
 
 
 

 
 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2552 
 
 
 
 
 

 
 

  เทศบาลเมอืงกาฬสินธุ 
อําเภอเมือง   จังหวัดกาฬสินธุ 

 



คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 

 
เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสนิธุ 

  บัดนี้   ถึงเวลาที่ผูบริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุจะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป  ตอสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุอีกครั้งหนึ่ง   เพ่ือบริหารงบประมาณรายจายใหเปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิน่  พ.ศ.  2541   
จึงขอแถลงใหทานประธานและสมาชกิทุกทานไดทราบถงึสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนว 
นโยบายการดําเนินงานในปงบประมาณ  พ.ศ. 2552  ดังตอไปนี ้

1. สถานะการคลังของเทศบาล 
เงนิรายรบั 
ในระยะหกเดือนแรกของปงบประมาณ  พ.ศ. 2551  เทศบาลมีรายไดทัว่ไปรวม 

เงินอุดหนุนทั้งสิ้น  จํานวน  158,519,427.05   บาท  ตํ่ากวาประมาณการรับ  51,843,196.95   บาท และ
สูงกวาปที่แลวในระยะเดียวกัน  55,386,604.21   บาท 

   เงนิรายจาย 
   ในระยะหกเดือนแรกของปงบประมาณ  พ.ศ. 2551  เทศบาลใชจายเงินไป  
จํานวน  86,429,480.81  บาท  ตํ่ากวางบประมาณรายจายที่ต้ังไว  123,933,143.19  บาท  และสูงกวาปที่
แลวในระยะเวลาเดียวกัน  22,832,270.85  บาท 

   เงนิกู 
   ในปจจุบนันี้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  มีเงินกูคางชําระอยู  6  รายการ  คือ 

1. ชําระหนี้เงินกู   ก.ส.ท.  เพื่อกอสรางอาคารบานพักพนักงานเทศบาล  ตาม 
สัญญาเลขที่   1682/56/2544  ลงวันที่  31  พฤษภาคม   2544  เปนการจายงวดที่   7 ในปงบประมาณ 
2552  โดยดอกเบี้ย 0%  ผอนชําระในอัตราปละ  299,400  บาท  เปนเวลา 10 ป   ต้ังไว  299,400  บาท 
                  2.  ชําระหนี้เงินกู  ก.ส.ท.   เพ่ือกอสรางอาคารปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และบานพัก  ตามสัญญาเลขที่  1841/35/2546  ลงวันที ่ 13  มีนาคม  2546   เปนการจายงวดที ่ 6  แยก
เปนตนเงินที่ตองเสียดอกเบี้ย  518,744.78   บาท   ตนเงินที่ไมตองเสียดอกเบี้ย  399,821.45   บาท       
ดอกเบี้ย  82,622.59   บาท  รวมทั้งสิ้น  1,001,188.82   บาท   ต้ังไว  1,001,189   บาท  
   3.  ชําระหนี้เงินกู กสท.เพื่อชําระหนี้เงินกูกองทนุพฒันาเมืองในภูมิภาค  ตาม
สัญญาเลขที่  2270/201/2549  ลงวันที่  27  กันยายน  2549  เปนการจายงวดที่  2  ในปงบประมาณ   
 



2552  แยกเปนเงินตนที่ตองเสียดอกเบี้ย  1,205,652.51  บาท  เงินตนทีไ่มตองเสียดอกเบี้ย  358,111.23  
บาท      ดอกเบี้ย  367,450.54  บาท  รวมเปนเงิน   1,931,214.28  บาท  ต้ังไว  1,931,215  บาท 
   4.  ชําระหนี้เงินกูธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  เพ่ือซ้ือท่ีดินขยายถนนเขา
สวนสาธารณะ  ตามสัญญาเลขที่   053640648/001  ลงวันที่  1 กมุภาพันธ  2548  เปนการจายปท่ี  4 
ประจําปงบประมาณ  2552  เปนการจายตนเงินและดอกเบี้ยงวดละ  110,000  บาท  รวม  12  งวด  เปน
เงิน  1,320,000   บาท  ต้ังไว  1,320,000  บาท 
   5.  ชําระหนี้เงินกูธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  เพื่อซ้ือรถขุดตีนตะขาบ ชนิด    
แขนยาว  เปนการจายปที่  4  ประจําปงบประมาณ  2552  เปนการจายตนเงินและดอกเบี้ยงวดละ  55,000  
บาท  รวม  12  งวด  เปนเงิน  660,000  บาท   ต้ังไว   660,000  บาท 
   6.  ชําระหนี้เงินกู  ธนาคารออมสินสาขากาฬสินธุ  เพื่อกอสรางอาคารตลาดโตรุง  
ตามสัญญาเงินกูลงวนัที่  15  กุมภาพันธ  2550  เปนการจายเงินตนงวดที่  1  ในวนัที่  15 กมุภาพันธ  
2552  เปนจํานวนเงิน  1,560,000  บาท  และจายดอกเบี้ยรายเดือนๆ ละ 23,000  บาท  จํานวน  12  เดือน  
เปนเงิน  276,000  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  1,836,000  บาท  ต้ังไว   1,836,000  บาท 

   เงนิสะสม 
   ขณะนี้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  (ณ  วันที่  24  กรกฎาคม  2551)  มีเงินทุน 
สํารองเงินสะสมฝากกบัเทศบาล  11,595,936.72   บาท  ฝากไวกับ  ก.ส.ท.  อีกเปนจํานวน  
10,058,467.42   บาท  รวมทั้งสิ้น   21,654,404.14  บาท 

   งบประมาณเฉพาะการสถานธนานบุาล 
   เงนิรายรบั 
   ในระยะหกเดือนแรกของปงบประมาณ  พ.ศ. 2551   สถานธนานบุาลมีรายได 
1,419,740.27  บาท  สูงกวาปที่แลวในระยะเดียวกัน  48,320,.02  บาท 

   เงนิรายจาย 
   ในระยะหกเดือนแรกของปงบประมาณ  พ.ศ. 2551  สถานธนานุบาลไดจายเงิน
ไป  1,201,749.80  บาท   สูงกวาปท่ีแลวในระยะเดียวกนั  400,427.59   บาท 

   คาชําระดอกเบีย้      ตั้งไว   192,621  บาท   โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
   1.  เพื่อชําระดอกเบี้ยเงินกู   ก.ส.ท.เปนเงิน  37,105  บาท  ตามสัญญาเงินกูเลขที ่ 
1908/44/2547  ลงวันที่  23  กุมภาพันธ  2547  เปนการจายงวดที่  5 
 
 



   2.  เพ่ือชําระดอกเบี้ยเงินกู  ก.ส.ท.  เปนเงิน  62,901  บาท  ตามสัญญาเงินกู
เลขที่  2231/162/2549  ลงวันที่  21  สิงหาคม  2549  เปนการจายงวดที่  3 
   3.  เพ่ือชําระดอกเบี้ยเงินกู  ก.ส.ท.  เปนเงิน  32,615  บาท  ตามสัญญาเงินกู
เลขที่  163/163/2550  ลงวันที่  22  กุมภาพันธ  2550  เปนการจายงวดที่  2 
   4.  เพ่ือชําระดอกเบี้ยเงินกู  ก.ส.ท.  เปนเงิน  60,000  บาท  ตามสัญญาเงินกู
เลขที่  509/117/2551  ลงวันที่  10  มกราคม  2551  เปนการจายงวดที่  1 

   ทนุหมนุเวียน 
   ขณะนีส้ถานธนานุบาลมีทนุหมุนเวียนสิน้สุด  ณ วันที ่  30   เดือน มิถนุายน   
2551    แยกเปนเงินสด  29,935.62  บาท  เงินฝากธนาคาร  1,173.88  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  
31,109.50  บาท 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.1  การบริหารงานงบประมาณในปท่ีผานมาและปปจจุบัน    
          รายรับ     

รับจริง  ประมาณการ   ประมาณการ  หมาย 
รายรับ 

ป  2550  ป  2551   ป  2552  เหตุ 

รายไดจัดเก็บเอง 
       

8,272,025.00  
      

7,261,000.00  
       

7,990,000.00  
  

  หมวดภาษีอากร 
       

8,272,025.00  
      

7,261,000.00  
       

7,990,000.00  
  

         1.  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน        
5,749,998.00  

      
5,000,000.00  

       
5,300,000.00  

  

         2.   ภาษีบํารุงทองที่           
249,480.00  

         
192,000.00  

          
240,000.00  

  

         3.  ภาษีปาย 
       

2,020,589.00  
      

1,850,000.00  
       

2,200,000.00  
  

         4.  อากรการฆาสัตว 
          

251,958.00  
         

219,000.00  
          

250,000.00  
  

         5.  ภาษีบํารุงจากสถานคาปลีกน้ํามัน                        -                          -                           -     

รายไดท่ีมิใชภาษีอากร 
    

147,278,465.18  
   

203,101,624.00  
   

220,825,320.00  
  

  หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต 
       

3,719,298.00  
      

3,758,480.00  
       

3,935,820.00  
  

        1.  คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว 
          

372,123.00  
         

320,000.00  
          

370,000.00  
  

        2.  คาธรรมเนียมโรงพักสัตว 
            

74,907.00  
           

64,500.00  
           70,000.00    

        3.  คาธรรมเนียมใบอนุญาตจําหนายสุรา                        -                          -                           -     
        4.  คาธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน              5,360.00              3,500.00               3,500.00    

        5.  คาตรวจแบบอาคาร             
98,369.00  

         
100,000.00  

          
100,000.00  

  

        6.  คาธรรมเนียมขยะมูลฝอย           
736,771.00  

         
900,000.00  

          
900,000.00  

  

        7.  ใบอนุญาตติดตั้งแผนปายโฆษณา              9,000.00             
10,000.00  

           10,000.00    



        8.  คารับรองเอกสารและตรวจสอบใบหนา             
28,160.00  

           
40,000.00  

           35,000.00    

        9.  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประชาชน             
65,320.00  

         
100,000.00  

           80,000.00    

       10. คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการรักษาสัตว             
54,645.00  

           
43,000.00  

          
100,000.00  

  

       11. คาใบอนุญาตกําจัดขยะมูลฝอย        
1,383,328.00  

      
1,200,000.00  

       
1,350,000.00  

  

       12. คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระ (รถดูดสวม)             
98,420.00  

         
150,480.00  

          
100,320.00  

  

       13 คาปรับพระราชบัญญัติจราจร           
341,450.00  

         
400,000.00  

          
340,000.00    

       14 คาปรับผูละเมิดกฎหมายและเทศบัญญัติ             
52,817.00  

           
30,000.00             53,000.00    

       15 คาปรับผิดสัญญา              3,283.00              5,000.00               5,000.00    

       16 คาปรับผูทําบัตรเกิดกําหนด             
29,970.00  

            5,000.00             30,000.00    

       17 คาใบอนุญาตประกอบกิจการคานารังเกียจ ฯ           
241,050.00  

         
228,000.00  

          
230,000.00  

  

       18 ใบอนุญาตสะสมอาหารและน้ําแข็ง             
83,400.00  

           
84,000.00             84,000.00    

       19 ใบอนุญาตเขาขายของในตลาด              5,300.00              5,000.00               5,000.00    
       20  ใบอนุญาตปลูกสรางอาคาร              3,485.00              5,000.00               5,000.00    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



รับจริง  ประมาณการ   ประมาณการ  หมาย 
รายรับ 

ป  2550  ป  2551   ป  2552  เหตุ 

        21  ใบอนุญาตโฆษณาโดยใชเสียง 
            

15,540.00  
           

15,000.00             15,000.00    

        22  ใบอนุญาตวางวัสดุบนทางเทา             
16,600.00  

           
50,000.00  

           50,000.00    

          

  หมวดรายไดจากทรัพยสิน 
       

5,156,191.01  
      

5,286,580.00  
       

6,319,000.00  
  

        1.  คาเชาที่ดิน 
          

439,042.65  
         

203,580.00             66,000.00    

        2.  คาเชาอาคารโรงเรือน 
       

1,251,028.00  
      

1,800,000.00  
       

1,800,000.00  
  

        3.  คาเชาแทนหรือท่ีวางของขายในตลาด 
       

1,610,195.00  
      

2,500,000.00  
       

3,500,000.00  
  

        4.  คาเชาหองประชุม 
                       -               

40,000.00  
          

180,000.00  
  

        5.  คาเชาสนามกีฬา                        -                          -               30,000.00    

        6.  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 
       

1,821,035.75  
         

700,000.00  
          

700,000.00    

        7.  ดอกเบี้ยเงินฝาก  ก.ส.ท. 
            

34,889.61  
           

43,000.00             43,000.00    

          

  หมวดรายไดจากทุน 
            

43,600.00  
           

50,000.00  
           

50,000.00  
  

       1.  คาขายของทอดตลาดทรัพยสิน 
            

43,600.00  
           

50,000.00  
           50,000.00    

          

  หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค 
          

387,747.81  
         

480,000.00  
          

360,000.00  
  

        1. เงินชวยเหลือจากสถาธนานุบาล           
387,747.81  

         
480,000.00  

          
360,000.00  

  

          



  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 
       
5,549,386.87  

      
8,772,500.00  

       
4,525,500.00  

  

        1.  เงินที่มีผูอุทิศให 
          
303,195.00  

         
260,000.00  

          
300,000.00  

  

        2.  เงินคาขายแบบแปลน 
          
399,700.00  

         
400,000.00  

          
500,000.00    

        3.  เงินคาจําหนายแบบพิมพคํารอง 
            

50,490.00  
           

42,000.00             45,000.00    
        4.  เงินเหลือจายปเกาสงคืน                        -                   500.00                  500.00    

        5.  คาชดเชยขุดเจาะถนน 
          
166,650.00  

         
100,000.00  

          
100,000.00    

        6.  รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 
       
3,490,176.87  

      
7,000,000.00  

       
2,500,000.00    

       7.  คาบริการใชในกิจการโรงฆาสัตว 
          

959,250.00  
         

820,000.00  
          

900,000.00    

       8.  คารักษาความสะอาด 
          

179,925.00  
         

150,000.00  
          

180,000.00    
          

  หมวดภาษีจัดสรร 
     

79,450,750.49  
    

77,160,500.00  
     

82,380,000.00    

         1.  ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผน ฯ      
45,613,842.75  

    
45,000,000.00  

     
47,000,000.00    

         2.  ภาษีมูลคาเพิ่ม  1  ใน  9        
9,084,675.01  

      
7,000,000.00  

     
10,000,000.00    

         3.  ภาษีธุรกิจเฉพาะ           
108,666.96  

           
60,000.00  

           60,000.00    

 
 
 
 
 
 
 

    



รับจริง  ประมาณการ   ประมาณการ  หมาย 
รายรับ 

ป  2550  ป  2551   ป  2552  เหตุ 

         4.  ภาษีสุราและเครื่องดื่ม 
       

4,648,108.48  
      

3,000,000.00  
       

4,600,000.00    

         5.  คาสรรพสามิต      
10,530,910.25  

    
12,000,000.00  

     
10,500,000.00    

         6.  ภาคหลวงแร           
103,068.71  

               500.00             30,000.00    

         7.  ภาคหลวงปโตรเลียม           
150,427.38  

         
100,000.00  

          
190,000.00    

         8.  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับนิติกรรมที่ดิน        
9,211,050.95  

    
10,000,000.00  

     
10,000,000.00    

          

  หมวดเงินอุดหนุน 
     
52,971,491.00  

    
50,000,000.00  

     
60,000,000.00    

    1.  เงินอุดหนุนทั่วไป 
     
48,861,491.00  

    
50,000,000.00  

     
60,000,000.00    

    2.  เงินรางวัลบริหารการจัดการที่ดี 
       
2,000,000.00  

             
-    

             
-      

    3.  เงินจําหนายสินคาในที่ทางสาธารณะ 
          
690,000.00  

             
-    

             
-      

     4.  เงินรางวัลชมเชยตลาดดีมีมาตรฐาน 
          
220,000.00  

             
-    

             
-      

     5.  เงินรางวัลบอดักไขมัน 
       
1,200,000.00  

             
-    

             
-      

   2.  เงินอุดหนุนท่ัวไปกรณีตาง ๆ  
                       
-    

    
57,593,564.00  

     
63,255,000.00    

     2.1 ดานสาธารณสุข ฯ 
                       
-    

         
560,000.00  

          
560,000.00    

     2.1.1  คาตอบแทน ฯ แพทย พยาบาล ฯ                        -    
           

50,000.00             60,000.00    

     2.1.2  คาใชจายอบรมผูประกอบการงานสุขาภิบาล                        -    
           

50,000.00             40,000.00    



     2.1.3  คาใชจายอบรมกลุมเสี่ยง                        -    
           

50,000.00             50,000.00    

     2.1.4  คาใชจายอบรมกลุม  ดานสงเสริมสุขภาพ                        -    
           

50,000.00             50,000.00    

     2.1.5  โครงการพัฒนางานดานสาธารณสุขมูลฐาน                        -    
         

360,000.00  
          

360,000.00    
              ในเขตเทศบาล                        -          

     2.2  ดานสวัสดิการ  
                       
-    

      
3,300,000.00  

       
3,300,000.00    

     2.2.1  โครงการเบี้ยงยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการและผูปวย                        -    
      

3,300,000.00  
       

3,300,000.00    
              ติดเชื้อ  H.I.V         

     2.3  ดานศึกษา 
             
-    

    
53,733,564.00  

     
59,395,000.00    

     2.3.1  อาหารเสริม (นม)   
      

4,671,480.00  
       

5,597,856.00    

     2.3.2  อาหารกลางวัน   
      

1,956,000.00  
       

6,497,600.00    

     2.3.3  คาจางพนักงานสนามกีฬา   
         

433,440.00  
          

463,440.00    

     2.3.4  คาปรับปรุงสนามกีฬาและสาธารณูปโภค   
      

1,680,000.00  
       

1,680,000.00    

     2.3.5  คาใชจายในการอบรสัมนาผูรับผิดชอบสนามกีฬา   
           

17,000.00             17,000.00    

     2.3.6  คาวัสดุรายหัวอนุบาล   
         

412,491.00  
          

603,500.00    
     2.3.7  คาวัสดุประจําหองเรียนอนุบาล               6,000.00                         -      
  
 
 
 
 
         



 
รับจริง  ประมาณการ   ประมาณการ  หมาย 

รายรับ 
ป  2550  ป  2551   ป  2552  เหตุ 

     2.3.8  คาเวชภัณฑอนุบาล               1,795.00               1,775.00    

     2.3.9  คาตอบแทนรายชั่วโมงโรงเรียนเดิม   
           

39,200.00  
                       -   

  

     2.3.10 คาหนังสือวารสารและเอกสารทางวิชาการกรมฯ   
         

120,000.00  
                       -   

  

     2.3.11  คาเชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูง   
           

96,000.00  
           96,000.00  

  

     2.3.12  คาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา   
         

120,000.00  
          

120,000.00    

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

          
168,912.00    

     2.3.14 คาเครื่องแบบนักเรียน  ม.1 - ม.3   
           

40,635.00             44,010.00    
     2.3.15  เครื่องนุงหมกันหนาว  ป.1 - ป.6               8,640.00               8,460.00    

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

2,393,903.00  
       

2,971,600.00    

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

797,349.00  
       

1,141,000.00    

     2.3.18  คาใชจายในการพัฒนาบุคลากร   
         
200,000.00  

          
200,000.00    

     2.3.19  โครงการรณรงคปองกันยาเสพติด   
           

20,000.00             20,000.00    
     2.3.20  คาใชจายอบรมเจาหนาที่และครูวิทยากรแกนนํา               8,000.00               8,000.00    
ยาเสพติด         

     2.3.21 คาใชจายดําเนินงานศูนยเยาวชนตนแบบ   
         

100,000.00  
          

100,000.00    

     2.3.22  โครงการเขาคายเยาวชน   
           

20,000.00             20,000.00    
     2.3.23 คาใชจายอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูแกผูรับ               8,000.00               8,000.00    



ผิดชอบของศูนย ฯ         

     2.3.24  คาใชจายและคาครองชีพชั่วคราวครูสอนเด็ก   
         
107,280.00  

          
113,280.00    

เรรอน         
     2.3.25  คาวัสดุการศึกษา (เด็กเรรอน)               4,000.00               4,000.00    

     2.3.26 คาอบรมสัมนาผูบริหารและครูอาสาสอนเด็ก   
           

20,000.00             20,000.00    
เรรอน         

     2.3.27  เงินเดือนครูปฐมวัย   
         

750,700.00  
     

26,694,280.00    

     2.3.28  คาครองชีพครูปฐมวัย   
           

12,000.00                         -     

     2.3.29  เงินเดือนครูศึกษาภาคบังคับ   
    

29,806,400.00  
       

5,163,850.00    

     2.3.30  คาครองชีพครูศึกษาภาคบังคับ   
           

28,680.00             18,000.00    

     2.3.31  เงินเดือน  (ภารโรง)   
         

765,760.00  
          

252,960.00    

     2.3.32  คาครองชีพ  (ภารโรง)   
           

71,760.00             18,000.00    

     2.3.33  เงินวิทยฐานะและคาตอบแทนผูบริหาร   
      

3,612,000.00  
       

6,157,200.00    
          
  
 
 
 
 
 
 
 
         



 
รับจริง  ประมาณการ   ประมาณการ  หมาย 

รายรับ 
ป  2550  ป  2551   ป  2552  เหตุ 

     2.3.35  คาวัสดุปลายป               7,375.00                         -     
     2.3.36  โครงการพัฒนาเครือขายโรงเรียนเทศบาล
ตนแบบ   

      
1,230,000.00                         -     

     2.3.37  คาใชจายในการอบรมสัมนาโรงเรียนเครือขาย   
           

83,600.00                         -     

     2.3.38  เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน   
      

3,542,000.00                         -     

     2.3.39  คาตอบแทนรายเดือนและคาครองชีพเจาหนาที่   
         

369,600.00  
          

398,400.00    
สนับสนุนการสอน         
     2.3.40  คาตอบแทนการตรวจประเมินผลงานสําหรับ
กรรม     

          
159,000.00    

การผูทรงคุณวุฒฺ         
     2.3.41  คาบริหารจัดการตรวจประเมินผลงาน                12,000.00    
     2.3.42  คาตอบแทนพิเศษครูและภารโรงเงินเดือนเต็ม
ข้ัน                64,397.00    
     2.3.43  คาจางประจํา  (ภารโรง)  ปฐมวัย                78,960.00    
     2.3.44  คาครองชีพ  (ภารโรง)  ปฐมวัย                54,000.00    

     2.3.45  คาจางพนักงานประจํา  (ภารโรง)  ปฐมวัย     
          

419,520.00    
          

รวม 
    
155,550,490.18  

   
210,362,624.00  

   
228,815,320.00    

          
 
 
 
 



 
 
 
รายจายตามแผนงาน     

ดาน / แผนงาน จายจริง  ประมาณการ ประมาณการ 
หมาย
เหตุ 

  ป  2550 ป  2551 ป  2552   

ดานบริหารท่ัวไป 
        
38,131,268.83  

        
44,707,638.00  

        
49,606,374.00    

  แผนงานบริหารทั่วไป 
        
28,594,993.61  

        
34,915,424.00  

        
37,845,044.00    

  แผนงานการรักษาความสงบ 
          
9,536,275.22  

          
9,792,214.00  

        
11,761,330.00    

ดานบริการชุมชนและสังคม 
      
103,870,666.43  

      
153,334,458.00  

      
163,181,829.00    

  แผนงานการศึกษา 
        
11,455,029.41  

        
67,089,360.00  

        
68,938,061.00    

  แผนงานสาธารณสุข 
          
8,488,295.98  

        
11,101,820.00  

        
11,644,052.00    

  แผนงานสังคมสงเคราะห 
          
4,228,810.00  

          
7,862,000.00  

          
8,062,000.00    

  แผนงานเคหะชุมชน 
        
71,931,400.16  

        
57,857,742.00  

        
63,782,396.00    

  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
          
5,206,939.88  

          
3,507,716.00  

          
4,195,320.00    

  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
          
2,560,191.00  

          
5,915,820.00  

          
6,560,000.00    

ดานการเศรษฐกิจ 
            
539,060.00  

            
584,508.00  

            
411,160.00    

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             539,060.00              584,508.00              411,160.00    

ดานการดําเนินการอื่น 
          
8,728,860.43  

        
11,736,020.00  

        
15,615,957.00    

  แผนงานงบกลาง 
          
8,728,860.43  

        
11,736,020.00  

        
15,615,957.00    

          

รวม 
      
151,269,855.69  

      
210,362,624.00  

      
228,815,320.00    

     
     



รายจายตามหมวดรายจาย     

หมวด จายจริง  ประมาณการ ประมาณการ 
หมาย
เหตุ 

  ป  2550 ป  2551 ป  2552   

1. รายจายงบกลาง 
          

8,728,860.43  
        
11,736,020.00  

        
15,615,957.00    

2. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 
        

33,644,467.54  
        
70,726,414.00  

        
76,840,123.00    

3. หมวดคาจางชั่วคราว 
        

20,968,222.39  
        
22,807,680.00  

        
25,603,200.00    

4. หมวดคาตอบแทน , ใชสอยและวัสดุ 
        

52,112,807.35  
        
71,603,614.00  

        
80,954,740.00    

5. หมวดคาสาธารณูปโภค 
          

1,216,957.23  
          
3,017,000.00  

          
4,531,600.00    

6. หมวดเงินอุดหนุน 
          

2,797,336.75  
        
10,034,000.00  

          
7,754,800.00    

7. หมวดรายจายอื่น               50,000.00                51,000.00                51,000.00    

8. หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 
        

31,751,204.00  
        
20,386,896.00  

        
17,463,900.00    

          

รวม 
      
151,269,855.69  

      
210,362,624.00  

      
228,815,320.00    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประมาณการรายรับเฉพาะการสถานธนานุบาล     
รายรับ รับจริง ประมาณการ ประมาณการ หมายเหตุ 

  ป  2550 ป  2551 ป  2552   

1.  หมวดรายได 
     
2,710,634.33  

     
3,405,000.00  

     
3,055,000.00    

  1.1. คาดอกเบี้ยรับจํานํา 
     
2,275,003.05  

     
2,800,000.00  

     
2,500,000.00    

  1.2. คาดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 
           
2,632.28  

           
5,000.00  

            
5,000.00    

  1.3. กําไรจากการจําหนายทรัพยหลุด 
        
432,999.00  

        
600,000.00  

        
550,000.00    

  1.4. รายไดเบ็ดเตล็ด                      -                        -                        -      
          

2.  หมวดเงินไดอื่น 
        
666,004.55  

     
1,500,000.00  

     
1,200,000.00    

   กําไรสุทธิป 2550         

  2.1 เงินทุนดําเนินการ 55% 
        
386,282.64  

        
870,000.00  

        
696,000.00    

  2.2 เงินบํารุงทองถิ่น 30% 
        
199,801.37  

        
450,000.00  

        
360,000.00    

  2.3 เงินรางวัลเจาหนาที่ 15% 
         
79,920.54  

        
180,000.00  

        
144,000.00    

ค. สงใชเงินยืมเงินทุนหมุนเวียน 
                     
-    

                     
-    

     
1,142,778.00    

รวม 
  

3,376,638.88  
  

4,905,000.00  
  

5,397,778.00    
          

 
 
 
 
 
     



ประมาณการรายจายเฉพาะการสถานธนานุ
บาล     

หมวด จายจริง ประมาณการ ประมาณการ หมายเหตุ 
  ป  2550 ป  2551 ป  2552   

ก.  จายจากรายได         

      1.  รายจายงบกลาง 
        
535,423.79  

        
698,360.00  

        
382,621.00    

      2.  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 
        
767,389.57  

        
792,000.00  

     
1,066,000.00    

      3.  หมวดคาตอบแทน,  ใชสอยและวัสดุ 
        
459,313.47  

        
684,280.00  

        
899,200.00    

      4.  หมวดคาสาธารณูปโภค 
         
59,907.02  

         
84,000.00  

          
74,000.00    

      5.  หมวดรายจายอื่น 
  

33,500.00                       -                        -      

      6.  หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง                      -   
         
20,000.00  

          
20,000.00    

ข.  จายจากกําไรสุทธิ         

      1.  หมวดรายจายอื่น 
        
971,992.69  

     
1,600,000.00  

     
1,200,000.00    

ค. สงใชเงินยืมเงินทุนหมุนเวียน 
                     
-    

                     
-    

     
1,142,778.00    

รวม 
  

2,827,526.54  
  

3,878,640.00  
  

4,784,599.00    
          

 
 
 
 
 
 
 



 
3.  รายละเอียดรายจายบางรายการทีจ่ําเปนตองใชในการบรหิารกิจการขององคกรใน
ปงบประมาณ 

ก.  คาใชจายในการบรหิารบุคลากร    
(1)  เงินเดือน     ต้ังจายรวมทั้งสิ้น 26,074,025  บาท 
(2)  เงินเดือนคณะผูบริหาร   ต้ังจายรวมทั้งสิ้น   1,191,600  บาท 
(3)  เงินเดือนประเภทคาตอบแทนเลขานุการ ฯ ต้ังจายรวมทั้งสิ้น      382,680  บาท 
(4)  เงินประจําตําแหนงผูบริหาร   ต้ังจายรวมทั้งสิ้น      665,400 บาท 
(5)  เงินคาตอบแทนผูบริหาร   ต้ังจายรวมทั้งสิ้น      665,400  บาท  
(6)  เงินประจําตําแหนงผูอํานวยการ  ต้ังจายรวมทั้งสิ้น      824,400  บาท 
(7)  เงินเพิ่มประจําตําแหนง   ต้ังจายรวมทั้งสิ้น      614,400  บาท 
(8)  คาจางลูกจางประจํา    ต้ังจายรวมทั้งสิ้น    7,644,408  บาท 
(9)  คาจางลูกจางชั่วคราว   ต้ังจายรวมทั้งสิ้น  24,549,120  บาท 
(10)  คาตอบแทนรายชั่วโมง   ต้ังจายรวมทั้งสิ้น         39,200  บาท 
(11)  คาตอบแทนเลขานุการฯ และที่ปรึกษา ต้ังจายรวมทั้งสิ้น    2,970,720  บาท 
(12)  คาเบี้ยประชุม    ต้ังจายรวมทั้งสิ้น         10,000  บาท 
(13)  คาคณะกรรมการประเมินผลงาน  ต้ังจายรวมทั้งสิ้น         10,000  บาท 
 (14)คาปฏิบติัการนอกเวลา   ต้ังจายรวมทั้งสิ้น       180,000  บาท 
(15)คาเชาบาน     ต้ังจายรวมทั้งสิ้น       508,000  บาท 
(16)คารักษาพยาบาล    ต้ังจายรวมทั้งสิ้น       865,000  บาท 
(17)คาชวยเหลือบุตร    ต้ังจายรวมทั้งสิ้น         3,650  บาท 
(18)เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   ต้ังจายรวมทั้งสิ้น       503,140  บาท 
(19)เงินเพิ่มสูรบ     ต้ังจายรวมทั้งสิ้น         10,440  บาท 
(20)คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ต้ังจายรวมทั้งสิ้น         60,000  บาท 
 (21)คาตอบแทนพิเศษสําหรับตําแหนงทีม่ีเหตุพิเศษต้ังจายรวมทั้งสิ้น         42,000  บาท 
 (22)ทนุการศึกษา    ต้ังจายรวมทั้งสิ้น      120,000  บาท 
  
           รวมเงินทัง้ส้ิน    67,933,583  บาท 
 
 
 
 



เงินเดือน  คาจาง  คาตอบแทนและประโยชนตอบแทนทีไ่มคิดเปนประโยชนตอบแทน  คือ 
 (1)  เงินเดือนคณะผูบริหาร    เปนเงิน     1,191,600  บาท 
 (2)  เงินเดือนประเภทคาตอบแทนเลขานุการ ฯ และที่ปรึกษาเปนเงิน       382,680  บาท 
 (3)  เงินประจําตําแหนงคณะผูบริหาร   เปนเงิน        351,000  บาท 
 (4)  คาตอบแทนคณะผูบริหาร    เปนเงิน        351,000  บาท 
 (5)  คาตอบแทนเลขานกุาร ฯ และท่ีปรึกษา  เปนเงิน   2,970,720  บาท 
 (6)  คาเบ้ียประชุม     เปนเงิน        10,000  บาท
 (7)  คาคณะกรรมการประเมิน    เปนเงิน        10,000  บาท 
 (8)  คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง  เปนเงิน         60,000  บาท 
 
     รวมเงินทัง้ส้ิน     5,327,000  บาท 
 
หมายเหต ุ 67,933,583  -  5,327,000  =  62,606,583  บาท    คิดเปนรอยละ  37.81 

 

คิดคาใชจายงบประมาณ  165,560,320  บาท  โดยไมรวมเงินอุดหนนุทั่วไป  ดานการศึกษา  
สาธารณสขุ  สวัสดิการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ข.  รายจายทีอ่งคกรใชจายในการพฒันาองคกร  ปงบประมาณ  พ.ศ.  2552   

ลําดับ ชื่อโครงการ 
จํานวน
เงิน 

ปรากฏใน
แผนงาน หนวยงานที ่ หมาย 

        รับผิดชอบ เหตุ 
1 คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 400,000 บริหารงานทั่วไป สํานักปลดัเทศบาล   
2 คารับรองในการประชุมสภาทองถิ่น 30,000 บริหารงานทั่วไป สํานักปลดัเทศบาล   
3 คาจัดงานอื่น ๆ 100,000 บริหารงานทั่วไป สํานักปลดัเทศบาล   
4 โครงการฝกอบรมสัมมนาพนักงานเทศบาลและลูกจาง 300,000 บริหารงานทั่วไป สํานักปลดัเทศบาล   
5 โครงการอบรมคุณธรรมนําการปฏิบัติงานพนักงาน  ลูกจาง 20,000 บริหารงานทั่วไป สํานักปลดัเทศบาล   
6 โครงการอบรมมัคคุเทศก 30,000 บริหารงานทั่วไป สํานักปลดัเทศบาล   
7 โครงการอบรมเจาบานทีด่ีแรลลีส่ามลอเคร่ืองในเขตเทศบาล 10,000 บริหารงานทั่วไป สํานักปลดัเทศบาล   
8 โครงการจัดทาํแผนที่แนะนําแหลงทองเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ 180,000 บริหารงานทั่วไป สํานักปลดัเทศบาล   
9 โครงการจัดงานวันเทศบาล 30,000 บริหารงานทั่วไป สํานักปลดัเทศบาล   
10 โครงการคัดเลือกพนักงาน ลูกจางดีเดน ประจําป  2551 10,000 บริหารงานทั่วไป สํานักปลดัเทศบาล   
11 โครงการจัดทาํรายงานผลงานของฝายบริหารและฝายสภาเทศบาล 50,000 บริหารงานทั่วไป สํานักปลดัเทศบาล   
12 โครงการสื่อสิ่งพิมพ ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว 90,000 บริหารงานทั่วไป สํานักปลดัเทศบาล   
13 โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 50,000 บริหารงานทั่วไป สํานักปลดัเทศบาล   

14 โครงการฝกอบรมทบทวน  อปพร. 60,000 
รักษาความสงบ

ภายใน สํานักปลดัเทศบาล   

15 
โครงการรักษาความสงบเรียบรอย สงเสริมสนับสนุนการปองกนั
และ 400,000 

รักษาความสงบ
ภายใน สํานักปลดัเทศบาล   

  รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน   
รักษาความสงบ

ภายใน สํานักปลดัเทศบาล   

16 โครงการหนึ่งตาํบลหนึ่งทีมกูชีพกูภัย 50,000 
รักษาความสงบ

ภายใน สํานักปลดัเทศบาล   

17 โครงการรณรงคปองกันและลดอบุัติเหตุทางถนน 50,000 
รักษาความสงบ

ภายใน สํานักปลดัเทศบาล   
18 โครงการจัดทาํรายงานกิจการของเทศบาล 100,000 บริหารงานทั่วไป กองวิชาการฯ   
19 โครงการจัดทาํสิง่พิมพประชาสัมพันธ 400,000 บริหารงานทั่วไป กองวิชาการฯ   
20 โครงการเผยแพรประชาสัมพันธผลงานของเทศบาลทางสื่อวิทยุ 72,000 บริหารงานทั่วไป กองวิชาการฯ   
  และโทรทศัน         

21 โครงการเทศบาลพบสื่อมวลชนและผูประกาศขาวชุมชน 50,000 บริหารงานทั่วไป กองวิชาการฯ   
22 โครงการสงเสรมิการมสีวนรวมของประชาชนในกระบวนการ 30,000 บริหารงานทั่วไป กองวิชาการฯ   



  ประชาธิปไตย         
23 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 1,200,000 บริหารงานทั่วไป สํานักการคลัง   

24 โครงการจัดงานวันเด็ก 200,000 
การศาสนา
วัฒนธรรมฯ สํานักการศกึษา   

25 โครงการปรับปรุงและพัฒนางานธุรการโรงเรียน 315,840 การศกึษา สํานักการศกึษา   

26 โครงการเขาคายเยาวชน 50,000 
การศาสนา
วัฒนธรรมฯ สํานักการศกึษา   

27 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูแกผูรับผดิชอบศูนย
เยาวชน 8,000 

การศาสนา
วัฒนธรรมฯ สํานักการศกึษา   

28 โครงการกิจกรรมวันอําลา 60,000 การศกึษา สํานักการศกึษา   

29 โครงการอบรมรณรงคปองกันยาเสพติด 120,000 
การศาสนา
วัฒนธรรมฯ สํานักการศกึษา   

            
            

ลําดับ ชื่อโครงการ 
จํานวน
เงิน 

ปรากฏใน
แผนงาน หนวยงานที ่ หมาย 

        รับผิดชอบ เหตุ 

30 โครงการจัดอบรมเจาหนาที่และครูวิทยากรแกนนําตานยาเสพตดิ 8,000 
การศาสนา
วัฒนธรรมฯ สํานักการศกึษา   

31 โครงการสัมนาผูบริหารและครูอาสาสอนเดก็เรรอน 20,000 การศกึษา สํานักการศกึษา   
32 โครงการประเมินคุณภาพการจดัการศกึษา 40,000 การศกึษา สํานักการศกึษา   
33 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการศึกษา 220,000 การศกึษา สํานักการศกึษา   
34 โครงการแขงขันคนเกงในโรงเรียนทองถิ่น 60,000 การศกึษา สํานักการศกึษา   
35 โครงการทดสอบระดับชาต ิ 12,000 การศกึษา สํานักการศกึษา   
36 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 120,000 การศกึษา สํานักการศกึษา   

37 โครงการแขงขันกีฬานักเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 400,000 
การศาสนา
วัฒนธรรมฯ สํานักการศกึษา   

38 โครงการแขงขันกีฬากลุมโรงเรียนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 100,000 
การศาสนา
วัฒนธรรมฯ สํานักการศกึษา   

39 โครงการแขงขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ 70,000 
การศาสนา
วัฒนธรรมฯ สํานักการศกึษา   

40 โครงการพอแมคนที่สอง 300,000 การศกึษา สํานักการศกึษา   

41 โครงการจัดการศกึษาสําหรับเดก็เรรอน 24,000 
การศาสนา
วัฒนธรรมฯ สํานักการศกึษา   



42 โครงการวิทยากรภูมิปญญาทองถิ่น 60,000 การศกึษา สํานักการศกึษา   
43 โครงการจัดงานวันครู 50,000 การศกึษา สํานักการศกึษา   

44 โครงสงเสริมฟนฟูประเพณีวัฒนธรรมไทย 1,160,000 
การศาสนา
วัฒนธรรมฯ สํานักการศกึษา   

