คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
บัดนี ถึงเวลาทีผู ้ บริ หารเทศบาลเมืองกาฬสิน ธุ์จะได้ เสนอร่ างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี ต่อสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์อีกครั งหนึง เพือบริหารงบประมาณรายจ่ายให้ เป็ นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิน พ.ศ. 2541 แก้ ไข
เพิมเติม ถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2543 จึงขอแถลงให้ ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ ทราบถึงสถานะการ
คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินงานในปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 ดังต่อไปนี
1. สถานะการคลัง
เงินรายรับ
ในระยะหกเดือนแรกของปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 เทศบาลมีรายได้ ทัวไปรวมเงิน
อุดหนุนทั งสิ น จํานวน106,363,208.86 บาท ตํากว่าประมาณการรายรับ 83,965,475.14 บาท และ
ตํากว่าปี ทีแล้ วในระยะเดียวกัน 27,474,161.71 บาท
เงินรายจ่ าย
ในระยะหกเดือนแรกของปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 เทศบาลใช้ จ่ายเงินไป จํานวน
69,026,813.05 บาท ตํากว่างบประมาณรายจ่ายปี ทีตั งไว้ 121,301,870.95 บาท และสูงกว่าปี ทีแล้ วใน
ระยะเวลาเดียวกัน 20,822,875.31 บาท
เงินกู ้
ในปั จจุบันนี เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีเงินกู ้ ค้างชําระอยู8่ รายการ คือ
1. ชําระหนี เงินกู ้ ก.ส.ท. เพือก่อสร้ างอาคารบ้ านพักพนักงานเทศบาล ตาม
สัญญาเลขที 1682/56/2544 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2544 เป็ นการจ่ายงวดที 9 ในปี งบประมาณ
2554 โดยดอกเบี ย0% ผ่อนชําระในอัตราปี ละ 299,400 บาท เป็ นเวลา 10 ปี รวมเป็ นเงิน 299,400
บาท ตั งไว้ 299,400 บาท
2. ชําระหนี เงินกู ้ ก.ส.ท. เพือก่อสร้ างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และบ้ านพัก ตามสัญญาเลขที 1841/35/2546 ลงวันที 13 มีนาคม 2546 เป็ นการจ่ายงวดที 8 ใน
ปี งบประมาณ 2554 แยกเป็ นเงินต้ นทีต้ องเสียดอกเบี ย 502,932.30 บาท เงินต้ นทีไม่ต้องเสียดอกเบี ย
399,821.45 บาท ดอกเบี ย 63,122.43 บาท รวมเป็ นเงิน 965,876.18 บาท ตั งไว้ 965,877 บาท

3. ชําระหนี เงินกู ้ กสท.เพื อชําระหนี เงินกู ้ กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ตาม
สัญญาเลขที 2270/201/2549 ลงวันที 27 กันยายน 2549 เป็ นการจ่ายงวดที 4 ในปี งบประมาณ
2554แยกเป็ นเงินต้ นทีต้ องเสียดอกเบี ย 1,152,888.54 บาท เงินต้ นทีไม่ต้องเสียดอกเบี ย 358,111.23
บาท ดอกเบี ย 265,018.94 บาท รวมเป็ นเงิน 1,776,018.71 บาท ตั งไว้ 1,776,019 บาท
4. ชําระหนี เงิน กู ้ กสท. เพือก่อสร้ างโครงการต่าง ๆ รวม 31 โครงการ ตาม
สัญญาเลขที 658/69/2552 ลงวันที 22 กรกฎาคม 2552 เป็ นการจ่ายงวดที 1 ในปี งบประมาณ 2554
แยกเป็ นเงินต้ นทีต้ องเสียดอกเบี ย 1,871,347.34 บาท เงินต้ นทีไม่ต้องเสียดอกเบี ย 346,010.08 บาท
ดอกเบี ย 643,586.98 บาท รวมเป็ นเงินทั งสิ น2,860,944.40 บาท ตั งไว้ 2,860,945 บาท
5. ชําระหนี เงินกู ้ กสท. เพือก่อสร้ างระบบสาธารณูปโภคขั นพื นฐานรวม11
โครงการ ตามสัญญาเลขที 733/56/2553 ลงวัน ที 9 กุมภาพัน ธ์ 2553 เป็ นการจ่ายงวดที 1 ใน
ปี งบประมาณ 2554 แยกเป็ นเงินต้ นทีต้ องเสียดอกเบี ย 434,318.57 บาท เงินต้ นทีไม่ต้องเสียดอกเบี ย
1,002.45 บาท ดอกเบี ย 149,369.27 บาท รวมเป็ นเงินทั งสิ น584,690.29 บาท ตั งไว้ 584,691
บาท
6. ชําระหนี เงินกู ้ กสท.เพือซื อรถดูดโคลนและรถบรรทุกนํ า ตามสัญญาเลขที
7/2553 ลงวันที 7 กรกฎาคม 2553 เป็ นการจ่ายงวดที 1 และงวดที 2 ในปี งบประมาณ 2554 แยก
เป็ นเงิ น ต้ น 2 งวด ๆ ละ 866,400 บาท ดอกเบี ยงวดที 1 419,052.76 บาท ดอกเบี ยงวดที 2
400,287.48 บาท รวมทั งสิ น2,552,140.24 บาท ตั งไว้ 2,552,150 บาท
7 ชําระหนี เงินกู ้ ธนาคารออมสินสาขากาฬสินธุ์ เพือก่อสร้ างอาคารตลาดโต้ รุ่ง
สัญญาเงินกู ้ ลงวันที 15 กุมภาพันธ์ 2550 เป็ นการจ่ายเงินต้ นงวดที 3 ในวันที 15 กุมภาพันธ์ 2554
เป็ นจํานวนเงิน 1,560,000 บาท และจ่ายดอกเบี ยรายเดือนๆ ละ23,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็ นเงิน
276,000 บาท รวมเป็ นเงินทั งสิ น1,836,000 บาท ตังไว้ 1,836,000 บาท
8 ชําระหนี เงินกู ้ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ตามโครงการสินเชือเพือการ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน ตามสัญญากู ้ เงินประจํา (1001) ลงวันที 22 เมษายน 2552
เป็ นการจ่ายเงินต้ น โดยชําระปี ละ 1 ครั งในเดือนธันวาคมของทุกปี เป็ นเงิน 1,179,000 บาท และจ่าย
ดอกเบี ยรายเดือน ๆ ละ 25,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 300,000 บาท รวมเป็ นเงินทั งสิ น
1,479,000 บาท ตั งไว้1,479,000 บาท
เงินสะสม
ขณะนี เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (ณ วันที 30 มิ.ย. 2553) มีเงินทุนสํารองเงิน
สะสมฝากกับเทศบาล 12,388,751.65 บาท ฝากไว้ กับ ก.ส.ท. อีกเป็ นจํานวน 10,289,654.93 บาท
รวมทั งสิ น22,678,406.58 บาท

งบประมาณเฉพาะการสถานธนานุบาล
เงินรายรับ
ในระยะหกเดือนแรกของปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 สถานธนานุบาลมีรายได้
1,735,408 บาท สูงกว่าปี ทีแล้ วในระยะเดียวกัน 390,830.75 บาท
เงินรายจ่ าย
ในระยะหกเดือนแรกของปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 สถานธนานุบาลได้ จ่ายเงิน
ไป 720,464.45 บาท ตํากว่าปี ทีแล้ วในระยะเดียวกัน 132,573.47 บาท
เงินกู ้
ในปั จจุบั นสถานธนานุบ าลมี ค่าชําระดอกเบี ย ตั งไว้ 1,147,666 บาท
โดยมีรายละเอียดดังต่ อไปนี
1. เพื อชําระดอกเบี ยเงินกู ้ ก.ส.ท. เป็ นเงิ น 21,998 บาท ตามสัญ ญาเงิน กู ้
เลขที 2231/162/2549 ลงวันที 21 สิงหาคม 2549 เป็ นการจ่ายงวดที 5
2. เพื อชําระดอกเบี ยเงินกู ้ ก.ส.ท. เป็ นเงิ น 16,947 บาท ตามสัญ ญาเงิน กู ้
เลขที 163/163/2550 ลงวันที 22 กุมภาพันธ์ 2552 เป็ นการจ่ายงวดที 4
3. เพื อชําระดอกเบี ยเงินกู ้ ก.ส.ท. เป็ นเงิ น 38,074 บาท ตามสัญ ญาเงิน กู ้
เลขที 509/117/2551 ลงวันที 10 มกราคม 2551 เป็ นการจ่ายงวดที 3
4. เพือชําระดอกเบี ยเงินกู ้ ก.ส.ท. เป็ นเงิน 220,647 บาท ตามสัญญาเงินกู ้
เลขที 101/53/2552 ลงวันที 9 มีนาคม 2552 เป็ นการจ่ายงวดที 2
5. เพือเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมดอกเบี ยเงินกู ้ เบิกเกินบัญชี เป็ นเงิน850,000 บาท
ทุนหมุนเวียน
ขณะนี สถานธนานุบาลมีทุนหมุนเวียนสิ นสุด(ณ วันที 30 ก.ค. 2553) แยก
เป็ นเงินสด 58,323.76 บาท เงินฝากธนาคาร 1,189.36 บาท รวมเป็ นเงินทั งสิ น59,513.12 บาท

