
คาใชจายอืน่ ๆ ในโครงการสําหรับบรรเทาความเดือดรอนเบื้องตนแกประชาชนผูประสบสาธารณภัย  
ทุพพลภาพ  ผูยากไร  ผูดอยโอกาส  ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห) 
  -  โครงการสวัสดิการเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ  คนพิการ และผูติดเชื้อ  H.I.V  ต้ังไว  7,642,000 
บาท  เพ่ือจายเปนคาเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุทีย่ากจน ยากไร  ขาดผูดูแล  และผูดอยโอกาสในชมุชน  
ตลอดทั้งป  จายเปนเบ้ียยังชีพคนพิการและผูติดเชื้อ  H.I.V  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ  
คาวัสดุส่ิงพิมพ  คาแผนพับ  ใบปลิวโฆษณาเผยแพร  คาลางรูป  คาปายประชาสมัพันธ  คาพิธีเปด – ปด  
ในการจัดงานตาง ๆ ต้ังจายจากเงินรายได  4,342,000   บาท  และจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  3,300,000  
บาท   (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห) 



  -  โครงการประชุมผูนาํชุมชน  ต้ังไว  300,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจดั
ประชุมเปนการประสานการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการระหวางชุมชนกบัเทศบาล  ตามนโยบายสรางความ
เขมแข็งของชมุชน  และการมีสวนรวมของประชาชนในชมุชน  ตามหลกัธรรมาภิบาล  เพื่อจายเปนคาวัสดุ
อุปกรณเครื่องเขียนในการประชุม  คาอาหาร  อาหารวางและเครื่องด่ืม  คาพาหนะ  คาเอกสารสิ่งพิมพ  
คาใชจายในพิธีเปด – ปด  การประชุม  และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนในการดําเนินการตามโครงการ  ต้ังจาย
จากรายได  (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน) 
  -  โครงการอบรมชุมชนเขมแข็งปลอดยาเสพติดอยางยั่งยืน  ต้ังไว  300,000  บาท  เพ่ือ
เปนคาใชจายในการอบรมผูประสานพลังแผนดนิประจาํชุมชน  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงผูเขารับการอบรม  คาเชา
สถานที่  คาเชาเครื่องเสียง  คาจางเหมารถยนตโดยสาร  คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ  
วิทยากร  คาเอกสาร  แผนพับ  คาใบประกาศผูผานการอบรม  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  คาน้ํามนัทาถู
นวด  และคาใชจายอืน่ ๆ ทีจํ่าเปนในการดําเนินการตามโครงการ  ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงาน
สรางความเขมแข็งของชุมชน) 
  -  โครงการแขงขันกีฬาชมุชนสัมพันธตานยาเสพติด  ต้ังไว  250,000  บาท  เพื่อสนอง
นโยบายยทุธศาสตรพลังแผนดินและแผนปฏิบัติการเอาชนะยาเสพติด  จายเปนคาสนับสนนุทีมกฬีาชุมชน  
เสื้อทีม  ชุดกีฬา  ถวยรางวัลหรือโลรางวลั  คาเหรียญรางวัล  เงินรางวัล  คาวงดุริยางค คาอาหาร  อาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาเครื่องเสียงและดนตร ี คาพลุสําหรับพิธีเปด – ปด  คาตอบแทนกรรมการผูตัดสิน  
และเจาหนาที ่ คาพาหนะเดินทาง  คาเบี้ยเลี้ยง  คาอุปกรณการกีฬา  หรือกรีฑา  คาน้ํา – คาไฟ  คาเชา
และคาเตรียมสนามแขงขนั  คาวัสดุ  อุปกรณและเครื่องเขียน  คาจัดเตรียมเวที  และสถานที่ประกวด  คา
วัสดุ – อุปกรณไฟฟาที่ใชในการแขงขนักฬีา  คาเวชภัณฑ  คาเครื่องเขียน  แบบพิมพ  คาเสื้อผูเขารับการ
อบรมคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการดําเนินการตามโครงการ  ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงาน
ศาสนา  วฒันธรรมและนันทนาการ) 
  -  โครงการสํารวจขอมูลชุมชน  (จปฐ.)  ต้ังไว  250,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายใน
การดําเนินการสํารวจปรับปรุงขอมูลชุมชนประจําป  และสํารวจขอมลูความจาํเปนพื้นฐาน  (จปฐ.)  โดย
จายเปนคาตอบแทน  คาดําเนินการคาซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพา  (POCKET  PC)  คาตอบแทนใน
การลงขอมูลแผนซีดีในโปรแกรมคอมพิวเตอร  คาจางเหมาจัดทาํแบบสํารวจ  คาวัสดุ  เครื่องเขียนและวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร  คาจัดทํารูปเลมสรุปขอมูล  จปฐ.  และคาใชจายอื่น ๆ ท่ีจาํเปนตองใชในการ
ดําเนินการตามโครงการ  ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน) 
 
 1.3.3 คาวัสดุ  ตั้งไว  219,000  บาท  แยกเปน 
  1.3.3.1 คาวัสดุ  ประเภทวัสดุสํานักงาน  ต้ังไว  55,000  บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุ  
อุปกรณสํานักงาน  เชน  กระดาษ  เคร่ืองเขียน  แบบพิมพ  น้ําดื่ม  คาถายเอกสาร  ฯลฯ  สําหรับใชในงาน



ของกองสวัสดิการสังคม  และภารกิจการถายโอน  ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานสรางความ
เขมแข็งของชมุชน) 
  1.3.3.2  คาวสัดุ  ประเภทวัสดุงานบานงานครัว  ต้ังไว  6,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุ
อุปกรณสํานักงาน  เชน  นํ้ายาลางจาน  ผงซักฟอก  สเปรยปรับอากาศ  ไมกวาด  ผาปูโตะ  แกวน้าํ  ที่รอง
แกว  ถังขยะ  ชุดอาหารวางและเครื่องดื่ม  ฯลฯ  สําหรับใชงานของกองสวัสดิการสังคม  ต้ังจายจากรายได  
(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน) 
  1.3.3.3  คาวสัดุ  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง  ต้ังไว  20,000  บาท  เพื่อจายเปน
วัสดุ  เพื่อบํารุงหรือซอมแซมเปลี่ยนอะไหลตาง ๆ ใหกับรถจักรยานยนต  รถยนต  ของกองสวัสดิการสังคม  
ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน) 
  1.3.3.4  คาวสัดุ  ประเภทวัสดุน้ํามนัเชื้อเพลิงและหลอล่ืน  ต้ังไว  50,000  บาท เพื่อจาย
เปนคาน้ํามนัเชื้อเพลิงและหลอล่ืนใชกับรถจักรยานยนต  รถยนต  ของกองสวัสดิการสังคม  ต้ังจายจาก
รายได  (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน) 
  1.3.3.5  คาวสัดุ  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ต้ังไว  10,000  บาท  เพื่อจายเปนคา
จัดทําปาย  แผนพับใบปลิว  คาฟลม  สไลด  รูปสีหรือขาวดําทีไ่ดจากการลาง  อัด  ขยาย  ถานใสกลอง
ถายรูป  สําหรบัใชในกองสวสัดิการสังคม  ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน) 
  1.3.3.6  คาวสัดุ  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร  ต้ังไว  18,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจาย
เกี่ยวกับวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  ตลับหมึก  แผนดิสก  แผนซีดี  กระดาษ  แฮนดีไดร  (เครื่องสํารองขอมูล)  
ฯลฯ  ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน) 
  1.3.3.7  คาวสัดุ  ประเภทวัสดุกีฬา  ต้ังไว  50,000 บาท  เพ่ือจายเปนคาซื้อวัสดุอุปกรณ
การกีฬาใหกับชุมชนตาง ๆ ภายในเขตเทศบาล  เชน  ลุกฟุตบอล  ไมตีปงปอง  ลุกบาสเกตบอล  
วอลเลยบอล  ตะกรอ  เปนตน  ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน) 
  1.3.3.8  คาวสัดุ  ประเภทวัสดุการเกษตร  ต้ังไว  10,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาอุปกรณ  
วัสดุการเกษตร  เชน  ปุย  เมล็ดพันธุ  พันธุกลาไม  ยาปราบศัตรูพืช  วัสดุเพาะชําและตนไมตาง ๆ  ต้ังจาย
จากรายได  (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน) 
 