45 โครงการประเพณีชุมชน  (งานบุญคุม) 180,000 
การศาสนา
วัฒนธรรมฯ สํานักการศกึษา   

46 โครงการสงเสรมิและสนับสนุนกิจกรรมในโรงเรียน 240,000 การศกึษา สํานักการศกึษา   
47 โครงการฝกอบรมของพนักงานครู 100,000 การศกึษา สํานักการศกึษา   
48 โครงการแขงขันกีฬาภายใน 105,000 การศกึษา สํานักการศกึษา   

49 โครงการอบรมสัมมนาผูรับผดิชอบสนามกีฬา 17,000 
การศาสนา
วัฒนธรรมฯ สํานักการศกึษา   

50 โครงการสงเสรมิพัฒนาเยาวชน 100,000 
การศาสนา
วัฒนธรรมฯ สํานักการศกึษา   

51 โครงการอาหารกลางวัน 4,490,000 การศกึษา สํานักการศกึษา   
52 โครงการสงเสรมิคุณธรรม - จริยธรรม 130,000 การศกึษา สํานักการศกึษา   
53 โครงการสอนซอมเสริม 30,000 การศกึษา สํานักการศกึษา   
54 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานคร ู- นักเรียน 65,000 การศกึษา สํานักการศกึษา   

55 โครงการแขงขันกีฬาเยาวชน - ประชาชน 300,000 
การศาสนา
วัฒนธรรมฯ สํานักการศกึษา   

56 โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 50,000 การศกึษา สํานักการศกึษา   
57 โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนและทัศนศึกษาดูงาน 120,000 การศกึษา สํานักการศกึษา   
58 โครงการเตรียมความพรอมการจัดการศกึษาชวงชั้นที่  4 287,440 การศกึษา สํานักการศกึษา   
59 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศกึษา 200,000 การศกึษา สํานักการศกึษา   
60 โครงการบริหารจัดการตรวจประเมินผลงาน 12,000 การศกึษา สํานักการศกึษา   

61 โครงการอนามัยโรงเรียน 50,000 สาธารณสุข 
สํานักการสาธารณสุข 

ฯ   

62 โครงการดูแลรกัษาและปองกันโรคสัตว 150,000 สาธารณสุข 
สํานักการสาธารณสุข 

ฯ   
            

ลําดับ ชื่อโครงการ 
จํานวน
เงิน 

ปรากฏใน
แผนงาน หนวยงานที ่ หมาย 

        รับผิดชอบ เหตุ 

63 โครงการเฝาระวังและควบคุมโรคไขหวัดนก 50,000 สาธารณสุข 
สํานักการสาธารณสุข 

ฯ   



64 โครงการควบคุมสุนัข - แมวจรจัด 20,000 สาธารณสุข 
สํานักการสาธารณสุข 

ฯ   

65 โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 150,000 สาธารณสุข 
สํานักการสาธารณสุข 

ฯ   

66 โครงการสงเสรมิและพัฒนาศักยภาพ อสม.ในเขตเมือง 172,000 สาธารณสุข 
สํานักการสาธารณสุข 

ฯ   

67 โครงการใหความรูและรณรงคตรวจมะเร็งปากมดลูก 50,000 สาธารณสุข 
สํานักการสาธารณสุข 

ฯ   

68 โครงการเขาคายเด็กไทยทําได 50,000 สาธารณสุข 
สํานักการสาธารณสุข 

ฯ   

69 โครงการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณขยะ 25,000 เคหะและชุมชน 
สํานักการสาธารณสุข 

ฯ   

70 โครงการเฝาระวังมลพิษทางอากาศ 10,000 เคหะและชุมชน 
สํานักการสาธารณสุข 

ฯ   

71 โครงการลอกทอระบายน้ํา 150,000 เคหะและชุมชน 
สํานักการสาธารณสุข 

ฯ   

72 โครงการลางทําความสะอาดตลาด 130,000 เคหะและชุมชน 
สํานักการสาธารณสุข 

ฯ   

73 โครงการจางเหมาแรงงานรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ 2,017,200 เคหะและชุมชน 
สํานักการสาธารณสุข 

ฯ   
  เรียบรอยของชุมชน         

74 โครงการชุมชนปลอดถังขยะ 40,000 เคหะและชุมชน 
สํานักการสาธารณสุข 

ฯ   

75 โครงการเฝาระวังคุณภาพแหลงน้ําธรรมชาติและสถานที่กาํจดัขยะ 35,000 เคหะและชุมชน 
สํานักการสาธารณสุข 

ฯ   

76 โครงการตรวจแนะนําดานสุขาภบิาลอาหารปลอดภัย 30,000 เคหะและชุมชน 
สํานักการสาธารณสุข 

ฯ   

77 โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารผูสัมผัสอาหาร 90,000 เคหะและชุมชน 
สํานักการสาธารณสุข 

ฯ   

78 โครงการสงเสรมิสนับสนุนกลุมอาชีพ 100,000 
สรางความเขมแข็ง 

ฯ กองสวัสดกิารสงัคม   

79 โครงการเตรียมความพรอมครอบครัวผาสกุ 50,000 
สรางความเขมแข็ง 

ฯ กองสวัสดกิารสงัคม   

80 โครงการสงเสรมิกิจกรรมสภาเดก็และเยาวชน 60,000 
สรางความเขมแข็ง 

ฯ กองสวัสดกิารสงัคม   
81 โครงการสงเคราะหผูประสบสาธารณภัย ทุพพลภาพ เรรอน  100,000 สังคมสงเคราะห กองสวัสดกิารสงัคม   



  ไรที่พ่ึง         
82 โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสงูอายุ คนพิการ และผูติดเชื้อ HIV. 7,642,000 สังคมสงเคราะห กองสวัสดกิารสงัคม   

83 โครงการประชมุประจําเดือนคณะกรรมการชุมชน 300,000 
สรางความเขมแข็ง 

ฯ กองสวัสดกิารสงัคม   

84 โครงการสํารวจขอมูลชุมชนและ จปฐ. 150,000 
สรางความเขมแข็ง 

ฯ กองสวัสดกิารสงัคม   

85 
โครงการจัดพื้นที่สรางสรรค สําหรับเด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาล 60,000 

สรางความเขมแข็ง 
ฯ กองสวัสดกิารสงัคม   

86 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทัศนศกึษาด ู 1,000,000 
สรางความเขมแข็ง 

ฯ กองสวัสดกิารสงัคม   
  งานของผูนําชุมชนและกลุมตาง ๆ ในชุมชน         

87 โครงการบาํบดัฟนฟูผูติดยาเสพติด 50,000 
สรางความเขมแข็ง 

ฯ กองสวัสดกิารสงัคม   

88 โครงกาลดภาวะโลกรอนและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 50,000 
สรางความเขมแข็ง 

ฯ กองสวัสดกิารสงัคม   

89 โครงการเลือกตัง้คณะกรรมการชุมชน 150,000 
สรางความเขมแข็ง 

ฯ กองสวัสดกิารสงัคม   

90 โครงการศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรชุมชน 100,000 
สรางความเขมแข็ง 

ฯ กองสวัสดกิารสงัคม   
91 โครงการเฝาระวังคุณภาพแหลงน้ําบอบําบัดน้าํเสีย 96,000 เคหะและชุมชน สํานักการชาง   

92 
โครงการพัฒนาองคความรูสําหรับสมาชิกสถาเทศบาล คณะ
ผูบริหาร 250,000 บริหารงานทั่วไป สํานักปลดัเทศบาล   

            

ลําดับ ชื่อโครงการ 
จํานวน
เงิน 

ปรากฏใน
แผนงาน หนวยงานที ่ หมาย 

        รับผิดชอบ เหตุ 
            
  รวมท้ังสิ้น 26,913,480       
            
      
   ผูบริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  

 
 
 



บันทึกหลกัการและเหตุผล  
ประกอบรางเทศบัญญตัิงบประมาณรายจายประจําป  

ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
อําเภอเมือง   จังหวัดกาฬสนิธุ  

.....................................................  
หลกัการ  

งบประมาณรายจายทั้งส้ิน  (รวมสถานธนานุบาล) ยอดรวม        233,599,919  บาท 
1.  งบประมาณรายจายท่ัวไป ยอดรวม        228,815,320  บาท 
     ก.  ดานบรหิารทั่วไป ยอดรวม         49,606,374  บาท 
          1.  แผนงานบริหารทั่วไป ยอดรวม            37,845,044  บาท 
          2.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม            11,761,330  บาท 
     ข.  ดานบรกิารชุมชนและสังคม ยอดรวม        163,181,829  บาท 
          1.  แผนงานการศึกษา ยอดรวม            68,938,061  บาท 
          2.  แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม            11,644,052  บาท 
          3.  แผนงานสังคมสงเคราะห ยอดรวม              8,062,000  บาท 
          4.  แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม            63,782,396  บาท 
          5.  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ยอดรวม              4,195,320  บาท 
          6.  แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ ยอดรวม              6,560,000  บาท 
     ค.  ดานการเศรษฐกิจ ยอดรวม             411,160  บาท 
          1.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม                 411,160  บาท 
     ง.  ดานการดําเนินการอืน่ ยอดรวม         15,615,957  บาท 
          1.  แผนงานงบกลาง ยอดรวม            15,615,957  บาท 
2.  งบประมาณรายจายเฉพาะการ ยอดรวม           4,784,599  บาท 
          1.  แผนงานการพาณชิย ยอดรวม              4,784,599  บาท 

เหตุผล  
          เพื่อใชในการดําเนินงานตามนโยบายของผูบริหารท่ีไดวางแผนไวตามแผนพฒันาเทศบาลตลอดป  
งบประมาณ  พ.ศ.  2552 จึงเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552   
ใหสมาชิกสภาเทศบาล  พิจารณาเห็นชอบตอไป       

  



เทศบัญญัต ิ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552  
ของเทศบาลเมืองกาฬสนิธุ  

อําเภอเมอืง  จังหวัดกาฬสินธุ  
........................................................  

          โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ. 2552อาศัยอาํนาจตามความในพระราช  
บัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  สวนที่ 5 มาตรา 65  จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไวโดยความเห็นชอบของสภา  

เทศบาลเมืองกาฬสินธุและผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุพิจารณาเห็นชอบ  ดังตอไปนี้   
          ขอ  1. เทศบัญญัตินี้เรียกวา  เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552  
          ขอ  2. เทศบัญญัตินี้ใชบังคับตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.  2551 เปนตนไป   
          ขอ  3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ใหตั้งจายเปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 233,599,919 บ.   

โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้     
          ขอ  4.  งบประมาณรายจายทั่วไป     

                     ก.  ดานบริหารทั่วไป ยอดรวม         49,606,374  บาท 

                          1.  แผนงานบรหิารทั่วไป ยอดรวม            37,845,044  บาท 
                          2.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม            11,761,330  บาท 
                     ข.  ดานบริการชุมชนและสังคม ยอดรวม        163,181,829  บาท 

                          1.  แผนงานการศกึษา ยอดรวม            68,938,061  บาท 
                          2.  แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม            11,644,052  บาท 
                          3.  แผนงานสังคมสงเคราะห ยอดรวม              8,062,000  บาท 
                          4.  แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม            63,782,396  บาท 
                          5.  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ยอดรวม              4,195,320  บาท 
                        6.  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม              6,560,000  บาท 
                     ค.  ดานการเศรษฐกิจ ยอดรวม             411,160  บาท 

                          1.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม                 411,160  บาท 
                     ง.  ดานการดําเนินการอื่น ยอดรวม         15,615,957  บาท 

                         1.  แผนงานงบกลาง ยอดรวม            15,615,957  บาท 
ทั้งนี้ตามรายละเอียดปรากฏในสวนที่  3     



          ขอ  5.  งบประมาณรายจายเฉพาะการ ยอดรวม           4,784,599  บาท 
                        แผนงานการพาณิชย ยอดรวม              4,784,599  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สวนที่  3 

   รายละเอียดเทศบัญญตัิงบประมาณรายจาย 
     ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552 

 
 

ของ 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

อําเภอเมือง    จังหวัดกาฬสินธุ 
 

☺    ประมาณการรายรับ 
☺    รายจายตามแผนงาน 
☺    รายละเอียดรายจายตามหนวยงาน 

 
 
 
 
 
 



ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายท่ัวไป 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ 

 ****************************************** 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  
  

228,815,320 บาท  
รายไดจัดเก็บเอง     

หมวดภาษีอากร รวม 
     

7,990,000  บาท
แยก
เปน 

  1.  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน
     

5,300,000  บาท  
คําชี้แจง  ต้ังไวเพ่ิมขึ้นจากประมาณการรายรับ  ป  2551  เปนเงิน 300,000  
บาท     

  2.  ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน
        

240,000  บาท  
คําชี้แจง  ต้ังไวเพ่ิมขึ้นจากประมาณการรายรับ  ป  2551  เปนเงิน 48,000  บาท     

  3.  ภาษีปาย จํานวน
     

2,200,000  บาท  
คําชี้แจง  ต้ังไวเพ่ิมขึ้นจากประมาณการรายรับ  ป  2551  เปนเงิน 350,000  
บาท     

  4.  อากรการฆาสัตว จํานวน
        

250,000  บาท  
คําชี้แจง  ต้ังไวเพ่ิมขึ้นจากประมาณการรายรับ  ป  2551  เปนเงิน 31,000  บาท     
     

หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับและใบอนุญาต รวม 
     

3,935,820  บาท
แยก
เปน 

  1.  คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว จํานวน
        

370,000  บาท  
คําชี้แจง  ต้ังไวเพ่ิมขึ้นจากประมาณการรายรับ  ป  2551  เปนเงิน 50,000  บาท     

  2.  คาธรรมเนียมโรงพักสัตว จํานวน
          

70,000  บาท  
คําชี้แจง  ต้ังไวเพ่ิมขึ้นจากประมาณการรายรับ  ป  2551  เปนเงิน 5,500  บาท     



  3.  คาธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน จํานวน
            

3,500  บาท  
คําชี้แจง  ต้ังไวเทาเดิมตามประมาณการรายรับ  ป  2551       

  4.  คาตรวจแบบอาคาร จํานวน
        

100,000  บาท  
คําชี้แจง  ต้ังไวเทาเดิมตามประมาณการรายรับ  ป  2551       

  5.  คาธรรมเนียมขยะมูลฝอย จํานวน
        

900,000  บาท  
คําชี้แจง  ต้ังไวเทาเดิมตามประมาณการรายรับ  ป  2551       

  6.  ใบอนุญาตติดตั้งแผนปายโฆษณา จํานวน
          

10,000  บาท  
คําชี้แจง  ต้ังไวเทาเดิมตามประมาณการรายรับ  ป  2551       

  7.  คารับรองเอกสารและตรวจสอบใบหนา จํานวน
          

35,000  บาท  
คําชี้แจง  ต้ังไวลดลงจากประมาณการรายรับ  ป  2551  เปนเงิน 5,000  บาท     

  8.  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประชาชน จํานวน
          

80,000  บาท  
คําชี้แจง  ต้ังไวลดลงจากประมาณการรายรับ  ป  2551  เปนเงิน 20,000  บาท     

  9. คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการรักษาสัตว จํานวน
        

100,000  บาท  
คําชี้แจง  ต้ังไวเพ่ิมขึ้นจากประมาณการรายรับ  ป  2551  เปนเงิน 57,000  บาท     

  10. คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน
     

1,350,000  บาท  
คําชี้แจง  ต้ังไวเพ่ิมขึ้นจากประมาณการรายรับ  ป  2551  เปนเงิน 150,000  
บาท     

  11. คาธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระ  (รถดูดสวม) จํานวน
        

100,320  บาท  
คําชี้แจง  ต้ังไวลดลงจากประมาณการรายรับ  ป  2551  เปนเงิน 50,160  บาท     

  12. คาปรับพระราชบัญญัติจราจร จํานวน
        

340,000  บาท  
คําชี้แจง  ต้ังไวลดลงจากประมาณการรายรับ  ป  2551  เปนเงิน 60,000  บาท     

  13. คาปรับผูกระทําผิดกฏหมายและเทศบัญญัติ จํานวน
          

53,000  บาท  
คําชี้แจง  ต้ังไวเพ่ิมขึ้นจากประมาณการรายรับ  ป  2551  เปนเงิน 23,000  บาท     
  14. คาปรับผิดสัญญา จํานวน             บาท  



5,000  

คําชี้แจง  ต้ังไวเทาเดิมตามประมาณการรายรับ  ป  2551      

  15. คาปรับผูทําบัตรประชาชนเกินกําหนด จํานวน
          

30,000  บาท  
คําชี้แจง  ต้ังไวเพ่ิมขึ้นจากประมาณการรายรับ  ป  2551  เปนเงิน 25,000  บาท     

  16. คาใบอนุญาตประกอบกิจการคานารังเกียจ ฯ จํานวน
        

230,000  บาท  
คําชี้แจง  ต้ังไวเพ่ิมขึ้นจากประมาณการรายรับ  ป  2551  เปนเงิน 2,000  บาท     

  17. คาใบอนุญาตสะสมอาหารและน้ําแข็ง จํานวน
          

84,000  บาท  
คําชี้แจง  ต้ังไวเทาเดิมตามประมาณการรายรับ  ป  2551      

  18. คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน
            

5,000  บาท  
คําชี้แจง  ต้ังไวเทาเดิมตามประมาณการรายรับ  ป  2551      

  19. คาใบอนุญาตปลูกสรางอาคาร จํานวน
            

5,000  บาท  
คําชี้แจง  ต้ังไวเทาเดิมตามประมาณการรายรับ  ป  2551       

  20. คาใบอนุญาตโฆษณาโดยใชเสียง จํานวน
          

15,000  บาท  
คําชี้แจง  ต้ังไวเทาเดิมตามประมาณการรายรับ  ป  2551       

  21. คาธรรมเนียมวางวัสดุบนทางเทา จํานวน
          

50,000  บาท  
คําชี้แจง  ต้ังไวเทาเดิมตามประมาณการรายรับ  ป  2551       
     

หมวดรายไดจากทรัพยสิน รวม 
     

6,319,000  บาท
แยก
เปน 

  1.  คาเชาที่ดิน จํานวน
          

66,000  บาท  
คําชี้แจง  ต้ังไวลดลงจากประมาณการรายรับ  ป  2551  เปนเงิน  137,580  
บาท     

  2.  คาเชาอาคารโรงเรือน จํานวน
     

1,800,000  บาท  
คําชี้แจง  ต้ังไวเทาเดิมตามประมาณการรายรับ  ป  2551       

  3.  คาเชาแทนหรือท่ีวางของขายในตลาด จํานวน
     

3,500,000  บาท  



คําชี้แจง  ต้ังไวเพ่ิมขึ้นจากประมาณการรายรับ  ป  2551  เปนเงิน  1,000,000  บาท    

  4.  คาเชาหองประชุม จํานวน
        

180,000  บาท  
คําชี้แจง  ต้ังไวเพ่ิมขึ้นจากประมาณการรายรับ  ป  2551  เปนเงิน  140,000  
บาท     

  5.  คาเชาสนามกีฬา จํานวน 
          

30,000  บาท  
คําชี้แจง  ต้ังเปนรายไดในหมวดทรัพยสินเปนรายการใหม      

  6.  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน
        

700,000  บาท  
คําชี้แจง  ต้ังไวเทาเดิมตามประมาณการรายรับ  ป  2551       

  7.  ดอกเบี้ยเงินฝาก  กสท.  จํานวน
          

43,000  บาท  
คําชี้แจง  ต้ังไวเทาเดิมตามประมาณการรายรับ  ป  2551       

หมวดรายจากทุน รวม 
          

50,000  บาท
แยก
เปน 

  1.  คาขายของทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน
          

50,000  บาท  
คําชี้แจง  ต้ังไวเทาเดิมตามประมาณการรายรับ  ป  2551       

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย รวม 
        

360,000  บาท
แยก
เปน 

  1.  เงินชวยเหลือจากสถานธนานุบาล จํานวน
        

360,000  บาท  
คําชี้แจง  ต้ังไวลดลงจากประมาณการรายรับ  ป  2551  เปนเงิน  120,000  
บาท     

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด รวม 
     

4,525,500  บาท
แยก
เปน 

  1.  เงินที่มีผูอุทิศให จํานวน
        

300,000  บาท  
คําชี้แจง  ต้ังไวเพ่ิมขึ้นจากประมาณการรายรับ  ป  2551  เปนเงิน 40,000  บาท     

  2.  คาขายแบบแปลน จํานวน
        

500,000  บาท  
คําชี้แจง  ต้ังไวเพ่ิมขึ้นจากประมาณการรายรับ  ป  2551  เปนเงิน 100,000  
บาท     
  3.  คาจําหนายแบบพิมพและคํารองขอ จํานวน           บาท  



45,000  

คําชี้แจง  ต้ังไวเพ่ิมขึ้นจากประมาณการรายรับ  ป  2551  เปนเงิน 3,000  บาท     
  4.  เงินเหลือจายปเกาสงคืน จํานวน               500 บาท  
คําชี้แจง  ต้ังไวเทาเดิมตามประมาณการรายรับ  ป  2551       

  5.  คาชดเชยขุดเจาะถนน จํานวน
        

100,000  บาท  
คําชี้แจง  ต้ังไวเทาเดิมตามประมาณการรายรับ  ป  2551       

  6.  รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน
     

2,500,000  บาท  
คําชี้แจง  ต้ังไวลดลงจากประมาณการรายรับ  ป  2551  เปนเงิน  4,500,000  บาท    

  7.  คาบริการใชในกิจการโรงฆาสัตว จํานวน
        

900,000  บาท  
คําชี้แจง  ต้ังไวเพ่ิมขึ้นจากประมาณการรายรับ  ป  2551  เปนเงิน 80,000  บาท     

  8.  คารักษาความสะอาด จํานวน
        

180,000  บาท  
คําชี้แจง  ต้ังไวเพ่ิมขึ้นจากประมาณการรายรับ  ป  2551  เปนเงิน 30,000  บาท     
รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น     

หมวดภาษีจัดสรร รวม 
    

82,380,000 บาท
แยก
เปน 

  1.  ภาษีมูลคาเพิ่มตาม  พ.ร.บ. กําหนดแผน ฯ จํานวน
    

47,000,000 บาท  
คําชี้แจง  ต้ังไวเพ่ิมขึ้นจากประมาณการรายรับ  ป  2551  เปนเงิน 2,000,000  บาท    

  2.  ภาษีมูลคาเพิ่ม  1  ใน  9 จํานวน
    

10,000,000 บาท  
คําชี้แจง  ต้ังไวเพ่ิมขึ้นจากประมาณการรายรับ  ป  2551  เปนเงิน 3,000,000  บาท    

  3.  ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน
          

60,000  บาท  
คําชี้แจง  ต้ังไวเทาเดิมตามประมาณการรายรับ  ป  2551       

  4.  ภาษีสุราและเครื่องดื่ม จํานวน
     

4,600,000  บาท  
คําชี้แจง  ต้ังไวเพ่ิมขึ้นจากประมาณการรายรับ  ป  2551  เปนเงิน 1,600,000  บาท    

  5.  ภาษีสรรพสามิต จํานวน
    

10,500,000 บาท  
คําชี้แจง  ต้ังไวลดลงจากประมาณการรายรับ  ป  2551  เปนเงิน  1,500,000  บาท    



  6.  คาภาคหลวงแร จํานวน
          

30,000  บาท  
คําชี้แจง  ต้ังไวเพ่ิมขึ้นจากประมาณการรายรับ  ป  2551  เปนเงิน 29,500  บาท     

  7.  คาภาคหลวงปโตรเลียม จํานวน
        

190,000  บาท  
คําชี้แจง  ต้ังไวเพ่ิมขึ้นจากประมาณการรายรับ  ป  2551  เปนเงิน 90,000  บาท     

  8.  คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน จํานวน
    

10,000,000 บาท  
คําชี้แจง  ต้ังไวเทาเดิมตามประมาณการรายรับ  ป  2551       
รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น     

หมวดเงินอุดหนุน รวม 
  

123,255,000 บาท
แยก
เปน 

  1.  เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน
    

60,000,000 บาท  
คําชี้แจง  ต้ังไวเพ่ิมขึ้นจากประมาณการรายรับ  ป  2551  เปนเงิน 10,000,000  บาท    
     
     
     
     

เงินอุดหนุนท่ัวไปกรณีตาง ๆ  รวม 
    

63,255,000 บาท
แยก
เปน 

  1.  เงินอุดหนุนดานสาธารณสุข ฯ จํานวน
        

560,000  บาท
แยก
เปน 

      1.1  คาตอบแทน ฯ แพทย พยาบาล ฯ จํานวน
          

60,000  บาท  
คําชี้แจง ต้ังตามหนังสือส่ังการ ท่ี มท 0808.2/ว1957 ลว 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป 2551   

      1.2  คาใชจายอบรมผูประกอบการงานสุขาภิบาล จํานวน
          

40,000  บาท  
คําชี้แจง ต้ังตามหนังสือส่ังการ ท่ี มท 0808.2/ว1957 ลว 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป 2551   

      1.3  คาใชจายอบรมกลุมเส่ียง จํานวน
          

50,000  บาท  
คําชี้แจง ต้ังตามหนังสือส่ังการ ท่ี มท 0808.2/ว1957 ลว 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป 2551   

      1.4  คาใชจายอบรมกลุมดานสงเสริมสุขภาพ จาํนวน
          

50,000  บาท  



คําชี้แจง ต้ังตามหนังสือส่ังการ ท่ี มท 0808.2/ว1957 ลว 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป 2551   

      1.5  โครงการพัฒนางานดานสาธารณสุขมูลฐานในเขต ฯ จํานวน
        

360,000  บาท  
คําชี้แจง ต้ังตามหนังสือส่ังการ ท่ี มท 0808.2/ว1957 ลว 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป 2551   

  2.  เงินอุดหนุนดานสวัสดิการสังคม จํานวน
     

3,300,000  บาท
แยก
เปน 

      2.1  โครงการสวัสดิการเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวย H.I.V จํานวน
     

3,300,000  บาท  
คําชี้แจง ต้ังตามหนังสือส่ังการ ท่ี มท 0808.2/ว1957 ลว 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป 2551   

  3.  เงินอุดหนุนดานการศึกษา จํานวน
    

59,395,000 บาท
แยก
เปน 

      3.1  อาหารเสริม  (นม) จํานวน
     

5,597,856  บาท  
คําชี้แจง ต้ังตามหนังสือส่ังการ ท่ี มท 0808.2/ว1957 ลว 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป 2551   

      3.2  อาหารกลางวัน จํานวน
     

6,497,600  บาท  
คําชี้แจง ต้ังตามหนังสือส่ังการ ท่ี มท 0808.2/ว1957 ลว 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป 2551   

      3.3  คาจางพนักงานสนามกีฬา จํานวน
        

463,440  บาท  
คําชี้แจง ต้ังตามหนังสือส่ังการ ท่ี มท 0808.2/ว1957 ลว 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป 2551   

      3.4  คาปรับปรุงกีฬาและสาธารณูปโภค จํานวน
     

1,680,000  บาท  
คําชี้แจง ต้ังตามหนังสือส่ังการ ท่ี มท 0808.2/ว1957 ลว 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป 2551   

      3.5  คาใชจายในการอบรมสัมนาผูรับผิดชอบสนามกีฬา จํานวน
          

17,000  บาท  
คําชี้แจง ต้ังตามหนังสือส่ังการ ท่ี มท 0808.2/ว1957 ลว 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป 2551   

      3.6  คาวัสดุรายหัวอนุบาล จํานวน
        

603,500  บาท  
คําชี้แจง ต้ังตามหนังสือส่ังการ ท่ี มท 0808.2/ว1957 ลว 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป 2551   

      3.7  คาเวชภัณฑอนุบาล จาํนวน
            

1,775  บาท  
คําชี้แจง ต้ังตามหนังสือส่ังการ ท่ี มท 0808.2/ว1957 ลว 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป 2551   

      3.8  คาเชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูง จํานวน
          

96,000  บาท  
คําชี้แจง ต้ังตามหนังสือส่ังการ ที่ มท 0808.2/ว1957 ลว 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป 2551   



      3.9  คาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน
        

120,000  บาท  
คําชี้แจง ต้ังตามหนังสือส่ังการ ท่ี มท 0808.2/ว1957 ลว 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป 2551   

      3.10  คาเครื่องแบบนักเรียน ป.1 - ป.6 จํานวน
        

168,912  บาท  
คําชี้แจง ต้ังตามหนังสือส่ังการ ท่ี มท 0808.2/ว1957 ลว 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป 2551   

      3.11  คาเครื่องแบบนักเรียน  ม.1-ม.3 จํานวน
          

44,010  บาท  
คําชี้แจง ต้ังตามหนังสือส่ังการ ที่ มท 0808.2/ว1957 ลว 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป 2551   

      3.12  คาเครื่องนุงหมของนักเรียน  ป.1 - ป.6 จํานวน
            

8,460  บาท  
คําชี้แจง ต้ังตามหนังสือส่ังการ ท่ี มท 0808.2/ว1957 ลว 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป 2551   

      3.13  คาใชจายพื้นฐาน  (รายหัว)  ป.1 - ป.6 จํานวน
     

2,971,600  บาท  
คําชี้แจง ต้ังตามหนังสือส่ังการ ท่ี มท 0808.2/ว1957 ลว 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป 2551   

      3.14  คาใชจายพื้นฐาน  (มัธยม)  ม.1-ม.3 จํานวน
     

1,141,000  บาท  
คําชี้แจง ต้ังตามหนังสือส่ังการ ท่ี มท 0808.2/ว1957 ลว 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป 2551   

      3.15  คาใชจายในการพัฒนาบุคลากร จํานวน
        

200,000  บาท  
คําชี้แจง ต้ังตามหนังสือส่ังการ ท่ี มท 0808.2/ว1957 ลว 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป 2551   

      3.16  โครงการรณรงคปองกันยาเสพติด จํานวน
          

20,000  บาท  
คําชี้แจง ต้ังตามหนังสือส่ังการ ท่ี มท 0808.2/ว1957 ลว 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป 2551   

      3.17  คาใชจายอบรมเจาหนาที่และครูวิทยากรแกนนํายาเสพติด จํานวน
            

8,000  บาท  
คําชี้แจง ต้ังตามหนังสือส่ังการ ท่ี มท 0808.2/ว1957 ลว 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป 2551   

      3.18  คาใชจายดําเนินงานศูนยเยาวชนตนแบบ จํานวน
        

100,000  บาท  
คําชี้แจง ต้ังตามหนังสือส่ังการ ท่ี มท 0808.2/ว1957 ลว 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป 2551   

      3.19  โครงการเขาคายเยาวชน จํานวน
          

20,000  บาท  
คําชี้แจง ต้ังตามหนังสือส่ังการ ท่ี มท 0808.2/ว1957 ลว 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป 2551   

      3.20  คาใชจายอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูแกผูรับผิดชอบของศูนย ฯ จํานวน
            

8,000  บาท  



คําชี้แจง ต้ังตามหนังสือส่ังการ ท่ี มท 0808.2/ว1957 ลว 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป 2551   

      3.21  คาใชจายและคาครองชีพชั่วคราวครูอาสาสอนเด็กเรรอน จํานวน
        

113,280  บาท  
คําชี้แจง ต้ังตามหนังสือส่ังการ ที่ มท 0808.2/ว1957 ลว 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป 2551   

      3.22  คาวัสดุการศึกษา  (เด็กเรรอน) จํานวน
            

4,000  บาท  
คําชี้แจง ต้ังตามหนังสือส่ังการ ท่ี มท 0808.2/ว1957 ลว 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป 2551   

      3.23  คาอบรมสัมมนาผูบริหารและครูสอนอาสาสอนเด็กเรรอน  
          

20,000  บาท  
คําชี้แจง ต้ังตามหนังสือส่ังการ ท่ี มท 0808.2/ว1957 ลว 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป 2551   

      3.24  เงินเดือนครูปฐมวัย  
    

26,694,280 บาท  
คําชี้แจง ต้ังตามหนังสือส่ังการ ที่ มท 0808.2/ว1957 ลว 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป 2551   

      3.25  เงินเดือนครูศึกษาภาคบังคับ  
     

5,163,850  บาท  
คําชี้แจง ต้ังตามหนังสือส่ังการ ท่ี มท 0808.2/ว1957 ลว 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป 2551   

      3.26  คาครองชีพครูการศึกษาภาคบังคับ  
          

18,000  บาท  
คําชี้แจง ต้ังตามหนังสือส่ังการ ท่ี มท 0808.2/ว1957 ลว 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป 2551   

      3.27  เงินเดือน  (ภารโรง)  
        

252,960  บาท  
คําชี้แจง ต้ังตามหนังสือส่ังการ ท่ี มท 0808.2/ว1957 ลว 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป 2551   

      3.28  คาครองชีพ  (ภารโรง)  
          

18,000  บาท  
คําชี้แจง ต้ังตามหนังสือส่ังการ ท่ี มท 0808.2/ว1957 ลว 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป 2551   

      3.29  เงินวิทยฐานะและคาตอบแทนผูบริหาร  
     

6,157,200  บาท  
คําชี้แจง ต้ังตามหนังสือส่ังการ ท่ี มท 0808.2/ว1957 ลว 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป 2551   

      3.30  คาตอบแทนรายเดือนและคาครองชีพเจาหนาที่สนับสนุนการสอน  
        

398,400  บาท  
คําชี้แจง ต้ังตามหนังสือส่ังการ ท่ี มท 0808.2/ว1957 ลว 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป 2551   

      3.31  คาตอบแทนการตรวจประเมินผลงานสําหรับกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  
        

159,000    
คําชี้แจง ต้ังตามหนังสือส่ังการ ท่ี มท 0808.2/ว1957 ลว 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป 2551   
                  



  3.32  คาบริหารจัดการตรวจประเมินผลงาน 12,000  

คําชี้แจง ต้ังตามหนังสือส่ังการ ท่ี มท 0808.2/ว1957 ลว 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป 2551   

      3.33  คาตอบแทนพิเศษครูและภารโรงเงินเดือนเต็มข้ัน  
          

64,397    
คําชี้แจง ต้ังตามหนังสือส่ังการ ที่ มท 0808.2/ว1957 ลว 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป 2551   

      3.34 คาจางประจํา  (ภารโรง)  ปฐมวัย  
          

78,960    
คําชี้แจง ต้ังตามหนังสือส่ังการ ท่ี มท 0808.2/ว1957 ลว 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป 2551   

      3.35 คาครองชีพ  (ภารโรง)  ปฐมวัย  
          

54,000    
คําชี้แจง ต้ังตามหนังสือส่ังการ ท่ี มท 0808.2/ว1957 ลว 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป 2551   

      3.36 คาจางพนักงานประจาํ  (ภารโรง)  ปฐมวัย  
        

419,520    
คําชี้แจง ต้ังตามหนังสือส่ังการ ท่ี มท 0808.2/ว1957 ลว 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในป 2551   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 

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   ประเภทที่เทศบาลมีอาํนาจในการจัดเก็บเองและรายไดอ่ืนทุกประเภท 
12. งานบริหารดานสถิติการคลัง  รายงานการเงินและบัญช ี
13. บริหารงานดานพัสดุและทรัพยสิน 
14. งานบริหารดานแผนที่ภาษแีละทะเบียนทรพัยสิน 
 
 
 
 

หนวยงาน (สํานัก /กอง / ฝาย)  ท่ีรับผิดชอบ 

1.    สํานักปลดัเทศบาล    งบประมาณรวม  24,577,432 บาท 
2. กองวิชาการและแผนงาน   งบประมาณรวม    4,798,292 บาท 
3. สํานักการคลัง    งบประมาณรวม    8,469,320 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552 
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 

ดานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

  เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คา     คาครุภัณฑ   หนวยงานเจาของ   

งาน และคาจาง ชั่วคราว ใชสอย และ 
สาธารณูปโภค 

เงินอุดหนุน 
รายจาย
อื่น ที่ดิน และ รวม 

งบประมาณ รหัส
บัญชี 

  ประจํา   วัสดุ       สิ่งกอสราง       

1. งานบริหารทั่วไป 
     

8,809,092  
    

1,835,520  
   

13,213,320          350,000  
         

50,000  
        
-    

         
319,500  

   
24,577,432  

สํานัก
ปลัดเทศบาล 00111 

                      

2. งานบริหารทั่วไป 
     

1,111,752  
      

621,360  
     

1,614,000          120,000                  -   
        
-    

         
113,900  

     
3,581,012  กองวิชาการ ฯ 00111 

                      
4.  งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ 

     
1,067,280                 -   

        
100,000                  -                    -   

        
50,000                    -   

     
1,217,280  กองวิชาการ ฯ 00112 

                      

3. งานบริหารงานคลัง 
     

4,430,160  
      

572,160  
     
3,428,000                  -                    -   

        
1,000  

           
38,000  

     
8,469,320  สํานักการคลัง 00113 

รวม 
   

15,418,284  
    

3,029,040  
   

18,355,320  
        

470,000        50,000  
       

51,000  
         

471,400  
   

37,845,044    



รายละเอียดงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 
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            11,116,050 บาท 
2. กองวิชาการและแผนงาน   งบประมาณรวม     645,280 บาท 



รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552 
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 

ดานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

  เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน 
คา 

    
คา

ครุภัณฑ   
หนวยงานเจาของ 

  

งาน และคาจาง ชั่วคราว ใชสอย และ 
สาธารณูปโภค 

เงิน
อุดหนุน 

รายจาย
อื่น ที่ดิน และ รวม 

งบประมาณ 
รหัส
บัญชี 

  ประจํา   วัสดุ       สิ่งกอสราง       
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การ 

     
3,344,880  

    
2,543,760  

     
2,762,090  

         60,000          
-    

         
-    

         
654,000  

     
9,364,730  สํานักปลัดเทศบาล 00121 

รักษาความสงบภายใน               
                
-        

2. งานเทศกิจ 593,280 
               -  

52,000 
                -            

-    
         
-    

          
-    

        
645,280  กองวิชาการ ฯ 00122 

3. งานปองกันภัยฝาย
พลเรือน 

        
274,800  

      
552,720  913,800 

                -            
-    

         
-    

          
10,000  

     
1,751,320  สํานักปลัดเทศบาล 00123 

    และระงับอัคคีภัย                    

รวม 
     

4,212,960  
    

3,096,480  
     

3,727,890  
         

60,000  
      
-    

       
-    

        
664,000  

   
11,761,330      



รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 

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  68,938,061 บาท 

 
 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552 
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 
ดานบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานการศึกษา 

  เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน 
คา 

    
คา

ครุภัณฑ   
หนวยงาน
เจาของ   

งาน และคาจาง ชั่วคราว ใชสอย และ 
สาธารณูปโภค 

เงิน
อุดหนุน 

รายจาย
อื่น ที่ดิน และ รวม 

งบประมาณ 
รหัส
บัญชี 

  ประจํา   วัสดุ       สิ่งกอสราง       
1. งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ 

