
 

คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

 

เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

  บัดนี   ถึงเวลาทีผู ้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจําปี ต่อสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุอีกครั งหนึง เพือบริหารงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2541   จึงขอแถลงให้ท่าน

ประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินงานใน

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553  ดังต่อไปนี 

1. สถานะการคลังของเทศบาล 

เงินรายรับ 

ในระยะหกเดือนแรกของปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552  เทศบาลมีรายได้ทัวไปรวม 

เงินอุดหนุนทั งสิ น  จํานวน   136,580,527.55   บาท  ตํากว่าประมาณการรับ  92,234,792.45  บาท และตํากว่าปีที

แล้วในระยะเดียวกัน  21,938,899  บาท 

   เงินรายจ่าย 

   ในระยะหกเดือนแรกของปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552  เทศบาลใช้จ่ายเงินไป  จํานวน  

89,849,688.36  บาท  ตํากว่างบประมาณรายจ่ายทีตั งไว้  138,965,631.64  บาท  และสูงกว่าปีทีแล้วในระยะเวลา

เดียวกนั  3,420,207.55  บาท 

   เงินกู ้

   ในปัจจุบันนี เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  มีเงินกู้ ค้างชําระอยู่  6  รายการ  คือ 

1. ชําระหนี เงินกู ้    ก.ส.ท.  เพือก่อสร้างอาคารบ้านพักพนักงานเทศบาล  ตาม 

สัญญาเลขที   1682/56/2544  ลงวันที  31  พฤษภาคม   2544  เป็นการจ่ายงวดที  8 ในปีงบประมาณ 2553  โดย

ดอกเบี ย 0%  ผ่อนชําระในอัตราปีละ   299,400   บาท   เป็นเวลา 10 ปี   ตั งไว้  299,400  บาท   

                  2.  ชําระหนี เงินกู ้   ก.ส.ท.   เพือก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ

บ้านพัก  ตามสัญญาเลขที  1841/35/2546  ลงวันที  13  มีนาคม  2546   เป็นการจ่ายงวดที  7  แยกเป็นเงินต้นที

ต้องเสยีดอกเบี ย  534,307.12 บาท   เงินต้นทีไม่ต้องเสียดอกเบี ย  399,821.45   บาท   ดอกเบี ย  67,060.25   บาท    

รวมทั งสิ น  1,001,188.82   บาท     ตั งไว้  1,001,189   บาท  

     



3.  ชําระหนี เงินกู ้  กสท.เพือชําระหนี เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค  ตามสัญญาเลขที   

2270/201/2549  ลงวันที  27  กันยายน  2549  เป็นการจ่ายงวดที  3  ในปีงบประมาณ  2553  แยกเป็นเงินต้นที

ต้องเสียดอกเบี ย  1,241,822.09  บาท  เงินต้นทีไม่ต้องเสียดอกเบี ย  358,111.23  บาท      ดอกเบี ย  331,280.96  

บาท  รวมเป็นเงิน   1,931,214.28  บาท  ตั งไว้  1,931,215  บาท 

   4.  ชําระดอกเบี ยเงินกู ้   กสท.  เพือดําเนินการก่อสร้างถนนและรางระบายนํ า  ตั งไว้  

898,920  บาท   เพือชําระดอกเบี ยเงินกู ้   กสท.  ตามสัญญาเลขที  658/69/2552  ลงวันที  22  กรกฎาคม  2552   

ตามโครงการก่อสร้างถนนและรางระบายนํ าต่าง ๆ  ภายในเขตเทศบาล   เป็นเงิน  898,920  บาท               

   5.  ชําระหนี เงินกู ้   ธนาคารออมสินสาขากาฬสินธุ์  เพือก่อสร้างอาคารตลาดโต้รุ่ง  สัญญา

เงินกู้ลงวันที  15  กุมภาพันธ์  2550  เป็นการจ่ายเงินต้นงวดที  2  ในวันที  15 กุมภาพันธ์  2553  เป็นจํานวนเงิน  

1,560,000  บาท  และจ่ายดอกเบี ยรายเดือนๆ ละ 23,000  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  276,000  บาท  รวม

เป็นเงินทั งสิ น  1,836,000  บาท  ตั งไว้   1,836,000  บาท    

   6.  ชําระหนี เงินกู ้ ธนาคารกรุงไทย  จํากัด  (มหาชน)  ตามโครงการสินเชือเพือการพัฒนา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน    ตามสัญญากู ้ เงินประจํา  (1001)    ลงวันที   22   เมษายน   2552  เป็นการจ่ายต้น

เงินกู้   โดยชําระปีละ 1 ครั งในเดือนธันวาคมของทุกปี  เป็นเงิน  1,179,000 บาท  และจ่ายดอกเบี ยรายเดือน ๆ ละ  

25,000 บาท  จํานวน 12  เดือน เป็นเงนิ 300,000 บาท  รวมเป็นเงินทั งสิ น  1,479,000 บาท ตั งไว้ 1,479,000  บาท  
 

เงินสะสม 

   ขณะนี เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์     (ณ  30  มิถุนายน  2552  )    มีเงินทุนสํารองเงินสะสม 

ฝากกับเทศบาล  12,350,064.57  บาท  ฝากไว้กับ  ก.ส.ท. อีกเป็นจํานวน  10,279,630.46  บาท รวมทั งสิน  

22,629,695.03  บาท 

   งบประมาณเฉพาะการสถานธนานุบาล 

   เงินรายรับ 

   ในระยะหกเดือนแรกของปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552   สถานธนานุบาลมีรายได้ 

1,344,577.25   บาท  ตํากว่าปีทีแล้วในระยะเดียวกัน  73,427.25  บาท 

   เงินรายจ่าย 

   ในระยะหกเดือนแรกของปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552  สถานธนานุบาลได้จ่ายเงินไป   

853,037.92    บาท   สูงกว่าปีทีแล้วในระยะเดียวกัน   49,366.54  บาท 

 



   ค่าชําระดอกเบี ย      ตั งไว้   387,240  บาท   โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี 

   1.  เพือชําระดอกเบี ยเงินกู ้   ก.ส.ท. เป็นเงิน  42,948  บาท  ตามสัญญาเงินกู ้ เลขที  

2231/162/2549  ลงวันที  21  สิงหาคม  2549  เป็นการจ่ายงวดที  4 

   2.  เพือชําระดอกเบี ยเงินกู ้   ก.ส.ท. เป็นเงิน  24,935  บาท  ตามสัญญาเงินกู ้ เลขที  

163/163/2550  ลงวันที  22  กุมภาพันธ์  2552  เป็นการจ่ายงวดที  3 

   3.  เพือชําระดอกเบี ยเงินกู ้   ก.ส.ท. เป็นเงิน  49,357  บาท  ตามสัญญาเงินกู ้ เลขที  

509/117/2551  ลงวันที  10  มกราคม  2551  เป็นการจ่ายงวดที  2 

   4.  เพือชําระดอกเบี ยเงินกู ้   ก.ส.ท. เป็นเงิน  270,000  บาท  ตามสัญญาเงินกู ้ เลขที  

101/53/2552  ลงวันที  9  มีนาคม  2552  เป็นการจ่ายงวดที  1 

   ทุนหมุนเวียน 

   ขณะนี สถานธนานุบาลมีทุนหมุนเวียนสิ นสุด  ณ วันที  31   มีนาคม  2552     แยกเป็นเงิน