 1.4  หมวดเงนิอุดหนนุ   ตั้งไว  120,000  บาท  แยกเปน 
  เงินอุดหนนุสวนราชการ  เอกชนหรือกิจการเปนสาธารณประโยชน 
   -  เงินอุดหนนุสมาคมคนตาบอดกาฬสินธุ  ต้ังไว  20,000  บาท  เพื่อจายเปนเงิน
อุดหนนุสมาคมคนตาบอดกาฬสินธุ  ตามโครงการที่ขอรบัการสนับสนนุ  ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห) 



   -  เงินอุดหนนุสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหชมรมผูสูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ  ต้ังไว  
100,000  บาท  สําหรับอุดหนนุสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห  ชมรมผูสูงอายุจังหวดักาฬสินธุ  ตามโครงการ
ที่ขอรับการสนบัสนุน  เพื่อสงเคราะหผูสูงอายุที่เจ็บปวยและเสียชีวิต  ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห) 
 
2. รายจายเพื่อการลงทนุ  ตั้งไว  268,500  บาท  แยกเปน 

2.1  หมวดคาครภุัณฑที่ดินและส่ิงกอสราง  ตั้งไว  268,500  แยกเปน 
 2.1.1  คาครุภณัฑ  ต้ังไว  68,500  บาท  แยกเปน 

   2.1.1.1  ครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑสํานกังาน  ต้ังไว  10,500  บาท  ต้ังจายจาก
รายได  (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน)  แยกเปน 
    -  คาซื้อตูเหล็กบานเลื่อนกระจก  ต้ังไว  10,500  บาท  เพื่อจายเปนคาซื้อ
ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก  ขนาด  4  ฟุต  จํานวน  3  ตู ๆ ละ  3,500  บาท  เปนเงิน  10,500  บาท  สําหรับ
ฝายสังคมสงเคราะห  ฝายพัฒนาชมุชนและงานธุรการ  เก็บเอกสารทางราชการตามราคาทองถิน่กาํหนด  
ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑ 
   2.1.1.2  ครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  ต้ังไว  45,000  บาท  ต้ังจาย
จากรายได  (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน)  แยกเปน 
    -  คาซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร    ต้ังไว  45,000  บาท  เพื่อจายเปนคาซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอรต้ังโตะพรอมอุปกรณ  จํานวน 1 ชุด  ตามราคาทองถิ่น  ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑ  
มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
    1.  หนวยประมวลผลกลางความเร็วไมนอยกวา 2.0  GHz 
    2.  หนวยความจําสํารองไมนอยกวา  512  MB 
    3.  หนวยเก็บขอมูลสํารองไมนอย     80  GB 
    4.  จอแสดงผลไมนอยกวา   17  นิ้ว 
    5.  เคร่ืองพิมพ  ความเร็วไมนอยกวา 10  แผน  ตอ  1  นาท ี
    6.  คาโตะตั้งพรอมเกาอ้ีคอมพิวเตอร   1  ชุด 
   2.1.1.3  ครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว  ต้ังไว  13,000  บาท  ต้ัง
จายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน)  แยกเปน 
    - คาซื้อถังตมน้ําไฟฟา  ขนาด  28 C  น้ําได   17  ลิตร  ต้ังไว  13,000  
บาท มีคุณสมบัติเปนถังตมน้ําไฟฟาแสตนเลส มีผาหุมกันความรอน รักษาอุณหภูม ิประหยัดพลังงาน  ตาม
ราคาทองถิน่กาํหนด  ไมมีในมาตรฐานครุภัณฑ 
 



2.1.2 คาที่ดินและส่ิงกอสราง  ตั้งไว  200,000  บาท  แยกเปน 
-  คาจัดทําปายชื่อชุมชน  ต้ังไว  100,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดทําปายชื่อ
ชุมชน  

เปนปายโครงเหล็ก ขนาด  60x1.20  เมตร  จํานวน  10  ปาย ๆ ละ  10,000  บาท  เปนเงิน  100,000  บาท  
ตามแบบแปลนของเทศบาล  ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน) 
   -  คาจัดทําปายประชาสัมพนัธชุมชน  ตั้งไว  100,000  บาท  เพื่อจายเปนคา
จัดทําปายประชาสัมพันธชุมชน  เพ่ือติดตั้งที่ชุมชนเพื่อติดขาวประชาสัมพันธตาง ๆ เปนปายโครงเหล็กขอบ
อลูมิเนียมขนาด 1.20x2.40  เมตร  มีกระจกบานเลื่อน  จํานวน  20  ปาย ๆ ละ  5,000  บาท  เปนเงิน  
100,000  บาท  ตามแบบแปลนของเทศบาล   ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน) 
 
 
 

            
 
 
 
 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจายทัว่ไปประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2551 
เทศบาลเมืองกาฬสนิธุ 

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 
หนวยงาน  สํานักการชาง 

 
ต้ังงบประมาณรายจายทั้งส้ิน   33,535,564     บาท   แยกเปน 
 

1.  รายจายประจํา  ตั้งไว   27,247,764   บาท  แยกเปน 
 1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา   ตั้งไว  รวม   6,853,164 บาท  แยกเปน 
  1.1.1  เงินเดือน  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ต้ังไว    4,325,808  บาท  เพื่อจายเปน
เงินเดือนเงินปรับปรุง  เงินเดือนประจําป และเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล  จํานวน  19  
อัตรา  เปนเงิน  4,325,808 บาท  ต้ังจายจากเงินรายได  2,162,904  บาท  และจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  



2,162,904  บาท(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  3,915,216  บาท  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  410,592  บาท) 
  1.1.2  เงินเดือน  ประเภทเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร  ต้ังไว  120,000  บาท  เพ่ือจาย
เปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการสํานักการชาง  ในอัตราเดือนละ  10,000  บาท  เปนเงิน   120,000  
บาท  ต้ังจายจากเงินรายได  60,000  และจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  60,000  บาท(ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน) 
  1.1.3  เงินเพิ่มของผูบริหาร  ต้ังไว   120,000  บาท  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนเงินเพ่ิม
ของผูบริหาร  ตําแหนงผูอํานวยการสํานักการชางในอัตราเดือนละ   10,000  บาท  ต้ังจายจากเงินรายได  
60,000  และจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  60,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
  1.1.4  คาจางประจํา  ประเภทคาจางลูกจางประจํา  ต้ังไว   2,287,356  บาท  เพื่อจาย
เปนเงินคาจางลูกจางประจํา  และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวลูกจางประจําปที่ปฏิบัติหนาที่ในสํานักการ
ชาง  จํานวน   16  อัตรา  เปนเงิน   2,287,356  บาท ต้ังจายจากเงินรายได  1,143,678  บาท  และตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  1,143,678  บาท  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  2,163,840  บาท  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา   123,516  บาท) 
 1.2  หมวดคาจางชั่วคราว  ต้ังไวรวม  5,234,400 บาท  แยกเปน 
  1.2.1  คาจางลูกจางชั่วคราว  ต้ังไวรวม   5,234,400  บาท  เพ่ือจายเปนคาตอบแทน
พนักงานจางที่ปฏิบัติงานในสํานักการชาง  จํานวน  70  อัตรา  โดยจางในอัตราเดือนละ  4,880  บาท  
จํานวน  56 อัตรา  คาครองชีพชั่วคราวเดือนละ  1,000  บาท  เปนเงิน  3,951,360  บาท และอัตรา เดือน
ละ  5,530  บาท  จํานวน  12  อัตรา  คาครองชีพชั่วคราวเดือนละ  1,820  บาท  เปนเงิน  1,058,400  บาท 
และ อัตรา 8,360 บาท  จํานวน  2  อัตรา  คาครองชีพชั่วคราวเดือนละ  1,000  บาท เปนเงิน  224,640  
บาท  ต้ังจายจากเงินรายได  2,617,200  บาท  และจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  2,617,200  บาท  (ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน) 