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

2.1 การบริ หารงานงบประมาณในปี ที ผ่ านมาและปี ปั จจุบัน
รายรั บ
รายรั บ
รายได้ จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
1. ภาษี โรงเรื อนและทีดิน
2. ภาษี บํารุ งท้ องที
3. ภาษี ป้าย
4. อากรฆ่าสัตว์
5. ภาษี บํารุ งจากสถานค้ าปลีกนํ ามั น
รายได้ ที มิใช่ ภาษีอากร
หมวดค่ าธรรมเนียมค่ าปรั บและใบอนุญาต
1. ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์
2. ค่าธรรมเนียมโรงพั กสัตว์
3. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจําหน่ายสุรา
4. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนั น
5. ค่าตรวจแบบอาคาร
6. ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
7. ใบอนุญาตติดตั งแผ่นป้ายโฆษณา
8. ค่ารับรองเอกสารงานทะเบียนราษฎร
9. ค่าธรรมเนียมเกียวกั บบั ตรประชาชน
10. ค่าธรรมเนียมเกียวกั บการรักษาสัตว์
11. ค่าใบอนุญาตกําจั ดขยะมูลฝอย
12. ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระ (รถดูดส้ วม)
13 ค่าปรับพระราชบั ญญัติจราจร
14 ค่าปรับผู ้ ละเมิดกฎหมายและเทศบั ญญัติ
15 ค่าปรับผิดสัญญา
16 ค่าปรับผู ้ ทําบั ตรประชาชนเกินกําหนด
17 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้ าน่ารังเกียจ ฯ
18 ค่าใบอนุญาตสะสมอาหารและนํ าแข็ง
19 ค่าใบอนุญาตจําหน่ายในทีหรื อทางสาธารณะ
20 ค่าใบอนุญาตปลูกสร้ างอาคาร
21 ค่ารับรองใบอนุญาตปลูกสร้ างอาคาร , ใบแทน

รั บจริ ง
ประมาณการ ประมาณการ หมาย
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554
เหตุ
10,181,254.35 9,040,000.00 10,755,000.00
10,181,254.35 9,040,000.00 10,755,000.00
6,857,109.74
6,000,000.00
7,500,000.00
275,184.61
240,000.00
275,000.00
2,790,772.00 2,550,000.00
2,700,000.00
258,188.00
250,000.00
280,000.00
189,628,648.85 181,288,684.00 202,090,400.00
5,466,094.15 5,925,320.00
5,590,320.00
381,438.00
370,000.00
380,000.00
76,872.00
70,000.00
73,000.00
14,351.15
14,000.00
16,000.00
4,960.00
4,000.00
4,000.00
47,002.00
60,000.00
60,000.00
672,502.00
900,000.00
700,000.00
12,800.00
12,000.00
12,000.00
41,295.00
35,000.00
35,000.00
158,350.00
100,000.00
100,000.00
190,240.00
150,000.00
200,000.00
2,418,645.00 3,000,000.00
2,800,000.00
135,220.00
100,320.00
100,320.00
785,050.00
600,000.00
600,000.00
102,210.00
55,000.00
55,000.00
2,699.00
5,000.00
5,000.00
86,120.00
50,000.00
50,000.00
223,675.00
230,000.00
230,000.00
79,200.00
84,000.00
84,000.00
4,300.00
5,000.00
5,000.00
2,890.00
5,000.00
5,000.00
10,000.00
10,000.00

รั บจริ ง
ปี 2552
17,775.00
8,500.00

ประมาณการ
ปี 2553
16,000.00
50,000.00

4,714,663.02
129,120.00
1,706,885.00
2,068,329.00
164,500.00
50,915.00
573,127.45
21,786.57
-

5,137,580.00
137,580.00
1,800,000.00
2,200,000.00
140,000.00
40,000.00
500,000.00
20,000.00
300,000.00

5,197,580.00
137,580.00
1,800,000.00
2,200,000.00
160,000.00
40,000.00
500,000.00
20,000.00
340,000.00

19,240.00
19,240.00

50,000.00
50,000.00

50,000.00
50,000.00

หมวดรายได้ จากสาธารณูปโภค
1. เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล

363,661.90
363,661.90

300,000.00
300,000.00

450,000.00
450,000.00

หมวดรายได้ เบ็ดเตล็ด
1. เงินทีมีผู ้ อุทิศให้
2. เงินค่าขายแบบแปลน
3. เงินค่าจําหน่ายแบบพิมพ์คําร้ อง
4. เงินเหลือจ่ายปี เก่าส่งคืน
5. ค่าชดเชยขุดเจาะถนน
6. รายได้ เบ็ดเตล็ดอืนๆ
7. ค่าบริ การใช้ ในกิจการโรงฆ่าสัตว์
8. ค่ารักษาความสะอาด
9. ค่าเขียนแปลน

3,671,152.65
181,670.00
304,700.00
52,430.00
64,066.00
1,751,573.65
986,070.00
330,643.00
-

3,445,500.00
300,000.00
300,000.00
45,000.00
500.00
70,000.00
1,500,000.00
950,000.00
230,000.00
50,000.00

3,759,500.00
204,000.00
300,000.00
45,000.00
500.00
80,000.00
1,800,000.00
980,000.00
300,000.00
50,000.00

รายรั บ
22 ใบอนุญาตโฆษณาโดยใช้ เสียง
23 ใบอนุญาตวางวั สดุบนทางเท้ า
หมวดรายได้ จากทรั พย์ สิน
1. ค่าเช่าทีดิน
2. ค่าเช่าอาคารโรงเรื อน
3. ค่าเช่าแท่นหรื อทีวางของขายในตลาด
4. ค่าเช่าห้ องประชุม
5. ค่าเช่าสนามกีฬา
6. ดอกเบี ยเงินฝากธนาคาร
7. ดอกเบี ยเงินฝาก ก.ส.ท.
8. ค่าจําหน่ายขยะรี ไซร์ เคิล
หมวดรายได้ จากทุน
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน

ประมาณการ หมาย
ปี 2554
เหตุ
16,000.00
50,000.00

รายรั บ
หมวดภาษีจัดสรร
1. ภาษี มูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผน ฯ
2. ภาษี มูลค่าเพิม 1 ใน 9
3. ภาษี ธุรกิจเฉพาะ
4. ภาษี สุราและเครื องดืม
5. ค่าสรรพสามิต
6. ภาคหลวงแร่
7. ภาคหลวงปิ โตรเลียม
8. ค่าธรรมเนียมเกียวกั บนิติกรรมทีดิน

รั บจริ ง
ประมาณการ
ปี 2552
ปี 2553
73,438,118.15 74,093,000.00
44,624,975.19 42,500,000.00
8,678,685.20 10,000,000.00
41,473.39
68,000.00
4,475,849.87 4,500,000.00
8,832,771.47 8,800,000.00
99,888.54
60,000.00
322,097.49
265,000.00
6,362,377.00 7,900,000.00

หมวดเงินอุดหนุน
101,955,718.98
1. เงินอุดหนุนทั วไป
101,955,718.98
2. เงินอุดหนุนทั วไประบุว ั ตถุประสงค์
2.1. เงินอุดหนุนเบี ยยั งชีพผู ้ สูงอายุ
2.2. เงินอุดหนุนให้ แก่คนพิการหรื อทุพพลภาพ
2.3. เงินอุดหนุนทั วไปในการจั ดกิจกรรมค่ายเยาวชน
ภาคตะวั นออกเฉียงเหนือ
รวม

ประมาณการ หมาย
ปี 2554
เหตุ
78,153,000.00
44,600,000.00
8,670,000.00
68,000.00
4,500,000.00
12,000,000.00
150,000.00
265,000.00
7,900,000.00

92,337,284.00 108,890,000.00
92,337,284.00 97,000,000.00
11,890,000.00
9,546,000.00
744,000.00
1,600,000.00

199,809,903.20 190,328,684.00 212,845,400.00

รายจ่ ายตามแผนงาน
ด้ าน / แผนงาน
ด้ านบริหารทั วไป
แผนงานบริ หารทัวไป
แผนงานการรักษาความสงบ
ด้ านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะชุมชน
แผนงานสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ด้ านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ด้ านการดําเนินการอื น
แผนงานงบกลาง
รวม
รายจ่ ายตามหมวดรายจ่ าย
หมวด
1. รายจ่ายงบกลาง
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้ างประจํา
3. หมวดค่าจ้ างชัวคราว
4. หมวดค่าตอบแทน , ใช้ สอยและวัสดุ
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค
6. หมวดเงินอุดหนุน
7. หมวดรายจ่ายอืน
8. หมวดค่าครุ ภัณฑ์ทีดินและสิงก่อสร้ าง
รวม

จ่ ายจริง
ปี 2552
48,019,883.18
37,123,104.06
10,896,779.12
140,882,456.42
61,625,495.83
7,309,995.76
7,696,418.50
54,356,601.83
4,500,630.28
5,393,314.22
409,052.00
409,052.00
10,343,763.27
10,343,763.27