สด  86,363.05  บาท  เงินฝากธนาคาร   5,261,729.62   บาท  รวมเป็นเงินทั งสิ น   5,348,092.67   บาท 

 

 

 

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

 

 

 

 

 



2.1  การบริหารงานงบประมาณในปีทีผ่านมาและปีปัจจุบัน

          รายรับ

รับจริง  ประมาณการ  ประมาณการ หมาย

ปี  2551  ปี  2552  ปี  2553 เหตุ

รายได้จัดเก็บเอง      8,800,384.10     7,990,000.00      9,040,000.00

  หมวดภาษีอากร      8,800,384.10     7,990,000.00      9,040,000.00

         1.  ภาษีโรงเรือนและทีดิน       5,980,318.45      5,300,000.00       6,000,000.00

         2.   ภาษีบํารุงท้องที           258,956.65         240,000.00          240,000.00

         3.  ภาษีป้าย       2,316,603.00      2,200,000.00       2,550,000.00

         4.  อากรฆ่าสัตว์           244,506.00         250,000.00          250,000.00

         5.  ภาษีบํารุงจากสถานค้าปลีกนํ ามัน                          -                           -                            -   

รายได้ทีมิใช่ภาษีอากร  199,632,260.36  220,825,320.00  181,288,684.00

  หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต      3,986,582.50     3,935,820.00      5,925,320.00

        1.  ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์           361,191.00         370,000.00          370,000.00

        2.  ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์             72,795.00            70,000.00            70,000.00

        3.  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจําหน่ายสุรา                          -                           -              14,000.00

        4.  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน                  210.00              3,500.00              4,000.00

        5.  ค่าตรวจแบบอาคาร             55,245.00         100,000.00            60,000.00

        6.  ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย           652,699.00         900,000.00          900,000.00

        7.  ใบอนุญาตติดตั งแผ่นป้ายโฆษณา             14,200.00            10,000.00            12,000.00

        8.  ค่ารับรองเอกสารงานทะเบียนราษฎร             35,345.00            35,000.00            35,000.00

        9.  ค่าธรรมเนียมเกียวกับบัตรประชาชน             87,640.00            80,000.00          100,000.00

       10. ค่าธรรมเนียมเกียวกับการรักษาสัตว์           130,200.00         100,000.00          150,000.00

       11. ค่าใบอนุญาตกําจัดขยะมูลฝอย       1,674,876.00      1,350,000.00       3,000,000.00

       12. ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระ (รถดูดส้วม)           119,040.00         100,320.00          100,320.00

       13 ค่าปรับพระราชบัญญัติจราจร           315,785.00         340,000.00          600,000.00

       14 ค่าปรับผู ้ละเมิดกฎหมายและเทศบัญญัติ             75,601.50            53,000.00            55,000.00

       15 ค่าปรับผิดสัญญา             11,980.00              5,000.00              5,000.00

       16 ค่าปรับผู ้ทําบัตรประชาชนเกิดกําหนด             46,530.00            30,000.00            50,000.00

       17 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าน่ารังเกียจ ฯ           223,875.00         230,000.00          230,000.00

       18 ค่าใบอนุญาตสะสมอาหารและนํ าแข็ง             69,275.00            84,000.00            84,000.00

       19 ค่าใบอนุญาตจําหน่ายในทีหรือทางสาธารณะ             13,300.00              5,000.00              5,000.00

       20 ค่าใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร               2,910.00              5,000.00              5,000.00

       21  ค่ารับรองใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร , ใบแทน                          -                           -              10,000.00

รายรับ



รับจริง  ประมาณการ  ประมาณการ หมาย

ปี  2551  ปี  2552  ปี  2553 เหตุ

        22  ใบอนุญาตโฆษณาโดยใช้เสียง             15,885.00            15,000.00            16,000.00

        23  ใบอนุญาตวางวัสดุบนทางเท้า               8,000.00            50,000.00            50,000.00

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      4,486,418.14     6,319,000.00      5,137,580.00

        1.  ค่าเช่าทีดิน           200,273.00            66,000.00          137,580.00

        2.  ค่าเช่าอาคารโรงเรือน       1,608,824.00      1,800,000.00       1,800,000.00

        3.  ค่าเช่าแท่นหรือทีวางของขายในตลาด       1,758,986.00      3,500,000.00       2,200,000.00

        4.  ค่าเช่าห้องประชุม             98,250.00         180,000.00          140,000.00

        5.  ค่าเช่าสนามกีฬา                          -              30,000.00            40,000.00

        6.  ดอกเบี ยเงินฝากธนาคาร           805,923.14         700,000.00          500,000.00

        7.  ดอกเบี ยเงินฝาก  ก.ส.ท.             14,162.00            43,000.00            20,000.00

        8. ค่าจําหน่ายขยะรีไซร์เคิล                          -                           -            300,000.00

  หมวดรายได้จากทุน          31,521.00         50,000.00          50,000.00

       1.  ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน             31,521.00            50,000.00            50,000.00

  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค          75,700.00       360,000.00        300,000.00

        1. เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล             75,700.00         360,000.00          300,000.00

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 5,047,831.97     4,525,500.00    3,445,500.00     

        1.  เงินทีมีผู ้อุทิศให้ 247,860.00                 300,000.00          300,000.00

        2.  เงินค่าขายแบบแปลน 515,200.00         500,000.00        300,000.00         

        3.  เงินค่าจําหน่ายแบบพิมพ์คําร้อง 50,618.00           45,000.00          45,000.00           

        4.  เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน -                      500.00               500.00                

        5.  ค่าชดเชยขุดเจาะถนน 75,615.00           100,000.00        70,000.00           

        6.  รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 2,992,052.97      2,500,000.00     1,500,000.00      

        7.  ค่าบริการใช้ในกิจการโรงฆ่าสัตว์ 933,120.00         900,000.00        950,000.00         

        8.  ค่ารักษาความสะอาด 233,366.00         180,000.00        230,000.00         

        9.  ค่าเขียนแปลน -                      -                     50,000.00           

รายรับ



รับจริง  ประมาณการ  ประมาณการ หมาย

ปี  2551  ปี  2552  ปี  2553 เหตุ

  หมวดภาษีจัดสรร    74,298,284.01   82,380,000.00    74,093,000.00

         1.  ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผน ฯ     42,557,457.83 47,000,000.00   42,500,000.00    

         2.  ภาษีมูลค่าเพิม  1  ใน  9     10,010,587.42    10,000,000.00     10,000,000.00

         3.  ภาษีธุรกิจเฉพาะ             68,111.74            60,000.00            68,000.00

         4.  ภาษีสุราและเครืองดืม       4,571,338.53      4,600,000.00       4,500,000.00

         5.  ค่าสรรพสามิต       8,840,480.25    10,500,000.00       8,800,000.00

         6.  ภาคหลวงแร่             60,335.04            30,000.00            60,000.00

         7.  ภาคหลวงปิโตรเลียม           265,925.20         190,000.00          265,000.00

         8.  ค่าธรรมเนียมเกียวกับนิติกรรมทีดิน       7,924,048.00    10,000,000.00       7,900,000.00