 1.3  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  ต้ังไว   12,610,200   บาท  แยกเปน   
  1.3.1  คาตอบแทน  ตั้งไว   280,200  บาท  แยกเปน 
   1.3.1.1  คาตอบแทน  ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ต้ัง
ไว 
15,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจางนอกเวลาคาอาหารทําการนอกเวลาแกพนักงานเทศบาลและลูกจางใน
กรณีมีงานเรงดวนที่ทําการนอกเวลาราชการ  หรือในวันหยุดราชการ  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน) 



   1.3.1.2  คาตอบแทนประเภทคาเชาบาน ต้ังไว 104,400 บาท เพื่อจายเปนคา             
เชาบานใหแกพนักงานในสํานักการชางที่มีสิทธิไดรับเงินคาเชาบาน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ต้ัง
จายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  78,000  บาท แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
26,400 บาท) 
   1.3.1.3  คาตอบแทน  ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ต้ังไว  135,000  บาท  
เพื่อจายเปนเงินคาเลาเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล  และลูกจางประจําในสํานักการชาง  ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย    ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  125,000  บาท  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  10,000  บาท)   
   1.3.1.4  คาตอบแทน  ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล  ต้ังไว  24,000  
บาท  เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจําในสํานักการชางตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  20,000  บาท  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  4,000  บาท) 
   1.3.1.5  คาตอบแทน  ประเภทเงินชวยเหลือบุตร  ต้ังไว  1,800  บาท  เพื่อจาย
เปนเงินชวยเหลือบุตรของพนักงานเทศบาล  และลูกจางประจําในสํานักการชาง  ที่มีสิทธิตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
  1.3.2  คาใชสอย  ตั้งไว   2,730,000  บาท  แยกเปน 
   1.3.2.1  คาใชสอย  ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ  ต้ังไว  370,000  บาท  
ต้ังจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
    -  คาจางเหมาบริการ  ต้ังไว  10,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจางเหมา
บริการตาง ๆ ของสํานกัการชาง  เชน คาจางทําเอง  คาจางเหมาและแรงงานและทาํของอื่น ๆ  
    -  คาจางเหมาดูแลสวนเฉลิมพระเกียรติพระเจาอยูหัว  ครองสิริราชสมบัติ
ครบ  60  ป ต้ังไว  255,000 บาท เพื่อจายเปนคาเหมาเอกชนรักษาความสะอาด เก็บกวาดขยะมูลฝอย 
และวัชพืช ตัดหญา  ตัดแตงไมดอกไมประดับ  พรวนดิน และใสปุยบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เจาอยูหัว  ครองสิริราชสมบัติครบ  60  ป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
    -  คาจางเหมาเดินทอประปา  ต้ังไว   5,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจาง
เหมาเดินทอประปาใหกับประชาชนในเขตเทศบาลที่ไดรับความเดือดรอน 
    -  คาธรรมเนียมในการพิสูจนรังวัด  ต้ังไว   100,000  บาท  เพื่อจายเปน
คารังวัด   สอบเขตที่ดินสําหรับที่หลวงอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน  ซ่ึงอยูในขอบขายความ
รับผิดชอบของเทศบาล 
   1.3.2.2  คาใชสอย  ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน  ต้ังไว 
300,000  บาท  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)  จําแนกรายระเอียดดังนี้ 



    -  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ  ต้ังไว  300,000  บาท  เพื่อจาย
เปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน  ครุภัณฑยานพาหนะ  เชน  โตะ เกาอ้ี เครื่องพิมพดีด  
รถยนต ฯลฯ  
   1.3.2.3  คาใชสอย  ประเภทรายจายเกี่ยวกับคารับรองและพิธีการ  ต้ังไว  
2,010,000บาท  ในโครงการดังนี้ 
    -  โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ต้ังไว  2,010,000  
บาท  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงผังเมืองรวมเทศบาลเมืองกาฬสินธุใหเปนปจจุบัน  เพื่อเปนไปตาม
พระราชบัญญัติการ    ผังเมือง  พ.ศ. 2518  เชน  คาจางพนักงานจาง ,คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ , คาจัด
ประชาพิจารณที่ใชจายตามโครงการ  ต้ังจายจากเงินรายได 510,000  บาท  และจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
1,500,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
   1.3.2.4  คาใชสอย  ประเภทรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ ต้ังไว  50,000  บาท  ต้ังจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
40,000  บาท  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  10,000  บาท)  จําแนกรายละเอียดเปน 
    -  คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  ต้ังไว   50,000  
บาท         เพ่ือจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง  คาเชาที่พัก  คาพาหนะในการเดินทางไปราชการของพนักงานและ
ลูกจางในสังกัดสํานักการชาง 
  1.3.3  คาวัสดุ   ต้ังไว   9,600,000  บาท  แยกเปน 
   1.3.3.1  คาวัสดุ  ประเภทวัสดุสํานักงาน  ต้ังไว  300,000  บาท  เพ่ือจายเปนคา
แบบพิมพ  คํารองตาง ๆ หรือวัสดุสํานักงานอื่น ๆ ท่ีใชในการปฏิบัติงานในสํานักการชาง  ต้ังจายจากเงิน
รายได(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
   1.3.3.2  คาวัสดุ  ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ  ต้ังไว  1,000,000  บาท  เพื่อจาย
เปนคาจัดซื้ออุปกรณไฟฟา  วัสดุอุปกรณสําหรับประกอบการซอมแซมไฟฟา  และอุปกรณวิทยุสําหรับ
ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ  ตามถนน  ซอยตาง ๆ อาคารสํานักงาน  และสถานที่ท่ีรับผิดชอบซ่ึงเกิดชํารุด
เสียหายใหอยูในสภาพที่ดี  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
   1.3.3.3  คาวัสดุ  ประเภทวัสดุงานบานงานครัว  ต้ังไว  30,000  บาท  เพื่อจาย
เปนคาอุปกรณตาง ๆ เกี่ยวกับงานบานงานครัวที่จําเปนของสํานักการชาง  เชน  แปรง  ไมกวาด  ผงซักฟอก  
สายยางน้ํา ฯลฯ และผาตกแตงอาคารสถานที่ในงานราชพิธีตาง ๆ  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน) 
   1.3.3.4  คาวัสดุ  ประเภทวัสดุกอสราง  ต้ังไว  5,000,000  บาท  เพ่ือจายเปนคา
ซ้ืออุปกรณในการกอสรางตาง ๆ ซ่ึงใชในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมถนน  ซอยในเขตเทศบาล ต้ังจายจาก
เงินรายได  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 