ประมาณการ
ปี 2553
61,878,356.00
52,678,096.00
9,200,260.00
105,411,477.00
39,123,363.00
7,660,808.00
4,322,000.00
44,220,006.00
4,134,260.00
5,951,040.00
467,980.00
467,980.00
22,570,871.00
22,570,871.00

ประมาณการ หมายเหตุ
ปี 2554
53,868,400.00
43,289,760.00
10,578,640.00
124,256,956.00
39,830,780.00
8,128,996.00
4,242,000.00
56,893,480.00
6,025,520.00
9,136,180.00
543,560.00
543,560.00
34,176,484.00
34,176,484.00

199,655,154.87

190,328,684.00

212,845,400.00

จ่ ายจริง
ปี 2552
10,343,763.27
74,188,293.40
25,604,233.75
63,574,259.08
4,049,924.01
8,601,367.36
137,000.00
13,156,314.00

ประมาณการ
ปี 2553
22,570,871.00
40,008,900.00
22,916,304.00
65,006,683.00
4,281,200.00
11,565,000.00
7,939,600.00
16,040,126.00

ประมาณการ หมายเหตุ
ปี 2554
34,176,484.00
40,025,964.00
23,247,984.00
75,744,268.00
5,332,800.00
12,099,040.00
31,000.00
22,187,860.00

199,655,154.87

190,328,684.00

212,845,400.00

รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู ้ เงินจ่ ายขาดเงินสะสม (รายจ่ ายที ไม่ นําไปตั งงบประมาณ)
รายการ
ปี 2552
ปี 2553
จ่ ายจาก
(เป็ นเงิน/บาท) (เป็ นเงิน/บาท)
1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
- เงินอุดหนุนด้ านการศึกษา
16,224,056.21 43,410,320.73
549,375.09
- เงินอุดหนุน (ถ่ายโอน ร.พ.ช.)
651,564.52
4,897,000.00
- เงินอุดหนุนเบี ยยังชีพผู ้ สูงอายุ
4,467,500.00
2,225,000.00
- เงินอุดหนุนโครงการไทยเข้ มแข็ง
-

2. เงินกู ้

- เงินกู ้ ก.ส.ท.

3. เงินจ่ายขาดเงินสะสม
รวม

หมายเหตุ ปี งบประมาณ 2553 ข้ อมูล ณ วันที 30 มิถุนายน 2553

-

19,765,600.00

1,926,192.00

1,613,000.00

23,269,312.73

72,460,295.82

ประมาณการรายรั บเฉพาะการสถานธนานุบาล
รายรั บ
1. หมวดรายได้
1.1. ค่าดอกเบี ยรับจํานํา
1.2. ค่าดอกเบี ยเงินฝากธนาคาร
1.3. กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์หลุด
1.4. รายได้ เบ็ดเตล็ด
2. หมวดเงินได้ อื น
กําไรสุทธิปี 2551
2.1 เงินทุนดําเนินการ 55%
2.2 เงินบํารุ งท้ องถิน 30%
2.3 เงินรางวัลเจ้ าหน้ าที 15%
ค. ส่ งใช้ เงินยืมเงินทุนหมุนเวียน
รวม

ประมาณการรายจ่ ายเฉพาะการสถานธนานุบาล
หมวด
ก. จ่ ายจากรายได้
1. รายจ่ายงบกลาง
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้ างประจํา
3. หมวดค่าตอบแทน, ใช้ สอยและวัสดุ
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค
5. หมวดรายจ่ายอืน
6. หมวดค่าครุ ภัณฑ์ทีดินและสิงก่อสร้ าง
ข. จ่ ายจากกําไรสุทธิ
1. หมวดรายจ่ายอืน
ค. ส่ งใช้ เงินยืมเงินทุนหมุนเวียน
รวม

รั บจริง
ปี 2552
2,724,755.17
2,363,266.97
4,083.20
357,405.00
-

ประมาณการ
ปี 2553
3,105,000.00
2,500,000.00
5,000.00
600,000.00
-

ประมาณการ
ปี 2554
4,105,000.00
3,500,000.00
5,000.00
600,000.00
-

577,376.60

1,000,000.00

1,500,000.00

317,557.13
173,212.98
86,606.49
3,302,131.77

550,000.00
300,000.00
150,000.00
20,000.00
4,125,000.00

825,000.00
450,000.00
225,000.00
5,605,000.00

จ่ ายจริง
ปี 2552

ประมาณการ
ปี 2553

ประมาณการ
ปี 2554

334,647.00
1,086,030.00
588,311.08
58,698.91
33,500.00
-

577,240.00
1,200,000.00
576,400.00
62,000.00
-

1,337,666.00
1,090,000.00
584,600.00
67,000.00
-

1,212,206.31
3,313,393.30

1,000,000.00
20,000.00
3,435,640.00

1,500,000.00
300,000.00
4,879,266.00

หมายเหตุ

หมายเหตุ

3. รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที จําเป็ นต้ องใช้ ในการบริหารกิจการขององค์ กรในปี งบประมาณ
ก. ค่ าใช้ จ่ายในการบริหารบุคลากร
(1) เงินเดือน
ตั งจ่ายรวมทั งสิ น 27,997,656 บาท
(2) เงินเดือนคณะผู ้ บริหาร
ตั งจ่ายรวมทั งสิ น
1,191,600 บาท
(3) เงินเดือนประเภทค่าตอบแทนเลขานุการ ฯ
ตั งจ่ายรวมทั งสิ น
427,680 บาท
(4) เงินประจําตําแหน่งผู ้ บริหาร
ตั งจ่ายรวมทั งสิ น
725,400 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนผู ้บริหาร
ตั งจ่ายรวมทั งสิ น
725,400 บาท
(6) เงินประจําตําแหน่งผู ้ อํานวยการ
ตั งจ่ายรวมทั งสิ น
925,200 บาท
(7) เงินเพิมประจําตําแหน่ง
ตั งจ่ายรวมทั งสิ น
547,200 บาท
(8) ค่าจ้ างลูกจ้ างประจํา
ตั งจ่ายรวมทั งสิ น
7,485,828 บาท
(9) ค่าจ้ างลูกจ้ างชัวคราว
ตั งจ่ายรวมทั งสิน
23,247,984 บาท
(10) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบวินัยร้ ายแรง ตั งจ่ายรวมทั งสิ น
3,000 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
20,000 บาท
(14) ค่าปฏิบัติการนอกเวลา
ตั งจ่ายรวมทั งสิ น
245,000 บาท
(15) ค่าเช่าบ้ าน
ตั งจ่ายรวมทั งสิ น
438,000 บาท
(16) ค่ารักษาพยาบาล
ตั งจ่ายรวมทั งสิ น
1,580,000 บาท
(17) ค่าตอบแทนผู ้เกษียณอายุก่อน
ตั งจ่ายรวมทั งสิ น
100,000 บาท
(18) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ตั งจ่ายรวมทั งสิ น
505,100 บาท
(19) เงินเพิมสู ้ รบ
ตั งจ่ายรวมทั งสิ น
10,440 บาท
(20) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื อจัดจ้ าง
ตั งจ่ายรวมทั งสิ น
60,000 บาท
(21) ค่าตอบแทนพิเศษสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษ
ตั งจ่ายรวมทั งสิ น
60,000 บาท
(22) ค่าตอบแทนผู ้ ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ
ตั งจ่ายรวมทั งสิ น
159,000 บาท
(23) ผู ้ ปฏิบัติราชการอันเป็ นประโยชน์
ตั งจ่ายรวมทั งสิ น
60,000 บาท
(24) ทุนการศึกษา
ตั งจ่ายรวมทั งสิ น
60,000 บาท
รวมเงินทั งสิ น

69,555,208

บาท

เงินเดือน ค่าจ้ าง ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนทีไม่คิดเป็ นประโยชน์ตอบแทน คือ
(1) เงินเดือนคณะผู ้ บริหาร
เป็ นเงิน
1,191,600 บาท
(2) เงินเดือนประเภทค่าตอบแทนเลขานุการ ฯ และทีปรึกษาเป็ นเงิน
427,680 บาท

(3) เงินประจําตําแหน่งคณะผู ้ บริหาร
(4) ค่าตอบแทนคณะผู ้ บริหาร
(5) ค่าตอบแทนค่าป่ วยการ ฯ
(6) ค่าตอบแทนผู ้ทรงคุ ณวุฒิ
(7) ค่าเบี ยประชุม
(8) ค่าคณะกรรมการประเมิน
(9) ผู ้ ปฏิบัติราชการทีเป็ นประโยชน์ ฯ
(10) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื อจัดจ้ าง
รวมเงินทั งสิ น
หมายเหตุ

เป็ นเงิน
เป็ นเงิน
เป็ นเงิน
เป็ นเงิน
เป็ นเงิน
เป็ นเงิน
เป็ นเงิน
เป็ นเงิน

351,000
351,000
2,970,720
159,000
10,000
20,000
60,000
60,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

5,601,000 บาท

69,555,208 - 5,601,000 = 63,954,208 บาท
คิดเป็ นร้ อยละ 30.05 ของรายจ่ ายทั งสิ น 212,845,400 บาท