  หมวดเงินอุดหนุน 111,705,922.74 123,255,000.00 92,337,284.00   

    1.  เงินอุดหนุนทัวไป 111,705,922.74  123,255,000.00 92,337,284.00    

รวม 208,432,644.46 228,815,320.00 190,328,684.00 

รายรับ



รายจ่ายตามแผนงาน

ด้าน / แผนงาน จ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ หมายเหตุ

ปี  2551 ปี  2552 ปี  2553

ด้านบริหารทั วไป 40,024,414.28      49,606,374.00      61,878,356.00      

  แผนงานบริหารทัวไป 29,712,126.70       37,845,044.00       52,678,096.00       

  แผนงานการรักษาความสงบ 10,312,287.58       11,761,330.00       9,200,260.00         

ด้านบริการชุมชนและสังคม 154,457,855.28    163,181,829.00    105,411,477.00    

  แผนงานการศึกษา 62,383,031.76       68,938,061.00       39,123,363.00       

  แผนงานสาธารณสุข 10,766,540.64       11,644,052.00       7,660,808.00         

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 7,660,740.00         8,062,000.00         4,322,000.00         

  แผนงานเคหะชุมชน 66,246,181.78       63,782,396.00       44,220,006.00       

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3,230,136.26         4,195,320.00         4,134,260.00         

  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4,171,224.84         6,560,000.00         5,951,040.00         

ด้านการเศรษฐกิจ 435,523.90          411,160.00          467,980.00          

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 435,523.90            411,160.00            467,980.00            

ด้านการดําเนินการอืน 10,466,410.95      15,615,957.00      22,570,871.00      

  แผนงานงบกลาง 10,466,410.95       15,615,957.00       22,570,871.00       

รวม 205,384,204.41    228,815,320.00    190,328,684.00    

รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย

หมวด จ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ หมายเหตุ

ปี  2551 ปี  2552 ปี  2553

1. รายจ่ายงบกลาง 10,466,410.95       15,615,957.00       22,570,871.00       

2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา 66,012,409.96       76,840,123.00       40,008,900.00       

3. หมวดค่าจ้างชัวคราว 23,178,720.34       25,603,200.00       22,916,304.00       

4. หมวดค่าตอบแทน , ใช้สอยและวัสดุ 72,885,095.59       80,954,740.00       65,006,683.00       

5. หมวดค่าสาธารณูปโภค 2,343,738.40         4,531,600.00         4,281,200.00         

6. หมวดเงินอุดหนุน 6,277,256.36         7,754,800.00         11,565,000.00       

7. หมวดรายจ่ายอืน 47,000.00              51,000.00              7,939,600.00         

8. หมวดค่าครุภัณฑ์ทีดินและสิงก่อสร้าง 24,173,572.81       17,463,900.00       16,040,126.00       

รวม 205,384,204.41    228,815,320.00    190,328,684.00    



รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู ้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม (รายจ่ายทีไม่นําไปตั งงบประมาณ)

ปี  2551 ปี  2552

(เป็นเงิน/บาท) (เป็นเงิน/บาท)

1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 14,875,859.23    4,851,868.15     

763,938.99         485,103.39        

68,540,246         -                     

1,387,154.71      -                     

-                      2,247,000.00     

2. เงินกู ้ 11,710,200.00    -                     

3. เงินจ่ายขาดเงินสะสม 7,569,997.00      1,735,488.00     

รวม 104,847,395.93  9,319,459.54    

หมายเหตุ   รายจ่ายปี  2552  ถึงเดือน  มิถุนายน  2552

 - เงินอุดหนุนก่อสร้างระบบบําบัดนํ าเสีย

 - เงินอุดหนุนระบบกําจัดขยะมูลฝอย

 - เงินอุดหนุนเบี ยยังชีพผู ้สูงอายุ

 - เงินกู ้ โครงการก่อสร้างอาคารตลาดโต้รุ่ง

เพิมเติม

จ่ายจาก
รายการ

 - เงินอุดหนุนด้านการศึกษา

 - เงินอุดหนุนถ่ายโอน  ร.พ.ช.



ประมาณการรายรับเฉพาะการสถานธนานุบาล

รายรับ รับจริง ประมาณการ ประมาณการ หมายเหตุ

ปี  2551 ปี  2552 ปี  2553

1.  หมวดรายได้ 2,663,910.19   3,055,000.00   3,105,000.00    

  1.1. ค่าดอกเบี ยรับจํานํา 2,183,760.42    2,500,000.00    2,500,000.00    

  1.2. ค่าดอกเบี ยเงินฝากธนาคาร 1,755.77           5,000.00           5,000.00           

  1.3. กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์หลุด 478,294.00       550,000.00       600,000.00       

  1.4. รายได้เบ็ดเตล็ด 100.00              -                    -                    

2.  หมวดเงินได้อืน 546,206.26      1,200,000.00   1,000,000.00    

   กําไรสุทธิปี 2550

  2.1 เงินทุนดําเนินการ 55% 300,413.44       660,000.00       550,000.00       

  2.2 เงินบํารุงท้องถิน 30% 163,861.88       360,000.00       300,000.00       

  2.3 เงินรางวัลเจ้าหน้าที 15% 81,930.94         180,000.00       150,000.00       

ค. ส่งใช้เงินยืมเงินทุนหมุนเวียน 1,142,778.00   1,142,778.00   20,000.00        

รวม 4,352,894.45   5,397,778.00   4,125,000.00    

ประมาณการรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

หมวด จ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ หมายเหตุ

ปี  2551 ปี  2552 ปี  2553

ก.  จ่ายจากรายได้

      1.  รายจ่ายงบกลาง 300,079.55       382,621.00       577,240.00       

      2.  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา 978,436.63       1,066,000.00    1,200,000.00    

      3.  หมวดค่าตอบแทน,  ใช้สอยและวัสดุ 666,073.36       899,200.00       576,400.00       

      4.  หมวดค่าสาธารณูปโภค 49,938.51         74,000.00         62,000.00         

      5.  หมวดรายจ่ายอืน 33,500.00         -                    -                    

      6.  หมวดค่าครุภัณฑ์ทีดินและสิงก่อสร้าง -                    20,000.00         -                    

ข.  จ่ายจากกําไรสุทธิ

      1.  หมวดรายจ่ายอืน 546,206.21       1,200,000.00    1,000,000.00    

ค. ส่งใช้เงินยืมเงินทุนหมุนเวียน 1,142,778.00   1,142,778.00   20,000.00        

รวม 3,717,012.26   4,784,599.00   3,435,640.00    



 

3.  รายละเอียดรายจ่ายบางรายการทีจําเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กรในปีงบประมาณ 