   1.3.3.5  คาวัสดุ  ประเภทคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ต้ังไว   150,000  บาท  
เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุยานพาหนะ  และอุปกรณอะไหลรถยนต  และเคร่ืองจักรกลตาง  ๆ ต้ังจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
   1.3.3.6  คาวัสดุ  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน  ต้ังไว  2,500,000  บาท  เพื่อ
จายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืนรถยนต  รถจักรยานยนต  รถดั้มพ  และเครื่องจักรกลตาง ๆ ต้ังจาย
จากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
   1.3.3.7  คาวัสดุ  ประเภทวัสดุการเกษตร  ต้ังไว   250,000  บาท  เพื่อจายเปนคา
อุปกรณการเกษตร  เชน  ปุย  เมล็ด  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
   1.3.3.8  คาวัสดุ  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ต้ังไว  120,000  บาท  เพื่อ
จายเปนคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรงานตาง ๆ  ของเทศบาล  เชน  แผนหรือแผงปดประกาศ  พูกัน  สี  
ฟมลถายรูป  ลางอัดรูปสี – ขาวดํา  ถานชารท  ใชตกแตงจัดสถานที่ในงานรัฐพิธีและงานกิจกรรมตาง ๆ 
ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
   1.3.3.9  คาวัสดุ  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร  ต้ังไว  200,000  บาท  เพื่อจายเปน
คาวัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  เชน  หมึกคอมพิวเตอร  กระดาษ  หรือกระดาษไข  แผนดิสก ฯลฯ ต้ังจายจาก
เงินรายได  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
   1.3.3.10 คาวัสดุเคร่ืองแตงกาย  ต้ังไว  50,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาซื้อเคร่ือง    
แตงกาย  เชน รองเทาบูท  หมวก  ถุงมือ  ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
 
 1.4  หมวดคาสาธารณูปโภค  ต้ังไว   1,050,000  บาท  แยกเปน 
  1.4.1  ประเภทคาไฟฟา  ต้ังไว   1,000,000  บาท  เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟา  งานรัฐพิธี  
ประเพณี  และงานอื่น ๆ ของเทศบาล  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน) 
  1.4.2  ประเภทคาน้ําประปา  ต้ังไว   50,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาน้ําพุ  
ศาลหลักเมือง  หอเจาบาน  และโรงเก็บรถของสํานักการชาง  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน) 
 
 1.5  หมวดเงินอุดหนุน   ตั้งไว   1,500,000  บาท  แยกเปน 
  1.5.1  เงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอัน
เปนสาธารณประโยชน  ต้ังไว   1,500,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)  แยกเปน 
   -  เงินอุดหนุนกิจการประปา  ต้ังไว   1,000,000  บาท  เพื่อจายเปนคาติดตั้ง
ขยายเขตประปาในเขตเทศบาล  เพื่อบริการประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน  โดยเทศบาลจะตองจายเงิน



ใหกับประปาในการดําเนินการติดตั้ง  ต้ังจายจากเงินรายได  500,000  บาท  และจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
500,000  บาท   
   -  เงินอุดหนุนกิจการไฟฟา  ต้ังไว  500,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาติดตั้งปรับปรุง
ขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาสาธารณะ  โดยเทศบาลตองจายเงินใหการไฟฟาดําเนินการ  ต้ังจายจากเงิน
รายได 
 
2.  รายจายเพื่อการลงทนุ  ต้ังไว   6,287,800  บาท  แยกเปน 
 2.1 หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง  ต้ังไวรวม   6,287,800   บาท  แยกเปน   
  2.1.1  หมวดคาครุภัณฑ    ตั้งไว     137,800      บาท  แยกเปน 
   2.1.1.1  ครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  ต้ังไว    2,800  บาท  เพ่ือจายเปน 
    -  คาซื้อตูแฟม 2 ชั้น  ราคาตูละ  2,800  บาท  เพื่อจายเปนคาซื้อตูแฟม 2 
ช้ัน  จํานวน  1  ตู  เปนเงิน   2,800  บาท  ตามราคาทองถิ่นกําหนดไมมีมาตรฐานครุภัณฑ ต้ังจายจากเงิน
รายได  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)   
   2.1.1.2  ครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  ต้ังไว  50,000  บาท  เพ่ือจาย
เปน 
    -  คาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ต้ังโตะพรอมอุปกรณ  และโตะ – เกาอ้ี   
จํานวน  2  ชุด   ราคาชุดละ  25,000  บาท  เปนเงิน  50,000  บาท    ตามราคาทองถิ่น  ไมมีมาตรฐาน
ครุภัณฑ  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)  มีคุณสมบัติดังนี้ 
    - หนวยประมวลผลไมนอยกวา   3  GHz  
    - หนวยความจําสํารองไมนอยกวา  1  GB 
    - หนวยเก็บขอมูลหลักไมนอยกวา   160  GB 
    - จอแสดงผลไมนอยกวา   17  นิ้ว  LCD 
    - การดแสดงผล หนวยความจําไมนอยกวา 128  MB 
    - DVD – RW  ความเร็วไมนอยกวา  18X 
   2.1.1.3  ครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร  ต้ังไว     37,000  บาท  
เพื่อจายเปน 
    -  คาซื้อเคร่ืองตัดสติกเกอร  ต้ังไว  37,000  บาท  เพื่อจายเปนคาซื้อ
เครื่องตัดสติกเกอร  จํานวน  1  เครื่อง ๆ ละ  37,000  บาท  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
    1.  ความกวางสูงสุดของพื้นที่ตัด  630  m.m 
    2.  ความกวางสูงสุดในการใสวัสดุ 720  m.m 



    3.  พื้นที่ในการจับวัสดุเล็กที่สุด  0.5  m.m 
    4.  จํานวนลอที่ใชในการจับวัสดุ  2  ลอ 
    5.  แรงกดของใบมีด   40 – 400  แกรม 
    6.  การเชื่อมตอคอมพิวเตอร  LUT/COM 
    7.  หนวยความจํา    4  MB  
   2.1.1.4  ครุภัณฑการเกษตร  ประเภทครุภัณฑ  ต้ังไวรวม  48,000  บาท  แยก
เปน 
    -  คาซื้อเครื่องตัดหญาแบบสายสะพาย  ต้ังไว  18,000  บาท  เพื่อจาย
เปนคาซื้อเครื่องตัดหญาแบบสายสะพาย  จํานวน  2  เครื่อง ๆ ละ  9,000  บาท  เปนเงิน   18,000 บาท  มี
ขนาดเครื่องยนตไมตํ่ากวา  2  แรงมา  ตามราคาทองถิ่นกําหนด  ไมมีมาตรฐานครุภัณฑ ต้ังจายจากเงิน
รายได(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)   
    -  คาซื้อเคร่ืองตัดหญาแบบลอเข็น  ต้ังไว   30,000  บาท  เพื่อจายเปนคา
ซ้ือเคร่ืองตัดหญา  จํานวน  2  เครื่อง ๆ ละ  15,000  บาท  ตามราคาทองถิ่นกําหนด  ไมมีมาตรฐาน
ครุภัณฑ ต้ังจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)    
 