     
3,709,361  

    1,459,200       
2,630,737  

                -              
-    

         
-    

          
-    

     
7,799,298  สํานักการศึกษา 00211 

    การศึกษา                     
2. งานระดับกอนวัย
เรียนและ 

   
32,554,360                 -    

   
13,906,983          166,500  

     
4,194,800  

         
-    

          
-    

   
50,822,643  สํานักการศึกษา 00212 

ประถมศึกษา                    
3. งานระดับ
มัธยมศึกษา 

     
6,223,450                 -    

     
2,417,610           55,500  

          
-    

         
-    

                  
-    

     
8,696,560  สํานักการศึกษา 00213 

4. งานศึกษาไมกําหนด
ระดับ 

        
997,560                 -    

        
622,000                  -    

          
-    

         
-    

                  
-    

     
1,619,560  สํานักการศึกษา 00214 

รวม 
   

43,484,731  
    

1,459,200  
   

19,577,330  
        

222,000  
     

4,194,800  
        
-    

        
-    

   
68,938,061      



รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 

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  11,644,052 บาท 



รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552 
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 
ดานบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานสาธารณสุข 
  เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คา     คาครุภัณฑ   หนวยงานเจาของ   

งาน และคาจาง 
ชั่วครา
ว ใชสอย และ 

สาธารณูปโภค เงิน
อุดหนุน 

รายจาย
อื่น ที่ดิน และ รวม 

งบประมาณ รหัส
บัญชี 

  ประจํา   วัสดุ       สิ่งกอสราง       

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
     

2,419,560  
        
-    

        
237,500  

        571,200           
-    

         
-    

         
123,900  

     
3,352,160  สํานักการสาธารณสุข ฯ 00221 

สาธารณสุข                     

2. งานบริการสาธารณสุข
และงาน 

        
620,760  

    
1,218,

720  

     
1,277,000  

                -    
        

360,000  
         
-             

298,000  
     
3,774,480  สํานักการสาธารณสุข ฯ 00223 

สาธารณสุขอื่น                     
3. งานศูนยบริการ
สาธารณสุข 

        
818,412  

              
-    

        
149,000                  -    

         
-    

         
-    

      
3,550,000  

     
4,517,412  สํานักการสาธารณสุข ฯ 00224 

รวม 

     
3,858,732  

    
1,218,
720  

     
1,663,500  

        
571,200  

        
360,000  

        
-    

      
3,971,900  

   
11,644,05

2      



รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 

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  8,062,000  บาท 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552 
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 
ดานบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสังคมสงเคราะห 

  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. งานสวัสดิการสังคมและ
สังคม 

         
-    

        
-         7,742,000                  -    

        
320,000  

         
-    

                  
-    

     
8,062,000  สวัสดิการสังคม 00232 

สงเคราะห                     
                      
                      

รวม 
        
-    

       
-    

     
7,742,000  

                -  
       

320,000  
        
-    

        
-    

     
8,062,000      



รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 

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  39,262,846 บาท 
2.  สํานกัการสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม  งบประมาณรวม  24,519,550 บาท 



รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552 
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. งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะ 

     
1,752,960  

               -           
707,600       2,576,000  

          
-    

          
-    

           
5,550  

     
5,042,110  สํานักการชาง 00241 

และชุมชน                     

2. งานไฟฟาถนน 
     
4,210,416  

    
4,756,800  

   
10,116,000                  -    

     
2,050,000  

          
-    

     
10,795,900  

   
31,929,116  สํานักการชาง 00242 

3. งานสวนสาธารณะ 
        

200,520  
    

1,282,800  
        
788,300                  -    

          
-    

          
-    

           
20,000  

     
2,291,620  สํานักการชาง 00243 

4. งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่ง 

     
1,776,360  

    
9,393,840  

   
11,820,200                  -    

          
-    

          
-    

      
1,529,150  

   
24,519,550  

สํานักการ
สาธารณสุข ฯ 00244 

ปฏิกูล                     

รวม 
     

7,940,256  
  

15,433,440  
   

23,432,100  
     

2,576,000  
     

2,050,000  
        
-    

     
12,350,600  

   
63,782,396      



รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 

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. งานฝกอบรมและเผยแพรความรูในการพัฒนาชุมชน 
2. งานสังคมสงเคราะหและสวสัดิการชุมชน 
3. งานสํารวจขอมูลเพื่อการพัฒนาชมุชน 
4. งานจัดตั้งและเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน 
5. งานสรางความเขมแข็งใหแกองคกรชุมชน 
 
 
 

หนวยงาน  (สํานัก / กอง / ฝาย)    ท่ีรับผิดชอบ 

1.   กองสวัสดิการและสังคม    งบประมาณรวม  4,195,320 บาท 



รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552 
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 
ดานบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

  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. งานบริหารทั่วไป      
1,149,960  

      
473,760  

        
495,600                  -    

         
-    

         
-    

            
6,000  

     
2,125,320  

กองสวัสดิการ
สังคม 00251 

                      
2. งานสงเสริมและ
สนับสนุน 

          
-    

         
-    

     
2,070,000                  -    

         
-    

         
-                      -  

     
2,070,000  

กองสวัสดิการ
สังคม 00252 

ความเขมแข็งชุมชน                     
                      
                      

รวม 
     

1,149,960  
      

473,760  
     

2,565,600                  -  
        
-    

        
-    

          
6,000  

     
4,195,320      



รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 

เทศบาลเมืองกาฬสนิธุ 

รายจายตามแผนงาน 

ดานบริการชมุชนและสังคม 
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อบํารุงและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมในเขตเทศบาล 
2. สงเสริมและสนับสนุนงานประเพณีตาง ๆ 
3. สงเสริมใหประชาชนและเยาวชนในทองถิน่  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  6,560,000 บาท 
 
 
 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552 
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 
ดานบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

  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. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
           
-    

          
-    

        
217,000   -     

100,000   -     -      
317,000  

สํานัก
การศึกษา 00261 

ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ                 

    

2. งานกีฬาและนันทนาการ         
415,440  

      
892,560  

     
2,532,600          382,400  

        
680,000  

          
-    

          
-    

  
4,903,000  

สํานัก
การศึกษา 00262 

3.  งานศาสนาวัฒนธรรม
และ 

          
-    

         
-    

     
1,340,000                  -    

         
-    

          
-    

          
-    

     
1,340,000  

สํานัก
การศึกษา 00263 

นันทนาการ                     

รวม 
        

415,440  
      

892,560  
     

4,089,600  
        

382,400  
       

780,000  
         
-    

         
-    

     
6,560,000      



รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 

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  411,160  บาท 



รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552 
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 

ดานการเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  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. งานกอสรางโครงสราง
พื้นฐาน 

        
359,760  

         
-    

         
51,400                  -    

          
-    

         
-                      -  

  
411,160  

สํานักการ
ชาง 00312 

                      
                      

รวม 
        

359,760  
        
-    

         
51,400                  -  

        
-    

        
-    

          
-    

        
411,160      



รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 

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  15,615,957 บาท 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552 
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 

ดานการดําเนินงานอื่น 
แผนงานงบกลาง 

  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. งบกลาง                        -                        -   
            
-    

              
-    

            
-    

           
-    

              
-    

  
15,615,957  

สํานัก
ปลัดเทศบาล 00411 

                      
                      
                      
                      

รวม                 -                  -   
         
-                    -  

          
-    

         
-    

           
-    

   
15,615,957      



 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
หนวยงาน 

สํานักปลัดเทศบาล 
 

           
 
 
 
 

 



รายละเอียดงบประมาณรายจายทัว่ไป  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2552 
เทศบาลเมืองกาฬสนิธุ 

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 
หนวยงาน  สํานักปลัดเทศบาล 

 
ต้ังงบประมาณรายจายทั้งส้ิน  51,309,439 บาท    แยกเปน 
1. งบกลาง  ตั้งไว    15,615,957  บาท   แยกเปน 
 1.1  คาชําระหนี้เงินกู  ต้ังไว   7,047,804   บาท  ตั้งจายจากเงนิรายได  1,128,000  บาท
จากเงนิอุดหนนุทัว่ไป  5,919,804  บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง) แยกเปน 
                    1.1.1  ชําระหนี้เงินกู   ก.ส.ท.  เพื่อกอสรางอาคารบานพักพนักงานเทศบาล  ตามสัญญา
เลขที่   1682/56/2544  ลงวันที่  31  พฤษภาคม   2544  เปนการจายงวดที่   7 ในปงบประมาณ 2552  
โดยดอกเบี้ย 0%  ผอนชําระในอัตราปละ  299,400  บาท  เปนเวลา 10 ป   ต้ังไว  299,400  บาท  ต้ังจาย
จากเงินอุดหนนุทัว่ไป 
                 1.1.2   ชําระหนี้เงินกู  ก.ส.ท.   เพื่อกอสรางอาคารปองกันและบรรเทาสาธารณภยั และ
บานพัก  ตามสัญญาเลขที่  1841/35/2546  ลงวันที่  13  มีนาคม  2546   เปนการจายงวดที่  6  แยกเปน
ตนเงินที่ตองเสียดอกเบี้ย  518,744.78   บาท   ตนเงินที่ไมตองเสียดอกเบี้ย  399,821.45   บาท       
ดอกเบี้ย  82,622.59   บาท  รวมทั้งสิ้น  1,001,188.82   บาท   ต้ังไว  1,001,189   บาท  ต้ังจายจากเงิน
อุดหนนุทัว่ไป 
  1.1.3  ชําระหนี้เงินกู กสท.เพ่ือชําระหนี้เงินกูกองทนุพัฒนาเมืองในภูมิภาค  ตามสัญญา
เลขที่  2270/201/2549  ลงวันที่  27  กันยายน  2549  เปนการจายงวดที่  2  ในปงบประมาณ  2552  แยก
เปนเงินตนที่ตองเสียดอกเบี้ย  1,205,652.51  บาท  เงินตนที่ไมตองเสียดอกเบี้ย  358,111.23  บาท      
ดอกเบี้ย  367,450.54  บาท  รวมเปนเงิน   1,931,214.28  บาท  ต้ังไว  1,931,215  บาท   ต้ังจายจากเงิน
อุดหนนุทัว่ไป 
  1.1.4  ชําระหนี้เงินกูธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  เพ่ือซ้ือท่ีดินขยายถนนเขา
สวนสาธารณะ  ตามสัญญาเลขที่   053640648/001  ลงวันที่  1 กมุภาพันธ  2548  เปนการจายปท่ี  4
ประจําปงบประมาณ  2552  เปนการจายตนเงินและดอกเบี้ยงวดละ  110,000  บาท  รวม  12  งวด  เปน
เงิน  1,320,000   บาท  ต้ังไว  1,320,000  บาท  ต้ังจายจากเงินรายได  660,000  บาท  จากเงินอุดหนนุ
ทั่วไป  660,000  บาท 
  1.1.5  ชําระหนี้เงินกูธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  เพ่ือซื้อรถขุดตีนตะขาบ ชนิด    
แขนยาว  เปนการจายปที่  4  ประจําปงบประมาณ  2552  เปนการจายตนเงินและดอกเบี้ยงวดละ  55,000  



บาท  รวม  12  งวด  เปนเงิน  660,000  บาท   ต้ังไว   660,000  บาท   ต้ังจายจากเงินรายได  330,000  
บาท  จากเงินอุดหนนุทัว่ไป  330,000  บาท 
  1.1.6  ชําระหนี้เงินกู  ธนาคารออมสินสาขากาฬสินธุ  เพื่อกอสรางอาคารตลาดโตรุง  ตาม
สัญญาเงินกูลงวันที่  15  กุมภาพันธ  2550  เปนการจายเงินตนงวดที่  1  ในวันที ่  15 กุมภาพันธ  2552  
เปนจํานวนเงิน  1,560,000  บาท  และจายดอกเบี้ยรายเดือนๆ ละ 23,000  บาท  จํานวน  12  เดือน  เปน
เงิน  276,000  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  1,836,000  บาท  ต้ังไว   1,836,000  บาท   ต้ังจายจากเงินรายได  
138,000  บาท  จากเงินอุดหนนุทัว่ไป  1,698,000  บาท 
 1.2  รายจายตามขอผูกพนั  ตั้งไว  6,911,117  บาท  ตั้งจายจากเงนิรายได  4,631,370  
บาท  จากเงนิอุดหนนุทัว่ไป  2,279,747  บาท   (ปรากฏใน   แผนงานงบกลาง) แยกเปน 
  1.2.1  คาบํารุงสันนิบาตเทศบาล  ต้ังไว    170,965   บาท  เพ่ือจายเปนคาบํารุงสันนิบาต   
เทศบาลแหงประเทศไทยเปนรายได ในอัตรารอยละเศษหนึ่งสวนหกของรายรับจริงในปท่ีลวงมาแลว    (ไม 
รวมเงินกู  เงินจายขาด เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท )     แตทั้งนี้ไมเกินเจ็ดแสนหาหม่ืนบาท  (ใน
ปงบประมาณ  2550    เปนเงิน   102,578,999.18   บาท)  ต้ังจายจากเงินรายได 
                         1.2.2   คาใชจายในการจัดการจราจรตํารวจ  ต้ังไว   400,000   บาท โดยตั้งจายจาก
รายไดประเภทคาปรับผูทาํผิดกฎจราจร  จํานวน  200,000   บาท  และเทศบาลสมทบ  200,000  บาท    
เพื่อจายเปนคาซอมสัญญาณจราจรตามจุดตาง  ๆ ซ่ึงเทศบาลรับผิดชอบและจายเปนคาซื้อสีทาถนน / ปาย
จราจร / แผงกั้นจราจร พรอมทั้งอุปกรณตาง ๆ จางเหมาทาสีบนพ้ืนถนนสายตาง ๆ ภายในเขตเทศบาล  
และ ในการทาํสัญญาณจราจร   ตามที่ตํารวจจราจรขอมา   และตามที่เทศบาลดาํเนินการ  ต้ังจายจากเงิน
รายได 

1.2.3  เงินสมทบกองทนุบําเหน็จบาํนาญขาราชการสวนทองถิ่น ต้ังไว  2,111,206    บาท  
เพื่อจายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น   โดยคํานวณจายอัตรารอยละ 2 ของรายได
ในงบประมาณรายจายประจําป ไมรวมรายไดจากพันธบัตร   เงินกู   เงินที่มีผูอุทิศใหและเงินอุดหนุน (ทั่วไป 
และเฉพาะกิจ)  (105,560,320 บาท)    ต้ังจายจากเงินรายได  1,055,603  บาท  จากเงินอุดหนนุทัว่ไป  
1,055,603  บาท                                                                                                                                                           
            1.2.4  เงินเพิ่มชวยเหลือคาครองชีพขาราชการบํานาญพนักงานเทศบาลสามัญ  ต้ังไว  
233,052   บาท   เพื่อจายเปนเงินเพิ่มชวยเหลือคาครองชีพขาราชการบํานาญพนักงานเทศบาลสามัญ              
โดยคํานวณตั้งจายตามที่ไดจายจริง  เปนเงิน  เดือนละ  19,421 บาท  ตลอดปเปนเงิน  233,052  บาท  ต้ัง
จายจากเงินรายได 
  1.2.5     เงินสมทบกองทนุประกันสังคมตั้งไว    2,448,288  บาท  เพื่อจายเปนเงินสมทบ
กองทุนประกนัสังคม  ในอัตรารอยละ  10%  ของเงินคาจางชั่วคราว เปนเงิน 2,448,288  บาท (ประมาณ



การพนักงานจาง ในปงบประมาณ   2552   จํานวน   323  อัตรา    เปนเงิน  24,482,880  บาท)   ต้ังจาย
จากเงินรายได  1,224,144  บาท  จากเงินอุดหนนุทัว่ไป  1,224,144  บาท 
  1.2.6  เงินสมทบโครงการกองทุนหลกัประกันสขุภาพ ต้ังไว  1,427,606  บาท  เพ่ือจาย
เปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสขุภาพ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ตามหลกัเกณฑที่สํานักงานหลักประกัน      
สุขภาพแหงชาติกําหนด สําหรับเทศบาลตองสมทบไมนอยกวารอยละ  50  ของคาบริการสาธารณสุขที่
ไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ประจําปงบประมาณ  2551  เปนเงิน  707,606  บาท  และ
ปงบประมาณ  2552  เปนเงิน  720,000  บาท   ต้ังจายจากเงินรายได 
  1.2.7    ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท  ต้ังไว  120,000  บาท  เพ่ือนํามา
เปนคาใชจายเพ่ือการศึกษาหรือพัฒนาความรูของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
และลูกจางในการศึกษาภาคพิเศษระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในทางรัฐประศาสนศาสตรกบั
สถาบันการศกึษาที่มขีอตกลงกบักรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํานวน 2 ทุน ๆ ละ  60,000  บาท  ตาม
หนังสือที่ มท 0808.2/ว 3137  ลงวันที่  17  กันยายน  2547  ต้ังจายจากเงินรายได 
 
 1.3  เงนิสํารองจาย   ตั้งไว   1,657,036  บาท  เพื่อจัดสรรใหหนวยงานตาง ๆ ของเทศบาล
เบิกจายในกรณีไมไดต้ังงบประมาณไวหรอืตั้งงบประมาณไวไมเพียงพอหรือจําเปนตองจายตามทีค่ณะ
ผูบริหารเห็นสมควรและกรณีฉุกเฉินเรงดวนเกิดอุทกภยั เกิดอัคคีภัย ฯลฯ 
 
2. รายจายประจํา   ตัง้ไว   34,709,982 บาท   แยกเปน 
 2.1 หมวดเงนิเดือนและคาจางประจํา  ตั้งไว   12,428,772 บาท  แยกเปน 
  2.1.1  เงินเดือน  ประเภทเงินเดือนคณะผูบริหาร  ต้ังไว   1,191,600  บาท  เพ่ือจายเปน
เงินเดือนนายกเทศมนตรี  1  คน  ในอัตราเดือนละ  37,500  บาท เปนเงิน  450,000  บาท และจายเปนเงิน 
เดือนรองนายกเทศมนตรี  3  คน  ในอัตราเดือนละ  20,600  บาท  เปนเงิน  741,600  บาท  ต้ังจาย 
จากเงินรายได  595,800  บาท  จากเงินอุดหนนุทัว่ไป  595,800  บาท  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป) 
  2.1.2  เงินเดือน  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ต้ังไว  7,725,852  บาท  เพ่ือจายเปน
เงินเดือนประจําปและคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลในสาํนักปลัด  จํานวน  20  อัตรา  เปนเงิน  
4,994,652 บาท พนักงานเทศบาลในงานปองกัน ฯ จํานวน  14  อัตรา  เปนเงิน  2,456,400  บาท  และ
พนักงานเทศบาลในงานเทศกิจ  จํานวน  2  อัตรา  เปนเงิน  274,800  บาท    ต้ังจายจากเงินรายได  
3,862,926  บาท  จากเงินอุดหนนุทัว่ไป  3,862,926  บาท   (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  4,994,652  
บาท  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  2,731,200  บาท) 



                         2.1.3  เงินเดือน ประเภทคาตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษาของผูบริหารองคกรปกครอง
ทองถิ่น    ต้ังไว    382,680  บาท    ต้ังจายจากเงินรายได  191,340  บาท  จากเงินอุดหนนุทัว่ไป  191,340  
บาท   (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป)   จําแนกรายละเอียดดังนี้ 

-  คาตอบแทนที่ปรึกษาของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น  จํานวน  2   
อัตรา  ในอัตราเดือนละ  9,380  บาท  เปนเงิน  225,120 บาท 

- คาตอบแทนเลขานุการของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน  1   
อัตรา   ในอัตราเดือนละ  13,130  บาท  เปนเงิน  157,560  บาท 
  2.1.4  เงินเดือน  ประเภทเงินประจําตําแหนงของคณะผูบริหารตั้งไว  665,400 บาท  เพื่อ
จายเปนเงินประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี  ในอัตราเดือนละ  9,000  บาท  เปนเงิน  108,000  บาท     
รองนายกเทศมนตรี  3  อัตรา  ในอัตราเดือนละ  6,750  บาท  เปนเงิน  243,000  บาท  และเงินประจํา
ตําแหนงปลัดเทศบาล ระดับ 9   จํานวน  1  อัตรา  ในอัตราเดือนละ  10,000  บาท  เปนเงิน  60,000  บาท 
เงินประจําตําแหนงรองปลัดเทศบาล ระดับ 9 จํานวน  1  อัตรา  ในอัตราเดือนละ  10,000  บาท  เปนเงิน  
120,000  บาท   เงินประจําตําแหนงรองปลัดเทศบาลระดับ 8  จํานวน  1  อัตรา  ในอัตราเดือนละ  5,600  
บาท    เปนเงิน  67,200  บาท  และตําแหนงหวัหนาสาํนักปลัด ระดบั 8  จํานวน  1  อัตรา  ในอัตราเดือน
ละ  5,600  บาท เปนเงิน  67,200  บาท  ต้ังจายจากเงินรายได  332,700  บาท  จากเงินอุดหนนุทัว่ไป  
332,700  บาท  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป) 

2.1.5  เงินเดือนประเภทคาตอบแทนผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิน่ ต้ังไว   665,400 
บาท    เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูบริหารตําแหนงนายกเทศมนตรี  ในอัตราเดือนละ  9,000  บาท เปนเงิน  
108,000  บาท   รองนายกเทศมนตรี  3  อัตรา  ในอัตราเดือนละ  6,750  บาท  เปนเงิน  243,000  บาท   
และจายเปนคาตอบแทนผูบริหารตําแหนง  ปลัดเทศบาล  ระดับ 9  จํานวน  1  อัตรา  ในอัตราเดือนละ  
10,000  บาท  เปนเงิน  60,000  บาท  เงินคาตอบแทนผูบริหารตําแหนงรองปลัดเทศบาล ระดับ 9  จํานวน 
1 อัตรา ในอัตราเดือนละ  10,000  บาท  เปนเงิน  120,000  บาท  และเงินคาตอบแทนผูบริหารตําแหนง
รองปลัดเทศบาลระดับ 8  จํานวน  1  อัตรา  ในอัตราเดือนละ  5,600  บาท  เปนเงิน  67,200 บาท 
และเงินคาตอบแทนผูบริหารตําแหนงหวัหนาสาํนกัปลัด ระดับ  8  จํานวน  1  อัตรา ในอัตราเดือนละ  
5,600  บาท  เปนเงิน  67,200  บาท  ต้ังจายจากเงินรายได  332,700  บาท  จากเงินอุดหนนุทัว่ไป  
332,700  บาท  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป) 
  2.1.6  คาจางประจํา  ประเภทคาจางลูกจางประจํา  ต้ังไว  1,797,840  บาท  เพ่ือจายเปน
เงินคาจางประจําและคาครองชีพชั่วคราว  ของลูกจางประจําที่ปฏิบัติงานในสาํนกัปลัดเทศบาล  จํานวน  7  
อัตรา  เปนเงิน  909,360  บาท   ลูกจางประจําที่ปฏบิัติในงานปองกัน ฯ  จํานวน  7  อัตรา  เปนเงิน  
888,480  บาท  ต้ังจายจากเงินรายได  898,920  บาท  จากเงินอุดหนนุทัว่ไป  898,920  บาท  (ปรากฏใน



แผนงานบริหารทั่วไป  909,360  บาท  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  888,480  บาท) 
   
 2.2      หมวดคาจางช่ัวคราว  ตั้งไว   4,932,000   บาท      

2.2.1.  คาจางชั่วคราว  ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มใหแกพนักงานจาง  ต้ังไว  
4,932,000  บาท   เพ่ือจายเปนเงินเดือนและคาครอลชพีชั่วคราวใหแกพนักงานจางในสํานักปลัด   ต้ังจาย
จากเงินรายได  2,466,000  บาท  จากเงินอุดหนนุทัว่ไป  2,466,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานบริหาร 
ทั่วไป  1,835,520  บาท  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  3,096,480  บาท)  รายละเอียด  
ดังนี้ 
   -  พนักงานจางทั่วไป  50  อัตรา ๆ เดือนละ  6,580  บาท  เปนเงิน  3,948,000  
บาท  (สํานักปลัด ฯ 22  อัตรา  งานปองกัน ฯ  21  อัตรา  และงานเทศกจิ  7  อัตรา) 
   -  พนักงานจางตามภารกิจ  10  อัตรา ๆ เดือนละ  8,200  บาท  เปนเงิน  
984,000  บาท  (สํานักปลดั ฯ  1  อัตรา  งานปองกัน ฯ  9  อัตรา) 
 
          2.3 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  ตั้งไว  16,889,210  บาท    แยกเปน 
  2.3.1  คาตอบแทน  ตั้งไว  9,604,410  บาท   แยกเปน 
  2.3.1.1  คาตอบแทน  ประเภทคาปวยการ  / คาตอบแทนประธานสภาเทศบาล            
รองประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล ต้ังไว  2,970,720  บาท  ต้ังจายจากเงินรายได  
(ปรากฏในแผนงานบรหิารทัว่ไป) จําแนกรายละเอียดเปน 

-  คาตอบแทนประธานสภาเทศบาล  จํานวน  1  อัตรา  ในอัตราเดือนละ  20,600   
บาท  เปนเงิน  247,200  บาท   

-  คาตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ  
16,880  บาท   เปนเงิน  202,560  บาท 

-  คาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล  จํานวน  16  อัตรา  ในอัตราเดือนละ     
13,130  บาท   เปนเงิน   2,520,960   บาท   
  2.3.1.2  คาตอบแทน  ประเภทคาเบี้ยประชุม  ต้ังไว  10,000    บาท  เพ่ือจายเปนคาเบี้ย
ประชุมใหแกกรรมการที่สภาเทศบาลแตงตั้งขึ้น  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบรหิารทัว่ไป) 
  2.3.1.3  คาตอบแทน ประเภทคาตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือก สอบคัดเลือก สอบ  
แขงขันและ คณะกรรมการประเมินผลงาน  ต้ังไว   10,000  บาท  เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการ 
ประเมินผลและคณะกรรมการสอบคัดเลือก และคัดเลือกพนักงานเทศบาล สําหรับผูปฏิบัติงานที่มี    
ประสบการณ ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป) 

 



2.3.1.4  คาตอบแทน  ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 ต้ังไว   70,000   บาท  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาอาหารทําการนอกเวลา
แกพนกังาน เทศบาลและลกูจางสํานักปลัด   งานปองกัน ฯ  และงานเทศกิจ   ในกรณีที่มีงานเรงดวนตอง
ทํานอกเวลาราชการ  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป  60,000  บาท  ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  10,000  บาท) 
  2.3.1.5  คาตอบแทน  ประเภทคาเชาบาน  ต้ังไว  189,600    บาท  เพื่อจายเปน           
คาเชาบานใหแกพนกังานเทศบาลในสํานกัปลัดเทศบาล  ซึ่งมีสิทธไิดรับเงินคาเชาบานตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย     ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป) 
  2.3.1.6  คาตอบแทน  ประเภท  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ต้ังไว   120,600   บาท  เพื่อ
จายเปนคาเลาเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล และลกูจางประจําสํานกัปลัดเทศบาล   งานปองกัน ฯ  และ
งานเทศกิจ   ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  50,000  บาท  ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน  70,600  บาท) 
  2.3.1.7 คาตอบแทน ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล  ต้ังไว 220,000  บาท  เพื่อ
จายเปนคารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจําในสาํนกัปลัดเทศบาล   งานปองกัน ฯ  งาน 
เทศกิจ  และคณะผูบริหาร  ผูมีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป  100,000  บาท  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  120,000  บาท) 
                         2.3.1.8  คาตอบแทน  ประเภทเงินชวยเหลือบุตร  ต้ังไว   3,050  บาท  เพ่ือจายเปน       
คาชวยเหลือบตุรของพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจําในสํานักปลัดเทศบาล และคณะผูบริหาร  ผูมีสิทธิ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบรหิารทั่วไป  3,000  บาท  
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  50  บาท) 
  2.3.1.9  คาตอบแทน   เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป)  ต้ัง
ไว  6,000,000  บาท  เพื่อจายเปนคาประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณพิีเศษ (เงินรางวัลประจําป ) สําหรับ 
พนักงานเทศบาลและลูกจางของเทศบาลตามหลกัเกณฑ และเงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลกําหนด  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบรหิารทัว่ไป) 
  2.3.1.10  คาตอบแทน  ประเภทเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ  ต้ังไว  10,440  บาท  เพื่อ
จายเปนคาชวยเหลือพนักงานเทศบาลของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิน่  ซ่ึงเคยไดรับเงินเดือนเพ่ิม
พิเศษสําหรับการสูรบ  (พ.ส.ร.)  ตามสิทธขิณะรับราชการของจาเอกภราดร   เนตวงษ  เดือนละ  870  บาท   
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0312/ว 1442  ลงวันที่  27  ธันวาคม  2545  ต้ังจายจากเงินรายได  
(ปรากฏในแผนงานการรษัาความสงบภายใน) 
 
 



2.3.2   คาใชสอย  ต้ังไว  3,705,000  บาท   แยกเปน 
  2.3.2.1  คาใชสอย ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  ต้ังไว   755,000  บาท          
ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  710,000  บาท  ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน  45,000  บาท)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   - คารับวารสาร  ต้ังไว   10,000   บาท  เพ่ือจายเปนคารับวารสาร  คาหนังสือ       
กฎระเบียบตาง ๆ และนิตยสารอื่น ๆ เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติราชการ  และรวบรวมไวเพ่ือศึกษาคนควา  
(ปรากฏในแผนงานบรหิารทัว่ไป) 
   -  คาซักฟอก   ต้ังไว  30,000   บาท  เพื่อจายเปนคาซักฟอก  ผามาน  พรม         
ผาคลุมโตะ  คลุมชุดรับแขก  และอ่ืน ๆ  (ปรากฏในแผนงานบรหิารทัว่ไป) 
   -  คาธรรมเนียม  และคาลงทะเบียน   ต้ังไว    40,000   บาท  เพ่ือจายเปน
คาลงทะเบียนในการประชมุอ่ืน ๆ ที่เทศบาลตองเขารวมประชุมตามความจาํเปน  (ปรากฏในแผนงาน
บริหารทัว่ไป) 
   -  คาโฆษณาและเผยแพรขาว  ต้ังไว  10,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจาย
เกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาเผยแพรขาวกิจกรรมเกี่ยวกับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  (ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน) 
   -  คาจางเหมาบริการ   ต้ังไว   65,000      บาท  เพื่อจายเปนคาจางเหมาบรกิาร   
งานอยางใดอยางหนึ่ง หรือจางจัดทําสิ่งของตาง ๆ ในสํานักปลัดเทศบาล  งานปองกัน ฯ  และงานเทศกิจ  
 (ปรากฏในแผนงานบรหิารทัว่ไป  30,000  บาท  ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน  35,000  
บาท) 

-  คาจางเหมาเอกชนทําความสะอาด  ต้ังไว 360,000  บาท เพื่อจายเปนคา 
จางเหมาเอกชนในการทําความสะอาดอาคารสํานักงานเทศบาล หองประชุมพวงพะยอม  หอประชุม     
ธรรมาภิบาล และ ในบริเวณอาคารสํานกังาน  (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป) 
                          -  คาจางเหมาเอกชนรักษาความปลอดภยั  ต้ังไว    240,000   บาท  เพ่ือจายเปน
คาจางเหมาเอกชนดแูลรักษาความสงบเรียบรอยปลอดภัยในบริเวณอาคารสํานักงานเทศบาล  (ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป) 

2.3.2.2  คาใชสอยประเภท รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน  
ต้ังไว   440,000  บาท   ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป  280,000บาท  ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบ  160,000  บาท)  โดยมีรายละเอียดดังนี ้
   -  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ  ต้ังไว   340,000  บาท   เพื่อจายเปนคา
บํารุงรักษาหรอืซอมแซมครภุัณฑ  เชน  ครุภัณฑสํานักงาน  ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ครุภัณฑไฟฟา 



และวทิยุ   ในสํานักปลัดเทศบาล  งานปองกัน ฯ  และงานเทศกิจ  (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป  
180,000   บาท  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  160,000  บาท) 
   -  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง  ต้ังไว   100,000   บาท  เพื่อ
จายเปนคาบาํรุงรักษาอาคารสิ่งกอสราง ใหอยูในสภาพที่ดีขึน้  เชน  อาคารสํานักงานเทศบาล  หอประชุม
เทศบาลและบานพักพนักงานเทศบาล  เปนตน  (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป) 

2.3.2.3   คาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   ต้ังไว   2,110,000   
บาท  ต้ังจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  1,550,000  บาท  ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน  560,000)   แยกเปน 
   -  คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล    ต้ังไว   400,000   บาท  เพื่อ
จายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เชน คาอาหาร คาเครื่องด่ืม คาของขวญั คาพิมพ
เอกสาร ซึ่งตั้งจายไมเกินรอยละ 1 ของรายไดจริงของปงบประมาณทีล่วงมา มียอดงบประมาณ 
102,578,999.18   บาท  โดยไมรวมเงินอุดหนนุหรือเงินกู หรือเงินที่มผูีอุทิศให   (ปรากฏในแผนงานบรหิาร
ทั่วไป) 
                                    -  คารับรองในการประชุมสภาทองถิ่น  ต้ังไว    30,000   บาท  เพื่อจายเปนคา
เลี้ยง รับรองในการประชมุสภาทองถิ่น เทศบาลเมืองกาฬสินธุ   (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป) 
              -   คาจัดงานอืน่ ๆ  ต้ังไว  100,000   บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทํา      
กิจกรรมสาธารณะประโยชนในวนัสําคัญตาง ๆ คาใชจายในงานพระราชพิธีตาง ๆ  และคาใชจายอื่น ๆ ที ่
จําเปนและเกีย่วกับการจัดงานดังกลาว เปนตน   (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป) 
                                    -  โครงการฝกอบรมสัมมนาบุคลากรเทศบาลและลูกจาง  ต้ังไว  300,000  บาท  
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการอบรมสัมมนาพนักงานเทศบาลและลกูจาง  และคาใชจายอืน่ ๆ  ที่จําเปน 
ในโครงการ  เพื่อพัฒนาแนวคิดเทคนิคใหม ๆ   ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลรวมทั้งคณะผูบริหาร  
และสมาชิกสภาเทศบาล   (ปรากฏในแผนงานบรหิารทัว่ไป)   
   -  โครงการอบรมคุณธรรมนําการปฏิบัติงานพนักงาน ลูกจาง ประจําป  ต้ังไว  
20,000  บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการ และคาใชจายอืน่ ๆ ทีจํ่าเปนในโครงการ เพ่ือสรางจิตสํานึก
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน และลูกจาง  (ปรากฏในแผนงานบรหิารทัว่ไป) 

-  โครงการอบรมมัคคุเทศก     เพื่อการเรียนรูแหลงทองเที่ยวในเขตเทศบาล 
จังหวัดกาฬสนิธุ  จะเปนแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรโบราณคดี และแหลง
ทองเที่ยวทางวฒันธรรม  ต้ังไว   30,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ  ที่จําเปนในโครงการ เพ่ือ 
อบรมเยาวชนใหมีความรูเบื้องตนนํามาใชเปนแนวทางในการอนุรักษและมีความรักความหวงแหนใน
ทรัพยากรธรรมชาติดึกดําบรรพ  (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป) 



   - โครงการอบรมเจาบานทีดี่แรลลี่สามลอเคร่ืองในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ต้ัง
ไว 10,000   บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการอบรมเจาบานทีดี่แรลลี่สามลอเครื่องในเขต   เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ เพ่ืออบรมรถรับจางภายในเขตเทศบาลใหมีความซื่อสัตย มีคุณธรรม จริยธรรมในอาชีพของ
ตนเอง และเปนเจาบานที่ดีในการตอนรับนักทองเที่ยว   (ปรากฏในแผนงานบรหิารทัว่ไป) 
                                      -  โครงการจัดทําแผนทีแ่นะนาํแหลงทองเที่ยวในจงัหวัดกาฬสินธุ  ต้ังไว     
180,000  บาท   เพ่ือจายเปนคาจัดทําแผนทีแ่นะนาํแหลงทองเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุใหประชาชนทัว่ไป
หรือนักทองเที่ยวไดทราบขอมูล เสนทางในการเดินทาง และวางแผนตดัสินใจในการเลือกรานอาหาร    
โรงแรมที่พัก  รานขายของฝาก สถานทีท่องเที่ยว เพื่อเปนขอมูลใหทราบลวงหนา   (ปรากฏในแผนงาน
บริหารทัว่ไป) 

-  โครงการจัดงานวนัเทศบาล  ต้ังไว   30,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจาย 
การจัดงานวันเทศบาล คาจัดนิทรรศการ คาจัดทําบญุเลี้ยงพระ คาจัดแขงกีฬาสี  คาใชจายในการจัด        
กิจกรรมสาธารณประโยชนและคาใชจายอื่นที่จําเปนเกี่ยวกับการจัดงานดังกลาว  เปนตน (ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป) 

-  โครงการคัดเลือกพนักงาน ลูกจางดีเดน ประจําป 2551 ต้ังไว   10,000 บาท   
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ เชน คาจาง ทําโล  ใบประกาศเกียรติคุณ กรอบรูป  เพื่อมอบแก
พนักงาน ลูกจาง และวัสดุอ่ืน ๆ ตามโครงการกําหนด   (ปรากฏในแผนงานบรหิารทัว่ไป) 
   -โครงการจัดทํารายงานผลงานของฝายบรหิารและฝายสภาเทศบาล   ต้ังไว   
50,000  บาท เพ่ือจายเปนคาจัดทํารายงานผลงานของฝายบริหารและฝายสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เพื่อ
เผยแพรผลงานดานสภาเทศบาลและกิจกรรมตาง ๆ เกี่ยวกบัสภาเทศบาลใหหนวยงานตาง ๆและประชาชน
ในเขตเทศบาลไดรับทราบดวยกนั  (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป) 
                                     -  โครงการสิ่งพิมพ ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว (จดหมายขาว)  ต้ังไว    
90,000บาท เพ่ือจายเปนคาจัดทําจดหมายขาวและเอกสารตาง ๆ 2  เดือนตอ 1 ครั้ง ๆ ละ 2,000  ฉบับ 
เพื่อเผยแพรผลงานและกิจกรรมตาง ๆ ของเทศบาลใหหนวยงานตาง ๆ  และประชาชนในเขตเทศบาลไดรับ
ทราบทั่วกนั   (ปรากฏในแผนงานบรหิารทัว่ไป) 
   -  โครงการสนับสนนุการเลือกต้ังตามระบอบประชาธิปไตย  ต้ังไว  50,000  บาท  
เพื่อจายเปนคาใชจายในการสนับสนนุการเลือกตั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติ  ตามที่มีการเลือกตั้ง  
(ปรากฏในแผนงานบรหิารทัว่ไป) 
   -  โครงการพัฒนาองคความรูสําหรับสมาชิกสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร  ต้ังไว  
250,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมหรือการทัศนศึกษาดูงานของสมาชิกสภาเทศบาล  
และคณะผูบริหาร    (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป) 