ก.  ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร    

(1)  เงินเดือน      ตั งจ่ายรวมทั งสิ น 27,816,564  บาท 

(2)  เงินเดือนคณะผู ้บริหาร    ตั งจ่ายรวมทั งสิ น   1,191,600  บาท 

(3)  เงินเดือนประเภทค่าตอบแทนเลขานุการ ฯ  ตั งจ่ายรวมทั งสิ น      382,680  บาท 

(4)  เงินประจําตําแหน่งผู ้บริหาร    ตั งจ่ายรวมทั งสิ น      658,200  บาท 

(5)  เงินค่าตอบแทนผู ้บริหาร    ตั งจ่ายรวมทั งสิ น      658,200  บาท  

(6)  เงินประจําตําแหน่งผู ้ อํานวยการ   ตั งจ่ายรวมทั งสิ น      975,600  บาท 

(7)  เงินเพิมประจําตําแหน่ง    ตั งจ่ายรวมทั งสิ น      681,600  บาท 

(8)  ค่าจ้างลูกจ้างประจํา     ตั งจ่ายรวมทั งสิ น    7,644,456  บาท 

(9)  ค่าจ้างลูกจ้างชัวคราว    ตั งจ่ายรวมทั งสิน  22,916,304  บาท 

(10)  ค่าตอบแทนรายชัวโมง    ตั งจ่ายรวมทั งสิ น         39,200  บาท 

(11)  ค่าตอบแทนเลขานุการฯ และทีปรึกษา  ตั งจ่ายรวมทั งสิ น   2,970,720   บาท 

(12)  ค่าเบี ยประชุม     ตั งจ่ายรวมทั งสิ น         10,000  บาท 

(13)  ค่าคณะกรรมการประเมินผลงาน   ตั งจ่ายรวมทั งสิ น         10,000  บาท 

(14) ค่าปฏิบัติการนอกเวลา    ตั งจ่ายรวมทั งสิ น       245,000  บาท 

(15) ค่าเช่าบ้าน      ตั งจ่ายรวมทั งสิ น       430,200  บาท 

(16) ค่ารักษาพยาบาล     ตั งจ่ายรวมทั งสิ น    1,260,000  บาท 

(17) ค่าช่วยเหลือบุตร     ตั งจ่ายรวมทั งสิ น              600  บาท 

(18) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    ตั งจ่ายรวมทั งสิ น       499,900  บาท 

(19) เงินเพิมสู ้รบ     ตั งจ่ายรวมทั งสิ น         10,440  บาท 

(20) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื อจัดจ้าง  ตั งจ่ายรวมทั งสิ น         60,000  บาท 

(21) ค่าตอบแทนพิเศษสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษ ตั งจ่ายรวมทั งสิ น         54,000  บาท 

(22)  ค่าตอบแทนผู ้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ  ตั งจ่ายรวมทั งสิ น         70,000  บาท 

(23)  ผู ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์   ตั งจ่ายรวมทั งสิ น         60,000  บาท 

(24) ทุนการศึกษา     ตั งจ่ายรวมทั งสิ น       120,000  บาท 

  

           รวมเงินทั งสิ น   68,765,264       บาท 
 

เงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนทีไม่คิดเป็นประโยชน์ตอบแทน  คือ 

 (1)  เงินเดือนคณะผู ้บริหาร    เป็นเงิน     1,191,600  บาท 

 (2)  เงินเดือนประเภทค่าตอบแทนเลขานุการ ฯ และทีปรึกษาเป็นเงิน       382,680  บาท 



 (3)  เงินประจําตําแหน่งคณะผู ้บริหาร   เป็นเงิน        351,000  บาท 

 (4)  ค่าตอบแทนคณะผู ้บริหาร    เป็นเงิน        351,000  บาท 

 (5)  ค่าตอบแทนค่าป่วยการ ฯ    เป็นเงิน     2,970,720  บาท 

 (6)  คา่ตอบแทนผู ้ทรงคุณวุฒิ    เป็นเงิน          70,000  บาท 

 (7)  ค่าเบี ยประชุม     เป็นเงิน          10,000  บาท 

 (8)  ค่าคณะกรรมการประเมิน    เป็นเงิน          10,000  บาท 

 (9)  ผู ้ปฏิบัติราชการทีเป็นประโยชน์ ฯ   เป็นเงิน          60,000  บาท 

 (10)  ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื อจัดจ้าง  เป็นเงิน          60,000  บาท 

 

     รวมเงินทั งสิ น     5,457,000  บาท 

 

หมายเหตุ 68,765,264   -  5,457,000  =  63,308,264   บาท     

คิดเป็นร้อยละ  33.26   ของรายจ่ายทั งสิ น   190,328,684  บาท 
 

   



ข.  รายจ่ายทีองค์กรใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กร  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553

ลําดับ ชือโครงการ จํานวนเงินปรากฏในแผนงาน หน่วยงานที หมาย

รับผิดชอบ เหตุ

1 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 400,000 บริหารงานทัวไป สํานักปลัดเทศบาล

2 ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิน 30,000 บริหารงานทัวไป สํานักปลัดเทศบาล

3 ค่าจัดงานอืน ๆ 100,000 บริหารงานทัวไป สํานักปลัดเทศบาล

4 โครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรเทศบาลและลูกจ้าง 400,000 บริหารงานทัวไป สํานักปลัดเทศบาล

5 โครงการอบรมคุณธรรมนําการปฏิบัติงานพนักงาน  ลูกจ้าง 20,000 บริหารงานทัวไป สํานักปลัดเทศบาล

6 โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์  เพือการเรียนรู้ แหล่งท่องเทียวในเขต 40,000 บริหารงานทัวไป สํานักปลัดเทศบาล

เทศบาล 

7 โครงการจัดทําแผนทีแนะนําแหล่งท่องเทียวในจังหวัดกาฬสินธุ์ 150,000 บริหารงานทัวไป สํานักปลัดเทศบาล

8 โครงการจัดงานวันเทศบาล 50,000 บริหารงานทัวไป สํานักปลัดเทศบาล

9 โครงการคัดเลือกพนักงาน ลูกจ้างดีเด่น ประจําปี  2552 13,000 บริหารงานทัวไป สํานักปลัดเทศบาล

10 โครงการจัดทํารายงานผลงานของฝ่ายบริหาร  ฝ่ายสภาเทศบาล 50,000 บริหารงานทัวไป สํานักปลัดเทศบาล

11 โครงการสนับสนุนการเลือกตั งตามระบอบประชาธิปไตย 50,000 บริหารงานทัวไป สํานักปลัดเทศบาล

12 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาองค์ความรู้ สําหรับสมาชิกสภา ฯ 500,000 บริหารงานทัวไป สํานักปลัดเทศบาล

13 โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน 400,000 รักษาความสงบภายใน สํานักปลัดเทศบาล

และรักษาความสงบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

14 โครงการณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 50,000 รักษาความสงบภายใน สํานักปลัดเทศบาล

15 โครงการปรับปรุงแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 849,600 บริหารงานทัวไป สํานักการคลัง

16 โครงการคืนกําไรผู ้ ชําระภาษี 100,000 บริหารงานทัวไป สํานักการคลัง

17 โครงการจัดทํารายงานกิจการของเทศบาล 100,000 บริหารงานทัวไป กองวิชาการ ฯ

18 โครงการจัดทําสิงพิมพ์ประชาสัมพันธ์ 624,000 บริหารงานทัวไป กองวิชาการ ฯ

19 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลทางสือ ฯ 72,000 บริหารงานทัวไป กองวิชาการ ฯ

20 โครงการเทศบาลพบสือมวลชนและผู ้ประกาศข่าวชุมชน 70,000 บริหารงานทัวไป กองวิชาการ ฯ

21 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ 30,000 บริหารงานทัวไป กองวิชาการ ฯ

ประชาธิปไตย

22 โครงการจัดรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู ้บริหาร 100,000 บริหารงานทัวไป กองวิชาการ ฯ