  2.1.2   หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง   ตั้งไว    6,150,000     บาท  แยกเปน 
   1.  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  คสล. รูปตัวยู  ซอยอนรรฆนาค  10  (ชุมชน
โรงงิ้ว)  ต้ังไว  1,248,000  บาท  เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ํา  คสล. รูปตัวยู  ซอยอนรรฆนาค  10  
(ชุมชนโรงง้ิว)  ลึกเฉลี่ย  0.40  เมตร  ความกวาง  0.30  เมตรา  ความยาวประมาณ  416.00   เมตร  ตาม
แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด  ต้ังจายจากเงินรายได  582,000  บาท  และจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
666,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
   2.  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  คสล.รูปตัวยู  ซอยขาง  อ.ส.ม.  (ชุมชนสง
เปลือยกลาง)  ต้ังไว  1,290,000  บาท  เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ํา  คสล. รูปตัวยู  ซอยขาง  อ.
ส.ม.  (ชุมชนสงเปลือยกลาง)  ลึกเฉล่ีย  0.40  เมตร  ความกวาง  0.30   เมตร  ความยาวประมาณ  
430.00  เมตร  ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน) 
   3.  โครงการกอสรางสะพานสําหรับรถยนตและจักรยานภายในสวนสาธารณะแกง
ดอนกลาง  (บริเวณหุนไดโนเสาร)  ต้ังไว  1990,000  บาท  เพ่ือจายเปนคากอสรางสะพานสําหรับรถยนต
และจักรยานภายในสวนสาธารณะแกงดอนกลาง  (บริเวณหุนไดโนเสาร)  โดยกอสรางสะพาน  คสล. ขาม
คลองความยาว  15.00  เมตร  ความกวาง  10.00  เมตร  เปนผิวจราจรพรอมกันชน  คสล. กวาง  7.00  



เมตร  ทางสําหรับจักรยานและทางเดินเทา  กวางขางละ  1.50  เมตร  ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด  
ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
   4.  โครงการกอสรางถนน  คสล. ซอยขางวัดประชานิยม  ต้ังไว  1,622,000  บาท  
เพื่อจายเปนคากอสรางถนน  คสล.  ซอยขางวัดประชานิยม  ขนาดผิวจราจร  หนา  0.15  เมตร  กวางเฉลี่ย  
4.00  เมตร  ความยาวประมาณ  780.00  เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา  3,120  ตารางเมตร  ตาม
แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
 

            
ปงบประมาณ  ปงบประมาณ   

2551  2550    
4,013,210 3,878,640   

    งบประมาณรายจายเฉพาะสถานธนานุบาล 
3,310,200 3,180,280 1. แผนงานการพานิชย 

703,010 698,360 2. แผนงานบรหิาร       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายการยองบประมาณการรายจายเฉพาะการสถานธนานบุาล ประจําปงบประมาณ  2551 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

  รายการ   จายจริง 
                  

งบประมาณ     
รหัส
บัญช ี

    ป 2549 ป  2550     +     เพิ่ม ป  2551   
              -     ลด     
รายจายงบกลาง            
คาดอกเบี้ยเงินกู  439,273.79 283,010 0 283,010   
คาดอกเบี้ยเงินกูชดเชยเทศบาล 
3% 96,150.00 96,150 -6,150 90,000   
คาธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร  - 100,000  - 100,000   
รายจายตามขอผูกพนั   - 119,200 10,800 130,000   
เงินสํารองจาย   - 100,000  - 100,000   
รวมรายจายงบกลาง  535,423.79 698,360 4,650 703,010   
รายจายของหนวยงาน            
รายจายประจาํ            
หมวดเงินเดือนและคาจาง
ประจํา 767,389.57 792,000 108,000 900,000   
หมวดคาตอบแทนใชสอยและ
วัสด ุ 459,313.47 684,280 81,920 766,200   
หมวดคาสาธารณูปโภค  59,907.02 84,000 -10,000 74,000   
หมวดรายจายอ่ืน  33,500.00  -  -  -   
รวมรายจายประจาํ  1,320,110.06 1,560,280 179,920 1,740,200   
รายจายเพือ่การลงทุน            
หมวดคาครภุณัฑที่ดนิและ
สิ่งกอสราง  - 20,000 50,000 70,000   
รวมรายจายเพื่อการลงทุน 0.00 20,000 50,000 70,000   
รายจายจากกําไรสุทธิ ป  2549           
รวมรายจายประจํา            
หมวดรายจายอ่ืน  971,992.69 1,600,000 -100,000 1,500,000   
รวมรายจายจากเงินกําไรสุทธ ิ 971,992.69 1,600,000.00 -100,000.00 1,500,000.00   
รวมรายจายทัง้สิ้น  2,827,526.54 3,878,640.00 134,570.00 4,013,210.00   
ยอดประมาณการรายรับ 4,610,000.00 4,810,000 95,000 4,905,000   
รายไดสูงกวารายจาย   1,782,473.46 931,360 21,030 891,790   



ประมาณการรายรับเฉพาะการสถานธนานบุาล ประจําปงบประมาณ  2551 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

                

  
หมวด/
ประเภท รับจริง 

               
งบประมาณ     

รหัส
บัญช ี

    ป 2549 ป  2550     +     เพิ่ม ป  2551   
              -     ลด     
ก.รายได  (ยอดรวม)  2,764,106.43 3,210,000 195,000 3,405,000   
              
ดอกเบี้ยรับจํานํา  2,221,798.97 2,500,000 300,000 2,800,000   
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 2,879.46 10,000 -5,000 5,000   
กําไรจากการจาํหนายทรัพย
หลุด 539,428.00 700,000 -100,000 600,000   
รายไดเบด็เตลด็   -  -  -  -   
              
              
ข.  เงินไดอื่นๆ  971,992.69 1,600,000.00 -100,000.00 1,500,000.00   
              
กําไรสุทธ ิ ป 2549            
เงินทุนดําเนินการ  58%  563,755.77 928,000.00 -58,000.00 870,000.00   
เงินบํารุงทองถิ่น   30%    291,597.80 480,000.00 -30,000.00 450,000.00   
เงินรางวลัเจาหนาท่ี   12%  116,639.12 192,000.00 -12,000.00 180,000.00   
              
              
              
งบประมาณ
รายรบัท้ังสิ้น     3,736,099.12 4,810,000.00 95,000.00 4,905,000.00   

  
  
  
  



  
  
  

   งบประมาณการรายรับ    
  งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานบุาล   
   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551    
  สถานธนานบุาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   
         
ประมาณการรายรบัทั้งส้ิน                 4,905,000  บาท แยกเปน  
1. หมวดรายได    เปนเงิน                 3,405,000  บาท แยกเปน  
 1.1 ประเภทดอกเบี้ยรับจํานํา       เปนเงิน                     2,800,000    บาท  
โดยคํานวณจากดอกเบี้ยรับจํานําของเดือน ตุลาคม  2548    ถึงเดือน พฤษภาคม 2549  เปนเกณฑ  

 
1.2 ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร   เปน
เงิน                            5,000    บาท  

โดยคํานวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตั้งแตเดือน ตุลาคม  2548    ถึงเดือน พฤษภาคม 2549 เปนเกณฑ 

 1.3 ประเภทกําไรจากการจําหนายทรัพยหลุด   เปนเงิน    
  
600,000   บาท    

โดยคํานวณจากการจําหนายทรัพยหลุดจํานําในปท่ีผานมาเปนเกณฑ    
         
2. หมวดเงนิไดอ่ืน  เปนเงิน     1,500,000  บาท แยกเปน  
      ประเภทกําไรสุทธิ  ป  2549  เปนเงิน                      1,500,000    บาท   
  เงินรางวัลประจําป 12% เปนเงิน                        180,000    บาท  
 เงินบูรณะทองถิ่น     30% เปนเงิน                        450,000    บาท  
 เงินทุนดําเนินการ  58% เปนเงิน                        870,000    บาท  

  
  
  
  
  
  
  



รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานบุาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
เทศบาลเมืองกาฬสนิธุ 

รายจายจาํแนกตามแผนงาน 
แผนงานการพาณชิย 

                    