   -  โครงการฝกอบรมทบทวน  อปพร.  ต้ังไว  60,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจาย
ในการฝกอบรมทบทวน  อปพร.  ท่ีผานการฝกอบรมไปแลว  ต้ังแตป  พ.ศ.  2533 – 2551  จํานวน  9  รุน  
รวม  อปพร.  จํานวน  803  คน  เพื่อให  อปพร.  ที่ผานการฝกอบรมไปแลวไดมีความรูเพิ่มเติมในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และเปนกําลังสนับสนุนเจาหนาทีข่องรัฐทั้งในภาวะปกตแิละเมื่อมีภัย 
เกิดขึ้น  โดยเปนคาวัสดุอุปกรณตาง ๆ เชน  เครื่องเขียนแบบพิมพ  คาวัสดุอุปกรณในการฝกคาวทิยากร  
คาอาหารเลี้ยง  อปพร. คายานพาหนะ  คาตัดเสื้อยืด  อปพร.  ใชระยะเวลาในการฝกอบรมทบทวน  อปพร.  
จํานวน  3  วัน  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน) 
   -  โครงการรักษาความสงบเรียบรอย  สงเสริมสนับสนุนการปองกันและรักษา
ความสงบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ต้ังไว  400,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายแกสายตรวจ
จักรยานและนายตรวจที่ออกตรวจตามชุมชน  และสถานที่ราชการตาง ๆ  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  (อปพร.)  ท่ีผานการฝกอบรมไปแลว  9  รุน  ไดปฏิบัติหนาทีร่วมกันเปน 
สายตรวจในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามชุมชนตาง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  สามารถ
ชวยเหลือผูประสบภัยตามชมุชนตาง ๆ  เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น  และเปนกําลังสนับสนุนเจาหนาทีข่องรัฐใน
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยจายเปนคาซื้อรถจักรยานสายตรวจ  อปพร.  กระบอง  ซื้อไฟฉาย  
ถานไฟฉาย  เสื้อกันฝน  ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน) 
   -  โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งทีมกูชีพกูภัย  ต้ังไว  50,000  บาท  เพื่อจายเปน
คาใชจายใหแกเจาหนาทีข่องงานปองกัน ฯ  และสมาชกิ  อปพร.  ที่เขารับการฝกอบรมโครงการหนึ่งตําบล
หนึ่งทมีกูชีพกูภัย  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนาระบบกูชีพกูภัย  และเปนการเตรียมความพรอมในการ 
เผชิญเหตุและการคนหาผูชวยเหลือผูประสบภัยไดอยางถกูตองตามหลกัวิชาการและรวดเร็ว  โดยจายเปน
คาลงทะเบียน  ฯลฯ   (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน) 
   -  โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ต้ังไว  50,000  บาท  เพื่อ
จายเปนคาใชจายในการติดสัญญาณสะทองแสงใหแกยานพาหนะที่เขารวมโครงการ ฯ  และคาวัสดุ
อุปกรณตาง ๆ รวมทั้งเครื่องเขียนแบบพิมพในการจดัโครงการ ฯ  ในชวงเทศกาลปใหม  และเทศกาล
สงกรานต  เปนการปองกนัและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดป  พ.ศ.  2552  ฯลฯ    (ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน) 
   2.3.2.4  คาใชสอย  ประเภทรายจายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทีไ่มเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่น ๆ ต้ังไว   400,000      บาท  ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป  
360,000  บาท  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  40,000  บาท) โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

-  คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร     ต้ังไว    390,000   บาท     



เพื่อจายเปนคาเบ้ียเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก   ในกรณีท่ีคณะผูบริหารสมาชิกสภาเทศบาลและ
พนักงานเทศบาลไปราชการตามคําสั่งของทาง ราชการ  (ปรากฏในแผนงานบรหิารทั่วไป  350,000  บาท  
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  40,000  บาท) 

  -  คาพวงมาลัย  ชอดอกไม  กระเชาดอกไมและพวงมาลา  ต้ังไว   10,000              
บาท  เพื่อจายเปนคาซื้อพวงมาลัยตาง ๆ   และดอกไมสดเพื่อจัดทําพานพุมดอกไมสดในงานราชการพิธี
ตาง ๆ และดอกไมสดประดบัโตะหมูบูชาในการประชมุตาง ๆ ของสํานักงานเทศบาล  (ปรากฏในแผนงาน
บริหารทัว่ไป) 
  2.3.3  คาวัสดุ  ตั้งไว    3,579,800  บาท  แยกเปน 
  2.3.3.1   คาวัสดุประเภทวัสดุสํานกังาน  ต้ังไว  290,000   บาท  เพื่อจายเปนคา       
เครื่องเขียนแบบพิมพตาง ๆ  ที่ใชในการปฏิบัติงาน ของงานธุรการ งานการเจาหนาที่  งานทะเบียนราษฎร 
และงานสงเสริมการทองเที่ยว สํานักปลัดเทศบาล  งานปองกัน ฯ  และงานเทศกิจ    และคาน้าํดื่ม คาถาย
เอกสาร   ต้ังจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป  230,000  บาท  ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน  60,000  บาท)   

2.3.3.2   คาวัสดุประเภท  วัสดุไฟฟาและวิทยุ  ต้ังไว    25,000   บาท  เพ่ือจายเปนคาซื้อ 
วัสดุไฟฟาและวิทยุ  สําหรับซ้ือหลอดไฟและอุปกรณสําหรับใสกลองถายบัตรประจําตัวประชาชน ในงาน
ทะเบียน ฯ  และอุปกรณเครื่องรับ – สงวิทยุส่ือสารคมนาคม  ที่ใชในงานปองกัน ฯ  และงานเทศกิจ  เชน  
แบตเตอรรี่  เครื่องรับ – สงวิทยุส่ือสาร  หลอดไฟ  สายไฟฟา  ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป  10,000  บาท  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  15,000  บาท) 
  2.3.3.3   คาวัสดุ  ประเภทวัสดุงานบานงานครัว  ต้ังไว  18,000   บาท  เพ่ือจายเปนคาซื้อ
อุปกรณตาง  ๆ เกี่ยวกับงานบานงานครัว  ของสํานักปลัดเทศบาล  งานปองกนั ฯ  และงานเทศกจิ  ต้ังจาย 
จากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบรหิารทั่วไป  10,000  บาท  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน  8,000  บาท) 
                        2.3.3.4   คาวัสดุ  ประเภท วัสดุกอสราง  ต้ังไว   20,000   บาท  เพ่ือจายเปนคาซื้อวัสดุใน
การปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาล และบานพักพนกังานเทศบาลของสํานกัปลดั  และซื้อวสัดุอุปกรณ
ตาง ๆ  เชน  ไม  ปูน  เหล็ก  ฯลฯ  ในงานปองกนั ฯ  และงานเทศกิจ  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป  10,000  บาท  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  10,000  บาท)  
  2.3.3.5  คาวัสดุ  ประเภทคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ต้ังไว   160,000    บาท  เพ่ือจาย
เปนคาวัสดุอุปกรณยานพาหนะและขนสงอ่ืน  ๆ  ที่ตองใชตามความจําเปนในงานสํานักปลัดเทศบาล  งาน
ปองกัน ฯ  และงานเทศกิจ      ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบรหิารทั่วไป  50,000  บาท  
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  110,000  บาท) 



   2.3.3.6  คาวัสดุ  ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร   ต้ังไว  30,000   บาท  เพื่อจายเปน
คาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรตาง ๆ ของสํานักปลัดเทศบาล เชน แผนปาย ฟลม มวนเทป สติกเกอร ฯลฯ  
ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป) 

2.3.3.7  คาวัสดุ  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน   ต้ังไว   2,726,800    บาท  เพ่ือจาย 
เปนคาน้ํามนัเชื้อเพลิงและหลอล่ืน รถยนตตู  จํานวน  1  คัน  รถยนต 4  ประตู  จํานวน  1 คัน  
รถจักรยานยนต จํานวน 3  คัน   ในสํานกัปลัด    น้ํามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืนของรถยนตดับเพลิง  รถยนต 
บรรทุกน้าํดับเพลิง  รถยนตตรวจการณ  และเครื่องสูบน้ําดับเพลิงของงานปองกัน ฯ  และคาน้ํามันเชื้อเพลิง
และหลอล่ืนของรถยนตตรวจการณของงานเทศกิจ   ต้ังจายจากเงินรายได  1,363,400  บาท  จากเงิน
อุดหนนุทัว่ไป  1,363,400  บาท(ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป500,000  บาท  ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน  2,226,800  บาท) 
  2.3.3.8 คาวัสดุ  ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร   ต้ังไว   110,000  บาท  เพื่อจายเปนคา
วัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร  สําหรับใชกับเครื่องคอมพิวเตอร  ของงานธรุการ งานการเจาหนาที่ งานทะเบียน
ราษฎร และงานสงเสริมการทองเที่ยว สํานักปลัดเทศบาล  งานปองกัน ฯ  และงานเทศกิจ   ต้ังจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป  80,000  บาท  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  
30,000  บาท )    
  2.3.3.9.  คาวสัดุ  ประเภทคาวัสดุเครื่องดับเพลิง  ต้ังไว  200,000  บาท  เพื่อจายเปนคา
ซ้ือวัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชที่ใชในงานปองกนั ฯ  เชน  สายสงน้ําดับเพลิง  ทอดูดน้ําเขารถดบัเพลิง   
ขอตอหวัฉีดน้าํดับเพลิง  นํ้ายาเคมีดับเพลิง  ตลอดจนวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการปองกัน ฯ  ต้ังจายจากเงิน
รายได  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน)  
  
2.4 หมวดคาสาธารณปูโภค    ต้ังไว   410,000    บาท  แยกเปน 
  2.4.1  ประเภท  คาน้ําประปา   ต้ังไว   90,000  บาท  เพื่อจายเปนคาน้าํประปาของสํานัก
ปลัดเทศบาล   และงานปองกัน ฯ  ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  50,000  บาท  
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  40,000  บาท)  
                        2.4.2  ประเภทคาโทรศัพท    ต้ังไว    120,000   บาท  เพ่ือจายเปนคาโทรศพัทติดตอ     
ราชการบนสํานักงานเทศบาล  แยกเปนหองนายกเทศมนตรี  หองรองนายกเทศมนตรี  หองปลัดเทศบาล  
หองประชาสัมพันธ หองธุรการสํานักปลดัเทศบาล   กองการศึกษา  กองวิชาการและแผนงาน  กอง         
สาธารณสขุฯ   กองชาง  รวม  12 เลขหมาย  และโทรศพัทเคลื่อนที่  จํานวน  3  หมายเลข  และคาโทรศัพท
ที่ใชติดตอประสานงานในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ท่ีติดตั้งไวท่ีงานปองกัน ฯ  จํานวน 2 
หมายเลข  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป  100,000  บาท  ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน  20,000  บาท) 



  2.4.3  ประเภทคาไปรษณีย  คาโทรเลข  คาธนาณัติ  คาซื้อดวงตราไปรษณียากร  คาเชาตู
ไปรษณีย   ต้ังไว   200,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาฝากสงไปรษณีย  คาโทรเลข  เกี่ยวกับงานราชการ       
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ   ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป) 
 
3.  หมวดเงนิอุดหนนุ  ตัง้ไว  50,000  บาท  แยกเปน 
 3.1  เงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปน 
สาธารณประโยชน  ตั้งไว  50,000  บาท  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)  แยกเปน 
  -  เงินอุดหนนุสมาคมเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ  ต้ังไว  50,000  บาท  เพื่อจายเปนคา
สนับสนนุกิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชนของหนวยงานที่รองขอเงินอุดหนนุ 
 
4.  รายจายเพื่อการลงทนุ  ต้ังไว   983,500   บาท  แยกเปน 
 4.1.  หมวดคาครภุัณฑที่ดนิและสิ่งกอสราง  ต้ังไว   983,500   แยกเปน 
  4.1.1  คาครุภณัฑ  ต้ังไว   896,500 บาท  แยกเปน 
   4.1.1.1  ครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑสํานกังาน  ต้ังไว   232,500  บาท  ต้ังจาย
จากเงินอุดหนนุทัว่ไป  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)  แยกเปน 
   - คาซื้อโตะเอนกประสงค  ต้ังไว  150,000  บาท  สําหรับจายเปนคาซื้อโตะ
เอนกประสงค  ขนาดนั่ง  3  คน   กวาง  06.0  เมตร  ยาว  1.80  เมตร   จํานวน  60  ตัวๆ  ละ 2,500  บาท  
สําหรับใชบริการประชาชนและสวนราชการที่มารับบริการที่หอประชุมธรรมาภิบาล  ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  ตามราคาทองถิน่ 
   -  คาซื้อเกาอ้ีบุนวมพนักพิงสูงขาโครเมี่ยม  ต้ังไว  82,500  บาท  สําหรับจายเปน
คาซื้อเกาอี้บุนวมพนักพิงสูง  ขาชุบโครเมี่ยม  จํานวน  150  ตัวๆ ละ  550  บาท  สําหรับใหบริการ 
ประชาชน  สวนราชการที่มารับบริการทีห่อประชุมธรรมาภิบาล  ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑ  ตามราคา
ทองถิ่นกาํหนด 
   4.1.1.2  ครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  ต้ังไว  600,000  บาท  
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   (ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน )แยกเปน 
   -  คาซื้อรถยนตกระบะบรรทุกเล็กใสเครื่องสูบน้ําดับเพลิงแบบหาบหาม  ต้ังไว  
600,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาซื้อรถยนตบรรทุกเล็กใสเครื่องสูบน้ําดับเพลิงแบบหาบหาม  จํานวน  1  คัน  
เปนรถกระบะขนาด  2  ประตู  มีแค็บดานหลังคนขับขนาด  4  ลอ  มีขนาดเครื่องยนตไมนอยกวา  2,500  
CC  มกีําลังไมนอยกวา  116  แรงมา  ขับเคลื่อน  2  ลอหลัง  ติดสัญญาณไซเลนไฟหมุน  เครื่องขยายเสียง  
วิทยุส่ือสารติดตั้งประจํารถ  พรอมเครื่องปรับอากาศ  ติดฟลมสะทอนแสง  ขนาด  60%  ตัวรถสีแดง  
พวงมาลัยเพาวเวอร  ใชระบบเซนทรัลล็อค  พรอมกุญแจล็อคเบรกและครัช  กระบะดานหลังเปนที่สําหรบั



บรรทุกเครื่องสูบน้ําแบบหาบหามและอุปกรณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั  สามารถเขาไปปฏิบัติ
หนาที่ในซอยที่เล็กและคับแคบ  ตลอดทั้งใชเปนรถตรวจการณและนาํขบวนตาง ๆ  
   4.1.1.3.  ครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑซอมใหญเครื่องจักรกล  ต้ังไว  35,000  บาท  
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน)  แยกเปน 
   -  คาซอมรถยนตตรวจการณ  (บรรเทา 01)  หมายเลขทะเบียน  กส บจ 8978  ต้ัง
ไว  35,000  บาท  เปนคาซอมใหญ  (ยกเคร่ืองใหม)  เนื่องจากรถยนตคันดังกลาวใชงานมานานทาํให
เครื่องยนตชํารุด เปนการเปลี่ยนเครื่องยนตใหมีสภาพใชงานไดดี  ยดือายุการใชงานในการปฏบิัติงานดาน
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย      

4.1.1.4.  ครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร  ต้ังไว  20,000  บาท   
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน)   แยกเปน 
   -  คาซื้อกลองถายภาพดิจิตอล  ต้ังไว  20,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาซื้อกลอง
ถายภาพดิจิตอล  จํานวน  2  เคร่ือง  เนื่องจากงานปองกัน ฯ  ยังขาดอุปกรณใชถายภาพเหตุการณตาง ๆ 
เพื่อประกอบเปนหลกัฐานในการรายงานจังหวัด ฯ  เชน  ถายภาพความเสียหายจากวาตภัย  อัคคีภัย  อุทก
ภัย  และอุบัติเหตุ  และเพื่อใชในการปฏิบัติงานบันทกึภาพการจัดระเบียบถนนและทางเทา  ตลอดจน
กิจกรรมโครงการตาง ๆ ของงานรักษาความสงบ   โดยมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

1.  ความละเอียดไมนอยกวา  8  ลานพิเซล   
2.  จอภาพขนาดไมนอยกวา  2.5  น้ิว   
3.  ซูมไดไมนอยกวา  3  เทา    

ตามราคาทองถิ่น  ไมมีในมาตรฐานครุภัณฑ   
   4.1.1.5.  ครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว  ต้ังไว  9,000  บาท  ต้ัง
จายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป   (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน)   แยกเปน 
   -  คาซื้อเครื่องตัดหญาชนิดสายสะพาย  ต้ังไว  9,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาซื้อ
เครื่องตัดหญาแบบสายสะพาย  ขนาดไมนอยกวา  2  แรงมา  จํานวน  1  เครื่อง ๆ ละ  9,000  บาท  เปน
เงิน  9,000  บาท  สําหรับใชตัดหญาภายในเขตเทศบาลฯ สําหรับใชตัดหญาสวนหยอมที่บริเวณทางเขา
อาคาร  งานปองกัน ฯ  และบริเวณรอบ ๆ อาคารงานปองกัน ฯ  ใหมีความสวยงาม  ตามมาตรฐานครุภัณฑ 
 

4.1.2.  คาที่ดนิและสิ่งกอสราง  ตั้งไว  87,000  บาท  แยกเปน 
  -  โครงการปรับปรุงสํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมอืงกาฬสินธุ  ต้ังไว  87,000  บาท  เพื่อ
จายเปนคาปรับปรุงอาคารหองทํางานของสํานักปลัดเทศบาล  โดยกั้นเปนสัดสวนของแตละงาน  โดยใช
ผนังเบา  ต้ังจายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป   (ปรากฏในแผนงานบรหิารทัว่ไป) 
                           



 
 
 
 
 
 
 

หนวยงาน 
กองวิชาการและ 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทัว่ไป  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 
เทศบาลเมืองกาฬสนิธุ 

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน    กองวิชาการและแผนงาน 

 

ต้ังงบประมาณรายจายทั้งส้ิน    5,443,572     บาท    แยกเปน 

1.     รายจายประจํา   ต้ังไว     รวม    5,329,672  บาท    แยกเปน 
 1.1     หมวดเงนิเดือนและคาจางประจํา     ตั้งไว   2,772,312  บาท    แยกเปน 
  1.1.1   เงินเดือน   ประเภทเงินเดือนพนักงาน     ต้ังไว   2,229,960  บาท    เพื่อจายเปน

เงินเดือนประจําป และเงินคาครองชีพชั่วคราวแกพนักงานเทศบาลในกองวิชาการและแผนงาน   จํานวน  9  

อัตรา   เปนเงิน  2,229,960  บาท    ต้ังจายจากเงินรายได  1,114,980 บาท  และจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

1,114,980  บาท   (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  1,636,680 บาท  ปรากฎในแผนงานการรักษา

ความสงบภายใน   593,280  บาท) 

  1.1.2  เงินเดือน    ประเภทเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร   ต้ังไว  67,200  บาท  เพ่ือจาย

เปนเงินเพิ่มเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน  ต้ังจายจากเงินรายได  33,600  บาท   

จากเงินรายได  33,600  บาท  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) 



  1.1.3  เงินเดือน    ประเภทเงินเพ่ิมคาประจําตําแหนงของผูบริหาร   ต้ังไว  67,200  บาท 

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน  ต้ังจายจากเงินรายได  

33,600  บาท   จากเงินรายได  33,600  บาท(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) 

  1.1.4   คาจางประจํา   ประเภทคาจางลูกจางประจํา    ต้ังไว    407,952  บาท  เพื่อจาย
เปนคาจางลูกจางประจําและเงินคาครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจําที่ปฏิบัติหนาที่ในกองวชิาการฯ    
จํานวน  3   อัตรา  เปนเงิน   407,952   บาท    ต้ังจายจากเงินรายได 203,976  บาท  และจายจากเงิน
อุดหนนุทัว่ไป  203,976  บาท  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) 

 1.2    หมวดคาจางชั่วคราว    ตั้งไว  621,360  บาท   แยกเปน 
  1.2.1    คาจางลูกจางชั่วคราว    ประเภท  เงินเดือนหรือเงินที่จายเพ่ิมใหแกพนักงานจาง  
ต้ังไว  621,360   บาท  เพื่อจายเปนเงินเดือนหรือเงินที่จายเพ่ิมใหแกพนักงานจางทั่วไป  จํานวน  5 อัตรา   
ในอัตราเดือนละ  5,080  บาท   เปนเงิน  304,800  บาท    คาครองชีพชั่วคราวในอัตราเดือนละ  1,500  
บาท  เปนเงิน  90,000  บาท  และพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน  2  อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,940  บาท   
เปนเงิน  190,560  บาท  และเงินคาครองชีพชั่วคราว   ในอัตราเดือนละ  1,500  บาท  เปนเงิน  36,000  
บาท   รวมเปนเงินทั้งสิ้น  621,360  บาท  ต้ังจายจากเงินรายได  310,680  บาท  และจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  310,680 บาท  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) 

 1.3   หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ    ต้ังไว   1,766,000   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  ต้ังจายจากเงินรายได     (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) 

1.3.1.2    คาตอบแทน    ประเภทคาเชาบาน   ต้ังไว   84,000   บาท   เพ่ือ 

จายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล  กองวิชาการและแผนงาน  ที่มีสิทธิเบิกคาเชาบานไดตามระเบียบ
ฯ    ต้ังจายจากเงินรายได   (ปรากฏในงานบริหารทั่วไป  42,000  บาท   ปรากฎในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน  42,000  บาท) 



1.3.1.3   คาตอบแทน  ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   ต้ังไว   18,000   

บาท   เพื่อจายเปนคาเลาเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจําของกองวิชาการและแผนงาน ที่
มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ     ต้ังจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) 

   1.3.1.4   คาตอบแทน  ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล    ต้ังไว  200,000  
บาท  เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล, ลูกจางประจําและครอบครัว ท่ีมีสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบฯ   ต้ังจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)    

  1.3.2    คาใชสอย    ต้ังไว   1,007,000   บาท    แยกเปน 

   1.3.2.1    คาใชสอย   ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ   ต้ังไว  255,000  
บาท   ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   245,000  บาท  ปรากฎในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน  10,000  บาท)   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   -    คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ   ต้ังไว  15,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจางเย็บ
หนังสือเขาปกหนังสือ  แผนพัฒนาเทศบาล  คูมือการประกวดตาง ๆ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป  รวมกฎหมาย  รวมระเบียบหรือหนังสือทางวิชาการอื่นๆ ใหเปนหมวดหมู  (ปรากฏในแผนงาน
บริหารทั่วไป) 

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

   -    คาโฆษณาและเผยแพร    ต้ังไว   150,000  บาท   เพ่ือจายเปนคาโฆษณา
และเผยแพรขาวสารตาง ๆ  ทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ หรือแผนพับส่ิงพิมพเกี่ยวกับ
กิจกรรมตาง ๆ  ของเทศบาลที่ไดดําเนินการ คาปายผาไวนิวส  และเผยแพรความรูเกี่ยวกับกฎหมาย
เบื้องตนที่ใชในชวีิตประจําวัน  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป) 

   -     คารับวารสาร   ต้ังไว   30,000  บาท   เพื่อจายเปนคาซื้อหนังสือราชกิจจา
นุเบกษา  หนังสือระเบียบ และหนังสือกฎหมายที่เกี่ยวของของฝายนิติการ และจายเปนคาซื้อหนังสือพิมพ
ประเภทรายวัน และวารสารตาง ๆ  สําหรับใหบริการแกประชาชนที่มาติดตอราชการของเทศบาล  และไวที่
ศูนยขอมูลขาวสาร  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป) 



-    คาจางเหมาบริการ    ต้ังไว    50,000   บาท   เพื่อจายเปนคาจางเหมา 

บริการงานอยางใดอยางหนึ่งหรือจางจัดทําสิ่งของตาง ๆ  ในกองวิชาการและแผนงาน  และคาจางจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป) 

   1.3.2.2     คาใชสอย  ประเภทรายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน   ต้ัง
ไว   70,000   บาท   ต้ังจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

       -  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ  ต้ังไว  70,000  บาท  เพื่อจาย
เปนคาซอมแซมครุภัณฑที่ชํารุดเสียหาย  เชน   ครุภัณฑสํานักงาน   ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร  ซอมแซมระบบโทรศัพท
อัตโนมัติ  ซอมแซมระบบเลนสและระบบอีเซอรวิส  ฯลฯ   

   1.3.2.3    คาใชสอย  ประเภทรายจายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   ต้ังไว   
652,000  บาท   ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป )   โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

           -   โครงการจัดทํารายงานกิจการของเทศบาล    ต้ังไว   100,000  บาท   

เพื่อจายเปนคาจดัทําหนังสือรายงานกิจการของเทศบาล  รายงานกิจการชุมชนประจําป  และสิ่งพิมพตางๆ  
ที่ใชในการเผยแพรขาวและผลงานตาง ๆ  ของเทศบาล  

                 -   โครงการจัดทําสิ่งพิมพประชาสัมพันธ   ต้ังไว   400,000  บาท  เพื่อ
จายเปนคาจัดทําจุลสาร – วารสาร และเอกสารตางๆรายเดือน หรือ 3 เดือน  ครั้งละ  8,000  ฉบับ  และ
รายงานกิจการชุมชนรายเดือน  เพ่ือเผยแพรผลงานและกิจกรรมตาง ๆ  ของเทศบาลและชุมชนของ
เทศบาล  ใหหนวยงานตาง ๆ  ไดรับทราบทั่วกัน 

              -   โครงการเผยแพรประชาสัมพันธผลงานเทศบาลทางสื่อวิทยุและ
โทรทัศน   ต้ังไว 72,000  บาท   เพื่อจายเปนคาเชาชวงออกอากาศ  เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธผลงาน
ของเทศบาลฯ ทางสื่อโทรทัศน 

              -   โครงการเทศบาลพบสื่อมวลชน  และผูประกาศขาวชุมชน  ต้ังไว  
50,000  บาท  เพื่อเปนการประชาสัมพันธขาวสารของเทศบาล  และรับฟงขอคิดเห็นและแลกเปลี่ยนขอมูล
ตาง ๆ จากสื่อมวลชนแลผูประกาศขาว  เพื่อจายเปนคาวัสดุ – อุปกรณ  เครื่องเขียนในการประชุม  
คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาเอกสารสิ่งพิมพและคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนในการดําเนินการ
ตามโครงการ 



   -  โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการประชาธิปไตย  ต้ัง
ไว  30,000  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  

  1.3.2.4    คาใชสอย   ประเภทรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่น ๆ    ต้ังไว  30,000 บาท   ต้ังจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)  
แยกเปน 

                                   -   คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร    ต้ังไว  30,000  บาท  เพื่อ
จายเปนคาเบี้ยเลี้ยง   คาพาหนะ   คาเชาที่พัก  และคาใชจายอื่นที่จําเปนในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานและลูกจางที่ปฏิบัติงานในกองวิชาการและแผนงาน     

  1.3.3   คาวัสดุ      ตัง้ไว    447,000   บาท    แยกเปน 
-    คาวัสดุ     ประเภทวัสดุสํานักงาน    ต้ังไว    180,000    บาท   เพ่ือจาย 

เปนคาเครื่องเขียนแบบพิมพ และอุปกรณตางๆ  เชน   กระดาษ  ดินสอ  ปากกา  ตรายาง  กระดาษ
โปสเตอร หมึกริโซ    กระดาษไขริโซ  คาถายเอกสาร  ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได   (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   ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) 

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

-    คาวัสดุ   ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน  ต้ังไว  92,000 บาท เพ่ือจาย 
เปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืน    สําหรับใชกับรถยนตประชาสัมพันธของกองวิชาการและแผนงาน ต้ัง
จายจากเงินรายได  46,000  บาท  จากเงินอุดหนุนทั่วไป  46,000  บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป) 



   -    คาวัสดุ   ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร    ต้ังไว  60,000  บาท  เพื่อจาย
เปนคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรงานและกิจการตาง ๆ  ของเทศบาล   เชน   แผนหรือแผงปดประกาศ  
พูกัน  สี  ฟลมถายรูป  ลางอัดรูปสี - ขาวดํา  มวนวีดีโอ  มวนเทป ผาเขียนปาย  ถานชารท  ฯลฯ   ต้ังจาย
จากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) 

-    คาวัสดุ   ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร     ต้ังไว   90,000  บาท    เพื่อจายเปนคา 
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร  สําหรับใชในกองวิชาการและแผนงานและศูนยขอมูลขาวสาร  เชน  แผนหรือจาน
บันทึกขอมูล  แผนกรองแสง  เทปบันทึกขอมูล  ผาหมึกพิมพ  หัวพิมพสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร  ฯลฯ   ต้ัง
จายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ) 
 

1.4   หมวดคาสาธารณปูโภค    ตั้ง 120,000  บาท    แยกเปน 
-     ประเภทคาบริการทางดานโทรคมนาคม    ต้ังไว   120,000   บาท  เพ่ือจาย 

เปนคาใชจายเกี่ยวกบัการใชระบบอินเทอรเน็ต และคาสื่อสารอ่ืน ๆ  ตามความจําเปนของกองวิชาการและ
แผนงาน  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป) 

 1.5   หมวดรายจายอืน่     ตั้งไว   50,000  บาท   แยกเปน 
        1.5.1  หมวดรายจายอืน่  ประเภท  คาจางที่ปรึกษาซึ่งไมเกี่ยวกับครุภัณฑหรือส่ิง 
กอสราง หรือไมไดมาซึ่งครุภัณฑหรือส่ิงกอสราง   ต้ังไว  50,000 บาท  ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป) จําแนกรายละเอียดดังนี้  
            -  คาจางองคกรหรือสถาบันที่เปนกลางในการประเมินการปฏิบัติงาน ต้ังไว 50,000  
บาท  เพ่ือจายเปนคาจางองคกรหรือสถาบันที่เปนกลางประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ 

2.  รายจายเพื่อการลงทนุ      ตั้งไว  113,900      บาท     แยกเปน 

2.1   หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง     ต้ังไว  113,900    บาท    แยกเปน 

  2.1.1  คาครุภณัฑ   ตั้งไว   43,900    บาท    แยกเปน 

                        2.1.1.1   คาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร    ต้ังไว  43,900  บาท  ตาม
ราคาทองถิน่กาํหนด ไมมีในมาตรฐานครุภัณฑ  ต้ังจายจากเงินอุดหนนุทั่วไป   (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป) 

   -  คาซื้อเคร่ืองตัดตอวิดีโอ    ต้ังไว 37,000 บาท สําหรับจายเปนคาซื้อ
เครื่องตัดตอวิดีโอ  จํานวน  1  เครื่องๆ ละ  37,000  บาท  โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 

    1.  หนวยประมวลไมนอยกวา Quad core 2.40 GHz FSB 1066  



Cache 8MB    
2. หนวยความจาํสํารองไมนอยกวา  2 GB Bus 1066   
3. หนวยเก็บขอมูลหลักไมนอยกวา 500 GB  
4. จอแสดงผลไมนอยกวา  19  นิ้ว LCD 
5. การดแสดงผลหนวยความจาํไมนอยกวา  512 MB/DDR3 
6. DVD-RW Light ความเร็วไมนอยกวา 18 x 
7. การดเสียงระบบเสียงสนับสนุนลาํโพงไมนอยกวา 5.1 chanal 

-    คาซื้อเคร่ืองปริ้นเตอร    ต้ังไว   6,900   บาท   เพื่อจายเปนคาซื้อเครื่องปริ้น 
เตอร  จํานวน   1  เครื่องๆละ  6,900  บาท  โดยมีคุณสมบัติมีความละเอียดพิมพ  4800x1200 dpi ความ
ละเอียดสแกน  2400x4800  dpi   ความเร็ว 30 (ขาวดาํ)/19 (สี) ppm  ตลับหมึกแยกสี  ติดตั้งแทงคเติม
หมึก ระบบปฏิบัติการ  windows  XP/Vista   
 

2.1.2  คาที่ดินและสิ่งกอสราง    ตั้งไว    70,000   บาท   แยกเปน 
  1.  โครงการสรางหอกระจายขาว   ต้ังไว  70,000  บาท  เพ่ือจายเปนคากอสราง

หอกระจายขาวใหกับชุมชนสงเปลือยนอก  ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กําหนด   ต้ังจายจากเงินอุดหนนุทั่วไป   (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป) 

 
 

 
    
    

            
 
 
 
 
 
 

 
   
 



 
 
 
 
 

 
หนวยงาน 

สํานักการคลัง 
 

           
 
 

 
 
 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจายทัว่ไป ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
เทศบาลเมืองกาฬสนิธุ 

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 
หนวยงาน  สํานักการคลัง 

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

ต้ังงบประมาณรายจายทั้งส้ิน  8,469,320   บาท  แยกเปน 
 

1. รายจายประจํา  ต้ังไวรวม  8,431,320  บาท  แยกเปน 
1.1  หมวดเงนิเดือนและคาจางประจํา  ตั้งไวรวม  4,430,160  บาท  แยกเปน 

1.1.1    เงินเดือน ประเภท เงินเดือนพนักงานและเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว  ต้ังไว  
3,801,840 บาท เพ่ือจายเปนเงินเดือนเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวแก
พนักงานเทศบาลของสํานกัการคลัง จํานวน 18 อัตรา ต้ังจายจากเงินรายได  1,900,920  บาท  จากเงิน
อุดหนนุทัว่ไป  1,900,920  บาท  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป) 

1.1.2 เงินเดือน  ประเภทเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร  ต้ังไว 120,000 บาท  
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการสํานักการคลัง ต้ังจายจากเงินรายได  60,000  บาท  
จากเงินอุดหนนุทัว่ไป  60,000  บาท   (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป) 

1.1.3  เงินเดือน  ประเภทเงินเพิ่มคาประจําตําแหนงของผูบริหาร ต้ังไว 120,000  บาท  
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการสํานักการคลัง ต้ังจายจากเงินรายได 60,000  บาท  
จากเงินอุดหนนุทัว่ไป  60,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป) 

1.1.4 คาจางประจํา  ประเภทคาจางลูกจางประจําและเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว  ต้ัง
ไว   

388,320  บาท เพ่ือจายเปนคาจางลูกจางประจํา เงินปรับปรุงคาจางประจําป  คาครองชีพชั่วคราวแก
ลูกจางประจํา  ที่ปฏิบัติหนาที่ในสาํนกัการคลัง จํานวน 3 อัตรา ต้ังจายจากเงินรายได 194,160  บาท  จาก
เงินอุดหนุนทัว่ไป  194,160  บาท  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป) 
 

1.2 หมวดคาจางชั่วคราว  ตั้งไว  572,160  บาท  แยกเปน 
1.2.1 เงินเดือนหรือเงินที่จายเพ่ิมใหแกพนักงานจาง  ต้ังไว  572,160 บาท เพ่ือจาย 

เปนคาจางพนักงานจาง คาครองชีพชั่วคราว แกพนกังานจางที่ปฏิบัติราชการในสาํนักการคลัง จํานวน 7 
อัตรา   ต้ังจายจากเงินรายได   286,080  บาท  จากเงินอุดหนนุทัว่ไป  286,080  บาท  (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป)  คือ 

-  พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1 คน คาจางเดือนละ 5,760 บาท คาครองชีพ 



ช่ัวคราว เดือนละ 2,440 บาท   รวมเปนเงิน   98,400 บาท 
 

-  พนักงานจางทั่วไป  จํานวน  6 คน คาจางเดือนละ 5,080 บาท คาครองชีพชั่ว 
คราวเดือนละ 1,500 บาท   รวมเปนเงิน   473,760 บาท 
 

1.3 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  ตั้งไว  3,428,000  บาท  แยกเปน 
1.3.1 คาตอบแทน  ตั้งไว  612,000  บาท  แยกเปน 

1.3.1.1  คาตอบแทน ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   ต้ัง
ไว   

30,000 บาท เพ่ือจายเปนคาอาหารทําการนอกเวลาราชการ และคาจางนอกเวลาราชการ กรณีที่ตอง
ปฏิบัติงานนอกเหนือจากเวลาราชการ กรณีที่มีงานเรงดวน ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป) 

1.3.1.2 คาตอบแทน ประเภท คาเชาบาน  ต้ังไว  130,000 บาท เพ่ือจายเปนคา 
เชาบานใหแกพนักงานเทศบาล ในสํานกัการคลัง ซ่ึงมีสิทธิ์เบิกคาเชาบานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
จํานวน  3  ราย ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป) 

1.3.1.3 คาตอบแทน ประเภท เงินชวยเหลือการศกึษาบุตร  ต้ังไว  102,000 บาท  
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือพนักงานเทศบาล ที่บุตรยังศึกษาเลาเรียนอยู ตามระเบียบของทางราชการ ต้ัง
จายจากเงนิรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป) 

1.3.1.4 คาตอบแทน  ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล  ต้ังไว    300,000  
บาท เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล ที่ดํารงตําแหนงอยูในปจจุบัน และพนักงานที่รับ
บํานาญ ที่มีสิทธิ์เบิกไดตามระเบียบของทางราชการ  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป) 

1.3.1.5 คาตอบแทน  ประเภท  คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซือ้จัดจาง  
คณะกรรมการตรวจการจาง และผูควบคมุงานกอสราง และผูแทนชมุชนหรือประชาคม ทีไ่ดรับแตงตั้งเปน
คณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจาง  ต้ังไว  50,000 บาท ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป) 

1.3.2 คาใชสอย  ต้ังไว  2,296,000  บาท  แยกเปน 
1.3.2.1 คาใชสอย  ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึง่บริการ  ต้ังไว  946,000  

บาท ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป) โดยมีรายละเอียดแยกได ดังนี้ 
- คาเชาทรัพยสิน  ต้ังไว  750,000 บาท เพื่อจายเปนคาเชาทรัพยสินที่เทศบาล 

เชาจากธนารกัษพ้ืนทีก่าฬสนิธุ เพ่ือจัดหาประโยชน 



- คาเบี้ยประกันอัคคีภัย  ต้ังไว  80,000  บาท เพื่อจายเปนคาเบี้ยประกัน
อัคคีภัย 

อาคารสถานทีข่องเทศบาล  อาคารที่เทศบาลเชาจากธนารักษพ้ืนที่กาฬสินธุ   
-  คาจางเหมาบริการ  ต้ังไว 10,000 บาท เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการอยางใด 

อยางหนึ่งในกจิการของสํานกัการคลัง 
-  คาโฆษณาและเผยแพร  ต้ังไว  20,000  บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและ 

เผยแพรงานตาง ๆ ของงานผลประโยชนและงานพฒันารายได  ของสํานกัการคลัง เชน จัดทําปาย
ประชาสัมพันธเชิญชวนใหมาชําระภาษ ี และเพิ่มแรงจูงใจหรือใหความขอบคุณแกประชาชนทีม่าชําระภาษ ี
หรือเปนคาแผนปาย สี พูกัน ตะปู ฯลฯ  

- คาธรรมเนียมตออายุสัญญาเชาอาคารราชพัสดุ  ต้ังไว  50,000 บาท เพ่ือจาย 
เปนคาตออายสัุญญาเชาอาคารราชพัสดุหรือที่ดินราชพสัดุกับธนารักษพ้ืนที่กาฬสินธุ  

- คาธรรมเนียมจดนิติกรรมการเชาอาคารราชพัสดุ  ต้ังไว  35,000 บาท เพื่อ
จาย 

เปนคาจดนิติกรรมการเชาอาคารราชพัสดุกับท่ีดินจังหวัดกาฬสินธุ 
   -  คาบริการจากการหักบัญชีการชําระภาษทีุกประเภทผานธนาคาร  ต้ังไว  1,000  
บาท เพื่อจายเปนคาบริการจากการหักบัญชีการชําระภาษีผานธนาคาร 

1.3.2.2 คาใชสอย ประเภท รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน  
ต้ังไว 30,000 บาท  ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป) 
   -  คาบํารุงซอมแซมทรัพยสิน  ต้ังไว  30,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษา
หรือซอมแซมทรัพยสิน  เครื่องใชสํานักงาน  ยานพาหนะใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดี 

1.3.2.3 คาใชสอย ประเภท รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา 
ลักษณะรายจายหมวดอืน่ ๆ  ต้ังไว  120,000 บาท ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป) โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
   -  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ต้ังไว  120,000  บาท   เพื่อจายเปน
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  ในกรณีที่
พนักงานไปราชการตามคาํสัง่ของทางราชการ 