23 โครงการพัฒนาเมือง การสือสารแบบไร้พรมแดน 30,000 บริหารงานทัวไป กองวิชาการ ฯ

24 โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ 100,000 บริหารงานทัวไป กองวิชาการ ฯ

25 โครงการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศ ฯ 829,600 บริหารงานทัวไป กองวิชาการ ฯ

26 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 200,000 ศาสนา วัฒนธรรม สํานักการศึกษา

และนันทนาการ

27 โครงการปรับปรุงและพัฒนางานธุรการโรงเรียน 350,000 ศาสนา วัฒนธรรม สํานักการศึกษา

และนันทนาการ



ลําดับ ชือโครงการ จํานวนเงินปรากฏในแผนงาน หน่วยงานที หมาย

รับผิดชอบ เหตุ

28 โครงการเข้าค่ายเยาวชน 50,000 ศาสนา วัฒนธรรม สํานักการศึกษา

และนันทนาการ

29 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ แก่ผู ้ รับผิดชอบศูนย์เยาวชน 10,000 ศาสนา วัฒนธรรม สํานักการศึกษา

และนันทนาการ

30 โครงการกิจกรรมวันอําลา 60,000 การศึกษา สํานักการศึกษา

31 โครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 120,000 ศาสนา วัฒนธรรม สํานักการศึกษา

และนันทนาการ

32 โครงการจัดอบรมเจ้าหน้าทีและครูวิทยากรแกนนําต้านยาเสพติด 25,600 ศาสนา วัฒนธรรม สํานักการศึกษา

และนันทนาการ

33 โครงการสัมมนาผู ้บริหารและครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อน 10,000 การศึกษา สํานักการศึกษา

34 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา 40,000 การศึกษา สํานักการศึกษา

35 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการศึกษา 350,000 การศึกษา สํานักการศึกษา

36 โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิน 70,000 การศึกษา สํานักการศึกษา

37 โครงการทดสอบระดับชาติ 30,000 การศึกษา สํานักการศึกษา

38 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 430,000 ศาสนา วัฒนธรรม สํานักการศึกษา

และนันทนาการ

39 โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 50,000 ศาสนา วัฒนธรรม สํานักการศึกษา

และนันทนาการ

40 โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ 120,000 ศาสนา วัฒนธรรม สํานักการศึกษา

และนันทนาการ

41 โครงการพ่อแม่คนทีสอง 300,000 การศึกษา สํานักการศึกษา

42 โครงการจัดการศึกษาสําหรับเด็กเร่ร่อน 4,000 การศึกษา สํานักการศึกษา

43 โครงการจัดงานวันครู 50,000 การศึกษา สํานักการศึกษา

44 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของ อปท. กลุ่ม 70,000 การศึกษา สํานักการศึกษา

การศึกษาท้องถินที  10

45 โครงการส่งเสริมฟืนฟูประเพณีวัฒนธรรมไทย 1,160,000 ศาสนา วัฒนธรรม สํานักการศึกษา

และนันทนาการ

46 โครงการประเพณีชุมชน (บุญคุ ้ม) 180,000 ศาสนา วัฒนธรรม สํานักการศึกษา

และนันทนาการ

47 โครงการฝึกอบรมของพนักงานครู 600,000 การศึกษา สํานักการศึกษา

48 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 57,000 การศึกษา สํานักการศึกษา
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49 โครงการอบรมสัมมนาผู ้ รับผิดชอบสนามกีฬา 16,000 ศาสนา วัฒนธรรม สํานักการศึกษา

และนันทนาการ

50 โครงการส่งเสริมพัฒนาเยาวชน 100,000 ศาสนา วัฒนธรรม สํานักการศึกษา

และนันทนาการ

51 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน - ประชาชน 200,000 ศาสนา วัฒนธรรม สํานักการศึกษา

และนันทนาการ

52 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาช่วงชั นที  4 500,000 การศึกษา สํานักการศึกษา

53 โครงการบริหารจัดการตรวจประเมินผลงาน 12,000 การศึกษา สํานักการศึกษา

54 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 800,000 การศึกษา สํานักการศึกษา

ของ อปท.

55 โครงการอนามัยโรงเรียน 50,000 สาธารณสุข สํานักการสาธารณสุข ฯ

56 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ อสม. ในเขตเมือง 85,000 สาธารณสุข สํานักการสาธารณสุข ฯ

57 โครงการให้ความรู้ และรณรงค์ตรวจมะเร็งเต้านม และมะเร็งปาก 30,000 สาธารณสุข สํานักการสาธารณสุข ฯ

มดลูก

58 โครงการอบรมผู ้ นํานักเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพ 20,000 สาธารณสุข สํานักการสาธารณสุข ฯ

59 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 150,000 สาธารณสุข สํานักการสาธารณสุข ฯ

60 โครงการอบรมให้ความรู้ เรืองเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ 50,000 สาธารณสุข สํานักการสาธารณสุข ฯ

61 โครงการดูแลรักษาและป้องกันโรคสัตว์ 200,000 สาธารณสุข สํานักการสาธารณสุข ฯ

62 โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน 50,000 สาธารณสุข สํานักการสาธารณสุข ฯ

63 โครงการควบคุมสุนัข - แมวจรจัด 40,000 สาธารณสุข สํานักการสาธารณสุข ฯ

64 โครงการเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ 10,000 เคหะและชุมชน สํานักการสาธารณสุข ฯ

65 โครงการลอกท่อระบายนํ า 150,000 เคหะและชุมชน สํานักการสาธารณสุข ฯ

66 โครงการล้างทําความสะอาดตลาด 110,000 เคหะและชุมชน สํานักการสาธารณสุข ฯ

67 โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ 2,500,000 เคหะและชุมชน สํานักการสาธารณสุข ฯ

ร้อยของชุมชน

68 โครงการชุมชนปลอดขยะ 50,000 เคหะและชุมชน สํานักการสาธารณสุข ฯ

69 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งนํ าธรรมชาติและสถานทีกําจัด 63,000 เคหะและชุมชน สํานักการสาธารณสุข ฯ

ขยะ

70 โครงการตรวจสอบคุณภาพปุ ๋ ยหมักอินทรีย์เพือปรับปรุงคุณภาพ 17,500 เคหะและชุมชน สํานักการสาธารณสุข ฯ

71 โครงการตรวจแนะนําด้านสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย 30,000 เคหะและชุมชน สํานักการสาธารณสุข ฯ

72 โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารผู ้สัมผัสอาหารและแกนนําอาสา 40,000 เคหะและชุมชน สํานักการสาธารณสุข ฯ

สมัครคุ ้มครองผู ้บริโภค
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73 โครงการอนุรักษ์ลํานํ าปาว 250,000 เคหะและชุมชน สํานักการสาธารณสุข ฯ

74 โครงการเพิมประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะและการบําบัดสิง 800,000 เคหะและชุมชน สํานักการสาธารณสุข ฯ

ปฏิกูล

75 โครงการรณรงค์ติดตั งถังดักไขมัน 30,000 เคหะและชุมชน สํานักการสาธารณสุข ฯ

76 โครงการพัฒนาตลาดสู่เกณฑ์มาตรฐาน 789,600 เคหะและชุมชน สํานักการสาธารณสุข ฯ

77 โครงการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 1,155,440 สาธารณสุข สํานักการสาธารณสุข ฯ