ข. รายจ่ ายที องค์ กรใช้ จ่ายในการพัฒนาองค์ กร ปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
ลําดับ
ชื อโครงการ
จํานวนเงินปรากฏในแผนงาน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ค่ารับรองในการต้ อนรับบุคคลหรื อคณะบุคคล
ค่ารับรองในการประชุมสภาท้ องถิน
ค่าจัดงานอืน ๆ
โครงการฝึ กอบรมสั มมนาบุคลากรเทศบาลและลูกจ้ าง
โครงการอบรมคุณธรรมนําการปฏิบัติงานพนักงาน ลูกจ้ าง
โครงการฝึ กอบรมมัคคุเทศก์ เพือการเรี ยนรู ้ แหล่งท่องเทียวในเขต
เทศบาล
โครงการจัดทําแผนทีแนะนําแหล่งท่องเทียวในจังหวัดกาฬสินธุ์
โครงการจัดงานวันเทศบาล
โครงการคัดเลือกพนักงาน ลูกจ้ างดีเด่น ประจําปี 2553
โครงการจัดทํารายงานผลงานของฝ่ ายกิจการสภาเทศบาล
โครงการสนับสนุนการเลือกตั งตามระบอบประชาธิปไตย
โครงการฝึ กอบรมและพัฒนาองค์ความรู ้ สําหรับสมาชิกสภา ฯ
โครงการรักษาความสงบเรี ยบร้ อย ส่งเสริ มสนับสนุนการป้องกัน
และรักษาความสงบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โครงการณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ ายการป้องกันและรักษา
ความสงบ
โครงการปรับปรุงแผนทีภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
โครงการประชาสั มพันธ์และขอบคุณผู ้ มาชําระภาษี
โครงการจัดทํารายงานกิจการของเทศบาล
โครงการจัดทําสิงพิมพ์ประชาสั มพันธ์
โครงการเผยแพร่ประชาสั มพันธ์ผลงานเทศบาลทางสือ ฯ
โครงการเทศบาลพบสือมวลชนและผู ้ ประกาศข่าวชุมชน
โครงการจัดรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู ้ บริ หาร
โครงการพัฒนาเมือง การสือสารแบบไร้ พรมแดน
โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
โครงการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้ อมูลสารสนเทศ ฯ
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

27 โครงการปรับปรุงและพัฒนางานธุรการโรงเรี ยน

400,000
30,000
120,000
500,000
20,000
40,000

บริ หารงานทัวไป
บริ หารงานทัวไป
บริ หารงานทัวไป
บริ หารงานทัวไป
บริ หารงานทัวไป
บริ หารงานทัวไป

100,000
บริ หารงานทัวไป
50,000
บริ หารงานทัวไป
13,000
บริ หารงานทัวไป
50,000
บริ หารงานทัวไป
50,000
บริ หารงานทัวไป
500,000
บริ หารงานทัวไป
395,280 รักษาความสงบภายใน

หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
สํานักปลั ดเทศบาล
สํานักปลั ดเทศบาล
สํานักปลั ดเทศบาล
สํานักปลั ดเทศบาล
สํานักปลั ดเทศบาล
สํานักปลั ดเทศบาล
สํานักปลั ดเทศบาล
สํานักปลั ดเทศบาล
สํานักปลั ดเทศบาล
สํานักปลั ดเทศบาล
สํานักปลั ดเทศบาล
สํานักปลั ดเทศบาล
สํานักปลั ดเทศบาล

70,000 รักษาความสงบภายใน สํานักปลั ดเทศบาล
50,000 รักษาความสงบภายใน สํานักปลั ดเทศบาล
850,000
100,000
100,000
270,000
72,000
70,000
100,000
30,000
50,000
177,920
250,000
315,840

บริ หารงานทัวไป
บริ หารงานทัวไป
บริ หารงานทัวไป
บริ หารงานทัวไป
บริ หารงานทัวไป
บริ หารงานทัวไป
บริ หารงานทัวไป
บริ หารงานทัวไป
บริ หารงานทัวไป
บริ หารงานทัวไป
ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักการคลั ง
สํานักการคลั ง
กองวิชาการ ฯ
กองวิชาการ ฯ
กองวิชาการ ฯ
กองวิชาการ ฯ
กองวิชาการ ฯ
กองวิชาการ ฯ
กองวิชาการ ฯ
กองวิชาการ ฯ
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา

หมาย
เหตุ

ลําดับ

ชื อโครงการ

28 โครงการเข้ าค่ายเยาวชน

จํานวนเงินปรากฏในแผนงาน
50,000

29 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ ความรู ้ แก่ผู ้ รับผิดชอบศูนย์เยาวชน 10,000
30 โครงการกิจกรรมวันอําลา
31 โครงการฝึ กอบรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด

60,000
120,000

32 โครงการจัดอบรมเจ้ าหน้ าทีและครูวิทยากรแกนนําต้ านยาเสพติด

25,600

33
34
35
36
37
38

10,000
40,000
350,000
70,000
30,000
430,000

โครงการสั มมนาผู ้ บริ หารและครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อน
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา
โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการศึกษา
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรี ยนท้ องถิน
โครงการทดสอบระดับชาติ
โครงการแข่งขันกีฬานักเรี ยนสั งกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน

39 โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรี ยนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

50,000

40 โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสั มพันธ์

50,000

41
42
43
44

โครงการพ่อแม่คนทีสอง
โครงการจัดการศึกษาสําหรับเด็กเร่ร่อน
โครงการจัดงานวันครู
โครงการส่งเสริ มฟื นฟูประเพณีวัฒนธรรมไทย

300,000
4,000
50,000
1,060,000

45 โครงการประเพณีชุมชน (บุญคุ ้ ม)

180,000

46 โครงการฝึ กอบรมของพนักงานครู
47 โครงการอบรมสั มมนาผู ้ รับผิดชอบสนามกีฬา

500,000
16,000

48 โครงการส่งเสริ มพัฒนาเยาวชน

100,000

ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
การศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
การศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา

หมาย
เหตุ

ลําดับ

ชื อโครงการ

จํานวนเงินปรากฏในแผนงาน

49 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน - ประชาชน

150,000

50
51
52
53

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาช่วงชั นที 4
โครงการบริ หารจัดการตรวจประเมินผลงาน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันภัยคุกคามเกียวกับ
คอมพิวเตอร์
54 โครงการแข่งขันกีฬาภายใน

57,000
351,840
12,000
20,000

55 โครงการฝึ กอบรมกีฬาสําหรับเยาวชน

100,000

56 โครงการจัดตั งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
57 กิจกรรมค่ายเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

500,000
1,600,000

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

โครงการอนามัยโรงเรี ยน
โครงการอบรมผู ้ นํานักเรี ยนด้ านส่งเสริ มสุขภาพ
โครงการบ้ านหนังสือ
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออก
โครงการพัฒนาโรงฆ่าสั ตว์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
โครงการดูแลรักษาและป้องกันโรคสั ตว์
โครงการเฝ้ าระวังและควบคุมโรคติดต่อจากสั ตว์สู่คน
โครงการควบคุมสุนัข - แมวจรจัด
โครงการเฝ้ าระวังมลพิษทางอากาศ
โครงการลอกท่อระบายนํ า
โครงการล้ างทําความสะอาดตลาด
โครงการจ้ างเหมารักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบ
ร้ อยของชุมชน
โครงการชุมชนปลอดขยะ
โครงการเฝ้ าระวังคุณภาพแหล่งนํ าธรรมชาติและสถานทีกําจัด
ขยะ
โครงการตรวจสอบคุณภาพปุ ๋ ยหมักอินทรี ย์เพือปรับปรุงคุณภาพ
โครงการตรวจแนะนําด้ านสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย

หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมาย
เหตุ

ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

30,000
20,000
30,000
130,000
1,155,440
150,000
50,000
30,000
10,000
150,000
110,000
2,600,000

ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
การศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
สาธารณสุข
สาธารณสุข
สาธารณสุข
สาธารณสุข
สาธารณสุข
สาธารณสุข
สาธารณสุข
สาธารณสุข
เคหะและชุมชน
เคหะและชุมชน
เคหะและชุมชน
เคหะและชุมชน

สํานักการสาธารณสุข ฯ
สํานักการสาธารณสุข ฯ
สํานักการสาธารณสุข ฯ
สํานักการสาธารณสุข ฯ
สํานักการสาธารณสุข ฯ
สํานักการสาธารณสุข ฯ
สํานักการสาธารณสุข ฯ
สํานักการสาธารณสุข ฯ
สํานักการสาธารณสุข ฯ
สํานักการสาธารณสุข ฯ
สํานักการสาธารณสุข ฯ
สํานักการสาธารณสุข ฯ