1.3.2.4 คาใชสอย  ประเภท  รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ต้ังไว   
1,200,000  บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   -  โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษแีละทะเบียนทรัพยสิน  ต้ังไว 1,200,000 บาท เพื่อ
จายเปนคาจางลูกจางและคาครองชีพ  สําหรับพนักงานจางตามโครงการ ฯ จํานวน  13  ราย  เปนเงินรวม
ทั้งสิ้น  1,045,920  บาท  และจายเปนคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  ที่ใชจายตามโครงการ  เชน  วัสดุ



คอมพิวเตอร  กระดาษ  คาลางอัดภาพ  คาอุปกรณตาง ๆ จํานวน  154,080  บาท   ต้ังจายจากเงินรายได 
(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป)  
 

1.3.3  คาวัสดุ  ตั้งไว  520,000  บาท  แยกเปน   
1.3.3.1  คาวสัดุ  ประเภท คาวัสดุสํานักงาน  ต้ังไว  220,000 บาท เพื่อจายเปน 

คาเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ใบเสร็จรับเงิน ใบอนุญาต และเครื่องใชสํานักงานอื่น ๆ เพื่อใหสํานัก/กอง/ฝาย 
ตาง ๆ เบิกใชตามความจําเปน ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป) 

1.3.3.2  คาวสัดุ  ประเภท วัสดุงานบานงานครัว   ต้ังไว 10,000 บาท เพ่ือจาย
เปน 

คาวัสดุงานบานงานครัว ที่จําเปน ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป) 
1.3.3.3 คาวัสดุ ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนสง  ต้ังไว  30,000 บาท เพื่อ

จาย 
เปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางรถจักรยานยนตและอุปกรณรถยนตและรถจักรยานยนตตางๆ 
ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป) 

1.3.3.4 คาวัสดุ ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน  ต้ังไว 200,000 บาท เพื่อ
จาย 

เปนคาน้ํามนัเชื้อเพลิง ทั้งน้ํามนัเบนซิน และดีเซล สําหรับใชกับรถจักรยานยนตและรถยนต หรอื
น้ํามนัหลอล่ืน ที่ใชในราชการสํานักการคลงั ต้ังจายจากเงินรายได   100,000  บาท  จากเงินอุดหนุนทั่วไป  
100,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) 

1.3.3.5 คาวัสดุ ประเภท คาวัสดุคอมพิวเตอร  ต้ังไว  60,000  บาท เพ่ือจายเปน 
คาวัสดุเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร จํานวน 13 เครื่อง เชน ผาหมึก แผนดิสก ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทัว่ไป) 
 

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

ตาง ๆ ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป) 
 

2.  รายจายเพื่อการลงทนุ  ต้ังไว  38,000  บาท  แยกเปน 
 2.1  หมวดครุภณัฑที่ดินและส่ิงกอสราง  ตั้งไว  38,000  บาท  แยกเปน 
  2.1.1   คาครภุณัฑ  ตั้งไว  38,000  บาท  แยกเปน 
   2.1.1.1  คาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  ต้ังไว  38,000  บาท  ต้ังจายจากเงิน
อุดหนนุทัว่ไป    (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทัว่ไป)  แยกเปน 



    -  คาซื้อรถจักรยานยนต   ต้ังไว  38,000  บาท  เพื่อซ้ือรถจักรยานยนต  ขนาด
กระบอกสูบไมนอยกวา 100 ซีซี จํานวน 1 คัน ๆละ 38,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 38,000 บาท (รวมคา
จดทะเบียน) ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ   
 
 
 

 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

หนวยงาน 
สํานักการศึกษา 

 
           

 
 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจายทัว่ไป  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ.  2552 
เทศบาลเมืองกาฬสนิธุ 

อําเภอเมือง   จังหวัดกาฬสินธุ 

รายจายจําแนกตามหนวยงาน 
หนวยงาน  สํานักการศึกษา 

 
ต้ังงบประมาณรายจายทั้งส้ิน      75,498,061       บาท 
 
1.  รายจายประจํา ตั้งไว    75,498,061     บาท 
 1.1  หมวดเงนิเดือนและคาจางประจํา  ตั้งไว  43,900,171    บาท  แยกเปน 
  1.1.1  เงินเดือน  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ต้ังไว  3,598,241  บาท  เพื่อจายเปน
เงินเดือน  และเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว  แกพนักงานเทศบาล  จํานวน  15  อัตรา    เปนเงิน  3,598,241  
บาท  ต้ังจายจากรายได  1,799,121  บาท  จากเงินอุดหนุนทั่วไป  1,799,120  บาท(ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  3,182,801    บาท  และแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  415,440  บาท ) 

1.1.2  เงินเดือน  ประเภทเงินเดือนพนักงานครู  ต้ังไว  31,876,130  บาท  เพื่อ 
จายเปนเงินเดือน  เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป  และเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว  แกพนักงานครสัูงกัด  
เทศบาล  ในสังกัดสํานักการศึกษา จํานวน  108  อัตรา   เปนเงิน  31,876,130  บาท  ต้ังจายจากเงิน
อุดหนนุทัว่ไป    (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
  1.1.3  เงินเดือน  ประเภทเงินประจําตาํแหนงของผูบริหาร  ต้ังไว  5,218,800  บาท  เพื่อ
จายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการสํานักการศึกษา  จํานวน  1  อัตรา  ในอัตราเงินเดือนละ  10,000  
บาท  เปนเงิน  120,000  บาท  เงินประจําตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักการศึกษา  จํานวน  1  อัตรา  ใน
อัตราเดือนละ  3,500  บาท  เปนเงิน  42,000  บาท  เงินประจําตาํแหนงศึกษานิเทศกผูชํานาญการพิเศษ  
จํานวน  2  อัตรา  ในอัตราเดือนละ  5,600  บาท  เปนเงิน  67,200  บาท  และอัตราเดือนละ  3,500  บาท  
เปนเงิน  42,000  บาท  เงินประจําตําแหนงครูผูชํานาญการ  จํานวน  89  อัตรา  ในอัตราเดือนละ  3,500  
บาท  เปนเงิน  3,738,000  บาท  และเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการสถานศกึษา  จํานวน  4  อัตรา  ใน
อัตราเดือนละ  5,600  บาท  เปนเงิน  268,800  บาท  และอัตราเดือนละ  5,600  บาท จํานวน  14  อัตรา 
เปนเงิน  940,800  บาท  รวมเปนเงิน  5,218,800  บาท  ต้ังจายจากเงินรายได   135,600    บาท  ต้ังจาย
จากเงินอุดหนนุทัว่ไป  5,083,200   บาท  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
  1.1.4  เงินเพิ่มของผูบริหาร  ต้ังไว   1,396,800   บาท  ตามมติเห็นชอบการกําหนด
หลักเกณฑการใหพนักงานไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนในการประชุมของคณะกรรมการ



พนักงานเทศบาล  จังหวัดกาฬสินธุ  ครั้งที่  5/2547  ในวนัที่  25  พฤษภาคม  2547  เพื่อจายเปน
คาตอบแทน 
 
ผูอํานวยการสํานักการศึกษา  ในอัตราเดือนละ  10,000  บาท  เปนเงิน  120,000  บาท  เงินตอบแทน
ศึกษานิเทศกผูชํานาญการพิเศษ  ในอัตราเดือนละ  5,600  บาท  เปนเงิน  67,200  บาท    คาตอบแทน
ผูอํานวยการสถานศกึษา  จํานวน  4  อัตรา  ในอัตราเดือนละ  5,600  บาท  เปนเงิน  268,800  บาท    
และครู  ค.ศ.3  จํานวน  14  อัตรา  เปนเงิน  940,800  บาท  รวมเปนเงิน  1,396,800  บาท  ต้ังจายจาก
เงินรายได   93,600   บาท  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   1,303,200    บาท  (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา) 
  1.1.5  คาจางประจํา  ประเภทคาจางลูกจางประจํา  ต้ังไว  1,810,200  บาท  เพื่อจายเปน
คาจางประจํา  เงินปรับปรุงคาจางประจํา  และเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนกังานจางประจาํใน
สํานักการศึกษา  จํานวน  10  อัตรา  เปนเงิน  1,065,720  บาท  และพนักงานจางประจําในสังกดัโรงเรียน
เทศบาล  จํานวน  6  อัตรา  เปนเงิน  744,480  บาท  ต้ังจายจากเงินรายได   532,860   บาท  จายจากเงิน
อุดหนนุ ทั่วไป     1,277,340   บาท  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
 
 1.2  หมวดคาจางชั่วคราว  ต้ังไว  2,351,760  บาท   แยกเปน 
  1.2.1  เงินเดือนหรือเงินจายเพิ่มใหแกพนักงานจางทัว่ไป  ต้ังไว  2,351,760 บาท                
เพื่อจายเปนเงินเดอืนคาจางพนักงานจางทั่วไป  จํานวน  12  อัตรา  พนักงานจางถายโอนสนามกฬีา  
จํานวน  10  อัตรา  พนักงานจางตามภารกจิสนับสนุนการสอนสถานศกึษา  จํานวน  4  อัตรา  ครูอาสา
สอนเด็กเรรอน  จํานวน  1  อัตรา  และเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว  รวมเปนเงิน  2,351,760  บาท  โดยตั้ง
จายจากเงินรายได  648,840  บาท  จายจากเงินอุดหนนุทั่วไป  1,702,920 บาท  (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  1,459,200   บาท  และแผนงานการศาสนา  วฒันธรรมและนันทนาการ   892,560   บาท)  
 

1.3 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  ตั้งไว  23,666,930 บาท  แยกเปน                                        
  1.3.1  คาตอบแทน  ตั้งไว  355,537   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  ต้ังจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา) 
   1.3.1.2  คาตอบแทน  ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ต้ัง
ไว  10,000  บาท  เพื่อจายเปนคาอาหารทํางานนอกเวลาราชการ  และคาจางนอกเวลาราชการ  กรณีที่



ตองการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในสาํนักการศึกษา  กรณีท่ีมีงานเรงดวน  ต้ังจายจากเงินรายได  
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
 
   1.3.1.3  คาตอบแทน  ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ต้ังไว  42,940  บาท  
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล  และลูกจางประจําในสาํนกัการศึกษาทีบุ่ตรยัง
ศึกษาเลาเรียนอยูตามระเบยีบ ฯ  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
   1.3.1.4  คาตอบแทน  ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล  ต้ังไว  30,000 
บาท  เพ่ือจายเปนคาสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลในสาํนักการศึกษา  ที่มี
สิทธิเบิกจายได  ตามระเบียบ ฯ  ต้ังจายจากเงินรายได    (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
   1.3.1.5  คาตอบแทน  ประเภทตอบแทนคณะกรรมการจดัซื้อจัดจาง  
คณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงานกอสราง  ต้ังไว  10,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาตอบแทน
สําหรับผูแทนชุมชน  หรือประชาคมทีไ่ดรับแตงตั้งเปนคณะกรรมการจดัซื้อจัดจาง  ตามคําสั่งที่ปฏบัิติ  ต้ัง
จายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
   1.3.1.6  คาตอบแทน  ประเภทคาตอบแทนผูทรงคุณวฒุิตรวจผลงานทางดาน
วิชาการ  ต้ังไว  159,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูทรงคุณวฒุิในคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  และความชาํนาญ  หรือความเชี่ยวชาญหรือความชาํนาญพิเศษของพนักงานเทศบาล  เพ่ือการ
เลื่อนแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลใหดํารงตําแหนงและระดับสูงขึ้น  ต้ังจายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป  (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา) 
   1.3.1.7  คาตอบแทน  ประเภทคาตอบแทนพิเศษครู  และภารโรงเงินเดือนเต็มขั้น  
ต้ังไว  64,397  บาท  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพิเศษครูและภารโรงที่เงินเดือนเต็มขั้น  จํานวน  8  อัตรา  ใน
อัตราเงินเดือนละ  670.80  บาท  ต้ังจายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 

  1.3.2  คาใชสอย  ตั้งไว   11,638,880     บาท  แยกเปน 
   1.3.2.1  คาใชสอย  ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ  ต้ังไว  210,000 บาท           
บาท  ต้ังจายจากเงินรายได    40,000   บาท  และจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  170,000   บาท   (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา)  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
    -  คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ  ต้ังไว  10,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาเย็บ
หนังสือเขาปกหนังสือ  รวมกฎหมาย  รวมระเบียบ หรือหนังสือทางวิชาการดานการศกึษา  หรืออ่ืน ๆ ให
เปนหมวดหมู  ต้ังจายจากเงินรายได                 

-  คาโฆษณาและเผยแพร  ต้ังไว  80,000  บาท  เพื่อจายเปนคาโฆษณา 



และเผยแพรขาวสารตาง ๆ ทางวทิยุกระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพหรือแผนพับ  ส่ิงพิมพตาง ๆ 
เกี่ยวกับกิจกรรมตาง ๆ ของสํานักการศึกษาทีไ่ดดําเนนิการ  และโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  ต้ังจายจากเงิน
รายได   10,000   บาท  เงินอุดหนนุทัว่ไป  70,000  บาท 
 

    -  คาจางเหมาบริการ  ต้ังไว  40,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจางเหมา
บริการ  ทํางานอยางหนึ่งอยางใดในกิจการโรงเรียนเทศบาลทั้ง  4  โรงเรียน  และสํานักการศึกษา  ต้ังจาย
จากเงินรายได  20,000  บาท  เงินอุดหนุนทั่วไป (รายหวั)   20,000  บาท 
    -  คาหนังสือวารสารและเอกสารทางวิชาการ  ต้ังไว  80,000  บาท  เพ่ือ
จายเปนคาหนงัสือวารสารเอกสารทางวิชาการ  และคาหนังสือวารสารตํารา ของโรงเรียนเทศบาลทั้ง  4         
โรงเรียนและสาํนักการศึกษา  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  (รายหัว) 
   1.3.2.2  คาใชสอย  ประเภทรายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน  ต้ังไว  
1,204,600  บาท  ต้ังจายจากเงินรายได  98,600  บาท  จายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป  1,106,000   บาท  
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา   404,600  บาท  และแผนงานการศาสนา  วฒันธรรมและนันทนาการ  
800,000  บาท)  จําแนกรายละเอียดได  ดังนี ้
    -  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมท่ีดินและสิง่กอสราง  ต้ังไว  800,000  บาท  
เพื่อจายเปนคาซอมแซมอาคารและสิ่งกอสราง  หรือปรับปรุงภายในสนามกีฬาตามแบบแปลนเทศบาล
กําหนด  ต้ังจายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษาและแผนการศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ) 
    -  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ  ต้ังไว  255,000  บาท  เพ่ือจาย
เปนคาบํารุงรักษา  หรือซอมแซมครุภัณฑ  เชน  ครุภัณฑสํานักงาน  และครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
ฯลฯ  ของสํานกัการศึกษาและโรงเรียนเทศบาล  ต้ังจายจากเงินรายได  45,000  บาท  และจายจากเงิน
อุดหนนุ         ทั่วไป  210,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
    -  คาเชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูง  ต้ังไว  149,600  บาท  เพื่อจาย
เปนคาใชจายในการเชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูงของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง  4  โรงเรียน  ๆ ละ  
2,700  บาท  และคาจัดทําเว็บไซตของสํานักการศึกษา  และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง  4  โรงเรียน  จาย
จากเงินรายได  53,600  บาท  จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  96,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
   1.3.2.3  คาใชสอย  ประเภทรายจายเกี่ยวกับคารับรองและพิธีการ  ต้ังไว    
9,824,280   บาท   ต้ังจายจากเงินรายได   6,542,480   บาท  และจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   3,281,800 
บาท   (ปรากฏในแผนงานการศึกษา   7,111,280  บาท  และแผนงานการศาสนา  วฒันธรรมนนัทนาการ                     
2,713,000   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  315,840  บาท  
เพื่อเปนคาใชจายในการจัดจางบุคลากรปฏิบัติงานดานธุรการโรงเรียน  ทั้ง  4  โรงเรียน  ๆ ละ  1 คน    ต้ัง
จายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
    -  โครงการเขาคายเยาวชน  ต้ังไว  50,000  บาท   เพ่ือจายเปนคาใชจาย
ในการจัดงานสงเสริมกิจกรรมเยาวชนของเทศบาล  เชน  กิจกรรมเยาวชนสัมพันธ  กิจกรรมนันทนาการเพื่อ
เยาวชน  คาตอบแทนวทิยากร  คาจางเหมารถ  คาวัสดุ  คาอาหาร  และอ่ืน ๆ ตามโครงการกําหนด   ต้ัง
จายจากรายได  30,000  บาท  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  20,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา  
วฒันธรรมและนันทนาการ) 
    -  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูแกผูรับผิดชอบศูนยเยาวชน  ต้ัง
ไว  8,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเจาหนาที่ผูรับผิดชอบศูนยเยาวชนไปเขารวมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ  ในเรื่องการดําเนินงานศูนยเยาวชน ตามวนั  เวลา  และสถานที่  ที่กรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่นกาํหนด  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วฒันธรรมและนันทนาการ) 
    -  โครงการกิจกรรมวันอาํลา  ต้ังไว  60,000  บาท  ในการจัดงานพิธีรับ 
มอบใบประกาศนียบัตรทีจ่บการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ท้ัง  4  โรงเรียน  เพื่อ
จายเปนคาใชจายตาง ๆ   เชน  คาดอกไม  คาจัดสถานที่  คาเคร่ืองดื่มและอืน่ ๆ  ตามที่โครงการกําหนด             
ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
    -  โครงการอบรมรณรงคปองกันยาเสพติด  ต้ังไว  120,000  บาท  เพื่อ
จายเปนคาจัดฝกอบรมนักเรียนเขาคายพุทธธรรมตานยาเสพติด  ซ่ึงเปนทางหนึ่งที่จะชวยขัดเกลาอุปนิสัย
และปลูกฝงคณุธรรม  จริยธรรม  คานิยมอันพึงประสงคใหแกเยาวชน  และจัดนิทรรศการในการรณรงค
ปองกันและตอตานยาเสพติด  เพ่ือใชจายเปนคาอุปกรณตาง ๆ คารับรอง  คาอาหาร  คาตอบแทนวทิยากร
และคาใชจายอื่น ๆ ตามโครงการกําหนด  ต้ังจายจากเงินรายได  100,000  บาท  จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
20,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วฒันธรรมและนนัทนาการ) 
    -  โครงการจัดอบรมเจาหนาที่และครูวิทยากรแกนนาํตานยาเสพติด  ต้ัง
ไว  8,000  บาทเพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดสงเจาหนาที่และครูวทิยากรแกนนาํตานยาเสพติด  ไปเขา
รับ 



การอบรม  ตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นกําหนด  ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ) 
    -  โครงการสัมมนาผูบริหารและครูอาสาสอนเด็กเรรอน  ต้ังไว  20,000  
บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดสงผูบริหารและครูอาสาสอนเด็กเรรอนเขาอบรม  สัมมนา  เรื่องการ
จัดการศึกษาสําหรับเด็กเรรอน  ตามวัน  เวลา  และสถานทีท่ี่กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิน่กําหนด  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
 

    -  โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา  ต้ังไว  40,000  บาท  เพ่ือจายเปน
คาใชจายในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  สรุปงานในรอบ  1 ป  เชน  
คาจัดทําแบบสํารวจขอมูล  คาจางเหมาถายเอกสาร  พิมพปก  เขารูปเลมรายงาน  ตลอดจนการรวบรวม
รายงาน  สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบป  ตามที่โครงการกําหนด  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา) 
    -  โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการศึกษา  ตั้งไว  220,000  บาท  
เพื่อจายเปนคาสนับสนุนเจาภาพ  20,000  บาท  คาเบี้ยเลี้ยงคณะครู  และนักเรียน  ที่เขาประกวดกิจกรรม
รวมกับเทศบาลที่เปนเจาภาพ   เปนคาวัสดุอุปกรณตกแตงราน  คาจางเหมาจัดสรางนิทรรศการ  คาจาง
เหมารถบรรทกุและรถยนตโดยสาร  เพื่อใชขนวัสดุ  อุปกรณตกแตง  และอืน่ ๆ ตามที่โครงการกาํหนด  ต้ัง
จายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
    -  โครงการแขงขันคนเกงในโรงเรียนทองถิน่  ต้ังไว  60,000  บาท  เพ่ือ
จายเปนคาเบ้ียเลี้ยงครูและนักเรียน  คาพาหนะ  คาวัสดุ  คาเกียรติบัตร  คาสถานที่  และอ่ืน ๆ ตามที่
โครงการกําหนด  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
    -  โครงการทดสอบระดับชาติ  ต้ังไว  12,000  บาท  เพื่อจายเปน
คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินการทดสอบวัดผลระดับชาติของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่ 3  ช้ัน
ประถมศึกษาปที่  6  และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  ของโรงเรยีนในสังกดัเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  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) 



    -  โครงการแขงขันกีฬานักเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน่    ต้ังไว  
400,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา  คาเบี้ยเลี้ยงครูผูฝกสอน   คาใชจายในการเตรียม  และนํา
นักกีฬาเขาแขงขัน  ระดับภาคและระดับประเทศ  เชน  คาสนับสนุนเจาภาพ  คาอุปกรณกีฬาทุกประเภท  
คาชุดกีฬา  คาเชาหรือจางเหมารถ  คาเบี้ยเลี้ยง  คาเชาที่พัก  คาอาหาร  คาถุงเทา 
หรืออุปกรณการแตงกาย  และอื่น ๆ ตามที่โครงการกําหนด  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา  วัฒนธรรมและนนัทนาการ) 
    -  โครงการแขงขันกีฬากลุมโรงเรียนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   ต้ังไว  
100,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายตาง ๆ ตามโครงการแขงขนักีฬากลุมโรงเรียน  เชน  คาวัสดุ อุปกรณ
การแขงขนั  คาเคร่ืองดื่ม  คาอาหาร  คาตอบแทนสําหรบักรรมการตัดสิน   และเจาหนาที่เทคนิคการกีฬา  
เงินรางวัลและของรางวัลสําหรับผูชนะการแขงขันและผูเขารวมแขงขนั  คาวงดุริยางค  และคาใชจายพิธี
เปด  

ปด การแขงขนั  คาพลุ  คาแพรปาย  ลกูโปงและอื่น ๆ ตามที่โครงการกาํหนด    ตั้งจายจากเงนิรายได  
(ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ) 
    -  โครงการแขงขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ  ต้ังไว  70,000  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  24,000  บาท  เพ่ือเปน
คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กเรรอนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ใหไดรับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น  เชน  คาวัสดุอุปกรณการเรียน  วัสดุการศึกษา  อื่น ๆ ตามที่โครงการกาํหนด  ต้ังจายจากเงิน
รายได  20,000  บาท  และตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  4,000  บาท   (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)                 
    -  โครงการวิทยากรภูมิปญญาทองถิ่น  ต้ังไว  60,000  บาท  เพื่อใชจาย
ในการสงเสริมนักเรียนใหเล็งเห็นความสาํคญัของภูมิปญญาชาวบานในทองถิน่  มาจัดฝกวิชาชีพใหกับเด็ก         
นักเรียนในสังกัดเทศบาล  เชน  คาตอบแทนวิทยากร  คาวัสดุฝกงานและคาใชจายอื่น ๆ ตามทีโ่ครงการ
กําหนด  โดยจัดกิจกรรม  นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง  4  โรงเรียน  ต้ังจายจากเงินรายได               
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 



    -  โครงการจัดงานวนัครู  ต้ังไว  50,000  บาท  เพื่อเปนคาใชจายในการ
จัดงานวนัครู  เปนการระลึกถึงความสําคญัของครู  โดยจายเปนคาการจัดสถานที่  คาของรางวัล  คาเหมา
จายอาหาร   และคาใชจายอื่น ๆ ตามทีโ่ครงการกําหนด   ต้ังจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา) 
    -  โครงการสงเสริมฟนฟูประเพณีวัฒนธรรมไทย  ต้ังไว  1,160,000  บาท  
เพื่อจายเปนคาใชจายในงานประเพณีทางศาสนา  งานประเพณีทองถิ่น  งานวนัสําคัญของชาติทีท่าง
เทศบาลตองการดําเนินการเอง  หรือจัดรวมกับทางจังหวัด  หรือหนวยงานอืน่   ต้ังจายจากเงินรายได 
1,160,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วฒันธรรมและนนัทนาการ)  จําแนกรายละเอียดไดดังนี ้
   1.  งานประเพณีปใหม  ต้ังไว  30,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาพิธีทางศาสนา  เชน
อาหาร  เครื่องดื่มถวายพระ  คาเคร่ืองดื่ม  อาหารสาํหรับแขก  คาพลุ  คาดอกไมไฟ  คาวัสดุส่ิงพิมพอ่ืน ๆ 
หรือคาจางตกแตงสถานที่  คากระแสไฟฟา  คาเชาเครื่องเสียงและคาใชจายอืน่ ๆ ตามที่โครงการกาํหนด  
ต้ังจายจากเงินรายได 
 

   2.  งานประเพณีสงกรานต  ต้ังไว  400,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาสนบัสนุน
ชุมชนตกแตงรถ  คาโลรางวัล  คาจางเหมาตกแตงองคประกอบ  คาแตงตัวผูเขารวมประกวด  และขบวนแห  
คารางวัล  คาพิธีทางศาสนา  เชน    อาหาร  เครื่องดื่ม  เครื่องไทยทานถวายพระ  คาของชํารวยสาํหรับผู
เขาประกวด  คาวัสดุส่ิงพิมพ  ตาง ๆ คาจางตกแตงสถานที่  คากระแสไฟฟา  และคาเครื่องเสียง  คา
มหรสพหรือการแสดงสมโภช  คาตอบแทน  หรือคาของที่ระลึกกรรมการตัดสิน  คาจางคณะกลองยาวนํา
ขบวนแห  คาอาหาร เคร่ืองดื่มตอนรับแขกและคาใชจายอื่น ๆ ตามที่โครงการกําหนด  ต้ังจายจากเงิน
รายได 
   3.  งานบวงสรวงหอเจาบาน  ปูแฮ  ปูหาร  และศาลหลักเมือง  (งานบุญซําฮะ) ต้ัง
ไว  40,000  บาท  เพื่อจายเปนคาพิธีทางศาสนา  เชน  คาอาหาร  เครื่องด่ืม  ปจจัยและเครื่องไทยทาน
ถวายพระ  คาดอกไม  พวงมาลัย  ธูปเทียน  คาวัสดุส่ิงพิมพ   หรือคาจางตกแตงสถานที่  คามหรสพ  หรือ
การแสดงสมโภช  คากระแสไฟฟา  คาวัสดุหรือคาจาง  ทําเครื่องบวงสรวงและคาใชจายอื่น ๆ ตามที่
โครงการกําหนด  ต้ังจายจากเงินรายได 
   4.  งานประเพณีแหเทียน  ต้ังไว  150,000  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  ต้ังจายจากเงินรายได 
   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  400,000 บาท  เพื่อจายเปนคาสนบัสนุน
ชุมชน  เงินรางวัล  และของรางวัลการประกวดประเภทตาง ๆ และโลงตาง ๆ คาสายสะพาย  คาจัดทํา
กระทง                  คามหรสพ  หรือการแสดงตาง ๆ สมโภชในงาน  คาวัสดุ  หรือคาจางตกแตงสถานที่  คา
เชาเครื่องเสียง  คากระแสไฟฟา  คาตกแตงขบวนแห  และองคประกอบ  คาอาหารเครื่องดื่ม  สําหรับรองรับ
แขก  คาพลุ  และดอกไมไฟตลอดจนวัสดุ  อุปกรณตาง ๆ ที่จําเปนในงาน  คาตอบแทน  และคารางวัล
กรรมการตัดสินการประกวดแขงขัน  คาวัสดุส่ิงพิมพและคาใชจายอืน่ ๆ   ตามที่โครงการกําหนด  ต้ังจาย
จากเงินรายได 
   7.  งานประเพณีบุญกฐิน  ตั้งไว  100,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัด
งานบุญกฐนิของเทศบาล  โดยจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการจัดตาง ๆ องคกฐินและปจจัยถวายวัดในเขต
เทศบาล  ท่ีไมมีเจาภาพ  และคาใชจายอื่น ๆ ตามที่โครงการกําหนด  ต้ังจายจากเงินรายได 
 

    -  โครงการประเพณีชุมชน  (งานบุญคุม)  ต้ังไว  180,000  บาท  เพื่อจาย
เปนคาใชจายในการจัดงานกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน  จํานวน  36  ชุมชน  ๆ  ละ  5,000  บาท  เชน          
คาสนับสนุนชมุชน  คาวัสดุอุปกรณ  คาจัดสถานที่  คาอาหาร  เครื่องดื่ม   และอื่น ๆ ตามทีโ่ครงการกําหนด  
ต้ังจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วฒันธรรมและนันทนาการ) 
    -  โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในโรงเรียน  ต้ังไว  240,000  
บาท  เพ่ือเปนคาใชจายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนในสังกัดทั้ง  4  โรงเรียน  ตาม
โครงการ / กิจกรรมที่โรงเรียนขอรับการสนบัสนุน  โรงเรียนละ  60,000  บาท  ต้ังจายจากเงินรายได   
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
    -  โครงการฝกอบรมของพนักงานครู  ต้ังไว  100,000  บาท  เพื่อจายเปน
คาใชจายในการจัดฝกอบรมสัมมนาของพนักงานครู  เปนการพัฒนาครู  และบุคลากรการศึกษาในดานการ
เรียนการสอน  เพื่อใหสอดคลองกับหลักสตูรและเทคโนโลยีที่มกีารเปลี่ยนแปลงไป  และเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานใหสูงขึ้น  โดยจายเปนคาจางเหมารถ  คาอาหาร  เคร่ืองดื่ม  คาจัดพิมพเอกสาร  เขา



รูปเลมเอกสารประกอบการฝกอบรม  การพิมพ  คาตอบแทน  วิทยากร  คาอุปกรณตาง ๆ  คาติดตอ
ประสานงาน  คาไปรษณียและอื่น ๆ ตามที่โครงการกําหนด  ต้ังจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา) 
    -  โครงการแขงขันกีฬาภายใน  ต้ังไว  105,000  บาท  เพ่ือเปนคาใชจาย
ในการจัดการแขงขันกีฬาภายในโรงเรียน  และเปนการสงเสริมใหนักเรียนมีโอกาสแสดงออกถึง
ความสามารถในดานการแขงขันกีฬา  รูแพ  รูชนะ  รูอภัย  และรูจักทํางานเปนทีม  โดยจายเปนคาวสัดุ  คา
รางวัล  คาอาหาร  และคาใชจายอืน่ ๆ ตามที่โครงการกาํหนด  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (รายหัว)   
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
    -  โครงการอบรมสัมมนาผูรับผิดชอบสนามกีฬา  ต้ังไว  17,000  บาท  
เพื่อเปนคาใชจายในการสงเจาหนาที่ผูรับผิดชอบสนามกีฬา  ไปเขารวมอบรมการบริหารสนามกีฬา  ตาม
วัน  
 เวลา  และสถานที่  ที่กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นกําหนด  ต้ังจายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป  (ปรากฏ
ในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนนัทนาการ) 
    -  โครงการสงเสริมพัฒนาเยาวชน  ต้ังไว  100,000  บาท เพื่อจายเปน
คาใชจายในการดําเนินงานศูนยเยาวชน  ของเทศบาลในการจัดกจิกรรมสงเสริมเยาวชน  ใหใชเวลาวางให
เกิดประโยชน  โดยจายเปนคาตอบแทนกรรมการ  คาอาหาร  คาวัสดุ  อุปกรณ  ในศูนยเยาวชน  หรือ
คาใชจายอืน่ทีจํ่าเปนตามที่โครงการกําหนด   ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  100,000  บาท  (ปรากฏใน
แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนนัทนาการ) 
    -  โครงการอาหารกลางวัน  ต้ังไว  4,490,000  บาท  เพื่อสนับสนนุ
โครงการอาหารกลางวนัสําหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลไดรับอาหาร  100%  ตามนโยบายคณะผูบริหาร  
สําหรับจัดสรรใหโรงเรียนเทศบาลทั้ง  4  โรงเรียน เชน  คาวัสดุ  อุปกรณ  คาจางเหมา หรือคาใชจายอืน่
ตามโครงการกําหนด  ต้ังจายจากเงินรายได  2,187,200  บาท  ต้ังจายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป  2,302,800  
บาท  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
    -  โครงการสงเสริมคุณธรรม - จริยธรรม  ต้ังไว  130,000  บาท  เพ่ือจาย
เปนคาจัดอบรมคุณธรรม – จริยธรรม  ของนักเรียน ในการจัดเขาคาย  และศึกษาดูงานแหลงเรียนรูดาน         
คุณธรรม – จริยธรรม  และการประกอบอาชีพตาง ๆ  ในทองถิ่น   โดยจายเปนคาตอบแทนวิทยากร  เปนคา
วัสดุอุปกรณ   คาอาหาร  คาจางเหมารถ  หรือคาใชจายอื่นทีจํ่าเปนตามโครงการกาํหนด สําหรบัโรงเรียน
เทศบาล  ๑  กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์  จํานวน  100,000  บาท  และ โรงเรียนเทศบาล  ๔   วัดใตโพธิ์คํ้า  
จํานวน  30,000  บาท  ต้ังจายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป  (รายหวั)   (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
    -  โครงการสอนซอมเสริม  ต้ังไว  30,000  บาท  เพื่อเปนคาใชจายในการ
จัดกิจกรรมสอนซอมเสริมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล  ๒  วัดสวางคงคา  โดยจายเปนคาถายเอกสาร                   



คาอาหาร  คาวัสดุ  อุปกรณ  หรือคาใชจายอื่นทีจํ่าเปนตามโครงการกําหนด  ต้ังจายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป  
(รายหวั)  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 

    -  โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานครู – นักเรียน  ต้ังไว  65,000  บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการจัดนิทรรศการแสดงผลงานครู – นักเรียน  โรงเรียนเทศบาล  ๒  วัดสวางคงคา  
และโรงเรียนเทศบาล  ๓  วัดเหนือ  โดยจายเปนคาวัสดุ  อุปกรณ ตกแตงรานนทิรรศการ  คาเกียรติบัตร  
คาของรางวัล  เงินรางวัลสําหรับนักเรียนทีเ่ขาแสดงผลงาน  หรือคาใชจายอืน่ที่จําเปนตามโครงการกําหนด  
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
    -  โครงการแขงขันกีฬาเยาวชน – ประชาชน   ต้ังไว   300,000   บาท  
เพื่อเปนคาใชจายในการจัดการแขงขนักีฬาเยาวชน – ประชาชน  เชน  คาวัสดุอุปกรณในการแขงขนั  คา
กรรมการตัดสินกีฬา  คาเงินรางวัลผูชนะการแขงขนั  คาอาหาร  คาใชจายพิธีเปด – ปด  การแขงขนั
คาใชจายในการสงนักกีฬาตวัแทนเทศบาลไปรวมแขงขนักีฬากับหนวยงานอื่น หรือคาใชจายอืน่ที่จําเปน
ตามโครงการกําหนด  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วฒันธรรมและนนัทนาการ) 
    -  โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  ต้ังไว  50,000  บาท  เพ่ือใหโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลผานเกณฑการประเมินในโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  ทั้ง  4  โรงเรียน  โดยจายเปนคาวัสดุ  
คาจัดอบรม  คาดําเนินการ  หรือคาใชจายอื่นทีจํ่าเปนตามโครงการกําหนด  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา) 
    -  โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน  ต้ังไว  120,000  บาท          
เพื่อเปนคาใชจายในการฝกอบรมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล  ๒  วัดสวางคงคา  และโรงเรียนเทศบาล  ๓            
วัดเหนือ  ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาใชจายในการอบรมพัฒนาศักยภาพนกัเรียน   ศึกษาดูงานและ คาใชจายอืน่ 
ๆ  ที่จําเปนในโครงการ  เพ่ือพัฒนาแนวความคิด  เทคนิคใหม ๆ  ในการเรียนของนกัเรียน   ต้ังจายจากเงิน
อุดหนนุทัว่ไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)  
    -  โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  ต้ังไว  200,000  บาท  เพ่ือ
จายเปนคาใชจายในการสงบุคลากรทางการศึกษาเขารวมอบรมสัมมนา  ตามวนั  เวลา  และสถานที่  ที่
กรมสง 
เสริมการปกครองสวนทองถิ่นกําหนด  เชน  คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  ตั้งจายจากเงินอุดหนุน     
ท่ัวไป   (ปรากฏในแผนงานการศกึษา) 
    -  โครงการขยายโอกาสทางการศกึษาชวงชั้นท่ี  4  ตั้งไว  287,440  บาท 
เพื่อจายเปนคาใชจายในการขยายโอกาสทางการศกึษาในชวงชั้นท่ี  4  โรงเรียนเทศบาล  ๒  วัดสวางคงคา 
จํานวน  40 คน / ป   โดยจายเปนคาใชจายในการจดัจางบุคลากรปฏิบตัิงานสอนเคมี  หรือฟสิกส  จํานวน  1  



อัตรา  ๆ  ละ  9,940  บาท   คาวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน  คาหนังสือแบบเรยีน   และอ่ืน ๆ  ตาม
โครงการกําหนด  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
    -   โครงการบริหารจัดการตรวจประเมินผลงาน  ต้ังไว  12,000  บาท  
เพื่อจายเปนคาบริหารจัดการตรวจประเมินผลงานการปฏิบัติงาน  และความชาํนาญหรือความเชี่ยวชาญ
หรือความชาํนาญพิเศษของพนักงานเทศบาล  จํานวน  60  ราย  ในอัตรารายละ  200  บาท  เพ่ือจายเปน
คาวัสดุอุปกรณ  คาอาหาร  คาจัดพิมพเอกสาร  และอื่น ๆ  ตามโครงการกําหนด  ต้ังจายจากเงินอุดหนนุ
ทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
   1.3.2.4  คาใชสอย  ประเภทคาใชจายที่เกี่ยวกบัการปฏบิัติราชการทีไ่มเขา
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  11,672,513  บาท  แยกเปน 
   1.3.3.1  คาวสัดุ  ประเภทวัสดุสํานักงาน  ต้ังไว  1,760,700  บาท  เพ่ือจายเปน
คาวัสดุอุปกรณสํานักงาน  แบบพิมพตาง ๆ และจายเปนคาอุปกรณใชในการเรียนการสอน  เชน  หนังสือ
เรียน  สมุดชุดการสอนตาง ๆ ใหกับโรงเรียนเทศบาลทั้ง  4  โรงเรียน    และสํานักการศึกษา  ต้ังจายจากเงิน
รายได  270,000  บาท  และจายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป (รายหวั)  1,490,700  บาท   (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา) 
   1.3.3.2  คาวสัดุ  ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ  ต้ังไว  90,000  บาท  เพ่ือจายเปน
คาซื้อวัสดุไฟฟา  สําหรับปรับปรุง  ซอมแซม  และติดตั้งในอาคารเรียน  อาคารประกอบของโรงเรียนทั้ง  4
โรงเรียน  เชน  หลอดไฟ  สายไฟ  ฟวส  บัลลาส  ฯลฯ    ต้ังจายจากเงินรายได  50,000  บาท  ต้ังจายจาก
เงินอุดหนุนทัว่ไป (รายหวั)  40,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
   1.3.3.3  คาวสัดุ  ประเภทคาวสัดุงานบานงานครัว  ต้ังไว  310,000  บาท  เพ่ือ
จายเปนคาซื้อวัสดุงานบานงานครัว  เชน  น้ํายาลางจาน  ผงซักฟอก  ฯลฯ  เพ่ือใชในสํานักการศึกษา  และ 
โรงเรียนเทศบาลทั้ง  4  โรงเรียน   ต้ังจายจากเงินรายได  10,000  บาท  และจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
(รายหวั)  250,000  บาท  ต้ังจายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป  และจายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป  (สนับสนุนการ
บริหารสนามกีฬา)  50,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
   1.3.3.4  คาวสัดุ  ประเภทวัสดุกอสราง  ต้ังไว  501,600  บาท  เพื่อจายเปนคา
วัสดุกอสรางสําหรับซอมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบ  ปรับปรุงภูมิทัศน  ของโรงเรียนเทศบาลทั้ง  4                  