78 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งนํ าบ่อบําบัดนํ าเสีย 96,000 เคหะและชุมชน สํานักการช่าง

79 โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ์ 50,000 เคหะและชุมชน สํานักการช่าง

80 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาพื นทีสีเขียว 1,126,480 เคหะและชุมชน สํานักการช่าง

81 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ 100,000 สร้างความเข้มแข็งของ กองสวัสดิการสังคม

ชุมชน

82 โครงการเตรียมความพร้อมครอบครัวผาสุก 50,000 สร้างความเข้มแข็งของ กองสวัสดิการสังคม

ชุมชน

83 โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 80,000 สร้างความเข้มแข็งของ กองสวัสดิการสังคม

ชุมชน

84 โครงการเฝ้าระวังของกลุ่มสตรีเพือลดความรุนแรงต่อเด็กและ 10,000 สร้างความเข้มแข็งของ กองสวัสดิการสังคม

สตรีในชุมชน ชุมชน

85 โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากลและวันสตรีไทย 10,000 สร้างความเข้มแข็งของ กองสวัสดิการสังคม

ชุมชน

86 โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน 50,000 สร้างความเข้มแข็งของ กองสวัสดิการสังคม

ชุมชน

87 โครงการสงเคราะห์ผู ้ประสบสาธารณภัย ทุพพลภาพ เร่ร่อน 100,000 สังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม

ไร้ทีพึง

88 โครงการสวัสดิการเบี ยยังชีพผู ้สูงอายุ ผู ้ พิการ ผู ้ติดเชื อ  H.I.V 3,902,000 สังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม

89 โครงการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชนและผู ้ นําชุมชน 300,000 สร้างความเข้มแข็งของ กองสวัสดิการสังคม

ชุมชน

90 โครงการสํารวจข้อมูลชุมชน  จปฐ. 150,000 สร้างความเข้มแข็งของ กองสวัสดิการสังคม

ชุมชน

91 โครงการจัดพื นทีสร้างสรรค์สําหรับเด็กและเยาวชน 60,000 สร้างความเข้มแข็งของ กองสวัสดิการสังคม

ชุมชน

92 โครงการบําบัดฟืนฟูผู ้ติดยาเสพติด 10,000 สร้างความเข้มแข็งของ กองสวัสดิการสังคม

ชุมชน
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93 โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรชุมชน 60,000 สร้างความเข้มแข็งของ กองสวัสดิการสังคม

94 โครงการครอบครัวคุณธรรม นําสังคมเมืองกาฬสินธุ์สู่ความ 125,000 สร้างความเข้มแข็งของ กองสวัสดิการสังคม

เข้มแข็ง ชุมชน

95 โครงการพลังครอบครัวร่วมทําความดีเพือสร้างสรรค์สังคม 25,000 สร้างความเข้มแข็งของ กองสวัสดิการสังคม

ชุมชน

96 โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายท้องถินไทยเพือสตรีและ 25,000 สร้างความเข้มแข็งของ กองสวัสดิการสังคม

ครอบครัว ชุมชน

97 โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนืองในวันต้านภัยยาเสพติด 50,000 สร้างความเข้มแข็งของ กองสวัสดิการสังคม

ชุมชน

รวม 24,172,820

ผู ้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินุ์



หมาย

2,253,000

949,600

1,955,600



หมาย



หมาย

5,964,600



หมาย

6,670,540

1,272,480



หมาย

5,107,000



งบประมาณรายจ่ายทั งสิ น  (รวมสถานธนานุบาล) ยอดรวม 193,764,324       บาท

1.  งบประมาณรายจ่ายทัวไป ยอดรวม 190,328,684       บาท

     ก.  ด้านบริหารทัวไป ยอดรวม 61,878,356         บาท

          1.  แผนงานบริหารทัวไป ยอดรวม 52,678,096           บาท

          2.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 9,200,260             บาท

     ข.  ด้านบริการชุมชนและสังคม ยอดรวม 105,411,477       บาท

          1.  แผนงานการศึกษา ยอดรวม 39,123,363           บาท

          2.  แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 7,660,808             บาท

          3.  แผนงานสังคมสงเคราะห์ ยอดรวม 4,322,000             บาท

          4.  แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 44,220,006           บาท

          5.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม 4,134,260             บาท

          6.  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม 5,951,040             บาท

     ค.  ด้านการเศรษฐกิจ ยอดรวม 467,980             บาท

          1.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 467,980                บาท

     ง.  ด้านการดําเนินการอืน ยอดรวม 22,570,871         บาท

          1.  แผนงานงบกลาง ยอดรวม 22,570,871           บาท

2.  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ยอดรวม 3,435,640          บาท

          1.  แผนงานการพาณิชย์ ยอดรวม 3,435,640             บาท

        เพือใช้ในการดําเนินงานตามนโยบายของผู ้บริหารทีได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาเทศบาลตลอดปี

งบประมาณ พ.ศ. 2553 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ให้สมาชิกสภาเทศบาล  พิจารณาเห็นชอบต่อไป  

หลักการ

เหตุผล

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี

ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อําเภอเมือง   จังหวัดกาฬสินธุ์

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



        โดยทีเป็นการสมควรตั งงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553อาศัยอํานาจตามความ

ในพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  ส่วนที 5 มาตรา 65  จึงตราเทศบัญญัติขึ นไว้โดยความเห็นชอบ

ของสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และผู ้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พิจารณาเห็นชอบ  ดังต่อไปนี

          ข้อ  1. เทศบัญญัตินี เรียกว่า  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553

          ข้อ  2. เทศบัญญัตินี ใช้บังคับตั งแต่วันที  1  ตุลาคม  พ.ศ.  2552 เป็นต้นไป

          ข้อ  3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ให้ตั งจ่ายเป็นจํานวนรวมทั งสิ น  

193,764,324  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

          ข้อ  4.  งบประมาณรายจ่ายทัวไป

                     ก.  ด้านบริหารทัวไป ยอดรวม 61,878,356         บาท

                          1.  แผนงานบริหารทัวไป ยอดรวม 52,678,096           บาท

                          2.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 9,200,260             บาท

                     ข.  ด้านบริการชุมชนและสังคม ยอดรวม 105,411,477       บาท

                          1.  แผนงานการศึกษา ยอดรวม 39,123,363           บาท

                          2.  แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 7,660,808             บาท

                          3.  แผนงานสังคมสงเคราะห์ ยอดรวม 4,322,000             บาท

                          4.  แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 44,220,006           บาท

                          5.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม 4,134,260             บาท

                          6.  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม 5,951,040             บาท

                     ค.  ด้านการเศรษฐกิจ ยอดรวม 467,980             บาท

                          1.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 467,980                บาท

                     ง.  ด้านการดําเนินการอืน ยอดรวม 22,570,871         บาท

                         1.  แผนงานงบกลาง ยอดรวม 22,570,871           บาท

ทั งนี ตามรายละเอียดปรากฎในส่วนที  3

          ข้อ  5.  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ยอดรวม 3,435,640          บาท

                        แผนงานการพาณิชย์ ยอดรวม 3,435,640             บาท

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์

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

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553

ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์



          ข้อ 6.ให้นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติเป็นไปตาม

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

          ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  มีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี

(ลงนาม)

ตําแหน่ง  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

(ลงนาม)