50,000
63,000

เคหะและชุมชน
เคหะและชุมชน

สํานักการสาธารณสุข ฯ
สํานักการสาธารณสุข ฯ

17,500
50,000

เคหะและชุมชน
เคหะและชุมชน

สํานักการสาธารณสุข ฯ
สํานักการสาธารณสุข ฯ

100,000

สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา

ลําดับ

ชื อโครงการ

74 โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารผู ้ ส ั มผัสอาหารและแกนนําอาสา
สมัครคุ ้ มครองผู ้ บริ โภค
75 โครงการอนุรักษ์ ลํานํ าปาว
76 โครงการเพิมประสิทธิภาพการลดปริ มาณขยะและการบําบัดสิง
ปฏิกูล
77 โครงการรณรงค์ติดตั งถังดักไขมัน
78 โครงการพัฒนาตลาดสู่เกณฑ์มาตรฐาน
79 โครงการเฝ้ าระวังคุณภาพแหล่งนํ าบ่อบําบัดนํ าเสีย
80 โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ์
81 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาพื นทีสีเขียว
82 โครงการส่งเสริ มสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
83 โครงการเตรี ยมความพร้ อมครอบครัวผาสุก
84 โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
85 โครงการจัดกิจกรรมวันสตรี สากลและวันสตรี ไทย
86 โครงการส่งเสริ มกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน

จํานวนเงินปรากฏในแผนงาน

หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมาย
เหตุ

40,000

เคหะและชุมชน

สํานักการสาธารณสุข ฯ

250,000
800,000

เคหะและชุมชน
เคหะและชุมชน

สํานักการสาธารณสุข ฯ
สํานักการสาธารณสุข ฯ

30,000
เคหะและชุมชน สํานักการสาธารณสุข ฯ
789,600
เคหะและชุมชน สํานักการสาธารณสุข ฯ
96,000
เคหะและชุมชน
สํานักการช่าง
50,000
เคหะและชุมชน
สํานักการช่าง
1,126,480 เคหะและชุมชน
สํานักการช่าง
100,000 สร้ างความเข้ มแข็งของ กองสวัสดิการสั งคม
ชุมชน
50,000 สร้ างความเข้ มแข็งของ กองสวัสดิการสั งคม
ชุมชน
50,000 สร้ างความเข้ มแข็งของ กองสวัสดิการสั งคม
ชุมชน
10,000 สร้ างความเข้ มแข็งของ กองสวัสดิการสั งคม
ชุมชน
30,000 สร้ างความเข้ มแข็งของ กองสวัสดิการสั งคม
ชุมชน
20,000
สั งคมสงเคราะห์
กองสวัสดิการสั งคม

87 โครงการสงเคราะห์ผู ้ ประสบสาธารณภัย ทุพพลภาพ เร่ร่อน
ไร้ ทีพึง
88 โครงการสวัสดิการเบี ยยังชีพผู ้ สูงอายุ ผู ้ พิการ ผู ้ ติดเชืH.I.V
อ
3,902,000 สั งคมสงเคราะห์
89 โครงการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชนและผู ้ นําชุมชน 300,000 สร้ างความเข้ มแข็งของ
ชุมชน
90 โครงการสํารวจข้ อมูลชุมชน จปฐ.
150,000 สร้ างความเข้ มแข็งของ
ชุมชน
91 โครงการศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรชุมชน
10,000 สร้ างความเข้ มแข็งของ
92 โครงการครอบครัวคุณธรรม นําสั งคมเมืองกาฬสินธุ์สู่ความ
500,000 สร้ างความเข้ มแข็งของ
เข้ มแข็ง
ชุมชน
93 โครงการพลั งครอบครัวร่วมทําความดีเพือสร้ างสรรค์ส ั งคม
20,000 สร้ างความเข้ มแข็งของ
ชุมชน

กองสวัสดิการสั งคม
กองสวัสดิการสั งคม
กองสวัสดิการสั งคม
กองสวัสดิการสั งคม
กองสวัสดิการสั งคม
กองสวัสดิการสั งคม

ลําดับ

ชื อโครงการ

จํานวนเงินปรากฏในแผนงาน

94 โครงการเสริ มสร้ างศักยภาพเครื อข่ายท้ องถินไทยเพือสตรี และ
ครอบครัว
95 โครงการรณรงค์ต่อต้ านยาเสพติด เนืองในวันต้ านภัยยาเสพติด

กองสวัสดิการสั งคม

96

กองสวัสดิการสั งคม

97
98
99
100

25,000 สร้ างความเข้ มแข็งของ
ชุมชน
15,000 สร้ างความเข้ มแข็งของ
ชุมชน
โครงการฝึ กอบรมเพือเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทัศน- 1,400,000 สร้ างความเข้ มแข็งของ
ศึกษาดูงาน
ชุมชน
โครงการจัดทําและทบทวนแผนชุมชน
50,000 สร้ างความเข้ มแข็งของ
ชุมชน
โครงการประกวดชุมชนดีเด่น
20,000 สร้ างความเข้ มแข็งของ
ชุมชน
โครงการนายกพบประชาชน
200,000 สร้ างความเข้ มแข็งของ
ชุมชน
โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ
50,000 สร้ างความเข้ มแข็งของ
ชุมชน

หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

รวม

25,900,500

กองสวัสดิการสั งคม

กองสวัสดิการสั งคม
กองสวัสดิการสั งคม
กองสวัสดิการสั งคม
กองสวัสดิการสั งคม

หมาย
เหตุ

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายประจําปี
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ์
.....................................................
หลักการ
งบประมาณรายจ่ายทั งสิ น(รวมสถานธนานุบาล)
ยอดรวม
217,724,666 บาท
1. งบประมาณรายจ่ายทัวไป
ยอดรวม
212,845,400 บาท
ก. ด้ านบริ หารทัวไป
ยอดรวม
53,868,400 บาท
1. แผนงานบริ หารทัวไป
ยอดรวม
43,289,760 บาท
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ยอดรวม
10,578,640 บาท
ข. ด้ านบริ การชุมชนและสังคม
ยอดรวม
124,256,956 บาท
1. แผนงานการศึกษา
ยอดรวม
39,830,780 บาท
2. แผนงานสาธารณสุข
ยอดรวม
8,128,996 บาท
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์
ยอดรวม
4,242,000 บาท
4. แผนงานเคหะและชุมชน
ยอดรวม
56,893,480 บาท
5. แผนงานสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน
ยอดรวม
6,025,520 บาท
6. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ยอดรวม
9,136,180 บาท
ค. ด้ านการเศรษฐกิจ
ยอดรวม
543,560 บาท
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ยอดรวม
543,560 บาท
ง. ด้ านการดําเนินการอืน
ยอดรวม
34,176,484 บาท
1. แผนงานงบกลาง
ยอดรวม
34,176,484 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ยอดรวม
4,879,266 บาท
1. แผนงานการพาณิชย์
ยอดรวม
4,879,266 บาท
เหตุผล
เพือใช้ ในการดําเนินงานตามนโยบายของผู ้ บริ หารทีได้ วางแผนไว้ ตามแผนพัฒนาเทศบาลตลอดปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 จึงเสนอร่างเทศบั ญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
ให้ สมาชิกสภาเทศบาล พิจารณาเห็นชอบต่อไป

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ์
........................................................
โดยทีเป็ นการสมควรตั งงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554อาศั ยอํานาจตามความ
ในพระราชบั ญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ส่วนที 5 มาตรา 65 จึงตราเทศบั ญญัติขึ นไว้ โดยความเห็นชอบ
ของสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และผู ้ ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พิจารณาเห็นชอบ ดั งต่อไปนี
ข้ อ 1. เทศบั ญญัตินี เรี ยกว่า เทศบั ญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
ข้ อ 2. เทศบั ญญัตินี ใช้ บั งคั บตั งแต่วันที1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2554 ให้ ตั งจ่ายเป็ นจํานวนรวมทั งสิ น
217,724,666 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดั งนี
ข้ อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป
ก. ด้ านบริ หารทัวไป
ยอดรวม
53,868,400 บาท
1. แผนงานบริ หารทัวไป
ยอดรวม
43,289,760 บาท
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ยอดรวม
10,578,640 บาท
ข. ด้ านบริ การชุมชนและสังคม
ยอดรวม
124,256,956 บาท
1. แผนงานการศึกษา
ยอดรวม
39,830,780 บาท
2. แผนงานสาธารณสุข
ยอดรวม
8,128,996 บาท
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์
ยอดรวม
4,242,000 บาท
4. แผนงานเคหะและชุมชน
ยอดรวม
56,893,480 บาท
5. แผนงานสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน
ยอดรวม
6,025,520 บาท
6. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม
9,136,180 บาท
ค. ด้ านการเศรษฐกิจ
ยอดรวม
543,560 บาท
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ยอดรวม
543,560 บาท
ง. ด้ านการดําเนินการอืน
ยอดรวม
34,176,484 บาท
1. แผนงานงบกลาง
ยอดรวม
34,176,484 บาท
ทั งนี ตามรายละเอียดปรากฎในส่วนที3
ข้ อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ยอดรวม
4,879,266 บาท
แผนงานการพาณิชย์
ยอดรวม
4,879,266 บาท

ข้ อ 6.ให้ นายกเทศมนตรี เมืองกาฬสินธุ์ปฏิบั ติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้ รับอนุมัติเป็ นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล
ข้ อ 7. ให้ นายกเทศมนตรี เมืองกาฬสินธุ์ มีหน้ าทีรักษาการให้ เป็ นไปตามเทศบั ญญัตินี