โรงเรียน  และสนามกีฬา  เชน  ไมตาง ๆ ปูน  หิน  ดิน  ทราย  กระเบื้อง ตะปู  อิฐ  ฯลฯ  ต้ังจายจากเงิน
รายได  150,000  บาท  จายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป  (รายหัว)   251,600  บาท  และตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  (สนับสนุนการบริหารสนามกีฬา)  100,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  401,600  บาท  
ปรากฏในแผนงานศาสนา  วฒันธรรม  และนันทนาการ  100,000  บาท) 
   1.3.3.5  คาวสัดุ  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน  ต้ังไว  150,000  บาท  เพื่อ
จายเปนคาซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืน  ใชกับรถจักรยานยนต  และรถยนตของสํานักการศึกษา  ต้ังจาย
จากเงินรายได  75,000  บาท  จากเงินอุดหนนุทัว่ไป  75,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
   1.3.3.6  คาวสัดุ  ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร  ต้ังไว  65,000  บาท  เพ่ือจายเปนคา
ซ้ืออุปกรณประเภทแอลกอฮอล  นํ้ายาเคมีและอุปกรณวทิยาศาสตร  ใชในการเรียนการสอนในโรงเรียน  
เทศบาลทั้ง  4  โรงเรียน   ตั้งจายจากเงินรายได  40,000  บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (รายหัว)    
25,000  บาท(ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
   1.3.3.7  คาวสัดุ  ประเภทวัสดุการเกษตร   ต้ังไว  180,000  บาท  เพื่อจายเปนคา
ซ้ือวัสดุการเกษตร  เชน  ปุยเคมี  บัวรดน้ํา  ไมกวาดมือเสือ  เสียม  จอบ  ฯลฯ  ในการประกอบการเรียนการ
สอนในโรงเรียนเทศบาล  ต้ังจายจากเงินรายได  50,000  บาท  ต้ังจายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป  (รายหัว) 
30,000  บาท  และตั้งจายจากเงินอุดหนนุ  (สนับสนุนการบริหารสนามกีฬา)  100,000  บาท  (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา   80,000  บาท  และแผนงานศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ  100,000  บาท ) 
   1.3.3.8  คาวสัดุ  ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย  ต้ังไว  450,000  บาท  เพ่ือจายเปน
คาซื้อชุดกีฬา  ชุดพื้นเมือง  สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่  1  โรงเรียนเทศบาล  ๒  วัดสวางคงคา  และป.
1  โรงเรียนเทศบาล  ๑   กาฬสินธุพิทยาสทิธิ์  โรงเรียนเทศบาล  ๓  วัดเหนือ  และ  โรงเรียนเทศบาล  ๔ วัด
ใตโพธิ์คํ้า  และอนุบาล  1  โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ    และคาชุดการแสดง  ชุดดุริยางคและอืน่ ๆ  ตาม
ความจาํเปนของโรงเรียนทั้ง  4  โรงเรียน  ต้ังจายจากเงินรายได  400,000  บาท  จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
(รายหวั)  50,000  บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 

1.3.3.9   คาวัสดุ   ประเภทวัสดุกีฬา  ต้ังไว  347,600  บาท  เพ่ือจายเปนคาวัสดุ 
อุปกรณการกฬีาที่ใชในการเรียนการสอนของโรงเรียนทั้ง  4  โรงเรียน  และสนามกีฬาฯ  เชน  ลูกฟุตบอล 
ไมตีปงปอง  บาสเกตบอล  วอลเลยบอล  ตะกรอ  เปนตน  ต้ังจายจากเงินรายได 20,000  บาท  จายจาก
เงินอุดหนุนทัว่ไป  (รายหัว)  80,000  บาท  และจายจากเงินอุดหนนุ  (สนับสนนุการบริหารสนามกฬีา)  
247,600  บาท  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  100,000  บาท  และแผนงานศาสนา  วัฒนธรรม  และ
นันทนาการ  247,600  บาท)                                          
   1.3.3.10  คาวัสดุ  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร  ต้ังไว  420,000  บาท  เพ่ือจายเปน
คาวัสดุเกี่ยวกบัคอมพิวเตอรที่ใชในสาํนกัการศึกษา  และใชในการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลทั้ง  4  



โรงเรียน  เชน  ผาหมึก  กระดาษ  หรือกระดาษไขคอม ฯ  แผนดิสก  ต้ังจายจากเงินรายได 150,000  บาท  
และจายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป (รายหวั)  270,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
   1.3.3.11  คาวัสดุ  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ต้ังไว  10,000  บาท  เพื่อ
จายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน  คาลางอัดภาพ  คาฟลม  คามวนวิดีโอ  ฯลฯ  ใชในกิจกรรมและ
งานประเพณีตาง ๆ ของสํานักการศึกษา  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
   1.3.3.12  คาวัสดุ  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง  ต้ังไว  30,000  บาท  เพื่อ
จายเปนคาวัสดุใชกับรถยนต  ของสํานักการศึกษาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา) 
   1.3.3.13  คาวัสดุ  ประเภทวัสดุการศึกษา  ต้ังไว  300,000  บาท  เพ่ือจายเปนคา
วัสดุการศึกษา  เชน  หุนจําลองภูมิประเทศ  ส่ือการเรียนการสอนทาํดวยพลาสติก  กระดานลื่นพลาสติก  
เบาะยืดหยุน  ฯลฯ  สําหรับใชในการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลทั้ง  4   โรงเรียน  ต้ังจายจากเงิน
อุดหนนุทัว่ไป  (รายหัว)  300,000  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
   1.3.3.14  คาวัสดุ  ประเภทวัสดุเครื่องดนตรี  ต้ังไว  175,000  บาท  เพื่อจายเปน
คาวัสดุอุปกรณเครื่องดนตรี  เชน  ฉ่ิง  ฉาบ  กรับ  อังกะลุง  และกลอง  ฯลฯ  สําหรับใชในการเรียนการสอน 
ของโรงเรียนเทศบาลทั้ง  4  โรงเรียน  ตั้งจายจากเงินรายได  50,000  บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  
125,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
   1.3.3.15  คาวัสดุ  ประเภทวัสดุสนาม  ต้ังไว  87,800  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุ
อุปกรณสนาม  เชน  เปล  ถุงนอน  เตียงสนาม  เข็มทิศ  ฯลฯ  สําหรับใชในการเรียนการสอนของโรงเรียน
เทศบาลทั้ง  4  โรงเรียน  และสนามกีฬา  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
   1.3.3.16  คาวัสดุ  ประเภทวัสดุอ่ืน ๆ ต้ังไว  5,597,856   บาท  เพื่อจายเปน
คาอาหารเสริม  (นม)    โรงเรียนในสังกัดเทศบาล  และโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  (สพฐ)   จัดสรรใหเด็กอนุบาล  และเด็ก  ป.1 – ป.4  จํานวน  264  วัน  เปดเทอม  200  วัน  ปด
เทอม  64  วัน  ต้ังจายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
   1.3.3.17  คาวัสดุ  ประเภทวัสดุประจําหองเรียน  ต้ังไว  132,000  บาท  เพื่อจาย
เปนวัสดุประจําหองเรียนระดับอนุบาล  และประถมศึกษา  ตามความจําเปนของโรงเรียน  สําหรับจัดสรรให
โรงเรียนเทศบาล  ๓  วัดเหนือ  จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (รายหัว)   (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
   1.3.3.18  คาวัสดุ  ประเภทคาเวชภัณฑ  ต้ังไว  56,775  บาท  เพื่อจายเปนคา
เวชภัณฑสําหรับเด็กอนุบาล  และโรงเรียนในระดับการจดัการศึกษาภาคบังคับ  สําหรับจัดสรรให โรงเรียน           
เทศบาลทั้ง  4  โรงเรยีน  จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 



   1.3.3.19  คาวัสดุ  ประเภทคาเครื่องเขียน  ต้ังไว  436,800  บาท  เพื่อจายเปนคา
เครื่องเขียนสําหรับนักเรียน  เชน  สมุด  ดินสอ  ปากกา  ฯลฯ    สําหรับใชในการเรียนการสอนของโรงเรียน
เทศบาลทั้ง  4  โรงเรียน  ต้ังจายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป (รายหวั)  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
   1.3.3.20  คาวัสดุ  ประเภทคาเครื่องแบบนักเรียน  ต้ังไว  212,922  บาท  เพื่อ
จายเปนคาเครื่องแบบนักเรียน  ป.1 –ป.6  และ  ม.1 –ม.3  จํานวน  30%  ของนักเรียนทั้งหมดคนละ  2  
ชุด           ต้ังจายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
   1.3.3.21  คาวัสดุ  ประเภทคาเครื่องนุงหมกันหนาว  ต้ังไว  8,460  บาท  เพ่ือจาย
เปนคาเครื่องนุงหมกนัหนาว  สําหรับจัดสรรใหนักเรียน  จํานวน  3%  ของนักเรียนชั้น  ป.1 – ป.6  คนละ  1  
ชุด  ๆ  ละ  180  บาท   ต้ังจายจากเงินอุดหนนุทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
   1.3.3.22  คาวัสดุ  ประเภท  คาวัสดุส่ือการเรียนการสอน  ต้ังไว  350,000  บาท  
เพื่อจายเปนคาวัสดุส่ือการเรียนการสอน  เชน  ตัวตอจินตนาการ  ลูกคิดคณิตศาสตร  เคร่ืองเลนสัมผัส  
เกม 
การศึกษา  ฯลฯ  สําหรับใชในการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลทัง้  4  โรงเรียน  ต้ังจายจากเงิน
อุดหนนุทัว่ไป  (รายหัว)  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 

1.4  หมวดคาสาธารณปูโภค  ตั้งไว  604,400  บาท  แยกเปน 

  1.4.1  ประเภทคาน้าํประปา  ต้ังไว  558,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาบริการน้ําประปาของ
โรงเรียนเทศบาลทั้ง  4  โรงเรียน  และสนามกีฬาจังหวัด  ต้ังจายจากเงินรายได  198,000  บาท  จายจาก
เงิน 
อุดหนนุ  360,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  198,000  บาท  และแผนงานการศาสนา                
วฒันธรรมนนัทนาการ  360,000  บาท) 
  1.4.2  ประเภทคาไฟฟา  ตั้งไว  20,000  บาท  เพื่อจายเปนคาบริการไฟฟาของสนามกีฬา
จังหวัด  ตั้งจายจากเงนิอุดหนุน  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนนัทนาการ) 

1.4.3  ประเภทคาโทรศพัท   ตั้งไว  26,400  บาท  เพื่อจายเปนคาบรกิารโทรศัพทของ 
โรงเรียนเทศบาลทั้ง  4  โรงเรียน  ๆ ละ  500  บาท  ตั้งไว  24,000  บาท  และคาโทรศัพทสนามกีฬาจังหวัด
ถายโอน  จํานวน  2,400  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได  24,000  บาท  จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  2,400  บาท  
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  24,000  บาท  และแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  2,400   
บาท) 
 

 1.5  หมวดเงนิอุดหนนุ  ต้ังไว  4,974,800  บาท  แยกเปน 



  1.5.1  เงินอุดหนนุพุทธสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ  ต้ังไว  50,000  บาท  เพ่ือจายเปนเงิน
อุดหนนุกิจกรรมของพุทธสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา  
วฒันธรรมและนันทนาการ) 
  1.5.2  เงินอุดหนนุโครงการอาหารกลางวนั  ต้ังไว  4,194,800  บาท  เพื่อจายเปนเงิน
อุดหนนุโครงการอาหารกลางวัน  สําหรับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(สพฐ)  จํานวน  5  โรงเรียน  โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย 1,886,400   บาท  โรงเรียนมิตรภาพที่  32  
154,000  บาท  โรงเรียนทุงศรีเมืองประชาวทิย   206,000  บาท  โรงเรียนวัดชัยสนุทร  206,000  บาท           
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ  1,742,400  บาท   ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  4,194,800   (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา)  
  1.5.3  เงินอุดหนนุสมาคมภูไท  ต้ังไว  50,000  บาท    เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกิจกรรม
ของสมาคมภูไท  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานศาสนา  วฒันธรรมและนันทนาการ) 
  1.5.4  เงินอุดหนนุการเปนเจาภาพคัดเลือกตัวแทนแขงขันกีฬาแหงชาติ                                
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ต้ังไว  500,000  บาท  สําหรับอุดหนนุจังหวัดกาฬสินธุในการเปนเจาภาพ
จัดการแขงขนักีฬาแหงชาติ  ครั้งที่  38   รอบคัดเลือกตัวแทนภาค  3 
  1.5.5  เงินอุดหนนุชมรมฟุตบอลจังหวัดกาฬสินธุ  ต้ังไว  180,000  บาท   สําหรับอุดหนนุ
ชมรมฟุตบอลจังหวัดกาฬสนิธุ  ในการแขงขันฟุตบอลพระยาชัยสนุทร  และอบรมพัฒนาบุคลากรกีฬาดาน
การตัดสิน  และนักกีฬาฟุตบอลจังหวัดกาฬสินธุ  เพ่ือรองรับการจัดการแขงขนักีฬาฟุตบอลในระดับตาง ๆ
ทั้งภายในจังหวัดกาฬสินธุ  และจังหวัดใกลเคียง         
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทัว่ไป  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ.  2552 
เทศบาลเมืองกาฬสนิธุ 

อําเภอเมือง   จังหวัดกาฬสินธุ 

รายจายจําแนกตามหนวยงาน 
หนวยงาน     สํานกัการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

ต้ังงบประมาณรายจายทั้งส้ิน   36,163,602  บาท    แยกเปน 

1.  รายจายประจํา     ตั้งไว    รวม    30,662,552    บาท     แยกเปน 
 1.1  หมวดเงนิเดือนและคาจางประจํา  ตั้งไว  รวม    5,635,092   บาท  แยกเปน 

1.1.1 เงินเดือน  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ต้ังไว  3,877,452  บาท  เพ่ือจายเปน 
เงินเดือนประจําป   และเงินคาเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวแกพนกังานเทศบาลในสาํนักการสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม จํานวน  15  อัตรา  เปนเงิน  3,877,452   บาท  ต้ังจายจากเงินรายได 1,938,726  บาท  จาก
เงินอุดหนุนทัว่ไป  1,938,726  บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  3,372,252  บาท  และแผนงานเคหะ
และชุมชน  505,200  บาท) 

1.1.2   เงินเดือน  ประเภทเงินประจําตําแหนงผูบริหารและวิชาชีพพยาบาล   ต้ังไว  
246,000  บาท  เพ่ือจายเปนเงินประจําตาํแหนงผูอํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  อัตรา
เดือนละ  10,000  บาท  เปนเงิน  120,000  บาท  และเงนิประจําตําแหนงของพยาบาลวิชาชพี  3  ตําแหนง  
ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท    เปนเงิน  126,000 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได  123,000  บาท  จากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  123,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) 

  1.1.3   เงินเดอืน  ประเภทเงินเพิ่มคาประจําตําแหนงของผูบริหาร  ตั้งไว  120,000  บาท  
เพื่อจายเปนเงนิเพิ่มเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการสํานกัการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ตั้งจายจากเงนิ 
รายได  60,000  บาท  จากเงนิอุดหนุนทั่วไป  60,000  บาท(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) 

  1.1.4   คาจางประจํา  ประเภทคาจาง  ต้ังไว  1,391,640  บาท  เพ่ือจายเปนคาจาง
ลูกจางประจําและเงินคาครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจําทีป่ฏิบัติหนาที่ในสาํนกัการ         สาธารณสขุ
และสิ่งแวดลอม  จํานวน  10  อัตรา เปนเงิน  1,391,640  บาท  ต้ังจายจากเงินรายได  695,820  บาท  
จากเงินอุดหนนุทัว่ไป  695,820  บาท(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  120,480  บาท  และแผนงานเคหะ
และชุมชน  1,271,160  บาท) 

 



1.2  หมวดคาจางชั่วคราว  ต้ังไว   รวม  10,612,560  บาท  แยกเปน 
  1.2.1  คาจางลูกจางชั่วคราว   ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มใหแกพนกังานจาง  ต้ัง
ไว   10,612,560  บาท   เพ่ือจายเงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มใหแกพนักงานจางทัว่ไป  จํานวน  132  คน   
ต้ังจายจากเงินรายได  5,306,280  บาท  จากเงินอุดหนนุทัว่ไป  5,306,280  บาท  (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสขุ  1,218,720  บาท  และแผนงานเคหะและชมุชน  9,393,840  บาท) รายละเอียดดังนี้ 
 
 
   -   พนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน  9  คน  ตําแหนง นายสัตวแพทย  ตําแหนง
ละ  1  คน  คาจางเดือนละ  7,940  บาท  เปนเงิน  95,280  บาท  คาครองชีพชั่วคราว  1,500  บาท  เปน
เงิน  18,000 บาท  รวมเปนเงิน  113,280  บาทและตําแหนงพนักงานขับรถ  จาํนวน  8  คน  คาจางเดือน
ละ  5,760   เปนเงิน  552,960  บาท   คาครองชีพชั่วคราวเดือนละ  2,440  บาท  เปนเงิน  234,240  บาท  
รวมเปนเงิน  787,200  บาท   รวมเปนเงินทั้งสิ้น  900,480  บาท   
   -   พนักงานจางทั่วไป  จํานวน  123  คน  คาจางเดือนละ  5,080  บาท  เปนเงิน  
7,498,080  บาท   คาครองชีพชั่วคราวเดือนละ  1,500  บาท  เปนเงิน  2,214,000  บาท   รวมเปนเงิน    
9,712,080   บาท   

1.3   หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  ตั้งไว   รวม   13,483,700   บาท   แยกเปน     
1.3.1   คาตอบแทน    ตัง้ไว   207,000   บาท 

1.3.1.1   คาตอบแทน  ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ต้ัง
ไว  5,000  บาท   เพื่อจายเปนคาอาหารทําการนอกเวลาราชการ  และคาจางนอกเวลาราชการกรณีที่
ตองการปฏิบัติงานนอกเหนอืจากเวลาราชการ  กรณีที่มีงานเรงดวน  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏใน
แผนงาน       สาธารณสขุ) 

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

1.3.1.3   คาตอบแทน ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล  ต้ังไว  40,000  
บาท  เพ่ือจายเปนคารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล   ลูกจางประจําและครอบครัว ตามระเบียบของทาง
ราชการ  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ  20,000 บาท  และแผนงานเคหะและ
ชุมชน        20,000 บาท) 



   1.3.1.4   คาตอบแทน ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิน่  ต้ังไว  60,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาตอบแทน  คาจางพิเศษ  คาลวงเวลา
สําหรับ แพทย  ทันตแพทย  พยาบาล  รวมถึงเจาหนาที่ดานสาธารณสุขและดานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ  ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0313.4 / ว 2214 ลงวันที่  14  สิงหาคม  2541  เรื่องคาตอบแทน
บุคลากรทางการแพทยจากกระทรวงสาธารณสุข  หรือหนวยงานอืน่ที่ชวยปฏิบัติงานใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น   ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)  
   1.3.1.5   คาตอบแทน   ประเภทเงินเพิ่มพิเศษสําหรับตําแหนงทีม่ีเหตุพิเศษของ            
ผูปฏิบัติงานดานสาธารณสขุ  ต้ังไว  42,000  บาท  เพื่อจายเปนคาเพ่ิมพิเศษสําหรับตําแหนงทีม่ีเหตุพิเศษ
ของผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุข (พ.ต.ส.)  คือพยาบาลวิชาชีพ  2  อัตรา ๆ ละ  1,000  บาท  พยาบาล
วิชาชีพทีไ่ดรับการฝกอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง  จํานวน  1  อัตรา ๆ ละ  1,500  บาท  ตามหนังสอื 
 
กระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0817.2/ ว 527  ลงวันที ่  6  ธันวาคม 2550  เร่ือง ประกาศคณะกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทนกาํลังคนดานสาธารณสุข  เปนเงิน  42,000  บาท  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข) 

1.3.2  คาใชสอย    ตั้งไว  4,027,200  บาท 
1.3.2.1    คาใชสอย  ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  ต้ังไว  48,000   

บาท  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  43,000  บาท  และแผนงานเคหะและชุมชน                 
5,000  บาท)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   -   คาโฆษณาและเผยแพร  ต้ังไว  40,000  บาท  เพื่อจายเปนคาโฆษณาและ
เผยแพรขาวสารตาง ๆ ของทางราชการและจัดทําปายประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ  ที่สํานักการ
สาธารณสขุและ    ส่ิงแวดลอม  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) 
   -   คาจางเหมาบริการ  ต้ังไว  2,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการงาน
อยางใดอยางหนึ่งหรือจัดจางจัดทําสิ่งของตางๆ  ในสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข) 
   -   คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน  ต้ังไว  6,000  บาท  เพื่อจายเปน
คาธรรมเนียม ตางๆ  เชน  ใบอนุญาตประกอบกิจการและอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ  เชน ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานรายปของโรงฆาสัตว  ใบอนุญาตใชสถานที่กาํจดัขยะนอกเขต ฯ  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
1,000  บาท  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  5,000  บาท)    



1.3.2.2    คาใชสอย  ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน  ต้ัง
ไว  700,000 บาท ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 2,000   บาท  และแผนงานเคหะ
และชุมชน  698,000  บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   -   คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ    ต้ังไว   698,000  บาท  เพ่ือจายเปน              
คาซอมแซมครุภัณฑที่ชํารุดเสียหายตาง ๆ ในสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เชน ครุภัณฑ
สํานักงาน   ครุภัณฑไฟฟาและวทิยุ  ครภุัณฑคอมพิวเตอร  ครุภัณฑยานพาหนะขนสง  ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร                  ครุภัณฑงานบานงานครัว  ครุภัณฑการเกษตร  ครุภัณฑโรงงาน  ครุภัณฑ
วิทยาศาสตรการแพทย  ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)   
   -   คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิง่กอสราง  ต้ังไว  2,000  บาท  เพ่ือจาย
เปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมอาคารสิ่งกอสรางที่ชํารดุเสียหาย  เชน  ตลาดสดเทศบาล  1,2,3  ตลาดรวม
ใจการเกษตร  ศูนยบริการสาธารณสุข  และสํานกัการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ฯลฯ  (ปรากฎใน
แผนงานสาธารณสุข) 
   1.3.2.3 คาใชสอย  ประเภทรายจายทีเ่กี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ต้ังไว  
3,219,200  บาท  จายจากเงินรายได  3,079,200  บาท  จากเงินอุดหนุนทั่วไป  140,000  บาท(ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข  692,000  บาท  และแผนงานเคหะและชมุชน  2,527,200  บาท)  โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

-   โครงการอนามัยโรงเรียน  ต้ังไว  50,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาวัสดุ
วิทยาศาสตรการแพทย  วัสดุทันตกรรม  และอุปกรณตาง ๆ เชน   เวชภัณฑ   ซองยา   ขวดบรรจุยา   แปรง
สีฟน  เข็มฉีดยา  กระบอกฉีดยา  ยาถายพยาธ ิ  และคาใชจายอืน่ ๆ ตามโครงการ  จายจากเงินรายได   
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) 

-   โครงการดูแลรักษาและปองกันโรคสัตว  ต้ังไว  150,000  บาท  เพื่อจายเปน  
คาใชจายในการจัดซื้อวัสดุวทิยาศาสตรหรอืการแพทย  เวชภัณฑ  วัคซีนปองกันโรคพิษสุนขับา  วคัซีนรวม 
ยาคุมกาํเนิด  ยาถายพยาธิสุนขั-แมว  ยาถายพยาธิโค-กระบือ  ยากําจัดเห็บเหา  คาวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร  คาวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ  คาตอบแทนเจาหนาทีท่ี่ออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  คาใชจาย
การไปดูงานตางจังหวัด  และคาใชจายอื่น ๆ ตามโครงการ  เพื่อใชจายในการดําเนินโครงการ  จํานวน  3  
กิจกรรม  ดังนี้  จายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) 

1.1 กิจกรรมคลีนคิ 20  บาท รักษาโรคสัตวทุกโรค  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เพ่ือ 
เปนสถานที่ใหบริการตรวจวนิิจฉัย  และรกัษาโรคสัตวทางอายุรกรรม,ศัลยกรรม, สูติกรรม, โรคเฉพาะทาง, 
การชัณสูตรโรคสัตว  ฟนฟูสุขภาพสัตว  อาบน้าํ  ตัดแตงขน  และใหคําปรึกษาการเลี้ยง  การจัดการ  การ
ดูแลและใหวัคซีนสัตว  
 



1.2 กิจกรรมรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา  เพื่อรณรงคสรางภูมิคุมกัน 

โรคพิษสุนขับาใหกับสุนขั-แมว  ในเขตเทศบาล  รวมทั้งการฉีดยาคุมกําเนิดในสัตวเพศเมีย  
1.3 กิจกรรมฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอยในโค-กระบือ  เพ่ือรณรงค 

สรางภูมิคุมกันโรคปากและเทาเปอยในโค-กระบือ  ใหกับเกษตรกรในเขตเทศบาลฯ ปละ  2  ครั้ง 

-   โครงการเฝาระวังและควบคุมโรคไขหวดันก  ต้ังไว  50,000  บาท  เพื่อจายเปน 

คาจัดซื้อนํ้ายาฆาเชื้อโรค  วัสดุอุปกรณในการควบคุมโรค  เชน  ถุงมือยาง  อุปกรณปองกันเชื้อโรคและ
สารเคมีทางปากและจมกู  เชือกฟาง  ถุงปุย  และวัสดุที่จําเปนในการควบคุมโรคอื่นๆ  และคาตอบแทน
สําหรับเจาหนาทีท่ี่ออกปฏิบติังานนอกเวลาราชการ  คาใชจายอืน่ ๆ  ตามโครงการ  จายจากเงินรายได   
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) 

 -  โครงการควบคุมสุนขั-แมวจรจัด  ต้ังไว  20,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาวัสดุ              
วิทยาศาสตรหรือการแพทย  เวชภัณฑ  วัคซีน  ยาคุมกําเนิด  ยาถายพยาธิสุนัข-แมว  คาวัสดุโฆษณาและ            
เผยแพร  คาวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ  คาใชจายอืน่ๆ ตามโครงการ  จายจากเงินรายได   (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข) 

-   โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก  ต้ังไว 150,000 บาท  เพื่อจัดซื้อ 
ทรายกาํจัดลูกน้ํา, คาวัสดุ – อุปกรณตางๆ เชน  ผาดายดิบ (สําหรับหอทรายกาํจัดลกูน้ํา)  กระบอกไฟฉาย  
ถานไฟฉาย  คาอาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับเจาหนาที่  อสม.  แกนนาํในชุมชนและประชาชน          
คาใชจายในพิธีเปดกิจกรรม  คาวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  และคาใชจายอืน่ๆ  
ในกิจกรรมดังนี้  จายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) 
 

1.  กิจกรรมรณรงคสํารวจและกําจัดลูกน้าํยุงลายในเขตเทศบาลฯ  ครอบคลุม 
พ้ืนที่  19.96  ตร.กม.  จํานวนไมนอยกวา  1  คร้ัง 

2.  กิจกรรมควบคุมการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกในพื้นที่/ชุมชนที่มีการ 
ระบาดของโรค (out break)  โดยดําเนินการพ้ืนที่/ชุมชนละ  2  ครั้ง  หางกัน  1  สัปดาห 

-   โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ  อสม. ในเขตเมือง    ต้ังไว  172,000    
บาท   เพ่ือจายเปนคาอาหาร  อาหารวาง  และเครื่องดื่ม  คาพาหนะ  คาวิทยากร  คาวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร          คาวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ  และคาใชจายอืน่ๆ ในกิจกรรม  ดังนี้  จายจากเงินรายได   
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) 
 



1. จัดอบรมใหความรูแก อสม.  1  ครั้ง 
2.  กิจกรรมวัน อสม. แหงชาติ   
3.  กิจกรรมเชิงรุกโดย อสม.  เชน  การเยี่ยมบานผูปวยเรื้อรัง  ผูพิการ  การจัดทาํ 

แฟมครอบครัว ฯลฯ  
   -   โครงการใหความรูและรณรงคตรวจมะเร็งเตานมและมะเร็งปากมดลูก  ต้ังไว  
50,000  บาท  เพื่อจายเปนคาพาหนะ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวิทยากร  คาอาหารทํา
การนอกเวลาเจาหนาที่เทศบาลฯ และเจาหนาที่จากหนวยงานอื่น คาวัสดุเครื่องเขียนแบบพมิพ คาวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร  คาวสัดุวิทยาศาสตรการแพทย  คาใชจายในพิธีการเปดอบรม  และคาใชจายอืน่ ๆ 
ตามกิจกรรม  ดังนี้     ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)  

1.  จัดอบรมใหความรูแกสตรีวัยเจริญพันธ ุ   จํานวน  250  คน  แบงเปน  2  รุนๆ  

ละ 1  วัน 

   2.  จัดกิจกรรมรณรงคตรวจเตานมและตรวจมะเร็งปากมดลูก  แกสตรีที่มีอายุ  

35, 40, 45, 50, 55, 60  ป  และสตรีที่มีความประสงคจะรับการตรวจ  2  ครั้ง 

   -   โครงการเขาคายเด็กไทยทําได  ต้ังไว  50,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจางเหมา
พาหนะ  คาเชาที่พัก  คาเชาสถานที่  คาอาหาร  อาหารวาง  และเครื่องดื่ม  คาวิทยากร  คาใชจายในพิธี
เปดอบรม  คาวัสดุเคร่ืองเขียนแบบพิมพ  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  และคาใชจายอื่น ๆ ในการจัดอบรม
แกนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  และโรงเรียนประถมศึกษาในเขตเทศบาลฯ  จํานวน  60  คน     

โดยจัดเขาคายพักคางคืนนอกสถานที่  2  วัน 1  คืน  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงาน                 
สาธารณสขุ) 

    -   โครงการคัดแยกขยะในชมุชนเพื่อลดปริมาณขยะ  ต้ังไว  25,000  บาท  เพื่อ
จายเปนคาดําเนินการและสนับสนนุในการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนตาง ๆ และคาใชจาย
อ่ืนๆ ตามโครงการ จายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 

   -   โครงการเฝาระวังมลพิษทางอากาศ  ต้ังไว  10,000  บาท  เพื่อจายเปน
คาใชจายในการเก็บตัวอยางและคาตรวจวิเคราะหคุณภาพอากาศภายในเขตเทศบาลฯ  และคาใชจายอืน่ 
ๆ ตามโครงการ  จายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 



 
-   โครงการลอกทอระบายน้ํา  ต้ังไว   150,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาซื้อวัสดุ  

อุปกรณในการลอกทอระบายน้ําและจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจาหนาที่
และพนกังานจางในการลอกทอระบายน้าํตามถนนสายตาง ๆ ในเขตเทศบาลฯ  และคาใชจายอื่น ๆ ตาม
โครงการ   จายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
   -   โครงการลางทําความสะอาดตลาด   ต้ังไว   130,000 บาท  เพื่อจายเปนคา
จัดซื้อโซดาไฟ  คลอรีน  EM  ฯลฯ  สําหรับใชในการลางทําความสะอาดตลาดลาน 1,2,3  ตลาดรวมใจ
การเกษตร  ตลาดโตรุง  และจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจาหนาทีแ่ละ
พนักงานจางในการลางทําความสะอาดตลาด  และคาใชจายอืน่ ๆ  ตามโครงการ จายจากเงินรายได   
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)  
   -   โครงการจางเหมารกัษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ
ชุมชน  ต้ังไว  2,017,200  บาท  เพื่อจายเปนคาจางเหมาชุมชนในการรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยในชุมชนทัง้  36  ชุมชน  และสวนสาธารณะกุดน้ํากิน  จํานวน  41  คน ๆ ละ 4,100  บาท/
เดือน  รวมเปนเงิน  2,017,200  บาท จายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 

-   โครงการชุมชนปลอดถังขยะ   ต้ังไว  40,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อถัง 
รองรับขยะขนาด  40  ลิตร  สําหรับบริการประชาชนในชุมชนที่เขารวมโครงการ  และคาใชจายอื่นๆ ตาม            
โครงการ  จายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
   -   โครงการเฝาระวังคุณภาพแหลงน้าํธรรมชาติและสถานที่กาํจัดขยะ  ต้ังไว  
35,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทางหองปฏิบัติการ  จํานวน  2  
คร้ัง  รวม  18  ตัวอยาง จายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)    

-   โครงการตรวจแนะนําดานสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย  ต้ังไว   
30,000  บาท   เพื่อจายเปนคาตอบแทนเจาหนาทีป่ฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการออกตรวจและเก็บ
ตัวอยางอาหาร  คาผากันเปอนหมวกคลุมผม และคาใชจายอืน่ๆ ตามโครงการ  จายจากเงินรายได   
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
   -   โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารผูสัมผัสอาหาร  ต้ังไว  90,000  บาท  เพ่ือจาย
เปนคาใชจายในกิจกรรม  ดังนี้ 
   1.  กิจกรรมการอบรมผูประกอบการรานอาหารและแผงลอย  ต้ังไว  40,000  บาท  
อบรมผูประกอบการ  ไมนอยกวา  100  คน  เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องเขียนแบบพมิพ  คาวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร  ประชาสัมพันธ  คาพาหนะ  คาอาหารกลางวนั  คาเครื่องด่ืม  คาวิทยากรการอบรม  คาใชจายใน
พิธีเปดและคาใชจายอืน่ ๆ ตามโครงการ  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน) 



   2.  กิจกรรมการสรางพฤติกรรมการใชถุงผาจายตลาดของผูบริโภค  ต้ังไว  50,000  
บาท  เพื่อจายเปนคากระเปาผาดายดิบ  อยางนอย  500  ใบ  คาวสัดุเครื่องเขียน  แบบพิมพ  สต๊ิกเกอร
แผนพับ  ของรางวัลผูเขารวมกิจกรรมและคาใชจายอืน่ ๆ ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน) 
  1.3.2.4    คาใชสอย   ประเภทรายจายทีเ่กี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่มเขาลกัษณะ
รายจายหมวดอื่น ๆ   ต้ังไว   60,000  บาท  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  50,000  
บาท  และแผนงานเคหะและชุมชน  10,000  บาท)   แยกเปน 
   -   คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร  ต้ังไว  60,000  บาท  
เพื่อจายเปนคาเบ้ียเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  ในกรณีที่พนักงาน  และลูกจางเทศบาลไปราชการตาม
คําสั่งของทางราชการ 

  1.3.3  คาวัสดุ    ต้ังไว    9,249,500   บาท    แยกเปน 
1.3.3.1  คาวัสดุ  ประเภทวัสดุสํานกังาน  ตั้งไว  60,000  บาท  เพื่อจายเปนคา

เครื่องเขียนแบบพิมพตาง  ๆ   เชน  หมึกโรเนียว   กระดาษไข  ปากกา  กาว  กระดาษ  ตรายาง  คาถาย
เอกสาร  ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) 
   1.3.3.2  คาวัสดุ  ประเภทวัสดุงานบานงานครวั  ตั้งไว  400,000  บาท  เพื่อจาย
เปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน  ไมกวาด  เขง  ผงซกัฟอก  ถุงดํา  และถังขยะสาํหรับรองรับขยะมลูฝอย 
ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  20,000  บาท  และแผนงานเคหะและชุมชน                 
380,000  บาท) 

   1.3.3.3  คาวสัดุ  ประเภทวสัดุยานพาหนะและขนสง  ตั้งไว  400,000 บาท  เพื่อ
จายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  หรืออุปกรณอะไหลรถยนต   เครื่องจักรกลตาง ๆ  ทีใ่ชในสํานักการ      
สาธารณสุขฯ  เชน  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  หัวเทยีน  น้ํากลั่น  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน) 

   1.3.3.4   คาวัสดุ  ประเภทวัสดุเชื้อเพลงิและหลอลืน่  ตั้งไว   6,500,000  บาท  
เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลงิและหลอลืน่   สําหรับรถยนตบรรทุกขยะ    รถดั๊มเปอร    รถจกัรยานยนต   
รถยนตขนกิ่งไม  รถขุดตัก  รถแบคโฮ   รถแทรกเตอร   ซึ่งใชในการฝงกลบขยะมลูฝอย เชน นํ้ามนัโซลา  
 

นํ้ามันเบนซิน  น้ํามันไฮโดรลิค  นํ้ามันเกียร  และใชกับเครื่องกําเนิดไอน้ําในโรงฆาสัตว  ฯลฯ  จายจากเงิน
รายได  6,296,784  บาท  จากเงินอุดหนุนทั่วไป  203,216  บาท  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   500,000  
บาท  และแผนงานเคหะและชุมชน   6,000,0000  บาท) 



   1.3.3.5   คาวัสดุ  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร  ตั้งไว  20,000 บาท  เพื่อจายเปน                
คาวัสดุเกีย่วกบัคอมพิวเตอร  เชน  ตลับหมึก    แผนดิสก  เมาท  แผนกรองแสง  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) 

1.3.3.6   คาวสัดุ  ประเภทวัสดุกอสราง  ต้ังไว   1,500,000   บาท  เพื่อจายเปน                
คา ซื้ออุปกรณในการกอสรางที่ใชในสํานักการสาธารณสุข 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  ประเภทวสัดุไฟฟาและวิทยุ  ตั้งไว   15,000  บาท  เพื่อจายเปน             
คา วัสดุอุปกรณไฟฟาและวทิยุ  เชน  ฟวส  ปลั๊กไฟฟา  สายไฟฟา  หลอดไฟฟา  สวิทซไฟฟา ฯลฯ  ตั้งจาย
จากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) 

   1.3.3.8  คาวสัดุ  ประเภทวัสดุการเกษตร  ต้ังไว  10,000 บาท  เพ่ือจายเปนคาซื้อ
วัสดุอุปกรณการเกษตรตาง ๆ เชน  น้ํายากําจัดศัตรูพืชและสัตว  ใบมีดเครื่องตัดหญา ฯลฯ  ต้ังจายจากเงิน
รายได  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
   1.3.3.9   คาวัสด ุ ประเภทวัสดุเคร่ืองแตงกาย  ตัง้ไว  120,000 บาท  เพือ่จายเปน                 คาซือ้วสัดุและอุปกรณในการแตงกาย  เชน  เสือ้  ถุง
เทา  หมวก  ผาปดปาก  ปดจมูก  เสื้อกันฝน  และเสื้อก๊ัก ฯลฯ  ตั้งจายจากรายได   (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 

1.3.3.10   คาวัสดุ  ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  ต้ังไว  220,000  
บาท  เพ่ือจายเปนคาซื้อน้าํยากาํจัดยุง แมลงวัน  ยาเบือ่หนู  เคมีภัณฑตาง ๆ  เข็มฉีดยา  ไซร่ิง  กลองใส
กระปุกฟอเซฟ  หัวเชื้อ EM  สารเคมีเพื่อใชในการบาํบัดน้ําเสีย  และชุดตรวจคุณภาพน้ํา  ต้ังจายจากเงิน
รายได  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ  100,000  บาท  และแผนงานเคหะและชุมชน  120,000  บาท) 