    เงินเดือน คาจาง 
คาตอบแทน

ใช คา  
คาครุภัณฑ

ที่ดิน     รหัส 

งาน และคาจาง ชั่วคราว 
สอยและ
วัสด ุ สาธารณูปโภค รายจายอื่น

และ
สิ่งกอสราง เงินกําไรสุทธ ิ  รวม บัญช ี

    ประจํา                 

                  
งานสถานธนานุบาลฯ                               
ก.จายจากรายได 900,000 - 766,200 74,000 - 70,000 - 1,810,200   
ข. จายจากเงินกาํไร
สุทธิ - - - - - - 1,500,000 1,500,000   

                  

                      
รวม 900,000   -  766,200 74,000  - 70,000 1,500,000 3,310,200   

           



   รายละเอียดงบประมาณรายจาย    
  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2551   
   ……………………    
  รายจายตามแผนงาน   
   แผนงานการพาณชิย    
         
 วัตถุประสงค       
 1. เพ่ือชวยเหลือประชาชนที่ยากจนขัดสนเงินทอง เพ่ือบรรเทาความเดือนรอนและแกไขเหตุการณ 
เฉพาะหนา ไมตองไปกูยืมเงินจากแหลงเงินกูอื่นที่ตองเสียดอกเบี้ยสูงกวา    
 2. เพ่ือประโยชนในการควบคุมการตรวจสอบทรัพยสินที่ไดมาโดยการกระทําความผิด และสามารถ 
ติดตามผูกระทําความผิดได       
 3. เพ่ือประโยชนในการควบคุมการรับซื้อของโจร    
 4. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลและการบริหารกิจการสถานธนานุบาลใหมี 
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน        
         

 
งานที่
ทาํ        

 1. ใหบริการประชาชน โดยการรับจํานําส่ิงของ ทรัพยสิน    
 2. ใหบริการจําหนายทรัพยหลุด      
 3. กํากับดูแลการรับเงิน เก็บรักษาเงิน รักษาทรัพยสินรับจํานํา    
 4. จัดทําบัญชีตาง ๆ       
         
 หนวยงานทีรั่บผิดชอบ      
 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ      งบประมาณ รวม                     3,310,200  บาท 
         

 
 
 
 
 



               
รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานบุาล  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2551 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
รายจายงบกลาง 
แผนงานงบกลาง 

               

งาน คาชําระ คาธรรมเนยีม 
คาชดเชย
ดอกเบี้ยให รายจายตาม เงินสํารองจาย รวม 

รหัส
บัญช ี

    ดอกเบี้ยเงินกู ดอกเบี้ยธนาคาร 
เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ ขอผูกพัน         

งานงบกลาง   283,010   100,000   90,000   130000   100000   703,010   
                              
                              
                              
                              
                              
                              

รวม   283,010   100,000   90,000   130,000   100,000   703,010   



   รายละเอียดงบประมาณรายจาย    
  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2551   
   ……………………    
  รายจายตามแผนงาน   
   แผนงานงบกลาง    
         
 วัตถุประสงค       
 1. เพ่ิมประสิทธิผลการบริหาร การชําระหนี้เงินกองทุนตาง ๆ และเงินสํารองจาย  
 2. เพ่ิมประสิทธิภาพชําระดอกเบ้ียเงินยืม (เงินชวยเหลือพัฒนาทองถิ่นกรณีพิเศษ) และ คาธรรมเนียม 
      ธนาคารดอกเบี้ยธนาคาร      
 3. ชําระดอกเบี้ยชดเชยเงินสะสมของเทศบาล     
         

 
งานที่
ทาํ        

 1. กํากับดูแลการชําระหนี้เงินกู ดอกเบี้ย ใหเปนไปตามสัญญาที่กําหนดไว   
 2.บริหารการใชเงินสํารองจาย      
 3. พิจารณาชวยเหลืองบทั่วไป      
         
 หนวยงานทีรั่บผิดชอบ      
 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ งบประมาณ   รวม 703,010     บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานบุาล  ประจําป  พ.ศ.  2551 
เทศบาลเมืองกาฬสนิธุ 

อําเภอเมือง   จังหวัดกาฬสินธุ 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 
หนวยงาน  สถานธนานุบาล 

 
งบประมาณรายจาย  ต้ังไวทั้งส้ิน   4,013,210  บาท  โดยมรีายละเอียดดังตอไปนี ้
 
1.  รายจายงบกลาง   ต้ังไว   703,010  บาท  แยกเปน 
 1.1  คาชําระดอกเบีย้เงนิกู   ต้ังไว   473,010  บาท ตั้งจายจากรายได  (ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง)  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
  -  เพื่อชําระดอกเบี้ยเงินกู  ก.บ.ท.  เปนเงิน  33,547  บาท  ตามสัญญาเงินกูเลขที่  
200/4/2546  ลงวันที่  9  ธันวาคม  2545  เปนการจายงวดที่  5 
  -  เพื่อชําระดอกเบี้ยเงินกู  ก.บ.ท.  เปนเงิน  74,729  บาท   ตามสัญญาเงินกูเลขที่  
203/3/2547  ลงวันที่  1  มีนาคม  2547  เปนการจายงวดที่  4 
  -  เพื่อชําระดอกเบี้ยเงินกู  ก.ส.ท.  เปนเงิน  103,273  บาท  ตามสัญญาเงินกูเลขที่  
1908/44/2547  ลงวันที่  23  กุมภาพันธ  2547  เปนการจายงวดที่  4 
  -  เพื่อชําระดอกเบี้ยเงินกู  ก.ส.ท.  เปนเงิน  71,461  บาท  ตามสัญญาเงินกูเลขที่  
1746/33/2545  ลงวันที่  15  มกราคม  2545  เปนการจายงวดที่  5 
  -  คาชําระดอกเบี้ยชดเชยเทศบาล  ต้ังไว  90,000  บาท  เพื่อจายเปนคาดอกเบี้ยชดเชยให
เทศบาลในกรณีที่กูเงินไมไดเสียดอกเบี้ย  ก.ส.ท.  ตามหนังสือสํานกังาน  จ.ส.ท.  ที่  มท  0304/ว 799  ลง
วันที่  29  มิถนุายน  2544 
  -  คาดอกเบี้ยเงินกูเบิกเกินบัญชีธนาคาร  ต้ังไว  100,000  บาท  เพื่อจายเปนคาดอกเบี้ย
เงินกูเบิกเกินบัญชีใหกับธนาคารกรุงไทย  จํากัด (มหาชน)  ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําที่เทศบาลไดรับ
บวกรอยละ  1.50  ตอป 
 1.2  รายจายตามขอผูกพนั  ตั้งไว  130,000  บาท  ตั้งจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงาน
งบกลาง)  แยกเปน 
  -  คาใชจายฝายอํานวยการ  ต้ังไว  40,000  บาท  สําหรบัจายใหสํานกังาน  จ.ส.ท.  ตามที่
กําหนดไวในแตละป   
  -  คาเงินสมทบเงินสะสมพนักงาน  ต้ังไว  90,000  บาท  เพ่ือจายเปนเงินสมทบให
พนักงานสถานธนานุบาล  จํานวน  10%  ของเงินคาจางประจํา  ตามระเบียบสํานักงาน  จ.ส.ท.  วาดวย
เงินสะสมและเงินสมทบพนักงานสถานธนานุบาล  พ.ศ. 2522  (รวมทั้งที่แกไขเพิ่มเติมใหมถึง  พ.ศ.  2535) 



 1.3  เงนิสํารองจาย  ตั้งไว  100,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินสํารองจายในกรณีฉุกเฉินเรงดวน
หรือจําเปนตองดําเนินการ 
 