(ลงนาม)
(นายภิญโญ รัตนศาสตร์ )
ตําแหน่ง นายกเทศมนตรี เมืองกาฬสินธุ์

(ลงนาม)
(นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์)
ตําแหน่ง ผู ้ ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายรั บงบประมาณรายจ่ ายทั วไป
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ์
******************************************
ประมาณการรายรั บรวมทั งสิ น

212,845,400 บาท

รายได้ จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
1. ภาษี โรงเรื อนและทีดิน

รวม

10,755,000 บาท แยกเป็ น

จํานวน

7,500,000 บาท

จํานวน

275,000 บาท

จํานวน

2,700,000 บาท

จํานวน

280,000 บาท

คําชี แจง ตั งไว้ เพิมขึ นจากประมาณการรายรับ ปี2553 เป็ นเงิน1,500,000 บาท
2. ภาษี บํารุ งท้ องที
คําชี แจง ตั งไว้ เพิมขึ นจากประมาณการรายรับ ปี2553 เป็ นเงิน 35,000 บาท
3. ภาษี ป้าย
คําชี แจง ตั งไว้ เพิมขึ นจากประมาณการรายรับ ปี2553 เป็ นเงิน 150,000 บาท
4. อากรการฆ่าสัตว์
คําชี แจง ตั งไว้ เพิมขึ นจากประมาณการรายรับ ปี2553 เป็ นเงิน 30,000 บาท
หมวดค่ าธรรมเนียม ค่ าปรั บและใบอนุญาต
1. ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์

รวม

5,590,320 บาท แยกเป็ น

จํานวน

380,000 บาท

จํานวน

73,000 บาท

จํานวน

16,000 บาท

จํานวน

4,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

700,000 บาท

คําชี แจง ตั งไว้ เพิมขึ นจากประมาณการรายรับ ปี2553 เป็ นเงิน 10,000 บาท
2. ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์
คําชี แจง ตั งไว้ เพิมขึ นจากประมาณการรายรับ ปี2553 เป็ นเงิน 3,000 บาท
3. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจําหน่ายสุรา
คําชี แจง ตั งไว้ เพิมขึ นจากประมาณการรายรับ ปี2553 เป็ นเงิน 2,000 บาท
4. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน
คําชี แจง ตั งไว้ เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2553
5. ค่าตรวจแบบอาคาร
คําชี แจง ตั งไว้ เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2553
6. ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
คําชี แจง ตั งไว้ ลดลงจากประมาณการรายรับ ปี2553 เป็ นเงิน 200,000 บาท

7. ใบอนุญาตติดตั งแผ่นป้ายโฆษณา

จํานวน

12,000 บาท

จํานวน

35,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

2,800,000 บาท

จํานวน

100,320 บาท

จํานวน

600,000 บาท

จํานวน

55,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

230,000 บาท

จํานวน

84,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

คําชี แจง ตั งไว้ เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2553
8. ค่ารับรองเอกสารงานทะเบียบราษฎร
คําชี แจง ตั งไว้ เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2553
9. ค่าธรรมเนียมเกียวกับบัตรประชาชน
คําชี แจง ตั งไว้ เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2553
10. ค่าธรรมเนียมเกียวกับการรักษาสัตว์
คําชี แจง ตั งไว้ เพิมขึ นจากประมาณการรายรับ ปี2553 เป็ นเงิน 50,000 บาท
11. ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย
คําชี แจง ตั งไว้ ลดลงจากประมาณการรายรับ ปี2553 เป็ นเงิน 200,000 บาท
12. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระ (รถดูดส้ วม)
คําชี แจง ตั งไว้ เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2553
13. ค่าปรับพระราชบัญญัติจราจร
คําชี แจง ตั งไว้ เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2553
14. ค่าปรับผู ้ กระทําผิดกฏหมายและเทศบัญญัติ
คําชี แจง ตั งไว้ เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2553
15. ค่าปรับผิดสัญญา
คําชี แจง ตั งไว้ เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2553
16. ค่าปรับผู ้ ทําบัตรประชาชนเกินกําหนด
คําชี แจง ตั งไว้ เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2553
17. ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้ าน่ารังเกียจ ฯ
คําชี แจง ตั งไว้ เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2553
18. ค่าใบอนุญาตสะสมอาหารและนํ าแข็ง
คําชี แจง ตั งไว้ เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2553
19. ค่าใบอนุญาตจําหน่ายในทีหรื อทางสาธารณะ
คําชี แจง ตั งไว้ เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2553
20. ค่าใบอนุญาตปลูกสร้ างอาคาร
คําชี แจง ตั งไว้ เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2553
21. ค่ารับรองใบอนุญาตปลูกสร้ าง , ใบแทน
คําชี แจง ตั งไว้ เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2553

22. ค่าใบอนุญาตโฆษณาโดยใช้ เสียง
คําชี แจง ตั งไว้ เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2553
23. ค่าธรรมเนียมวางวัสดุบนทางเท้ า
คําชี แจง ตั งไว้ เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2553

จํานวน

16,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

หมวดรายได้ จากทรั พย์ สิน
1. ค่าเช่าทีดิน
คําชี แจง ตั งไว้ เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ
2. ค่าเช่าอาคารโรงเรื อน
คําชี แจง ตั งไว้ เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ
3. ค่าเช่าแท่นหรื อทีวางของขายในตลาด
คําชี แจง ตั งไว้ เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ
4. ค่าเช่าห้ องประชุม
คําชี แจง ตั งไว้ เพิมขึ นจากประมาณการรายรับ
5. ค่าเช่าสนามกีฬา
คําชี แจง ตั งไว้ เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ
6. ค่าจําหน่ายขยะรี ไซร์ เคิล
คําชี แจง ตั งไว้ เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ
7. ดอกเบี ยเงินฝากธนาคาร
คําชี แจง ตั งไว้ เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ
8. ดอกเบี ยเงินฝาก กสท.
คําชี แจง ตั งไว้ เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ

รวม
จํานวน

5,197,580 บาท แยกเป็ น
137,580 บาท

จํานวน

1,800,000 บาท

จํานวน

2,200,000 บาท

จํานวน

160,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

340,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

หมวดรายจากทุน
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
คําชี แจง ตั งไว้ เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2553

รวม
จํานวน

50,000 บาท แยกเป็ น
50,000 บาท

หมวดรายได้ จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
1. เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล
คําชี แจง ตั งไว้ เพิมขึ นจากประมาณการรายรับ ปี2553 เป็ นเงิน 150,000 บาท

รวม
จํานวน

450,000 บาท แยกเป็ น
450,000 บาท

ปี2553
ปี2553
ปี2553
ปี2553 เป็ นเงิน 20,000 บาท
ปี2553
ปี2553
ปี2553
ปี2553

หมวดรายได้ เบ็ดเตล็ด
1. เงินทีมีผู ้ อุทิศให้
คําชี แจง ตั งไว้ ลดลงจากประมาณการรายรับ ปี2553 เป็ นเงิน 96,000 บาท
2. ค่าขายแบบแปลน
คําชี แจง ตั งไว้ เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2553
3. ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้ องขอ
คําชี แจง ตั งไว้ เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2553
4. เงินเหลือจ่ายปี เก่าส่งคืน
คําชี แจง ตั งไว้ เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2553
5. ค่าชดเชยขุดเจาะถนน
คําชี แจง ตั งไว้ เพิมขึ นจากประมาณการรายรับ ปี2553 เป็ นเงิน 10,000 บาท
6. รายได้ เบ็ดเตล็ดอืน ๆ
คําชี แจง ตั งไว้ เพิมขึ นจากประมาณการรายรับ ปี2553 เป็ นเงิน 300,000 บาท
7. ค่าบริ การใช้ ในกิจการโรงฆ่าสัตว์
คําชี แจง ตั งไว้ เพิมขึ นจากประมาณการรายรับ ปี2553 เป็ นเงิน 30,000 บาท
8. ค่ารักษาความสะอาด
คําชี แจง ตั งไว้ เพิมขึ นจากประมาณการรายรับ ปี2553 เป็ นเงิน 70,000 บาท
9. ค่าจ้ างเขียนแบบ
คําชี แจง ตั งไว้ เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2553
รายได้ ที รั ฐบาลเก็บแล้ วจัดสรรให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ น
หมวดภาษีจัดสรร
1. ภาษี มูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผน ฯ
คําชี แจง ตั งไว้ เพิมขึ นจากประมาณการรายรับ ปี2553 เป็ นเงิน 2,100,000 บาท
2. ภาษี มูลค่าเพิม 1 ใน 9
คําชี แจง ตั งไว้ ลดลงจากประมาณการรายรับ ปี2553 เป็ นเงิน 1,330,000 บาท
3. ภาษี ธุรกิจเฉพาะ
คําชี แจง ตั งไว้ เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2553
4. ภาษี สุราและเครื องดืม
คําชี แจง ตั งไว้ เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2553
5. ภาษี สรรพสามิต
คําชี แจง ตั งไว้ เพิมขึ นจากประมาณการรายรับ ปี2553 เป็ นเงิน 3,200,000 บาท