1.3.3.11   คาวัสดุ  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ต้ังไว  4,500  บาท  เพื่อ
จาย เปนคาซือ้วัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ ของสํานกัการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เชน  แผนปาย  
พูกัน  สี  ฟลมถายรูป ลางอัดรูปสี  ฯลฯ   ต้ังจายจากรายได   (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) 

 1.4   หมวดคาสาธารณปูโภค   ต้ังไวรวม   571,200   บาท    แยกเปน 
  1.4.1   ประเภทคาน้ําประปา  ตั้งไว  450,000  บาท  เพื่อจายเปนคาน้ําประปาของสํานัก
การสาธารณสขุฯ  ไดแก  โรงฆาสัตว  ตลาดสดเทศบาล  ศูนยบริการสาธารณสุข  สํานักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม  และอาคารผลติปุยหมักเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ฯลฯ  ตัง้จายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงาน    
สาธารณสุข) 

 

 



  1.4.2   ประเภทคาโทรศัพท  ต้ังไว  1,200   บาท  เพื่อจายเปนคาโทรศัพทหมายเลข  043 
-  801021  ท่ีติดตั้งที่ระบบจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   บานแกงนาขาม  ตําบลกลางหมืน่  
เพื่อติดตอราชการตาง ๆ   ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ) 

 1.4.3  ประเภทคาไฟฟา    ต้ังไว   120,000  บาท  เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟา  ของระบบ
จัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ตลาดโตรุง  อาคารผลิตปุยหมกัเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ต้ังจาย
จากเงิน รายได  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) 

1.5  หมวดเงนิอุดหนนุ  ต้ังไว  360,000  บาท   
1.5.1  เงินอุดหนนุสําหรับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมูลฐาน  ต้ังไว  360,000   

บาท เพ่ือจายเปนคาสนับสนุนใหอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ดําเนินการดานสาธารณสุขมูลฐานใน
ชุมชนๆ ละ  10,000  บาท  จํานวน  36  ชุมชน  โดยดาํเนินการใน  3  กิจกรรมดังนี้  จายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ) 

1. การพัฒนาศกัยภาพดานสาธารณสุข 
2. การแกไขปญหาสาธารณสขุในเรื่องตางๆ 
3. การจัดบริการสุขภาพเบื้องตนในศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช) 

2. รายจายเพื่อการลงทนุ   ต้ังไวรวม    5,501,050   บาท 
 หมวดคาครภุณัฑที่ดินและส่ิงกอสราง   ตั้งไว   5,501,050   บาท 
 2.1  คาครภุณัฑ    ต้ังไว   463,900  บาท    แยกเปน 
  2.1.1   ครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  ต้ังไว   123,900  บาท  ต้ังจายจากเงิน
อุดหนนุทัว่ไป   (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)   แยกเปน 
   -   คาซื้อเครื่องปรับอากาศ  ต้ังไว  123,900  บาท  เพ่ือจายเปนคาซื้อ
เครื่องปรับอากาศ  ขนาดไมนอยกวา 24,000 บีทีย ู  แบบแยกสวนชนิดแขวนพรอมอุปกรณการติดตั้ง  
จํานวน 3  เครื่องๆ ละ  35,000  บาท  เปนเงิน  105,000  บาท  และคาซื้อเคร่ืองปรับอากาศ  ขนาดไมนอย
กวา  12,000  บีทียู  แบบแยกสวนชนิดแขวนพรอมอุปกรณการติดตั้ง  จํานวน  1  เครื่อง ๆ ละ  18,900  
บาท  สําหรับติดตั้งศูนยบริการสาธารณสุขดานลาง  ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ 
  2.1.2   ครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑโรงงาน  ต้ังไว  286,000  บาท  ต้ังจายจากเงินอุดหนนุ
ทั่วไป   (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ)   แยกเปน 
   -   คาซื้อใบมีดขูดขนสุกร  ต้ังไว  286,000  บาท  เพื่อจายเปนคาซื้อใบมีดขูดขน
สุกรในโรงฆาสัตว  จํานวน  1  ชุด ๆ ละ  104  ใบ ๆ ละ  2,750  บาท  เปนเงิน  286,000  บาท  ตามราคา          
ทองถิ่น  ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑ 



   2.1.3  ครุภัณฑ  ประเภทคาครุภัณฑงานบานงานครัว  ต้ังไว  42,000  บาท  ต้ังจายจาก
เงินอุดหนุนทัว่ไป   (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน)  แยกเปน 
 
 
   -   คาซื้อเคร่ืองตัดหญาแบบสายสะพาย  ต้ังไว  18,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาซื้อ
เครื่องตัดหญาแบบสายสะพาย  ขนาดไมนอยกวา  2  แรงมา  จํานวน  2  เครื่อง ๆ ละ  9,000  บาท  เปน
เงิน  18,000  บาท  สําหรับใชตัดหญาภายในเขตเทศบาลฯ  ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ 
   -   คาซื้อเครื่องตัดหญาชนิดรถเข็น  ต้ังไว  24,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาซื้อเครื่อง
ตัดหญาชนิดรถเข็น  ขนาดไมนอยกวา  5  แรงมา  จํานวน  2  เครื่อง ๆ ละ 12,000  บาท เปนเงิน  24,000  
บาท  สําหรับตัดหญาภายในเขตเทศบาลฯ  ตามราคาทองถิ่น  ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑ  

2.1.4  ครุภัณฑ  ประเภทคาครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย  ต้ังไว   12,000  บาท 
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)  แยกเปน  
     -   คาซื้อโตะผาตัด  ต้ังไว  12,000  บาท  เพื่อจายเปนคาซื้อโตะผาตัด  จํานวน  1  
ตัว  เปนเงิน  12,000  บาท  วัสดุทําดวยสแตนเลส  ขนาด  56 x 113 x 87  ซ.ม.  มีทอระบายน้าํ  ใชสําหรับ
เปนโตะรักษาสัตว  ตามราคาทองถิน่  ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑ    

2.2  คาที่ดินและสิ่งกอสราง  ตั้งไว   5,037,150   บาท  แยกเปน 
   1.  โครงการกอสรางอาคารศูนยบริการสาธารณสุข  ต้ังไว  3,843,000  บาท  เพื่อ
จายเปนคากอสรางอาคารศูนยบริการสาธารณสุข  กอสรางอาคาร คสล. 2  ชั้น  รูปทรงไทยประยุกต  
ประกอบดวย  ช้ันลางเปนสวนบริการปฐมภูมิ  และชั้นบนเปนหองประชุมเอนกประสงค  ขนาดอาคารกวาง  
7.00  เมตร  ยาว 19.50  เมตร  พ้ืนที่ใชสอยรวมประมาณ  305  ตารางเมตร บริเวณชุมชนดงปอ ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกําหนด  ต้ังจายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป   (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) 
   2.  โครงการปรับปรุงหลังคาตลาดลาน 1  ต้ังไว  90,000  บาท  เพื่อจายเปนคา
ปรับปรุงหลังคา ตลาดลาน  1  ซอมแซมหลังคาคลุมตลาดลาน  1  เปลี่ยนกระเบื้องที่ชํารุด  ซอมแซมราง
ระบายน้ําที่พื้นหลังคา  และซอมแซมฐานพัดลมระบายอากาศ  ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลกําหนด  ต้ังจาย
จากเงินอุดหนนุทัว่ไป   (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
   3.  โครงการกอสรางหลังคากันสาดและรางรับน้ําฝนตลาดโตรุง  ต้ังไว  257,000  
บาท  เพ่ือจายเปนคากอสรางหลังคากันสาดและรางรับน้ําฝนตลาดโตรุง    กอสรางกันสาดหลังคาเหล็กรีด
ลอนในตลาดโตรุง  ZONE B  กวาง  4.20  เมตร  ยาว  24.0  เมตร  สูง  3.50  เมตร  และติดตั้งรางรับ
น้ําฝน  หองขายอาหาร  ZONE A  ความยาวประมาณ  300  เมตร   ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด  ต้ัง
จายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป   (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 



   4.  โครงการสมทบคากอสรางระบบรวบรวมบําบัดน้ําเสีย  ต้ังไว  847,150  บาท
เพื่อจายเปนเงินสมทบเงินชดเชยคางานกอสราง  (คา K)  โครงการกอสรางระบบรวบรวมและบาํบัดน้ําเสีย
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ซ่ึงตองจายสมทบรอยละ  10  ของเงินชดเชยทีไ่ดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง
ทั้งสิ้น  8,471,496  บาท  ตามหนังสือจังหวัด  ท่ี มท.0817.5/7036  ลงวันที่  3  กรกฎาคม  2551   ต้ังจาย
จากเงินอุดหนนุทัว่ไป    (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
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สํานักการชาง 

 
           

 
 

 

 



รายละเอียดงบประมาณรายจายทัว่ไปประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552 
เทศบาลเมืองกาฬสนิธุ 

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน สํานักการชาง 
 

ต้ังงบประมาณรายจายทั้งส้ิน  39,674,006  บาท  แยกเปน 
 
1.  รายจายประจํา  ตัง้ไว  28,852,556 บาท  แยกเปน 
 1.1.  หมวดเงินเดือนและคาจางประจาํ  ตั้งไว  รวม  6,523,656  บาท  แยกเปน 
  1.1.1.  เงินเดือน  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ต้ังไว  3,803,400  บาท  เพ่ือจายเปน
เงินเดือนประจําป  และเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล  จํานวน  16  อัตรา  เปนเงิน  
3,803,400  บาท  ต้ังจายจากเงินรายได  1,901,700  บาท  จากเงินอุดหนุนทัว่ไป  1,901,700  บาท
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  3,584,040  บาท  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
219,360  บาท) 
  1.1.2.  เงินเดือน  ประเภทเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร  ต้ังไว  120,000  บาท  เพื่อ
จายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการสํานักการชาง  ในอัตราเดือนละ  10,000  บาท  เปนเงิน  120,000  
บาท  ต้ังจายจากเงินรายได  60,000  บาท  จากเงินอุดหนนุทัว่ไป  60,000  บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน) 
  1.1.3.  เงินเพิ่มของผูบริหาร  ต้ังไว  120,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเงินที่เพ่ิม
ของผูบริหาร  ตําแหนงผูอํานวยการสํานักการชางในอัตราเดือนละ  10,000  บาท  ต้ังจายจากเงินรายได  
60,000  บาท  จากเงินอุดหนุนทั่วไป  60,000  บาท(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
  1.1.4.  คาจางประจํา  ประเภทคาจางลูกจางประจํา  ต้ังไว  2,480,256  บาท  เพ่ือจาย
เปนเงินคาจางลูกจางประจํา  และเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวลูกจางประจําที่ปฏิบัติหนาที่ในสํานกัการชาง  
จํานวน  16  อัตรา  เปนเงิน  2,480,256  บาท  ต้ังจายจากเงินรายได  1,240,128  บาท  จากเงินรายได  
1,240,128  บาท(ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน  2,339,856  บาท  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  140,400  บาท) 
 
 1.2.  หมวดคาจางชั่วคราว  ตั้งไว  6,039,600  บาท  แยกเปน 
  1.2.1.  คาจางลูกจางชั่วคราว  ต้ังไว  6,039,600  บาท  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงาน
จางที่ปฏิบัติงานในสํานักการชาง  จํานวน  72  อัตรา  ต้ังจายจากเงินรายได  3,019,800  บาท  จากเงิน
รายได  3,019,800  บาท  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 



   -  พนักงานจางทั่วไป  จํานวน  57  อัตรา ๆ ละ  5,080  บาท  เปนเงิน  3,474,720  
บาท  และเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวเดือนละ  1,500  บาท  เปนเงิน  1,026,000  บาท  รวมเปนเงิน  
4,500,720  บาท 
   -  พนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน  2  อัตรา  ๆ ละ  8,700  บาท  เปนเงิน  
208,800  บาท  และเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวเดือนละ  1,500  บาท  เปนเงิน  36,000  บาท  รวมเปนเงิน  
244,800  บาท 
   -  พนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน  1  อัตรา ๆ ละ  7,940  บาท  เปนเงิน  
95,280  บาท  และเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวเดือนละ  1,500  บาท  เปนเงิน  18,000  บาท  รวมเปนเงิน  
113,280  บาท 
   -  พนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน  12  อัตรา ๆ ละ 5,760  บาท  เปนเงิน  
829,440  บาท  และเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวเดือนละ  2,440  บาท  เปนเงิน  351,360  บาท  รวมเปน
เงิน  1,180,800  บาท 
 
 1.3.  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  ตั้งไว  11,663,300  บาท  แยกเปน 
  1.3.1.  คาตอบแทน  ต้ังไว  264,000  บาท  แยกเปน 
   1.3.1.1.  คาตอบแทน  ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ต้ัง
ไว  15,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจางนอกเวลา  คาอาหารทาํการนอกเวลาแกพนักงานเทศบาลและลูกจาง
ในกรณีมีงานเรงดวนที่ทาํงานนอกเวลาราชการ  หรือในวันหยุดราชการ  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน) 
   1.3.1.2.  คาตอบแทน  ประเภทคาเชาบาน  ต้ังไว  68,400  บาท  เพื่อจายเปนคา
เชาบานใหแกพนักงานในสาํนักการชางทีม่ีสิทธไิดรับคาเชาบาน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ต้ังจาย
จากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  42,000  บาท  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  26,400  บาท) 
   1.3.1.3.  คาตอบแทน  ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ต้ังไว  135,000  
บาท  เพื่อจายเปนเงินคาเลาเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล  และลูกจางประจําในสํานักการชาง  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน  125,000  บาท  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  10,000  บาท) 
   1.3.1.4.  คาตอบแทน  ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล  ต้ังไว  45,000  
บาท  เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจําในสาํนักการชาง  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  40,000  บาท  ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  5,000  บาท) 



   1.3.1.5.  คาตอบแทน  ประเภทเงินชวยเหลือบุตร  ต้ังไว  600  บาท  เพื่อจายเปน
เงินชวยเหลือบุตรของพนักงานเทศบาล  และลูกจางประจําในสํานักการชาง  ที่มีสิทธิตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
 
  1.3.2.  คาใชสอย  ตั้งไว  806,000  บาท  แยกเปน 
   1.3.2.1.  คาใชสอย  ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ  ต้ังไว  360,000  
บาท  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
   -  คาจางเหมาบริการ  ต้ังไว  50,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตาง ๆ 
ของสํานกัการชาง  เชน  คาจางเย็บเต็นท  คาซักผามาน  ผาประดับ  และผาปูโตะ  คาจางเหมาแรงงานและ
ทําของอื่น ๆ  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
   -  คาจางเหมาเดินทอประปา  ต้ังไว  5,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาจางเหมาเดิน
ทอประปาใหกบัประชาชนในเขตเทศบาลที่ไดรับความเดือดรอน 
   -  คาธรรมเนียมในการพิสูจนรังวัด  ต้ังไว  50,000  บาท  เพื่อจายเปนคารังวัด
สอบเขตที่ดินสําหรับที่หลวงอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดนิ  ซ่ึงอยูในขอบขายความรับผิดชอบของ
เทศบาล 
   -  คาจางเหมาดูแลสวนเฉลิมพระเกียรติ  พระเจาอยูหัวครองสิริราชสมบัติครบ 60  
ปต้ังไว  255,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจางเหมาเอกชนรักษาความสะอาดเก็บกวาดขยะมูลฝอย  และ
วัชพืช  ตัดหญา  ตัดแตงไมดอกไมประดับ  พรวนดินและใสปุยบริเวณลานเฉลิมพระเกียรติ ฯ  (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน) 
   1.3.2.2.  คาใชสอย  ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรอืซอมแซมทรพัยสิน  ต้ังไว  
300,000  บาท  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน)  จําแนกรายละเอียด  ดังนี้ 
   -  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ  ต้ังไว  300,000  บาท  เพื่อจายเปนคา
บํารุงรักษาหรอืซอมแซมครภุัณฑสํานกังาน  ครุภัณฑยานพาหนะ  เชน  โตะ  เกาอ้ี  เคร่ืองพิมพดีด  รถยนต  
ฯลฯ  
   1.3.2.3.  คาใชสอย  ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ต้ังไว  
96,000  บาท  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)  จําแนกรายละเอียด  ดังนี้ 
   -  โครงการเฝาระวังคุณภาพแหลงน้าํบอบําบัดน้าํเสีย  ต้ังไว  96,000  บาท  เพื่อ
จายเปนคาใชจายในการเฝาระวังแหลงน้ําบอบําบัดน้าํเสีย  เพื่อสงตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทาง
หองปฏิบัติการ  จํานวน  12  ครั้ง  (48  ตัวอยาง)  ครั้งละ  8,000  บาท  รวมเปนเงิน  96,000  บาท 
 



   1.3.2.4.  คาใชสอย  ประเภทรายจายทีเ่กี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่มเขา
ลักษณะรายจายหมวดอืน่ ๆ  ต้ังไว  50,000  บาท  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  40,000  บาท  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  10,000  บาท)  จําแนกรายละเอียด
เปน 
   -  คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  ต้ังไว  50,000  บาท  เพื่อ
จายเปนคาเบี้ยเลี้ยง  คาเชาที่พัก  คาพาหนะในการเดินทางไปราชการของพนักงานและลูกจางในสังกัด
สํานักการชาง 
    
  1.3.3.  คาวัสดุ  ตั้งไว  10,593,300  บาท 
   1.3.3.1.  คาวสัดุ  ประเภทวัสดุสํานักงาน  ต้ังไว  300,000  บาท  เพื่อจายเปนคา
แบบพิมพ  คํารองตาง ๆ หรือวัสดุสํานักงานอืน่ ๆ ที่ใชในการปฏิบัติงานในสํานักการชาง  ต้ังจายจากเงิน
รายได  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
   1.3.3.2.  คาวสัดุ  ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ  ต้ังไว  1,000,000   บาท  เพ่ือจาย
เปนคาจัดซื้อวสัดุอุปกรณไฟฟา  สําหรับซอมแซมไฟฟาสาธารณะตามถนน  ซอยตาง ๆ อาคารสํานักงาน  
ซอมแซมระบบสัญญาณไฟจราจรและซอมแซมหอกระจายขาวที่ชํารุดเสียหายใหอยูในสภาพที่ดี  ต้ังจาย
จากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
   1.3.3.3.  คาวัสดุ  ประเภทวัสดุงานบานงานครัว  ต้ังไว  30,000  บาท  เพ่ือจาย
เปนคาอุปกรณตาง ๆ เกี่ยวกับงานบานงานครัวที่จําเปนของสํานกัการชาง  เชน  แปรง  ไมกวาด  ผงซักฟอก  
สายยางน้ํา  ฯลฯ  และผาตกแตงอาคารสถานที่ในงานราชพิธีตาง ๆ ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน) 
   1.3.3.4.  คาวสัดุ  ประเภทวัสดุกอสราง  ต้ังไว  4,500,000  บาท  เพื่อจายเปนคา
ซ้ือวัสดุอุปกรณในการกอสรางตาง ๆ ซ่ึงใชในการบาํรุงรักษาหรือซอมแซมถนน  ซอยในเขตเทศบาล  ต้ัง
จายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
   1.3.3.5.  คาวสัดุ  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง  ต้ังไว  200,000  บาท  เพื่อ
จายเปนคาซื้อวัสดุยานพาหนะ  และอุปกรณอะไหลรถยนต  และเคร่ืองจักรกลตาง ๆ  ต้ังจายจากเงินรายได  
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
   1.3.3.6.  คาวัสดุ  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน  ต้ังไว  3,500,000  บาท  
เพื่อจายเปนคาน้าํมันเชื้อเพลิงและหลอล่ืนรถยนต  รถจักรยานยนต  รถดั้มพ  และเครื่องจักรกลตาง ๆ  ต้ัง
จายจากเงินรายได 3,296,783  บาท  จากเงินอุดหนุนทั่วไป  203,217  บาท  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน) 



   1.3.3.7.  คาวสัดุ  ประเภทวัสดุการเกษตร  ต้ังไว  500,000  บาท  เพื่อจายเปนคา
วัสดุอุปกรณการเกษตร  เชน  ปุย  เมล็ดพันธุพืช  จายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
   1.3.3.8.  คาวสัดุ  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ต้ังไว  200,000  บาท  เพื่อ
จายเปนคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรงานตาง ๆ ของเทศบาล  เชน  แผนหรือแผงปดประกาศ  พูกัน  สี  
ฟมลถายรูป  ลางอดัรูปสี – ขาวดาํ  ถานชารท  ใชตกแตงจัดสถานที่ในงานรัฐพิธีและงานกิจกรรมตาง ๆ 
ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
   1.3.3.9.  คาวัสดุ  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร  ต้ังไว  200,000  บาท  เพ่ือจายเปน
คาวัสดุเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร  เชน  หมึกคอมพิวเตอร  กระดาษ  หรือกระดาษไข  แผนดิสก  ฯลฯ  ต้ังจาย
จากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
   1.3.3.10.  คาวัสดุ  ประเภทวัสดุอ่ืน ๆ ต้ังไว  33,300  บาท  เพ่ือจายเปนคาวัสดุ
อุปกรณตาง ๆ  ในการจัดสถานที่งานรัฐพิธีตาง ๆ ตลอดจนงานประเพณีของเทศบาล  เชน  ตาลปตร  
อาสนะ  ฯลฯ   ต้ังจายจากเงินรายได    (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน) 
   1.3.3.11. คาวัสดุ  ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย  ต้ังไว  70,000  บาท  เพื่อจายเปน
คาซื้อเครื่องแตงกาย  เชน  รองเทาบูท  หมวก  ถุงมือ  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน) 
   1.3.3.12  คาวัสดุ  ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร  ต้ังไว  60,000  บาท  เพ่ือจายเปน
คาซื้อคลอรีนเพ่ือใชในบอบําบัดน้ําเสีย  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
 
 1.4.  หมวดคาสาธารณปูโภค  ต้ังไว  2,576,000 บาท  แยกเปน 
  1.4.1.  ประเภทคาไฟฟา  ต้ังไว  2,500,000  บาท  เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟา  งานรัฐพิธี  
ประเพณีและงานอืน่ ๆ ของเทศบาล  และเพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาภายในอาคารโรงบอบําบัดน้ําเสีย
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
  1.4.2.  ประเภทคาน้าํประปา  ต้ังไว  70,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาน้าํพุ  
ศาลหลักเมือง  หอเจาบาน  และโรงเก็บรถของสํานักการชาง  และเพ่ือจายเปนคาน้าํประปาภายในอาคาร
โรงบอบําบัดน้าํเสีย ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน) 
  1.4.3.  คาโทรศัพท  ต้ังไว  6,000  บาท  เพื่อจายเปนคาโทรศัพทภายในโรงบําบัดน้ําเสีย  
ต้ังจายจากเงนิรายได  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
 
 
 
 1.5.  หมวดเงินอุดหนนุ  ตั้งไว  2,050,000  บาท  แยกเปน 



  1.5.1.  เงินอุดหนนุ  ประเภทเงินอุดหนนุหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนในกจิกรรมอัน
เปนสาธารณประโยชน  ต้ังไว  2,050,000  บาท  ต้ังจายจากเงินรายได  1,050,000  บาท  จากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  1,000,000  บาท   (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)  แยกเปน 
  -  เงินอุดหนนุกิจการประปา  ต้ังไว  1,000,000  บาท  เพื่อจายเปนคาติดตั้งขยายเขต
ประปาในเขตเทศบาล  เพื่อบริการประชาชนทีไ่ดรับความเดือดรอน  โดยเทศบาลจะตองจายเงินใหกับ
ประปาในการดําเนินการติดตั้ง  ต้ังจายจากเงินรายได  500,000  บาท  จากเงินอุดหนนุทั่วไป  500,000  
บาท 
  -  เงินอุดหนุนกิจการไฟฟา  ต้ังไว  1,000,000  บาท  เพื่อจายเปนคาติดตั้งปรับปรุงขยาย
เขตระบบจําหนายไฟฟาสาธารณะ  โดยเทศบาลตองจายเงินใหการไฟฟาดําเนินการ  ต้ังจายจากเงินรายได  
500,000  บาท  จากเงินอุดหนนุทัว่ไป  500,000  บาท 
  -  เงินอุดหนุนสํานักงานพระพุทธศาสนาจงัหวัดกาฬสินธุ  ต้ังไว  50,000  บาท  เพ่ือจาย
เปนเงินอุดหนนุสํานักงานพระพุทธศาสนาจงัหวัดกาฬสินธุ  เพื่อนําไปปรับปรุงตอเติมอาคารวิทยบรกิาร  
(หองสมุด)  ณ  วัดกลาง  (พระอารามหลวง)  ต้ังจายจากเงินรายได 
 
2.  รายจายเพื่อการลงทนุ  ต้ังไว  10,821,450 บาท  แยกเปน 
 2.1.  หมวดคาครภุัณฑที่ดนิและสิ่งกอสราง  ต้ังไว  10,821,450 บาท  แยกเปน 
  2.1.1.  หมวดคาครุภณัฑ  ตั้งไว  128,050 บาท  แยกเปน 
   2.1.1.2.  ครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑสนาม  ต้ังไว  102,500  บาท  ต้ังจายจากเงิน
อุดหนนุทัว่ไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)  แยกเปน 
   -  คาซื้อเกาอ้ีพลาสติก  ต้ังไว 75,000  บาท  เพื่อจายเปนคาซื้อเกาอ้ีพลาสตกิ  
(อยางดี)  จํานวน  500  ตัว ๆ ละ  150  บาท  เปนเงิน  75,000  บาท  ไมมีในมาตรฐานครุภัณฑ    ตาม
ราคาทองถิน่กาํหนด 
   -  คาซื้อเกาอ้ีบุนวมขาเหล็กเสตลเลส  ต้ังไว  27,500  บาท  เพ่ือจายเปนคาซื้อ
เกาอ้ีบุนวมขาเหล็กเสตลเลส    จํานวน  50  ตัว ๆ ละ  550  บาท  เปนเงิน  27,500  บาท  ไมมีในมาตรฐาน
ครุภัณฑ    ตามราคาทองถิน่กําหนด 
   2.1.1.2.  ครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑการเกษตร  ต้ังไว  20,000  บาท  ต้ังจายจาก
เงินอุดหนุนทัว่ไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน)  แยกเปน 
   -  คาซื้อเคร่ืองตัดหญาแบบสายสะพาย  ต้ังไว  18,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาซื้อ
เครื่องตัดหญาแบบสายสะพาย  ขนาดไมนอยกวา  2  แรงมา  จํานวน  2  เครื่อง ๆ ละ  9,000  บาท  เปน
เงิน  18,000  บาท  ตามมาตรฐานครุภัณฑ 



   -  คาซื้อบันไดอลูมิเนียม  ต้ังไว  2,000  บาท  เพื่อจายเปนคาซื้อบนัไดอลูมิเนียม  
7 ขัน้  จํานวน  1  อัน ๆ ละ 2,000  บาท  เปนเงิน  2,000  บาท  ไมมีในมาตรฐานครุภัณฑ    ตามราคา
ทองถิ่นกาํหนด 
   2.1.1.3.  ครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑสํานกังาน  ต้ังไว  5,550  บาท  ต้ังจายจาก
เงินอุดหนุนทัว่ไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน)  แยกเปน 
   -  คาซื้อโตะทํางานเหล็ก  พรอมกระจกและเกาอ้ีทํางาน  ต้ังไว  5,550  บาท  เพื่อ
จายเปนคาซื้อโตะทํางานเหล็ก  พรอมกระจกและเกาอ้ีทํางาน   จํานวน  1  ชุด ๆ ละ  5,550  บาท  เปนเงิน  
5,550  บาท  ไมมีในมาตรฐานครุภัณฑ    ตามราคาทองถิ่นกาํหนด 
 
 2.1.2.  หมวดคาที่ดนิและสิ่งกอสราง   ตั้งไว  10,693,400 บาท  แยกเปน 

1. โครงการกอสรางระบบระบายน้ําซอยน้ําทิพย   ต้ังไว   1,854,000  บาท  เพื่อจายเปน 
คากอสรางระบบระบายน้ําซอยน้าํทิพย    รางวี  คสล. ความยาว  432.00  เมตร  ,บอพัก คสล. ฝาตะแกรง
เหล็ก  จํานวน  50 บอ และวางทอ  คสล.   Dia  0.60 เมตร  ความยาว  466.00 เมตร    ตามแบบแปลน
เทศบาลกําหนด   ต้ังจายจากเงินอุดหนนุทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 

2. โครงการกอสรางรางระบายน้ําเชื่อมซอยอภัย  2,3 และ  4 ต้ังไว  1,607,000  บาท   
เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ําเชื่อมซอยอภัย  2,3 และ  4   รางระบายน้าํ  คสล. รูปตัวยู เชื่อม
ระหวางซอยอภัย  2,3 และ 4 ความยาว   รวม   600  เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด  ต้ังจายจาก
เงินอุดหนุนทัว่ไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน) 

3.  โครงการกอสรางถนน  คสล. ซอยแยกสุขสบายใจ(ขางวัดประชานยิม)   ต้ังไว   
638,400  บาท  เพื่อจายเปนคากอสรางถนน  คสล. ซอยแยกสขุสบายใจ(ขางวัดประชานยิม)   ถนน คสล. 
หนา  0.15  เมตร  กวางเฉลี่ย  4.00  เมตร   ยาว  266.00  เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา   
1,064.00 ตร.ม.  ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด  ต้ังจายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน) 

4.  โครงการกอสรางรางระบายน้าํ  ซอยหอพักจิตราภรณ ชุมชนสงเปลือยกลาง  ต้ังไว   
450,000  บาท  เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้าํ  ซอยหอพักจิตราภรณ ชุมชนสงเปลือยกลาง  ราง
ระบายน้ํา  คสล. รูปตัวยู กวาง  0.30  เมตร  ลึกเฉลี่ย  0.40  เมตร  ยาว  170 เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลกําหนด   ต้ังจายจากเงินอุดหนนุทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 

5.  โครงการกอสรางรางระบายน้าํ  ซอยขางศาลาชุมชนวดัปาทุงศรีเมือง ต้ังไว   440,000   
บาท  เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ํา  ซอยขางศาลาชุมชนวดัปาทุงศรีเมือง   รางระบายน้ํา  คสล.  
รูปตัวยู  กวาง  0.30  เมตร   ลึกเฉลี่ย  0.40  เมตร  ยาว  166.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกาํหนด ต้ัง
จายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 



6.  โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบานนางหนแูพรว  ณ กาฬสินธุ  ชุมชนสงเปลือยใน   
(ตรงขามรานแดงปาย)  ต้ังไว  280,000  บาท  เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. ซอยบานนางหนแูพรว  
ณ กาฬสินธุ  ชุมชนสงเปลือยใน  (ตรงขามรานแดงปาย)  ถนน คสล.  หนา 0.15  เมตร  กวางเฉลี่ย 4.00 
เมตร  ยาว  117.00  เมตร   หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา  468.00  ตร.ม.  ตามแบบแปลนเทศบาล
กําหนด   ต้ังจายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน) 

7.  โครงการกอสรางถนน   คสล.   ซอยบานนายอภิวฒัน   ภูตีกา     ชุมชนสงเปลือยใน 
(ถนนพิมพะนติย)  ต้ังไว 432,000 บาท  เพื่อจายเปนคากอสรางถนน   คสล.   ซอยบานนายอภิวฒัน   
ภูตีกา     ชุมชนสงเปลือยใน(ถนนพิมพะนิตย) ถนน คสล.  หนา 0.15 เมตร กวางเฉลี่ย  3.00 เมตร   ยาว  
240.00 เมตร    หรือมีพื้นทีผิ่วจราจรไมนอยกวา  720.00  ตร.ม.  ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด ต้ังจาย
จากเงินอุดหนนุทัว่ไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 

8.  โครงการกอสรางถนน คสล.  ซอยแยกถนนสายพรมวรคันธ  ซอย 1,2 และ  3   ต้ังไว   
1,447,000  บาท  เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน คสล.  ซอยแยกถนนสายพรมวรคันธ  ซอย 1,2 และ  3    
 รายละเอียด ซอย 1.    กอสรงถนน คสล.  หนา 0.15 เมตร กวางเฉลี่ย  5.00 เมตร ยาว 200.00 
เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา  1,000  ตร.ม. 
   ซอยที่ 2.   กอสรางถนน คสล.  หนา  0.15  เมตร     กวางเฉลี่ย  4.00    เมตร  
ยาว 134.00 เมตร   หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา  536.00 ตร.ม. 
   ซอยที่ 3.  กอสรางถนน คสล. หนา 0.15  เมตร  กวางเฉลี่ย  5.00  เมตร 
ยาว 175.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไมนอยกวา  875.00 ตร.ม. 
ตามแบบแปลนเทศบาลกาํหนด   ต้ังจายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 

9.  โครงการกอสรางรางระบายน้าํ ซอยอนรรฆนาค  1   ต้ังไว  663,000  บาท  เพื่อจาย 
เปนคากอสรางรางระบายน้าํ ซอยอนรรฆนาค  1   รางระบายน้ํา  คสล. รูปตัวยู  กวาง  0.30  เมตร  ลึก
เฉลี่ย  0.40 เมตร  ยาว 250.00  เมตร   ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 

10.  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ซอย อนรรฆนาค  2  ต้ังไว  313,000 บาท  เพ่ือจาย 
เปนคากอสรางรางระบายน้าํ ซอย อนรรฆนาค  2  รางระบายน้ํา  คสล. รูปตัวยู กวาง  0.30  เมตร  ลึกเฉลี่ย  
0.40 เมตร  ยาว  118.00 เมตร    ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน) 

11. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  ซอยอนรรฆนาค  6 ต้ังไว  202,000  บาท   เพ่ือจาย 
เปนคากอสรางรางระบายน้าํ  ซอยอนรรฆนาค  6  รางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู  กวาง  0.30  เมตร  ลึกเฉลี่ย  
0.40  เมตร   ยาว  76.00 เมตร   ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด ต้ังจายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป  (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน) 



12.  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ซอยอนรรฆนาค  9  ต้ังไว  541,000  บาท  เพ่ือจาย 
เปนคากอสรางรางระบายน้าํ ซอยอนรรฆนาค  9  รางระบายน้ํา  คสล. รูปตัวยู  กวาง  0.30  เมตร  ลึกเฉลี่ย  
0.40  เมตร  ยาว  204.00 เมตร   ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด ต้ังจายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป  (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน) 

13.  โครงการกอสรางรางระบายน้าํ ซอยอนรรฆนาค 8   ต้ังไว  636,000  บาท  เพ่ือจาย 
เปนคากอสรางรางระบายน้าํ ซอยอนรรฆนาค 8   รางระบายน้ํา  คสล. รูปตัวยู  กวาง 0.30 เมตร  ลึกเฉลี่ย  
0.40  เมตร   ยาว  240.00  เมตร   ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน) 

14.  โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยทาสินคา  1 เชื่อมสิทธวิงศ  ต้ังไว   280,000   
บาท  เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน คสล. ซอยทาสนิคา  1 เชื่อมสิทธิวงศ 
 รายละเอียด 1. กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร  กวางเฉลี่ย  4.00  เมตร  ยาว  107.00  
เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไมนอยกวา  428.00  ตารางเมตร 
   2. กอสราง ถนน คสล. หนา 0.15  เมตร  กวางเฉลี่ย  4.00  เมตร   ยาว  20.00  
เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไมนอยกวา  80.00  ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลกาํหนด  ต้ังจายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 

15.  โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบานนายศรีชล ชุมชนดอนสวรรค  ต้ังไว   46,000     
บาท  เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. ซอยบานนายศรีชล ชุมชนดอนสวรรค  ถนน คสล. หนา 0.15  
เมตร  กวางเฉลี่ย  2.00  เมตร  ยาว  39.00 เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา  78.00 ตารางเมตร  
ตามแบบแปลนเทศบาลกาํหนด  ต้ังจายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 

16.  โครงการกอสราง ถนน คสล. ซอยขางรานกวยเตี๋ยวชุมชนหวัคู -  หนองเรือ  ต้ังไว  
370,000  บาท  เพ่ือจายเปนคากอสราง ถนน คสล. ซอยขางรานกวยเตี๋ยวชุมชนหวัคู -  หนองเรือ  ถนน 
คสล.  หนา 0.15  เมตร  กวางเฉลี่ย  4.00  เมตร  ยาว  154.00  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไมนอยกวา   
616.00  ตารางเมตร    ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด   ต้ังจายจากเงินอุดหนนุทั่วไป  (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน) 

17.  โครงการกอสรางถนน คสล.  ซอยหมอธรรม  ชุมชนหัวคู  - หนองเรือ   ต้ังไว   
150,000  บาท  เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล.  ซอยหมอธรรม  ชุมชนหัวคู  - หนองเรือ   ถนน  คสล.  
หนา 0.15  เมตร  กวางเฉลี่ย  3.00  เมตร  ยาว  80.00 เมตร   หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา  240.00  
ตารางเมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลกาํหนด   ต้ังจายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน) 
 
 



  18.  โครงการกอสรางรางระบายน้าํ  ซอยบานประธานชุมชนดอนสวรรค  ต้ังไว  344,000  
บาท  เพื่อจายเปนกอสรางรางระบายน้ํา  ซอยบานประธานชมุชนดอนสวรรค    รางระบายน้าํ  คสล.  รูปตัว
ยู  กวาง  0.30  เมตร  ลึกเฉลี่ย  0.40  เมตร  ยาว  130  เมตร   ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด   ต้ังจาย
จากเงินอุดหนนุทัว่ไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
หนวยงาน 

กองสวสัดิการสงัคม 
 

           
 
 



 
รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจาํปงบประมาณ  พ.ศ.  2552 

เทศบาลเมืองกาฬสนิธุ 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน  กองสวัสดิการสังคม 
 

ต้ังงบประมาณรายจาย   12,257,320  บาท 
 

1.  รายจายประจํา  ต้ังไว  รวม 12,251,320  บาท  แยกเปน 
1.1 หมวดเงนิเดือนและคาจางประจํา     ตั้งไว 1,149,960 บาท   แยกเปน 

1.1.1   เงินเดือน   ประเภทเงินเดือนพนักงาน     ต้ังไว   1,037,280  บาท    เพ่ือ 
จายเปนเงินเดือนและเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวแกพนกังานเทศบาลสามัญในกองสวัสดิการสังคม         
จํานวน  6  อัตรา    เปนเงิน  1,037,280  บาท   ต้ังจายจากเงินรายได 518,640  บาท  จากอุดหนนุทัว่ไป  
518,640  บาท  (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน)   
  1.1.2  คาจางประจํา ประเภทลูกจางประจํา   ต้ังไว  112,680     บาท  เพ่ือจายเปนคาจาง
และเงินคาครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจําทีป่ฏิบัติหนาที่ในกองสวัสดิการสังคม  จํานวน   1  อัตรา   
เปนเงิน  112,680     บาท  ต้ังจายจากเงินรายได  56,340  บาท  จากเงินอุดหนนุทัว่ไป  56,340  บาท  
(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน) 
 