           (นายเดชา   ตันติยวรงค์)

ตําแหน่ง  ผู ้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

(นายภิญโญ   รัตนศาสตร์)



190,328,684  



193,764,324  



ประมาณการรายรับรวมทั งสิ น 190,328,684  บาท

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 9,040,000     บาท แยกเป็น

  1.  ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 6,000,000      บาท

คําชี แจง  ตั งไว้เพิมขึ นจากประมาณการรายรับ  ปี  2552  เป็นเงิน 700,000  บาท

  2.  ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 240,000         บาท

คําชี แจง  ตั งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ  ปี  2552 

  3.  ภาษีป้าย จํานวน 2,550,000      บาท

คําชี แจง  ตั งไว้เพิมขึ นจากประมาณการรายรับ  ปี  2552  เป็นเงิน 350,000  บาท

  4.  อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 250,000         บาท

คําชี แจง  ตั งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ  ปี  2552 

หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต รวม 5,925,320     บาท แยกเป็น

  1.  ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ จํานวน 370,000         บาท

คําชี แจง  ตั งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ  ปี  2552 

  2.  ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ จํานวน 70,000           บาท

คําชี แจง  ตั งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ  ปี  2552 

  3.  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจําหน่ายสุรา จํานวน 14,000           บาท

คําชี แจง  ตั งไว้ตามรายรับจริง ปี  2552

  4.  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน จํานวน 4,000             บาท

คําชี แจง  ตั งไว้เพิมขึ นจากประมาณการรายรับ  ปี  2552  เป็นเงิน  500  บาท

  5.  ค่าตรวจแบบอาคาร จํานวน 60,000           บาท

คําชี แจง  ตั งไว้ลดลงจากประมาณการรายรับ  ปี  2552  เป็นเงิน  40,000  บาท

  6.  ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย จํานวน 900,000         บาท

คําชี แจง  ตั งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ  ปี  2552  

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

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั วไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์



  7.  ใบอนุญาตติดตั งแผ่นป้ายโฆษณา จํานวน 12,000           บาท

คําชี แจง  ตั งไว้เพิมขึ นจากประมาณการรายรับ  ปี  2552  เป็นเงิน  2,000  บาท

  8.  ค่ารับรองเอกสารงานทะเบียบราษฎร จํานวน 35,000           บาท

คําชี แจง  ตั งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ  ปี  2552  

  9.  ค่าธรรมเนียมเกียวกับบัตรประชาชน จํานวน 100,000         บาท

คําชี แจง  ตั งไว้เพิมขึ นจากประมาณการรายรับ  ปี  2552  เป็นเงิน  20,000  บาท

  10. ค่าธรรมเนียมเกียวกับการรักษาสัตว์ จํานวน 150,000         บาท

คําชี แจง  ตั งไว้เพิมขึ นจากประมาณการรายรับ  ปี  2552  เป็นเงิน 50,000  บาท

  11. ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 3,000,000      บาท

คําชี แจง  ตั งไว้เพิมขึ นจากประมาณการรายรับ  ปี  2552  เป็นเงิน 1,650,000  บาท

  12. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระ  (รถดูดส้วม) จํานวน 100,320         บาท

คําชี แจง  ตั งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ  ปี  2552  

  13. ค่าปรับพระราชบัญญัติจราจร จํานวน 600,000         บาท

คําชี แจง  ตั งไว้เพิมขึ นจากประมาณการรายรับ  ปี  2552  เป็นเงิน 260,000  บาท

  14. ค่าปรับผู ้กระทําผิดกฏหมายและเทศบัญญัติ จํานวน 55,000           บาท

คําชี แจง  ตั งไว้เพิมขึ นจากประมาณการรายรับ  ปี  2552  เป็นเงิน 2,000  บาท

  15. ค่าปรับผิดสัญญา จํานวน 5,000             บาท

คําชี แจง  ตั งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ  ปี  2552  

  16. ค่าปรับผู ้ ทําบัตรประชาชนเกินกําหนด จํานวน 50,000           บาท

คําชี แจง  ตั งไว้เพิมขึ นจากประมาณการรายรับ  ปี  2552  เป็นเงิน 20,000  บาท

  17. ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าน่ารังเกียจ ฯ จํานวน 230,000         บาท

คําชี แจง  ตั งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ  ปี  2552  

  18. ค่าใบอนุญาตสะสมอาหารและนํ าแข็ง จํานวน 84,000           บาท

คําชี แจง  ตั งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ  ปี  2552  

  19. ค่าใบอนุญาตจําหน่ายในทีหรือทางสาธารณะ จํานวน 5,000             บาท

คําชี แจง  ตั งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ  ปี  2552  

  20. ค่าใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร จํานวน 5,000             บาท

คําชี แจง  ตั งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ  ปี  2552  

  21. ค่ารับรองใบอนุญาตปลูกสร้าง , ใบแทน จํานวน 10,000           บาท

คําชี แจง  ตั งเป็นรายการใหม่



  22. ค่าใบอนุญาตโฆษณาโดยใช้เสียง จํานวน 16,000           บาท

คําชี แจง  ตั งไว้เพิมขึ นจากประมาณการรายรับ  ปี  2552  เป็นเงิน 1,000  บาท

  23. ค่าธรรมเนียมวางวัสดุบนทางเท้า จํานวน 50,000           บาท

คําชี แจง  ตั งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ  ปี  2552  

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 5,137,580     บาท แยกเป็น

  1.  ค่าเช่าทีดิน จํานวน 137,580         บาท

คําชี แจง  ตั งไว้เพิมขึ นจากประมาณการรายรับ  ปี  2552  เป็นเงิน 71,580  บาท

  2.  ค่าเช่าอาคารโรงเรือน จํานวน 1,800,000      บาท

คําชี แจง  ตั งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ  ปี  2552  

  3.  ค่าเช่าแท่นหรือทีวางของขายในตลาด จํานวน 2,200,000      บาท

คําชี แจง  ตั งไว้ลดลงจากประมาณการรายรับ  ปี  2552  เป็นเงิน  1,300,000  บาท

  4.  ค่าเช่าห้องประชุม จํานวน 140,000         บาท

คําชี แจง  ตั งไว้ลดลงจากประมาณการรายรับ  ปี  2552  เป็นเงิน  40,000  บาท

  5.  ค่าเช่าสนามกีฬา จํานวน 40,000           บาท

คําชี แจง  ตั งไว้เพิมขึ นจากประมาณการรายรับ  ปี  2552  เป็นเงิน 10,000  บาท

  6.  ค่าจําหน่ายขยะรีไซร์เคิล จํานวน 300,000         บาท

คําชี แจง  ตั งเป็นรายการใหม่

  7.  ดอกเบี ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 500,000         บาท

คําชี แจง  ตั งไว้ลดลงจากประมาณการรายรับ  ปี  2552  เป็นเงิน  200,000  บาท

  8.  ดอกเบี ยเงินฝาก  กสท. จํานวน 20,000           บาท

คําชี แจง  ตั งไว้ลดลงจากประมาณการรายรับ  ปี  2552  เป็นเงิน  23,000  บาท

หมวดรายจากทุน รวม 50,000         บาท แยกเป็น

  1.  ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 50,000           บาท

คําชี แจง  ตั งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ  ปี  2552  

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 300,000        บาท แยกเป็น

  1.  เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล จํานวน 300,000         บาท