แผนงานการพาณชิย 
งานสถานธนานบุาล 
ก.  รายจายจากรายได  ต้ังไวรวม  1,810,200  บาท  แยกเปน 
 1.  รายจายประจํา  ต้ังไว  1,740,200 บาท  แยกเปน 
  1.1  หมวดเงนิเดือนคาจางประจํา  ตั้งไว  900,000  บาท  แยกเปน 
    - ประเภท  เงินเดือนและเงินคาจางประจํา  ต้ังไว  864,000  บาท  เพ่ือจายเปน
คาจางประจําของพนักงานสถานธนานุบาลตามระเบียบสํานักงาน  จ.ส.ท.  วาดวยการบริหารงานบุคคล  
พ.ศ.  2539  จํานวน  7  อัตรา  ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย) 
   -  ประเภท  เงินประจําตาํแหนง  ต้ังไว  36,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินประจํา
ตําแหนงผูจัดการสถานธนานุบาล ฯ  ตาม  นส. ท่ี  มท.0801.5/ว 458  ลงวันที่  18  เมษายน  2550   ต้ัง
จายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย) 
 
  1.2  หมวดคาตอบแทนใชสอยและพัสดุ  ตั้งไว  766,200  บาท  แยกเปน 
   1.2.1  คาตอบแทน  ต้ังไว  542,000  บาท  แยกเปน 
    -  คาตอบแทน  ประเภทคาเชาบาน  ต้ังไว  40,000  บาท  เพื่อจายเปน
คาเชาบานของพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบสํานักงาน  จ.ส.ท.  กรมการปกครอง  
วาดวยเงินคาเชาบานของพนักงานสถานธนานุบาล  (ฉบับที่  5)  พ.ศ.  2540  ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏ
ในแผนงานการพาณิชย) 
    -  คาตอบแทน  ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ต้ังไว  20,000  
บาท  เพ่ือจายเปนคาการศึกษาบตุร  ของพนักงานสถานธนานุบาลทีม่ีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ  สํานักงาน  
จ.ส.ท.  วาดวยเงินชวยเหลือพนักงานสถานธนานุบาลเกี่ยวกบัการศกึษาบุตร  พ.ศ.  2549  นส. ท่ี  มท.
0801.5/ว 33  ลงวันที่  18  มกราคม  2550  ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย) 
    -  คาตอบแทน  ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล  ต้ังไว  80,000  
บาท  เพ่ือจายเปนคารักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนานุบาลผูมีสิทธแิละครอบครัว  ตามระเบยีบ
สํานักงาน  จ.ส.ท.  วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกบัการรักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนานุบาล  พ.ศ.  
2522  (รวมทัง้ที่แกไขเพิ่มเติมใหม  พ.ศ.  2535)  ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย) 
    -  คาตอบแทน  ประเภทคาอาหาร  ต้ังไว  200,000  บาท  เพ่ือจายเปน
คาอาหารประจําวนัทาํการใหกับพนกังานสถานธนานุบาล  ตามระเบียบสํานกังาน  จ.ส.ท.    กรมการ



ปกครอง  วาดวยการจายเงินคาอาหาร  ประจําวนัทาํการของพนักงานสถานธนานุบาล  นส. ที่  มท 
0801.5/ว 758  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2550  อัตราวันละ  100  บาท  ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย) 
    -  คาตอบแทน  ประเภทคาตอบแทนในการจําหนายทรัพยหลุด  ต้ังไว  
20,000  บาท  เพื่อจายเปนคาตอบแทนกรรมากรและพนักงานสถานธนานุบาลในวนัประมูลจําหนายทรัพย
หลุด  ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย) 
    -  คาตอบแทน  ประเภทเงินรางวัลเจาหนาที่  ต้ังไว  60,000  บาท  เพื่อ
จายเปนคาตอบแทนผูตรวจการสถานธนานุบาลและผูปฏิบัติหนาทีแ่ทนผูตรวจการสถานธนานุบาล  ตาม
หนังสือที่  มท 0801.5/ว 18  ลงวันที่  15  มกราคม  2550  ในอัตราเดือนละ  3,000  บาท  และพนกังาน
เจาหนาที่ตรวจสอบทรัพยสินจํานําคงเหลือ  ประจําป ๆ ละ 2 คร้ัง  ตามหนังสือที่  มท  0303/ว 1062  ลง
วันที่  5   สิงหาคม  2536  ในอัตราวนัละ  200  บาทและตรวจทรัพยรับจํานาํทกุ ๆ 2 เดือน  ตาม  นส. ท่ี 
มท.0817.3/3402  ลงวันที่  31  มีนาคม  2548  ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย) 
    -  คาตอบแทน  ประเภทคาพาหนะเหมาจายนายกเทศมนตรี  ต้ังไว  
50,000  บาท  เพื่อจายเปนคาพาหนะจายนายกเทศมนตรีและผูปฏิบัติหนาทีแ่ทนนายกเทศมนตรี  ตาม
หนังสือ  มท 0801.5/ว 18  ลงวันที่  15  มกราคม  2550  ในอัตราเดือนละ  4,000  บาท  ต้ังจายจากรายได  
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย) 
    -  คาตอบแทน  ประเภทเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธ
นานุบาล  ต้ังไว  72,000  บาท  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล  
ตามระเบียบสํานักงาน  จ.ส.ท.  วาดวยการเบิกจายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุ
บาล  พ.ศ.  2548  ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย) 
 
   1.2.2  คาใชสอย  ต้ังไว  122,200  บาท  แยกเปน 
   1.2.2.1  คาใชสอย  ประเภทคาใชจายใหไดมาซึ่งบริการ  ต้ังไว  42,200  บาท  
จําแนกรายละเอียดเปน 
    -  คาธรรมเนียมตาง ๆ   ต้ังไว  1,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาอนุญาตตั้ง
โรงรับจํานําของสถานธนานุบาลและคาธรรมเนียมตาง ๆ   ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย) 
    -  คาเบี้ยประกันอัคคีภัย  ต้ังไว  20,000  บาท  เพื่อจายเปนคาเบ้ีย
ประกันอัคคีภัยกับทรัพยสินสถานธนานุบาล  ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย) 



    -  คาสอบบัญชี  ต้ังไว  10,000  บาท  เพ่ือจายใหสํานักงานตรวจเงิน
แผนดนิในการตรวจสอบบัญชี  และรับรองงบการเงินสถานธนานุบาล  ตามหนังสือที ่ มท 0310.4/ว 627  
ลงวันที่  9  มิถุนายน  2546  ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย) 
    -  คาภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ต้ังไว  6,000  บาท  เพื่อจายเปนคาภาษี
โรงเรือนและทีดิ่น  ของสถานธนานุบาลต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย) 
    -  คาจางเหมาบริการ  ต้ังไว  2,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาบริการจาง
เหมาตาง ๆ ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย) 
    -  คารับวารสาร  ต้ังไว  3,200  บาท  เพื่อจายเปนคารับวารสารตาง ๆ 
ของสถานธนานุบาล  ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย) 
   1.2.2.2  คาใชสอย   ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรอืซอมแซมทรพัยสิน  ต้ังไว  
35,000  บาท  จําแนกรายละเอียดเปน 
    -  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ  ต้ังไว  5,000  บาท  เพื่อจายเปน
คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑของสถานธนานุบาล  ตามหนังสือ  ดวนมาก  ที่  มท 0304/ว 69  ลง
วันที่  11 มกราคม  2537  เรื่องการปรับปรุงภาพลักษณการปฏิบัติงานสถานธนานบุาล  เชน  พิมพดีด  
เครื่องปรับอากาศ  เครื่องคอมพิวเตอร  และอ่ืน ๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้   ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย) 
    -  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอ่ืน  ต้ังไว  10,000  บาท    เพื่อ
จายเปนคาบาํรุงรักษาปรือซอมแซมทรัพยสินอ่ืน  ของสถานธนานุบาลที่ชํารุดใหอยูสภาพใชการไดดี  ต้ัง
จายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย) 
    -   คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมส่ิงกอสราง  ต้ังไว  20,000  บาท  เพื่อจาย
เปนคาบํารุงหรือซอมแซมส่ิงกอสรางตัวอาคารสถานธนานุบาล  ตามหนังสือ  ดวนมาก  ท่ี มท 0304/ว 69  
ลงวันที่  11  มกราคม  2537  เรื่องการปรับปรุงภาพลักษณการปฏิบัติงานสถานธนานุบาล  ต้ังจายจาก
รายได  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย) 
   1.2.2.3  คาใชสอย  ประเภทรายจายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ต้ังไว  
5,000  บาท  จําแนกรายละเอียดเปน 
    -  คารับรอง  ต้ังไว  5,000  บาท  เพื่อจายเปนคาอาหารและเครื่องดื่ม
รับรองผูมาตรวจเยี่ยมสถานธนานุบาล  ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย) 
   1.2.2.4  คาใชสอย  ประเภทรายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลที่ไม
เขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ   ต้ังไว  40,000  บาท  จําแนกรายละเอียดเปน 
    -  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ต้ังไว  40,000  บาท  เพื่อจายเปน
คาที่พัก  คาพาหนะ  คาเบี้ยเลี้ยงใหกับพนักงานสถานธนานุบาลในการเดินทางไปราชการ  ตามระเบียบวา



ดวยคาใชจายและการเบิกจายเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการของพนักงานสถานธนานุบาล  พ.ศ.  
2535  และจายเปนคาสามลอไปศาลากลาง  ไปรษณยี  ธนาคาร  ของพนักงานบัญช ี เหมาจายในอัตรา
เดือนละ  500 บาท  ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย) 
 
   1.2.3  คาวัสดุ  ต้ังไว  102,000  บาท  แยกเปน 
   1.2.3.1  คาวสัดุ  ประเภทวัสดุสํานักงาน  ต้ังไว  35,000  บาท  เพื่อจายเปนคา
วัสดุสํานกังาน  เครื่องเขียน  แบบพิมพตาง ๆ และเคร่ืองใชสํานักงาน เชน  กระดาษ  ปากกาและอืน่ ๆ ที่
เขาประเภทรายจายนี้  และคาใชจายเกี่ยวกับการเก็บรักษาทรัพยสินของสถานธนานุบาล ต้ังจายจาก
รายได  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย) 
   1.2.3.2  คาวสัดุ  ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ  ต้ังไว  5,000  บาท  เพื่อจายเปนคา
วัสดุและอุปกรณไฟฟา  หลอดไฟฟา  ปล๊ักไฟฟา  สายไฟฟา  และอื่น ๆ  ท่ีเขาประเภทรายจายนี้  ต้ังจาย
จากรายได  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย) 
   1.2.3.3  คาวสัดุ  ประเภทวัสดุงานบานงานครัว  ต้ังไว  2,000  บาท  เพ่ือจายเปน
คาวัสดุงานบานงานครัว  เชน  แปรง ไมกวาด  ไมถูพื้น  น้ําดับกลิน่และอื่น ๆ ที่เขาลกัษณะรายจายนี้  ต้ัง
จายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย) 
   1.2.3.4  คาวสัดุ  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร  ต้ังไว  50,000  บาท  เพื่อจายเปนคา
วัสดุคอมพิวเตอร  เชน  หัวพิมพหรือแถมพิมพ  ผงหมึกเครื่องพิมพและอื่น ๆ  ท่ีเขาประเภทรายจายนี้  ต้ัง
จายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย) 
   1.2.3.5  คาวสัดุ  ประเภทวัสดุอ่ืน ๆ   ต้ังไว  10,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุ
อ่ืน ๆ ทีไ่มเขาหมวดรายจายอื่น ๆ   ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย) 
 
  1.3  หมวดคาสาธารณปูโภค  ตั้งไว  74,000  บาท  แยกเปน 
   1.3.1  คาไฟฟา  ต้ังไว  50,000  บาท  เพื่อจายเปนคาไฟฟาของสถานธนานุบาล  
ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย) 
   1.3.2  คาน้ําประปา  ต้ังไว  5,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาของสถานธนา
นุบาล  ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย) 
   1.3.3  คาโทรศัพท  ต้ังไว  10,000  บาท  เพื่อจายเปนคาโทรศัพทของสถานธนานุ
บาล  และคาจัดสงเอกสารตาง ๆ  ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย) 
   1.3.4  คาบริการดานโทรคมนาคม  ต้ังไว  7,000  บาท  เพื่อจายเปนคาโทรภาพ
หรือโทรสาร  (FACSIMILE)  คาเทเล็กซ  (TELEX)  คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต  



(INTERNET)  และคาสื่อสารอ่ืน ๆ และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดมาซึง่บริการดังกลาวและ
คาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ  ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย) 
   1.3.5  คาไปรษณยี  โทรเลข  ธนาณัติ  ต้ังไว  2,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาดวง
ตราไปรษณีย  คาโทรเลข  ธนาณัติของสถานธนานุบาล  ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย) 
 
 2.  รายจายเพื่อการลงทนุ   ต้ังไว  70,000  บาท  แยกเปน 
  2.1  หมวดครุภณัฑที่ดนิและกอสราง  ตั้งไว  70,000  บาท  แยกเปน 
   2.1.1  คาครภุณัฑ  ตั้งไว   70,000  บาท  แยกเปน 
   2.1.1.1  ครุภัณฑ  ประเภทคอมพิวเตอร  ต้ังไว  50,000  บาท  จําแนก
รายละเอียดเปน 
    -  คาติดตั้งโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร  ต้ังไว  50,000  บาท  เพื่อใชใน
การปรับปรุงโปรแกรมและวสัดุ  อุปกรณในการเชื่อมโยงเครือขายกับสํานักงาน  จ.ส.ท.  ต้ังจายจากรายได  
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย) 
   2.1.1.2  ครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑสํานกังาน  ต้ังไว  20,000  บาท  จําแนก
รายละเอียดเปน 
    -  คาซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร  ต้ังไว  20,000  บาท  เพื่อจายเปนคาซื้อตู
เหล็กเก็บเอกสาร  จํานวน  2  ชุด ๆ ละ  3,500  บาท  เปนเงิน   7,000  บาท  และเพ่ือจายเปนคาโตะและ
เกาอ้ีสํานักงาน  จํานวน  2  ชุด ๆ ละ  6,500 บาท  เปนเงิน  13,000  บาท  ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย) 
 
ข.  รายจายจากกาํไรสุทธ ิ ตั้งไวรวม  1,500,000  บาท 
 หมวดรายจายจากเงนิกาํไรสุทธิ  ป  2550  ต้ังไว  1,500,000  บาท 
  1.  เงินรางวัลประจําป  12%  ของกําไรสทุธิ  ต้ังไว  180,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินรางวัล
ประจําป  ใหแกเจาหนาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสถานธนานุบาล  ต้ังจายจากกําไรสุทธิ   (ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย) 
  2.  เงินบูรณะทองถิ่น  30%  ของกําไรสทุธ ิ ต้ังไว  450,000  บาท  เพ่ือจายเปนเงินบูรณะ
ทองถิ่น  ใหแกเทศบาล  ต้ังจายจากกาํไรสทุธิ   (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย) 
  3.  เงินทุนดําเนินการ  58%  ของกําไรสทุธ ิ ต้ังไว  870,000  บาท  เพือจายเปนเงินทนุ
ดําเนินการ ใหแกสถานธนานุบาล  ต้ังจายจากกําไรสุทธิ   (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย) 

 