รวม
จํานวน

3,759,500 บาท แยกเป็ น
204,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

45,000 บาท

จํานวน

500 บาท

จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

1,800,000 บาท

จํานวน

980,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม
จํานวน

78,153,000 บาท แยกเป็ น
44,600,000 บาท

จํานวน

8,670,000 บาท

จํานวน

68,000 บาท

จํานวน

4,500,000 บาท

จํานวน

12,000,000 บาท

6. ค่าภาคหลวงแร่
คําชี แจง ตั งไว้ เพิมขึ นจากประมาณการรายรับ ปี2553 เป็ นเงิน 90,000 บาท
7. ค่าภาคหลวงปิ โตรเลียม
คําชี แจง ตั งไว้ เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2553
8. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมทีดิน
คําชี แจง ตั งไว้ เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2553
รายได้ ที รั ฐบาลอุดหนุนให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ น
หมวดเงินอุดหนุน
1. เงินอุดหนุนทัวไป
คําชี แจง ตั งไว้ เพิมขึ นจากประมาณการรายรับ ปี2553 เป็ นเงิน 4,662,716 บาท
2. เงินอุดหนุนทัวไประบุวัตถุประสงค์

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

265,000 บาท

จํานวน

7,900,000 บาท

รวม 108,890,000 บาท แยกเป็ น
จํานวน 97,000,000 บาท
จํานวน

11,890,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
รายจ่ ายตามแผนงาน
ด้ านบริ หารทั วไป
แผนงานบริ หารงานทั วไป
วัตถุประสงค์
1. เพือให้ การบริ หารจัดการทัวไปของเทศบาลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพือให้ การดําเนินงานแก้ ไขปั ญหาทีเกียวข้ องกับเรื องราวร้ องทุกข์ของประชาชนเป็ น ไปด้ วยความ
รวดเร็ว
3. เพือให้ การบริ หารงานในด้ านกิจ การสภาเทศบาลเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้ อย
4. เพือให้ การบริ หารงานด้านการจัดเก็บสถิติ ข้ อมูล ตลอดจนการวางแผนพั ฒนาเทศบาลเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. เพือให้ การดําเนินงานด้านการคลัง การเงิน การบั ญชี การจัดเก็บรายได้ การบริห ารงานบุคคล การ
รวบรวมข้อมูล การสถิติการคลั ง เป็ นไปอย่างรัดกุมมีประสิทธิภาพและเป็ นไปตามระเบียบข้อบังคั บของ
ทางราชการ
6. เพือให้ การดําเนินการเกียวกับการพัฒนารายได้ การจัดเก็บภาษีให้ ได้ ตามเป้ าหมายทีตั งเอาไว้ เป็ นไปด้ยว
ความเรียบร้ อย ตลอดจนเพือเป็ นการบริ หารงานบุคคล ให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
7. เพือให้ การดําเนินการเกียวกับด้านแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีความครอบคลุมทัวถึง เพือให้ การ
จัดเก็บรายได้ เป็ นมาตรฐาน มีความเป็ นธรรม และมีการจัดการทีเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้
กรอบข้ อบังคับระเบียบและกฎหมาย และสามารถตรวจสอบได้ เป็ นปั จจุบัน
งานที ทํา
1. การบริ หารงานทัวไป
2. การบริ หารงานบุคคล
3. การดําเนินกิจการสภา และการประชุมสภา
4. งานบริ การประชาชนเกียวกับงานทะเบียนราษฎร
5. จัดเก็บสถิติข้อมูล จัดทํางบประมาณ
6. ติดตามผลการดําเนินงานตามงบประมาณ
7. รวบรวมข้อมูลจัดทํายุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเทศบาลระยะ 3 ปี

8. สรุ ปประเมินผลแผนงาน/โครงการ ประจําปี
9. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร ข้ อมูล และกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล
10. งานบริ หารด้านการคลัง
11. บริ หารงานด้านจัดเก็บรายได้ ประเภททีเทศบาลมีอํานาจในการจัดเก็บเองและรายได้อนทุ
ื กประเภท
12. งานบริ หารด้านสถิติการคลัง รายงานการเงินและบั ญชี
13. บริ หารงานด้านพัสดุและทรัพย์สิน
14. งานบริ หารด้านแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
15. งานพัฒนาระบบดูแลและจัดทําฐานข้อมูลเพือใช้ ในบริ หารจัดการ

หน่ วยงาน (สํานัก /กอง / ฝ่ าย) ที รั บผิดชอบ
1. สํานักปลัดเทศบาล
งบประมาณรวม
2. กองวิชาการและแผนงาน
งบประมาณรวม
3. สํานักการคลัง
งบประมาณรวม
รวมเป็ นเงิน

28,541,976
5,684,064
9,063,720

บาท
บาท
บาท

43,289,760

บาท

1. งานบริ หารทัวไป

เงินเดือน
และค่าจ้ าง
ประจํา
9,386,376

2. งานบริ หารทัวไป

1,419,864

4. งานวางแผนสถิติและวิชาการ

1,227,360

3. งานบริ หารงานคลัง

5,007,960

งาน

รวม

17,041,560

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ์
รายจ่ ายจําแนกตามแผนงาน
ด้ านบริหารงานทั วไป
แผนงานบริหารงานทั วไป
ค่าจ้ าง
ค่าตอบแทน
ค่าครุ ภัณฑ์
ค่า
ชัวคราว ใช้ สอย และ สาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ่ายอืน
ทีดิน และ
วัสดุ
สิงก่อสร้ าง
370,000
558,440
1,746,240 16,480,920
700,320

493,200

1,564,920

424,000

219,800

97,800

30,000

3,491,600

1,000

2,939,760 21,635,240

794,000

558,440

31,000

69,960

รวม

หน่วยงานเจ้ าของ
งบประมาณ

รหัส
บัญชี

28,541,976 สํานักปลัดเทศบาล 00111
4,328,904

กองวิชาการ ฯ

00111

1,355,160

กองวิชาการ ฯ

00112

9,063,720

สํานักการคลัง

00113

289,760 43,289,760

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
รายจ่ ายตามแผนงาน
ด้ านบริ หารทั วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
วัตถุประสงค์
1. เพือให้ การดําเนินงานเกียวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลดอันตรายและบรรเทาความเสียหาย
อันเนืองมาจากสาธารณภัยเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพือรักษาความสงบเรี ยบร้ อยภายในเขตเทศบาล
3. เพือบริ หารจัดการด้านการป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน
4. เพือรักษาความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยในเขตเทศบาล
5. เพือให้ การบริ หารงานบุคคลของผู ้ ทีดําเนินงานด้านนี เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. เพือให้ งานด้ านกฎหมาย และการจัดทํา นิติกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลเป็ นไปด้ วยความเรียบร้อย
งานที ทํา
1. บริ หารงานทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายในเทศบาล
2. ปฏิบัติตามแผนงานป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน
3. ดําเนินงานตามแผนงานป้องกันและระงับอัคคีภัย
4. ดูแลความเป็ นระเบียบเรียบร้ อยตามภารกิจในเขตเทศบาล
5. จัดทํากิจกรรมด้านนิติกรรมสัญญา
6. งานจัดทําเทศบัญญัติ ปรับปรุงเทศบัญญัติ
7. งานรับเรืองราวร้ องทุกข์
หน่ วยงาน (สํานัก / กอง / ฝ่ าย) ที รั บผิดชอบ
1. สํานักปลัดเทศบาล
งบประมาณรวม
2. กองวิชาการและแผนงาน
งบประมาณรวม
รวมเป็ นเงิน

9,784,960
793,680

บาท
บาท

10,578,640

บาท

งาน
1. งานบริ หารทัวไปเกียวกับการ
รักษาความสงบภายใน
2. งานเทศกิจ

เงินเดือน
และค่าจ้ าง
ประจํา
3,707,400

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ์
รายจ่ ายจําแนกตามแผนงาน
ด้ านบริหารงานทั วไป
แผนงานการรั กษาความสงบภายใน
ค่าจ้ าง
ค่าตอบแทน
ค่าครุ ภัณฑ์
ค่า
ชัวคราว ใช้ สอย และ สาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ่ายอืน
ทีดิน และ
วัสดุ
สิงก่อสร้ าง
3,471,840 1,595,720
60,000
950,000

728,280

รวม

4,435,680

65,400

3,471,840

1,661,120

รวม

-

-

950,000

รหัส
บัญชี

9,784,960 สํานักปลัดเทศบาล 00121

793,680

60,000

หน่วยงานเจ้ าของ
งบประมาณ

10,578,640

กองวิชาการ ฯ

00122

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
รายจ่ ายตามแผนงาน
ด้ านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพือให้ การดําเนินงานด้านการศึกษาของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ดําเนินไปด้วยความเรี ยบร้ อย
2. เพือส่งเสริ มการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้ องถิน
3. เพือยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนเทศบาลให้ ได้ มาตรฐาน ตาม พ.ร.บ. การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐาน .ศ.
พ 2544
4. เพือยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรี ยน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรี ยนเทศบาลให้ ดียิงขึ น
งานทีทํา
1. บริ หารงานทัวไปด้านการศึกษาของโรงเรี ยนเทศบาล ทั ง 4 โรงเรี ยน
2. บริ หารงานบุคคลของโรงเรี ยนเทศบาล ทั ง 4 โรงเรี ยน
3. ส่งเสริ มสนับสนุนงานนิเทศการศึกษา งานกิจกรรมนักเรียนตลอดทั งงานโรงเรี ยน
4. ควบคุม ดูแล งานธุรการด้านการเงิน
5. บริ หารการเรี ยน – การสอนในโรงเรียน ตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของคณะผู ้ บริหาร ซึงมี
โรงเรี ยนอยู่ในความรับผิดชอบ 4 โรงเรี ยน