คําชี แจง  ตั งไว้ลดลงจากประมาณการรายรับ  ปี  2552  เป็นเงิน  60,000  บาท



หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 3,445,500     บาท แยกเป็น

  1.  เงินทีมีผู ้อุทิศให้ จํานวน 300,000         บาท

คําชี แจง  ตั งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ  ปี  2552  

  2.  ค่าขายแบบแปลน จํานวน 300,000         บาท

คําชี แจง  ตั งไว้ลดลงจากประมาณการรายรับ  ปี  2552  เป็นเงิน 200,000  บาท

  3.  ค่าแบบแปลน จํานวน 50,000           บาท

คําชี แจง  ตั งเป็นรายการใหม่

  4.  ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้องขอ จํานวน 45,000           บาท

คําชี แจง  ตั งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ  ปี  2552  

  5.  เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน จํานวน 500                บาท

คําชี แจง  ตั งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ  ปี  2552  

  6.  ค่าชดเชยขุดเจาะถนน จํานวน 70,000           บาท

คําชี แจง  ตั งไว้ลดลงจากประมาณการรายรับ  ปี  2552  เป็นเงิน 30,000  บาท

  7.  รายได้เบ็ดเตล็ดอืน ๆ จํานวน 1,500,000      บาท

คําชี แจง  ตั งไว้ลดลงจากประมาณการรายรับ  ปี  2552  เป็นเงิน 1,000,000  บาท

  8.  ค่าบริการใช้ในกิจการโรงฆ่าสัตว์ จํานวน 950,000         บาท

คําชี แจง  ตั งไว้เพิมขึ นจากประมาณการรายรับ  ปี  2552  เป็นเงิน 50,000  บาท

  9.  ค่ารักษาความสะอาด จํานวน 230,000         บาท

คําชี แจง  ตั งไว้เพิมขึ นจากประมาณการรายรับ  ปี  2552  เป็นเงิน 50,000  บาท

รายได้ที รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร รวม 74,093,000    บาท แยกเป็น

  1.  ภาษีมูลค่าเพิมตาม  พ.ร.บ. กําหนดแผน ฯ จํานวน 42,500,000    บาท

คําชี แจง  ตั งไว้ลดลงจากประมาณการรายรับ  ปี  2552  เป็นเงิน 4,500,000  บาท

  2.  ภาษีมูลค่าเพิม  1  ใน  9 จํานวน 10,000,000    บาท

คําชี แจง  ตั งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ  ปี  2552  

  3.  ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 68,000           บาท

คําชี แจง  ตั งไว้เพิมขึ นจากประมาณการรายรับ  ปี  2552  เป็นเงิน 8,000  บาท

  4.  ภาษีสุราและเครืองดืม จํานวน 4,500,000      บาท

คําชี แจง  ตั งไว้ลดลงจากประมาณการรายรับ  ปี  2552  เป็นเงิน 100,000  บาท

  5.  ภาษีสรรพสามิต จํานวน 8,800,000      บาท

คําชี แจง  ตั งไว้ลดลงจากประมาณการรายรับ  ปี  2552  เป็นเงิน  1,700,000  บาท



  6.  ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 60,000           บาท

คําชี แจง  ตั งไว้เพิมขึ นจากประมาณการรายรับ  ปี  2552  เป็นเงิน 30,000  บาท

  7.  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 265,000         บาท

คําชี แจง  ตั งไว้เพิมขึ นจากประมาณการรายรับ  ปี  2552  เป็นเงิน 75,000  บาท

  8.  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมทีดิน จํานวน 7,900,000      บาท

คําชี แจง  ตั งไว้ลดลงจากประมาณการรายรับ  ปี  2552  เป็นเงิน  2,100,000  บาท

รายได้ที รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุน รวม 92,337,284    บาท แยกเป็น

  1.  เงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 92,337,284    บาท

คําชี แจง  ตั งไว้ลดลงจากประมาณการรายรับ  ปี  2552  เป็นเงิน  30,917,716  บาท



190,328,684    

-                  

190,328,684    



 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านบริหารทั วไป 

แผนงานบริหารงานทั วไป 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพือให้การบริหารจัดการทัวไปของเทศบาลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2. เพือให้การดําเนินงานแก้ไขปัญหาทีเกียวข้องกับเรืองราวร้องทุกข์ของประชาชนเป็นไปด้วยความ 

รวดเร็ว 

3. เพือให้การบริหารงานในด้านกิจการสภาเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

4. เพือให้การบริหารงานด้านการจัดเก็บสถิติ  ข้อมูล  ตลอดจนการวางแผนพัฒนาเทศบาลเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

5. เพือให้การดําเนินงานด้านการคลัง  การเงิน  การบัญชี  การจัดเก็บรายได้  การบริหารงานบุคคล  การ

รวบรวมข้อมูล  การสถิติการคลัง  เป็นไปอย่างรัดกุมมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ

ทางราชการ 

6. เพือให้การดําเนินการเกียวกับการพัฒนารายได้   การจัดเก็บภาษีให้ได้ตามเป้าหมายทีตั งเอาไว้เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย  ตลอดจนเพือเป็นการบริหารงานบุคคล  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

7. เพือให้การดําเนินการเกียวกับด้านแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  มีความครอบคลุมทัวถึง  เพือให้การ

จัดเก็บรายได้เป็นมาตรฐาน  มีความเป็นธรรม  และมีการจัดการทีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ภายใต้

กรอบข้อบังคับระเบียบและกฎหมาย  และสามารถตรวจสอบได้เป็นปัจจุบัน 

 

งานทีทํา 

1. การบริหารงานทัวไป 

2. การบริหารงานบุคคล 

3. การดําเนินกิจการสภา  และการประชุมสภา 

4. งานบริการประชาชนเกียวกับงานทะเบียนราษฎร 

5. จัดเก็บสถิติข้อมูล  จัดทํางบประมาณ 

6. ติดตามผลการดําเนินงานตามงบประมาณ 

7. รวบรวมข้อมูลจัดทํายุทธศาสตร์   แผนพัฒนาเทศบาลระยะ  3  ปี 



8. สรุปประเมินผลแผนงาน/โครงการ  ประจําปี 

9. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร  ข้อมูล  และกิจกรรมต่าง ๆ  ของเทศบาล 

10. งานบริหารด้านการคลัง 

11. บริหารงานด้านจัดเก็บรายได้   ประเภททีเทศบาลมีอํานาจในการจัดเก็บเองและรายได้อืนทุกประเภท 

12. งานบริหารด้านสถิติการคลัง  รายงานการเงินและบัญชี 

13. บริหารงานด้านพัสดุและทรัพย์สิน 

14. งานบริหารด้านแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

15.  งานพัฒนาระบบดูแลและจัดทําฐานข้อมูลเพือใช้ในบริหารจัดการ 

 

 

 

หน่วยงาน (สํานัก /กอง / ฝ่าย)  ที รับผิดชอบ 

1.    สํานักปลดัเทศบาล    งบประมาณรวม  33,524,680 บาท 

2. กองวิชาการและแผนงาน   งบประมาณรวม   11,003,736 บาท 

3. สํานักการคลัง    งบประมาณรวม     8,149,680 บาท 
 

รวมเป็นเงิน  52,678,096    บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