1.2   หมวดคาจางช่ัวคราว   ตั้งไว     473,760  บาท   แยกเปน 
  1.2.1    คาจางลูกจางชั่วคราว    ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มใหแกพนกังานจางทั่วไป   
ต้ังไว     473,760     บาท   เพ่ือจายเปนคาจางพนักงานจางทั่วไปทีป่ฏิบัติงานในกองสวสัดิการสังคม   
จํานวน  6   คน โดยจายเปนคาจางเดือนละ  5,080  บาท  เปนเงิน  365,760  บาท คาครองชีพชั่วคราว  
เดือนละ  1,500  บาท  เปนเงิน  108,000  บาท  รวมเปนเงิน   473,760     บาท    ต้ังจายจากเงินรายได  
(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน) 
 

  1.3  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ     ต้ังไว  10,307,600   บาท   แยกเปน 
1.3.1  คาตอบแทน    ต้ังไว  130,600   บาท   แยกเปน 

1.3.1.1  คาตอบแทน   ประเภท   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 
ราชการ   ต้ังไว 40,000   บาท   เพ่ือจายเปนคาอาหารทําการนอกราชการ   และคาจางนอกเวลาราชการ  
กรณีที่ตองการปฏิบัติงานนอกเหนือจากเวลาราชการ  กรณีที่มีงานเรงดวน  ต้ังจายจากเงินรายได   (ปรากฏ
ในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน) 



1.3.1.2  คาตอบแทน  ประเภทคาเชาบาน   ต้ังไว   36,000   บาท    เพ่ือจายเปน 
คาเชาบานใหแกพนกังานเทศบาลในกองสวัสดิการสังคม  ท่ีมีสิทธิเบิกคาเชาบานตามระเบียบฯ  ต้ังจายจาก
เงินรายได   (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน) 
 
 
   1.3.1.3   คาตอบแทน  ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร     ต้ังไว  24,600   บาท 
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล   ที่บุตรยังศึกษาเลาเรียนอยู   ตามระเบียบของ
ทางราชการ  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน) 

1.3.1.4  คาตอบแทน   ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล     ต้ังไว  30,000   
บาทเพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล ทีดํ่ารงตําแหนงอยูในปจจุบนั  ที่มีสิทธิ เบิกไดตามระเบยีบ
ของทางราชการ    ต้ังจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน) 
 

  1.3.2 คาใชสอย ตั้งไว 9,882,000  บาท        แยกเปน 
1.3.2.1  คาใชสอย ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ  ต้ังไว   20,000  บาท    

ต้ังจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน)    แยกเปน 
   -   คาโฆษณาและเผยแพร  ต้ังไว   20,000  บาท   เพ่ือจายเปนคาโฆษณาและ
เผยแพรขาวสารตาง ๆ ของทางราชการ และจัดทําปายประชาสัมพนัธกิจกรรมตาง ๆ  ท่ีกองสวัสดิการสังคม 
ดําเนินการ 

1.3.2.2  คาใชสอย   ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรอืซอมแซมทรพัยสิน   
ต้ังไว  20,000  บาท  ต้ังจายจากเงินรายได    (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน)  แยกเปน 

-  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ  ต้ังไว  20,000  บาท  เพ่ือจายเปนคา 
บํารุงรักษาหรอืซอมแซมครภุัณฑ   เครื่องใชสํานักงาน   ยานพาหนะ ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดี    

             1.3.2.3   คาใชสอย      ประเภทรายจายเกีย่วกับการรับรองและพธิีการ  ตั้งไว 
9,812,000     บาท    ตั้งจายจากรายเงนิได  6,512,000   บาท  จากเงินอุดหนุนทั่วไป 3,300,000  บาท                        
( ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  2,070,000   บาท   ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห   
7,742,000 บาท  )   

-  โครงการสงเสริมสนับสนนุกลุมอาชพี  ตั้งไว   100,000  บาท   เพ่ือจาย 

คาใชจายโครงการสงเสริมและสนับสนนุ  จํานวน  2  กิจกรรม  ดังนี้   

1.  เปนเงินสงเสริมกลุมอาชพีท่ีขอรับการสนับสนุนงบประมาณสงเสริมอาชีพ 



เพื่อสรางงานสรางรายไดใหแกประชาชนที่รวมตัวกัน  ดําเนินการในชุมชน 

2.  เปนคาใชจายในการจัดอบรมใหสมาชิกกลุมอาชพีในชุมชนในเขตเทศบาล   

เปนคาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณเครื่องเขยีน  คาวิทยากรและอืน่ ๆ ทีจ่ําเปนตาม
โครงการ  เพ่ือพัฒนาผลิตภณัฑชุมชนใหไดมาตรฐานและสามารถจัดทําบัญชรีับจายเงินทุนใหถูกตอง  และ
สามารถตรวจสอบได  โดยอบรม  1  ครั้ง  ตั้งจายจากเงนิรายได  ( ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน ) 

-  โครงการเตรียมความพรอมครอบครวัผาสุก   ตั้งไว   50,000   บาท   เพ่ือ 

เปนคาใชจายในการดําเนนิการตามโครงการ  รวม  2  กิจกรรม  คือ 

 

 
1. คาใชจายในการอบรมเตรียมความพรอมใหแกครอบครวัในชุมชน  รวม  1   

ครั้ง  ประกอบดวย   คาเสื้อผูเขารับการอบรม  คาอาหาร         คาอาหารวาง  และเครื่องดื่ม  คาวสัดุอุปกรณ
เครื่องเขียน  คาเอกสารสิ่งพมิพ  คาเบี้ยเลีย้ง  คาพาหนะ       คาสมนาคุณ  วิทยากร  คาโฆษณาและเผยแพร  
คาเชาสถานที่  คาเครื่องเสียง  คาไฟฟา  คาใชจายในพธิีเปด – ปด  คาดอกไม  และคาใชจายอ่ืน ๆ ทีจ่ําเปน   

2.  คาใชจายในการจัดกิจกรรมเกีย่วกับโครงการครอบครัวผาสุกและลดความ 

รุนแรงในครอบครัว  เชน  จัดกิจกรรมวนัแมแหงชาต ิ  ประกอบดวย  คาดอกมะลิวนัแม  คาตกแตงเวท ี 
คาอาหาร  เครือ่งดื่ม  คาใบเกียรติพรอมกรอบรูป  โล  รางวัล  เงนิรางวัล  การแขงขันกีฬาและคาใชจายอ่ืน ๆ 
ตามโครงการ   ตั้งจายจากเงนิรายได  ( ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ) 

-  โครงการสงเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน    ตั้งไว    60,000    บาท  เพื่อ 

เปนคาใชจายในการประชุม  และการอบรมคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล เชน คาพิธีเปด 
– ปด  คาวิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวาง  และเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณเครื่องเขียนแบบพิมพ  คาเส้ือทีม  
คาจัดทําบัตรประจําตัว   คาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปนตองใชในโครงการ  ตั้งจายจากเงินรายได  ( ปรากฏใน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ) 

-  โครงการสงเคราะหผูประสบสาธารณภยั  ทุพพลภาพ  เรรอน  ไรที่พ่ึง  ตั้งไว   



100,000 บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องอุปโภค  บรโิภค  วัสดอุุปกรณทางการแพทย  คาเวชภณัฑ  
เครื่องมือในการประกอบอาชีพ  คาวสัดุอุปกรณในการซอมแซมที่อยูอาศัยหรือจายเปนเงินสงเคราะหผู
ยากไร  รายละ  2,000  บาท/คน  และคาใชจายอ่ืน ๆ ในโครงการสําหรับบรรเทาความเดือดรอนเบ้ืองตนแก
ประชาชนผูประสบสาธารณภยั  ทุพพลภาพ  ผูยากไร  ผูดอยโอกาส  ตั้งจายจากเงินรายได  ( ปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคระห ) 

-  โครงการสวสัดิการเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ  คนพิการ  และผูติดเชื้อ H.I.V.   ตั้งไว  

7,642,000  บาท เพื่อจายเปนคาเบ้ียยังชพีใหกับผูสูงอายุท่ียากจน ยากไร ขาดผูดูแล และผูดอยโอกาสใน
ชุมชน ตลอดทั้งป จายเปนเบ้ียยังชีพคนพกิารและผูติดเชื้อ H.I.V.   คาใชจายในการออกประชาคม เชน  คา
วัสดุ อุปกรณ คาวัสดุสิ่งพิมพ คาแผนพับ ใบปลิวโฆษณาเผยแพร คาลางรูป คาปายประชาสัมพันธ และคาใน
การจัดประชุม ประชาคม พิจารณาคัดเลือกผูสูงอายุ  คนพิการและผูติดเชื้อ ตั้งจายจากเงินรายได 4,342,000 
บาท   จากเงินอุดหนุนทั่วไป 3,300,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห) 

-   โครงการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชนผูนําชุมชน   ตั้งไว    

300,000   บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดประชุมประจําเดือนผูนําชุมชนและคณะกรรมการชุมชน  เพื่อ
การประสานการปฏิบตัิงานระหวางชุมชนกับเทศบาล ตามนโยบายสรางความเขมแขง็ของชุมชน และการมี
สวนรวมของประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจายเปนคาวัสดุอุปกรณเครื่องเขียนแบบพิมพท่ีใชในการ
ประชุม คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดืม่ คาพาหนะ คาเอกสารสิ่งพิมพ คาใชจายใน 

 

พิธีเปด-ปดการประชุม และคาใชจายอ่ืน ๆ  ที่จําเปนในการดําเนินการตามโครงการโดยกําหนดประชุมเดือน
ละ 1 ครั้ง ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในสรางความเขมแข็งของชุมชน) 

-  โครงการสํารวจขอมูลชุมชนและ จปฐ.   ตั้งไว    150,000    บาท  เพือ่จาย 

เปนคาใชจายในการดําเนนิสํารวจปรับปรุงขอมูลชุมชนประจําป  และดําเนนิการสาํรวจขอมูลความจําเปน
พ้ืนฐาน ( จปฐ.) โดยจายเปนคาตอบแทนวิทยากร   คาเบี้ยเลีย้งเจาหนาที่  คาตอบแทนในการสํารวจและลง
ขอมูล  คาวัสดุคอมพิวเตอร  คาจางเหมาจัดทําแบบสํารวจ  คาวัสดุ  เครื่องเขียนและวัสดุโฆษณาและเผยแพร  
คาจัดทํารูปเลมสรุปขอมูล จปฐ. และคาใชจายอื่นๆ ที่จาํเปนตองใชในการดําเนนิการตามโครงการ   ตั้งจาย
จากเงินรายได ( ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ) 

-  โครงการจดัพื้นที่สรางสรรคสําหรับเดก็ และเยาวชน  ตั้งไว  60,000 บาท   



เพื่อจายเปนคาใชจายในการจดันันทนาการเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล และสรางพื้นที่สรางสรรคสําหรับ
เด็กและเยาวชนใหมีเวทีในการแสดงออกถงึบทบาทของเยาวชนที่ดี  โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงผูเขารับการ
อบรม   คาพิธเีปด - ปด  คาอาหาร คาอาหารวาง และเครือ่งดื่ม  คาวิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ  คาพาหนะ  คา
รางวลั  คาที่พกัและสถานทีฝ่กอบรม  คาเอกสาร  คาแผนพับ  คาใบประกาศ และโลรางวลัสําหรบเยาวชน
ดีเดน  คาวัสดโุฆษณาและเผยแพร  และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่จําเปนในการดําเนินการตามโครงการ  ตัง้จายจาก
เงินรายได  ( ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ) 

-  โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทัศนศกึษาดูงานของผูนํา 

ชุมชน และกลุมตาง ๆ ในชุมชน  ตั้งไว  1,000,000 บาท  ตามนโยบายสรางความเขมแข็งชุมชน  เปนเมืองนา
อยู และการมสีวนรวมของชุมชน  ตามหลักธรรมาภิบาล  เปนคาใชจายในการอบรม  คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ  
ในการเดินทาง  คาเชาท่ีพกั  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาเอกสารสิ่งพิมพ  คาวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร  คาใชจายในพธิีเปด - ปด การอบรม คาเสื้อทีม  คาจัดทําบัตรประจําตัวคณะกรรมการชุมชน และ
คาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปนตามโครงการ   ตั้งจายจากเงนิรายได( ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน ) 

-   โครงการบาํบัดฟนฟูผูติดยาเสพติด   ตั้งไว    50,000   บาท  เพื่อจายเปน 

เงินสนับสนุนการบําบดัฟนฟูผูติดยาเสพตดิภายในเขตเทศบาลและคาใชจายอ่ืน ๆ ที่จําเปนตองใชใน
โครงการ   ตั้งจายจากเงินรายได( ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน ) 

-  โครงการลดภาวะโลกรอนและเพิ่มพืน้ทีส่ีเขียว  ตั้งไว    50,000  บาท   

เพื่อจายเปนคาจัดกิจกรรมรณรงค   คาวสัดุอุปกรณเครื่องเขียน คาอาหาร คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คา
พาหนะ คาเอกสารส่ิงพิมพ คาใชจายในพธิีเปดโครงการ  คาวัสดุอุปกรณการเกษตร   คาพันธุพืช  คาพันธุไม 
และคาใชจายอ่ืน ๆ  ที่จําเปนในการดําเนินการตามโครงการ   ตั้งจายจากเงินรายได ( ปรากฏในแผนงาน
สรางความเขมแข็งของชุมชน ) 

 

 

 
- โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน  ตั้งไว  150,000  บาท  เพื่อจายเปน 



คาดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน  36  ชุมชน  โดยจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการประจําหนวย
เลือกตั้ง  คาปฏิบัติการนอกเวลาราชการ  คาอาหาร  คาน้ําดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ  คาเครื่องเขียนแบบพิมพใน
การเลือกตั้ง คาเชาสถานที่  คาน้ําคาไฟฟา  ในการใชสถานที่ของชุมชน  และคาใชจายอื่น ๆ  ท่ีจําเปนใน
โครงการ  ตั้งจายจากเงินรายได   ( ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ) 

-  โครงการศูนยบรกิารและถายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรชุมชน  ตั้งไว  100,000   

บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนนิการศูนยบริการและการถายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรชุมชน  รวม  
3  เขต ๆ ละ  1  แหง  เปนคาดําเนินการ  คาตอบแทน  คาวิทยากร คาวัสดุ – อุปกรณ  คาเครื่องเขียนแบบ
พิมพ  คาอุปกรณการเกษตร  คาพันธุพืช    คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนในโครงการ  ตั้งจายจากเงินรายได   ( 
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ) 

1.3.2.4   คาใชสอย ประเภทรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา 
ลักษณะรายจายหมวด อื่น ๆ     ต้ังไว   30,000  บาท  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานสราง
ความเขมแข็งของชุมชน)  แยกเปน 
    -  คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  ต้ังไว  30,000  บาท เพื่อ
จายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร    เชน   คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  
ในกรณีที่พนกังานเทศบาลไปราชการตามคําสั่งของทางราชการ   

 

1.3.3  คาวัสดุ  ตั้งไว  295,000  บาท 

 1.3.3.1  คาวัสดุ  ประเภทวัสดุสํานักงาน   ตั้งไว  100,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสด ุ 
อุปกรณสํานักงาน  เชน  กระดาษ  เครื่องเขียน  แบบพิมพ  น้ําดื่ม  คาถายเอกสาร ฯลฯ  สําหรับใชในงานของ
กองสวัสดิการสังคม  และงานภารกจิถายโอน  เชน งานฌาปนกิจสงเคราะห และงานอื่น ๆ ที่เกีย่วของ   ตั้ง
จายจากเงินรายได  ( ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน ) 

 1.3.3.2  คาวัสดุ  ประเภทวสัดุงานบานงานครวั  ตั้งไว  10,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุ
อุปกรณสํานักงาน  เชน  น้ํายาลางจาน  ผงซักฟอก  สเปรยปรับอากาศ  ไมกวาด  ผาปโูตะ  แกวน้ํา  ที่รอง
แกว  ถังขยะ ชุดอาหารวางและเครื่องดื่ม  ฯลฯ  สําหรับใชงานของกองสวัสดิการสังคม  ตั้งจายจากเงินรายได  
( ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ) 

 1.3.3.3  คาวัสดุ  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง  ตั้งไว  30,000  บาท  เพื่อจายเปนวัสดุ
เพื่อบํารุงหรหือซอมแซมเปลี่ยนอะไหลตาง ๆ ใหกับรถจักรยานยนต  รถยนต  ของกองสวัสดิการสังคม  ตั้ง
จายจากเงินรายได ( ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน ) 



 1.3.3.4  คาวัสดุ  ประเภทน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ตัง้ไว  80,000  บาท  เพื่อจายเปนคา
นํ้ามันเชื้อเพลงิละหลอลื่นใชกับรถจักรยานยนต   รถยนต  ของกองสวสัดิการสังคม  ตั้งจายจาก 

เงินรายได   40,000  บาท  จากเงินอุดหนุนทั่วไป  40,000  บาท( ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน ) 

 1.3.3.5  คาวสัดุ  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ตัง้ไว  20,000 บาท  เพ่ือจายเปนคา
จัดทําปาย  แผนพับใบปลิว  คาฟลม  สไลด  รูปสีหรือขาวดําท่ีไดจากการลาง  อัด  ขยาย  ถานใสกลองถายรูป  
สําหรับใชในกองสวัสดิการสังคม  ตั้งจายจากเงินรายได    ( ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
) 

 1.3.3.6  คาวัสดุ  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร  ตั้งไว  50,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจาย
เกี่ยวกับวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  ตลับหมึก  แผนดิสก   แผนซีดี  กระดาษ   แฮนดีไดร  ( เครื่องสํารองขอมูล ) 
ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  ( ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ) 

 1.3.3.7  คาวัสดุ  ประเภทวัสดุกีฬา  ตั้งไว  5,000  บาท  เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุอุปกรณการ
กีฬาใหกับชุมชนตาง ๆ ภายในเขตเทศบาล  เชน  ลกูฟตุบอล  ไมตีปงปอง  ลูกบาสเกตบอล  วอลเลยบอล  
ตระกรอ  เปนตน  ตั้งจายจากเงินรายได  ( ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ) 

 

 1.4  หมวดเงินอุดหนนุ  ตั้งไว  320,000  บาท  แยกเปน 

   

  - เงินอุดหนุนสมาคมคนตาบอดกาฬสินธุ  ตั้งไว  20,000  บาท  เพือ่จายเปนเงิน
อุดหนุนสมาคมคนตาบอดกาฬสินธุ  ตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุน  ตั้งจายจากเงินรายได    ( ปรากฏ
ในแผนงานสังคมสงเคราะห ) 

  - เงินอุดหนุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห และชมรมผูสงูอายุจังหวัดกาฬสินธุ  ตั้ง
ไว 100,000 บาท  สําหรับอุดหนุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห  ชมรมผูสูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ  ตามโครงการ
ท่ีขอรับการสนับสนุน  เพือ่สงเคราะหผูสูงอายุท่ีเจ็บปวยและเสียชีวติ  ตั้งจายจากเงินรายได ( ปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห ) 



  - เงินอุดหนุนกองทุนสวัสดกิารชุมชน  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ   ตั้งไว      200,000 
บาท  เพื่อจายเปนเงินอุดหนนุกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ตามนโยบายของรฐั  ตั้งจาย
จากเงินรายได    ( ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห ) 

 

2. รายจายเพือ่การลงทุน  ต้ังไว   6,000  บาท   แยกเปน 

 2.1  หมวดคาครภุัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง  ตั้งไว  6,000    บาท 

  2.1.1.1  ครุภณัฑ  ประเภทครุภัณฑสํานกังาน  ตั้งไว   6,000   บาท  ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  ( ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน )  แยกเปน 

   - คาซ้ือเกาอ้ีทาํงานบุนวมมพีนังพิง  ตั้งไว  6,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาซื้อ
เกาอี้ทํางานบนุวมมีพนังพิงและลอเลื่อน  จํานวน  5  ตวั ๆ ละ 1,200  บาท  สําหรบัพนักงานเทศบาล  และ
พนักงานจาง กองสวัสดิการสังคม  ตามราคาทองถิ่นกําหนด  ไมมีในราคามาตรฐานครภุัณฑ 

                           
            

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

เอกสารงบประมาณ 
สวนที่  4 

งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552 

 
 

 
ของ 

เทศบาลเมืองกาฬสนิธุ 
อําเภอเมือง    จังหวัดกาฬสินธุ 

 
   ประมาณการรายรับ 
   ประมาณการรายจาย 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ปงบประมาณ 2551 ปงบประมาณ 2552 

งบประมาณรายจายเฉพาะสถานธนานุบาล 4,013,210 4,784,599 

1. แผนงานการพานิชย 3,310,200 4,351,978 

2. แผนงานบรหิาร 703,010 432,621 

   

   



รายการยองบประมาณการรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจําปงบประมาณ  2552 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

                

  รายการ   จายจริง 
                  

งบประมาณ     
รหัส
บัญชี 

    ป 2550 ป  2551     +     เพ่ิม ป  2552   
              -     ลด     
รายจายงบกลาง            
คาดอกเบี้ยเงินกู               403,501.69                283,010  -              90,389                192,621    
คาดอกเบี้ยเงินกูชดเชยเทศบาล 3%                96,150.00                   90,000  -              90,000                            -      
คาธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร                               -                  100,000  -           100,000                            -      
รายจายตามขอผกูพัน                                -                  130,000                 10,000                140,000    
เงินสํารองจาย                                -                  100,000  -              50,000                  50,000    
รวมรายจายงบกลาง           499,651.69            703,010  -        320,389            382,621    
รายจายของหนวยงาน            
รายจายประจํา              
หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา              866,340.00                900,000               166,000             1,066,000    
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ              507,121.04                766,200               133,000                899,200    
หมวดคาสาธารณูปโภค                 58,543.61                   74,000                          -                    74,000    
หมวดรายจายอืน่                 33,500.00                            -                            -                              -      
รวมรายจายประจํา        1,465,504.65         1,740,200           299,000         2,039,200    
รายจายเพื่อการลงทุน            
หมวดคาครุภัณฑที่ดินและ
สิ่งกอสราง                               -                     70,000  -              50,000                  20,000    
รวมรายจายเพ่ือการลงทุน                               -                70,000  -          50,000              20,000    
สงใชเงินยืมเงินทุนหมุนเวียน                  1,142,778    
รายจายจากกําไรสุทธิป  2550           
หมวดรายจายอืน่               666,004.55             1,600,000  -           400,000             1,200,000    
รวมรายจายจากเงินกําไรสุทธิ              666,004.55             1,600,000               742,778             2,342,778    
รวมรายจายท้ังสิ้น           2,631,160.89             4,113,210               671,389             4,784,599    
ยอดประมาณการรายรับ          3,376,638.88             4,905,000               492,778             5,397,778    
              
รายไดสูงกวารายจาย            745,477.99            791,790               166,389            613,179    



รายการยอประมาณการรายรับเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจําปงบประมาณ  2552 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

                

  
หมวด/
ประเภท รับจริง 

                   
งบประมาณ     

รหัส
บัญช ี

    ป 2550 ป  2551     +     เพิ่ม ป  2552   
              -     ลด     
ก.รายได  (ยอดรวม)  2,710,634.33 3,405,000 -350,000 3,055,000   
              
ดอกเบี้ยรับจํานํา  2,275,003.05 2,800,000 -300,000 2,500,000   
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 2,632.28 5,000 0 5,000   
กําไรจากการจําหนายทรัพยหลดุ 432,999.00 600,000 -50,000 550,000   
              
              
              
ข.  เงินไดอื่นๆ  666,004.55 1,500,000 -300,000 1,200,000   
              
กําไรสุทธิ  ป 2550            
เงินทุนดําเนินการ  55%  386,282.64 870,000 -174,000 696,000   
เงินบํารุงทองถิ่น   30%    199,801.37 450,000 -90,000 360,000   
เงินรางวัลเจาหนาที ่  15%  79,920.54 180,000 -36,000 144,000   
              
ค. สงใชเงินยืมเงนิทุนหมุนเวียน                               -    0 1,142,778 1,142,778   
              
งบประมาณรายรับ
ท้ังสิ้น     3,376,638.88 4,905,000 492,778 5,397,778   

 
 

 

  



 
 

   งบประมาณการรายรบั    
  งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานบุาล   
   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552    

  
สถานธนานบุาลเทศบาลเมืองกาฬสนิธุ 

   
ประมาณการรายรบัทัง้ส้ิน                 5,397,778  บาท แยกเปน  
ก. หมวดรายได    เปนเงนิ                 3,055,000  บาท แยกเปน  
 1.1 ประเภทดอกเบี้ยรับจํานํา       เปนเงิน                             2,500,000    บาท  
โดยคํานวณจากดอกเบี้ยรับจํานําของเดือน ตุลาคม  2550    ถึงเดือน พฤษภาคม 2551  เปนเกณฑ  
 1.2 ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  เปนเงิน                                   5,000    บาท  
โดยคํานวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตั้งแตเดือน ตุลาคม  2550    ถึงเดือน พฤษภาคม 2551 เปนเกณฑ 

 1.3 ประเภทกําไรจากการจําหนายทรัพยหลุด   เปนเงิน            550,000   บาท    
โดยคํานวณจากการจําหนายทรัพยหลุดจํานําในปท่ีผานมาเปนเกณฑ    
ข. หมวดเงนิไดอื่น  เปนเงิน     1,200,000  บาท แยกเปน  
      เงินกําไรสุทธิ  ป  2549  เปนเงิน                      1,200,000    บาท   
  เงินรางวัลประจําป 15% เปนเงิน                                144,000    บาท  
 เงินบูรณะทองถิ่น     30% เปนเงิน                                360,000    บาท  
 เงินทุนดําเนินการ  55% เปนเงิน                                696,000    บาท  
ค. รับคืนเงินยืมเงินทุนหมุนเวียน เปนเงิน  1,142,777.61  บาท  
 เงินยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป  2548    162,524.21  บาท  
 เงินยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป  2549 102,239.03  บาท  
 เงินยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อชําระดอกเบ้ียนอกสัญญาป 2550คาจางประจํา   
 คารักษาพยาบาล  คาชวยเหลือการศึกษาบุตร 129,454.07  บาท  
 เงินยืมเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือชําระดอกเบี้ย ตนเงิน ประจําป    177,560.30    
 2551        
 เงินยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อซื้อเครื่องชั่งน้ําหนักทองคําระบบดิจิตอล     31,000    



รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานบุาล  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2551 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

รายจายงบกลาง 
แผนงานงบกลาง 

               
งาน คาชําระ คาธรรมเนยีม คาชดเชยดอกเบี้ยให รายจายตาม เงินสํารองจาย รวม รหัสบัญช ี

    ดอกเบี้ยเงินกู ดอกเบี้ยธนาคาร เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ขอผกูพัน         
งานงบ
กลาง   

         
192,621                    -                      -               140,000               50,000            382,621    

                              
                              
                              
                              
                              
                              
รวม         192,621               -                 -            140,000            50,000          382,621    



รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 

…………………… 
รายจายตามแผนงาน 
แผนงานงบกลาง 

         
 วัตถุประสงค       
 1. เพ่ิมประสิทธิผลการบริหาร การชําระหนี้เงินกองทุนตาง ๆ และเงินสํารองจาย  
 2. เพ่ิมประสิทธิภาพชําระดอกเบี้ยเงินยืม (เงินชวยเหลือพัฒนาทองถิ่นกรณีพิเศษ) และ คาธรรมเนียม 
      ธนาคารดอกเบี้ยธนาคาร      
 3. ชําระดอกเบี้ยชดเชยเงินสะสมของเทศบาล     
         
 งานทีท่าํ        
 1. กํากับดูแลการชําระหนี้เงินกู ดอกเบี้ย ใหเปนไปตามสัญญาที่กําหนดไว   
 2.บริหารการใชเงินสํารองจาย      
 3. พิจารณาชวยเหลืองบทั่วไป      
         
 หนวยงานทีร่บัผิดชอบ      

 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
งบประมาณ   
รวม 382,621     บาท 
 
 
 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานบุาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

รายจายจําแนกตามแผนงาน 
แผนงานการพาณิชย 

                    
    เงินเดือน คาจาง คาตอบแทนใช คา  คาครุภัณฑที่ดนิ     รหัส 

งาน และคาจาง ชัว่คราว สอยและวัสด ุ สาธารณูปโภค รายจายอื่น และสิ่งกอสราง เงินกําไรสุทธ ิ  รวม บัญช ี
    ประจํา                 
                  
งานสถานธนานุ
บาลฯ                               

ก.จายจากรายได 
                 
1,066,000  

              
-    

                    
899,200  

                       
74,000  

           
-    

                       
20,000  

              
-    

             
2,059,200    

ข. จายจากเงินกําไร
สุทธิ 

              
-    

              
-    

               
-    

             
-    

           
-    

                
-    

             
1,200,000  

             
1,200,000    

ค. สงใชเงินยมื
เงินทุน 

                         
-    

                          
-    

                           
-    

                         
-    

                    
-    

                              
-    

                         
-    

             
1,142,778    

หมุนเวียน                 
                      

รวม 1,066,000   -  899,200 74,000  - 20,000 1,200,000 4,401,978   



         

   
รายละเอียดงบประมาณ

รายจาย    
  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552   
   ……………………    
  รายจายตามแผนงาน   
   แผนงานการพาณชิย    
         
 วัตถุประสงค       
 1. เพ่ือชวยเหลือประชาชนที่ยากจนขัดสนเงินทอง เพ่ือบรรเทาความเดือนรอนและแกไขเหตุการณ 
เฉพาะหนา ไมตองไปกูยืมเงินจากแหลงเงินกูอื่นที่ตองเสียดอกเบี้ยสูง
กวา    
 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                             4,401,978  บาท 

 
 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานบุาล  ประจําป  พ.ศ.  2552 
เทศบาลเมืองกาฬสนิธุ 

อําเภอเมือง   จังหวัดกาฬสินธุ 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 
หนวยงาน  สถานธนานุบาล 

 
งบประมาณรายจาย  ต้ังไวทั้งส้ิน   4,784,599  บาท  โดยมรีายละเอียดดังตอไปนี ้
 
1.  รายจายงบกลาง   ต้ังไว   382,621  บาท  แยกเปน 
 1.1  คาชําระดอกเบีย้เงนิกู   ต้ังไว   192,621  บาท ตั้งจายจากรายได  (ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง)  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
  -  เพื่อชําระดอกเบี้ยเงินกู   ก.ส.ท.เปนเงิน  37,105  บาท  ตามสัญญาเงินกูเลขที่  
1908/44/2547  ลงวันที่  23  กุมภาพันธ  2547  เปนการจายงวดที่  5 
  -  เพื่อชําระดอกเบี้ยเงินกู  ก.ส.ท.  เปนเงิน  62,901  บาท  ตามสัญญาเงินกูเลขที่  
2231/162/2549  ลงวันที่  21  สิงหาคม  2549  เปนการจายงวดที่  3 
  -  เพื่อชําระดอกเบี้ยเงินกู  ก.ส.ท.  เปนเงิน  32,615  บาท  ตามสัญญาเงินกูเลขที่  
163/163/2550  ลงวันที่  22  กุมภาพันธ  2550  เปนการจายงวดที่  2 
  -  เพื่อชําระดอกเบี้ยเงินกู  ก.ส.ท.  เปนเงิน  60,000  บาท  ตามสัญยาเงินกูเลขที่  
509/117/2551  ลงวันที่  10  มกราคม  2551  เปนการจายงวดที่  1 
 1.2  รายจายตามขอผูกพนั  ตั้งไว  140,000  บาท  ตั้งจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงาน
งบกลาง)  แยกเปน 
  -  คาใชจายฝายอํานวยการ  ต้ังไว  40,000  บาท  สําหรบัจายใหสํานกังาน  จ.ส.ท.  ตามที่
กําหนดไวในแตละป   
  -  คาเงินสมทบเงินสะสมพนักงาน  ต้ังไว  100,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินสมทบให
พนักงานสถานธนานุบาล  จํานวน  10%  ของเงินคาจางประจํา  ตามระเบียบสํานักงาน  จ.ส.ท.  วาดวย
เงินสะสมและเงินสมทบพนักงานสถานธนานุบาล  พ.ศ. 2522  (รวมทั้งที่แกไขเพิ่มเติมใหมถึง  พ.ศ.  2535) 
 1.3  เงนิสํารองจาย  ตั้งไว  50,000  บาท  เพ่ือจายเปนเงินสํารองจายในกรณีฉุกเฉินเรงดวน
หรือจําเปนตองดําเนินการ  วาดวยเงินสะสมและเงินสมทบพนักงานสถานธนานุบาล  พ.ศ.  2522  (รวมทั้ง
ที่แกไขเพ่ิมเติมใหมถึง  พ.ศ.  2535) 
 
 
 



แผนงานการพาณชิย 
งานสถานธนานบุาล 
ก.  รายจายจากรายได  ต้ังไวรวม  4,401,978  บาท  แยกเปน 
 1.  รายจายประจํา  ต้ังไว  2,039,200 บาท  แยกเปน 
  1.1  หมวดเงนิเดือนคาจางประจํา  ตั้งไว  1,066,000  บาท  แยกเปน 
    - ประเภท  เงินเดือนและเงินคาจางประจํา  ต้ังไว  1,000,000  บาท  เพ่ือจายเปน
คาจางประจําของพนักงานสถานธนานุบาลตามระเบียบสํานักงาน  จ.ส.ท.  วาดวยการบริหารงานบุคคล  
พ.ศ.  2539  จํานวน  7  อัตรา  ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย) 
   -  ประเภท  เงินประจําตาํแหนง  ต้ังไว  66,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินประจํา
ตําแหนงผูจัดการสถานธนานุบาล ฯ  ตาม  นส. ท่ี  มท.0801.5/ว 458  ลงวันที่  18  เมษายน  2550   ต้ัง
จายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย) 
 
  1.2  หมวดคาตอบแทนใชสอยและพัสดุ  ตั้งไว  899,200  บาท  แยกเปน 
   1.2.1  คาตอบแทน  ต้ังไว  735,000  บาท  แยกเปน 
    -  คาตอบแทน  ประเภทคาเชาบาน  ต้ังไว  45,000  บาท  เพื่อจายเปน
คาเชาบานของพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบสํานักงาน  จ.ส.ท.  กรมการปกครอง  
วาดวยเงินคาเชาบานของพนักงานสถานธนานุบาล  (ฉบับที่  5)  พ.ศ.  2540  ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏ
ในแผนงานการพาณิชย) 
    -  คาตอบแทน  ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ต้ังไว  20,000  
บาท  เพ่ือจายเปนคาการศึกษาบุตร  ของพนกังานสถานธนานุบาลทีม่ีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ  สํานักงาน  
จ.ส.ท.  วาดวยเงินชวยเหลือพนักงานสถานธนานุบาลเกี่ยวกบัการศกึษาบุตร  พ.ศ.  2549  นส. ท่ี  มท.
0801.5/ว 33  ลงวันที่  18  มกราคม  2550  ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย) 
    -  คาตอบแทน  ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล  ต้ังไว  100,000  
บาท  เพ่ือจายเปนคารักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนานุบาลผูมีสิทธแิละครอบครัว  ตามระเบียบ
สํานกังาน  จ.ส.ท.  วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกบัการรักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนานุบาล  พ.ศ.  
2522  (รวมทัง้ที่แกไขเพิ่มเติมใหม  พ.ศ.  2535)  ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย) 
    -  คาตอบแทน  ประเภทคาอาหาร  ต้ังไว  350,000  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  90,000  บาท  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล  
ตามระเบียบสํานักงาน  จ.ส.ท.  วาดวยการเบิกจายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุ
บาล  พ.ศ.  2548  ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย) 
 
   1.2.2  คาใชสอย  ต้ังไว  97,200  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 
10,000  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  5,000  บาท    เพื่อจาย
เปนคาบํารุงรักษาปรือซอมแซมทรัพยสินอ่ืน  ของสถานธนานุบาลทีช่ํารุดใหอยูสภาพใชการไดดี  ต้ังจาย
จากรายได  (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  และจายเปนคาพาหนะเหมาจายเดินทางไปศาลากลาง  ไปรษณีย  ธนาคาร  ของพนักงานบัญชี  
เหมาจายในอตัราเดือนละ  500 บาท  ตามระเบียบ ฯ  ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย) 
 
   1.2.3  คาวัสดุ  ต้ังไว  67,000  บาท  แยกเปน 
   1.2.3.1  คาวสัดุ  ประเภทวัสดุสํานักงาน  ต้ังไว  20,000  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  ไมถพูื้น  น้ําดับกลิน่และอื่น ๆ ที่เขาลกัษณะรายจายนี้  ต้ัง
จายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย) 
   1.2.3.4  คาวสัดุ  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร  ต้ังไว  30,000  บาท  เพื่อจายเปนคา
วัสดุคอมพิวเตอร  เชน  หัวพิมพหรือแถมพิมพ  ผงหมึกเครื่องพิมพและอื่น ๆ  ท่ีเขาประเภทรายจายนี้  ต้ัง
จายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย) 
   1.2.3.5  คาวสัดุ  ประเภทวัสดุอื่น 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  ตั้งจายจากรายได  (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 และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดมาซึง่บริการดงักลาวและ
คาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ  ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย) 
   1.3.5  คาไปรษณยี  โทรเลข  ธนาณัติ  ต้ังไว  2,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาดวง
ตราไปรษณีย  คาโทรเลข  ธนาณัติของสถานธนานุบาล  ต้ังจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย) 
 
 
 
 
 



 2.  รายจายเพื่อการลงทนุ   ต้ังไว  20,000  บาท  แยกเปน 
  2.1  หมวดครุภณัฑที่ดนิและกอสราง  ตั้งไว  20,000  บาท  แยกเปน 
   2.1.1  คาครภุณัฑ  ตั้งไว   20,000  บาท  แยกเปน 
   2.1.1.1  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  1,200,000  บาท 
 หมวดรายจายจากเงนิกาํไรสุทธิ  ป  2551  ต้ังไว  1,200,000  บาท 
  1.  เงินรางวัลประจําป  15%  ของกําไรสทุธิ  ต้ังไว  180,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินรางวัล
ประจําป  ใหแกเจาหนาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสถานธนานุบาล  ต้ังจายจากกําไรสุทธิ   (ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย) 
  2.  เงินบูรณะทองถิ่น  30%  ของกําไรสทุธ ิ ต้ังไว  360,000  บาท  เพ่ือจายเปนเงินบูรณะ
ทองถิ่น  ใหแกเทศบาล  ต้ังจายจากกาํไรสทุธิ   (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย) 
  3.  เงินทุนดําเนินการ  55%  ของกําไรสทุธ ิ ต้ังไว  660,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินทนุ
ดําเนินการ ใหแกสถานธนานุบาล  ต้ังจายจากกําไรสุทธิ   (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย) 
 
ค.  สงใชเงินยืมเงนิทนุหมุนเวียน  เปนเงิน  1,142,778  บาท 
 -  เงินยืมเงินทนุหมุนเวียนเพ่ือจัดสรรกําไรสุทธิ  ประจําป  2548 162,524.21  บาท 
 -  เงินยืมเงินทนุหมุนเวียนเพ่ือจัดสรรกําไรสุทธิ  ประจําป  2549 102,239.03  บาท 
 -  เงินยืมเงินทนุหมุนเวียนเพ่ือชําระดอกเบี้ยนอกสัญญา คาจางนอกสญัญา   
คารักษาพยาบาล  คาชวยเหลือการศึกษาบุตร  ประจําป  2550  129,454.07  บาท 

- เงินยืมเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือชําระดอกเบี้ยนอกสัญญา  ตนเงิน   
ดอกเบี้ย  ประจําป  2551       717,560.30  บาท 
 -  เงินยืมเงินทนุหมุนเวียนเพ่ือซื้อเครื่องชั่งน้ําหนกัทองคาํดิจิตอล   31,000.00  บาท 
 
 

 