หน่ วยงาน (สํานัก / กอง / ฝ่ าย) ที รั บผิดชอบ
1. สํานักการศึกษา
งบประมาณรวม

39,830,780

บาท

งาน
1. งานบริ หารทัวไปเกียวกับ
การศึกษา

เงินเดือน
และค่าจ้ าง
ประจํา
4,197,888

2. งานระดับก่อนวัยเรี ยนและ
ประถมศึกษา

16,725,208

3. งานระดับมัธยมศึกษา
4. งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

รวม

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ์
รายจ่ ายจําแนกตามแผนงาน
ด้ านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
ค่าจ้ าง
ค่าตอบแทน
ค่าครุ ภัณฑ์
ค่า
ชัวคราว ใช้ สอย และ สาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ่ายอืน
ทีดิน และ
วัสดุ
สิงก่อสร้ าง
1,371,984 1,542,700
13,600
961,500

8,710,600

รวม

หน่วยงานเจ้ าของ
งบประมาณ

รหัส
บัญชี

8,087,672

สํานักการศึกษา

00211

1,980,200 27,416,008

สํานักการศึกษา

00212

1,008,300

124,000

1,132,300

สํานักการศึกษา

00213

543,120

2,601,680

50,000

3,194,800

สํานักการศึกษา

00214

4,741,008

1,371,984 21,877,888

13,600

8,710,600

-

3,115,700 39,830,780

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
รายจ่ ายตามแผนงาน
ด้ านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
วัตถุประสงค์
1. เพือให้ บริการด้านสาธารณสุขครอบคลุมพื นทีในเขตเทศบาลมากทีสุด
2. เพือให้ ประชาชนในเขตเทศบาลมีคุณภาพชีวิตทีดี
3. เพือส่งเสริ มและปรับปรุ งกิจการสาธารณสุขให้ ประชาชนมีสุขภาพอนามัยทีสมบูรณ์
4. เพือกระจายการให้ บริ การด้านสาธารณสุขให้ ใกล้ ชิดและเข้ าถึงประชาชนให้ มากทีสุด
5. เพือพัฒนาศักยภาพงานด้ านสาธารณสุขให้ มีประสิทธิภาพมากยิงขึ น รวมทั งส่งเสริมประชาสัมพันธ์งาน
ด้ านสาธารณสุขให้ ทัวถึง
งานที ทํา
1. จัดให้ บริ การด้านการรักษาพยาบาลทีศูนย์บริ การสาธารณสุข
2. จัดให้ บริ การเชิงรุ ก โดยการจัดหน่วยแพทย์เคลือนที การเยียมบ้าน ฯลฯ
3. จัดให้ บริ การด้านส่งเสริ มสุขภาพ ด้านป้องกันโรค วางแผนครอบครัว
4. จัดให้ บริ การด้านอนามัยโรงเรี ยน
5. จัดให้ บริ การด้านสาธารณสุขมูลฐานอย่างต่อเนือง เช่น จัดอบรมให้ ความรู ้ ในกลุ่มแกนนํา
(อสม. กรรมการชุมชน)
6. จัดเก็บข้อมูล วางแผนงาน วิเคราะห์ปัญหาแนะแนวทางแก้ ไข
7. จัดทํารายงานประจําเดือน
8. บริ หารงานบุคคลของผู ้ทีดํา เนินงานด้านนี

หน่ วยงาน (สํานัก / กอง / ฝ่ าย) ที รั บผิดชอบ
1. สํานักการสาธารณสุขและสิงแวดล้อม
งบประมาณรวม

8,128,996

บาท

งาน
1. งานบริ หารทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข

เงินเดือน
และค่าจ้ าง
ประจํา
2,223,384

2. งานบริ การสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอืน

933,720

3. งานศูนย์บริ การสาธารณสุข

866,772

รวม

4,023,876

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ์
รายจ่ ายจําแนกตามแผนงาน
ด้ านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
ค่าจ้ าง
ค่าตอบแทน
ค่าครุ ภัณฑ์
ค่า
ชัวคราว ใช้ สอย และ สาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ่ายอืน
ทีดิน และ
วัสดุ
สิงก่อสร้ าง
263,400 1,176,000

113,280

1,682,440

360,000

135,000

113,280

2,080,840

1,176,000

360,000

-

รวม

หน่วยงานเจ้ าของ
งบประมาณ

รหัส
บัญชี

3,662,784 สํานักการสาธารณสุข ฯ00221

190,000

3,279,440 สํานักการสาธารณสุข ฯ00223

185,000

1,186,772 สํานักการสาธารณสุข ฯ00224

375,000

8,128,996

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
รายจ่ ายตามแผนงาน
ด้ านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห์
วัตถุประสงค์
1. เพือให้ การสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนในชุมชน
2. เพือส่งเสริ มสวัสดิการ สตรี เด็ก เยาวชน ผู ้ สูงอายุ ผู ้ พิการในชุมชน
3. เพือให้ คําปรึกษาแนะนําด้ านสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน
4. เพือสํารวจข้ อมูล ผู ้ สูงอายุ ผู ้ พิการ และสตรี บางประเภท
5. เพือประสานงานกับหน่วยงานทีเกียวข้ องในการให้ การสงเคราะห์ประชาชนในชุมชน
งานที ทํา
1. งานสั งคมสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน
2. งานสํารวจข้ อมูลชุมชน เพือสงเคราะห์ประชาชน
3. งานส่งเสริ มสวัสดิการของประชาชน
4. งานประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ

หน่ วยงาน (สํานัก / กอง / ฝ่ าย) ที รั บผิดชอบ
1. กองสวัสดิการสังคม
งบประมาณรวม

4,242,000

บาท

งาน

เงินเดือน
และค่าจ้ าง
ประจํา

1. งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์

รวม

-

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ์
รายจ่ ายจําแนกตามแผนงาน
ด้ านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห์
ค่าจ้ าง
ค่าตอบแทน
ค่าครุ ภัณฑ์
ค่า
ชัวคราว ใช้ สอย และ สาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ่ายอืน
ทีดิน และ
วัสดุ
สิงก่อสร้ าง
3,922,000
320,000

-

3,922,000

-

320,000

-

-

รวม

หน่วยงานเจ้ าของ
งบประมาณ

รหัส
บัญชี

4,242,000

สวัสดิการสังคม

00232

4,242,000

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
รายจ่ ายตามแผนงาน
ด้ านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
วัตถุประสงค์
1. เพือวางแผนด้านการให้ บริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาล
2. เพือดําเนินการในด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
3. เพือบํารุงรักษาสวนสาธารณะและจัดสถานทีพักผ่อนหย่อนใจและส่งเสริ มให้ ประชาชนอนุรักษ์
สิงแวดล้อม
4. เพือดําเนินการในด้านแสงสว่างถนนสาธารณะในเขตเทศบาล
5. เพือจิตสํานึกและความตระหนักให้ กับประชาชนในด้านสิงแวดล้ อม
6. เพือป้องกันและแก้ ไขปั ญหามลพิษสิงแวดล้อม ไม่ให้ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและ
สิงแวดล้อมด้ านอืน ๆ
7. เพืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
8. เพือจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
9. เพือให้ บ้านเมืองสะอาด และมีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย
10. เพือให้ ประชาชนโดยทัวไปมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด และความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย
งานที ทํา
1. บริ หารงานทัวไปให้ เป็ นไปตามนโยบายของคณะบริ หาร
2. บริ หารงานบุคคลให้ ปฏิบัติหน้ าทีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
3. งานด้ านการก่อสร้ างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้ าและควบคุมการก่อสร้ าง
4. ควบคุมดูแล บํารุ งรักษาต้นไม้ พันธุไม้
์ ต่าง ๆ และสถานทีพักผ่อนหย่อนใจ
5. จัดให้ มีแสงสว่าง ตามถนนต่าง ๆ
6. จัดทําโครงการเสริ มสร้ างความรู ้ ความเข้าใจในการจัดการสิงแวดล้ อม
7. เฝ้ าระวังปั ญหาสิงแวดล้ อมในเขตเทศบาล และพื นทีกําจัดขยะมูลฝอย
8. จัดระบบการกําจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบให้ ถูกหลักสุขาภิบาล
9. จัดรวบรวมข้ อมูล วิเคราะห์ และหาแนวทางแก้ ไขปั ญหา

10. จัดทําแผน/โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งงบประมาณต่าง ๆ
11. จัดหาถังรองรับขยะให้ เพียงพอตามถนน ตรอก ซอย และทีสาธารณะต่าง ๆ
12. จัดเจ้ าหน้ าทีทําความสะอาดตามถนน และทีสาธารณะต่าง ๆ
13. จัดรถเข้ าเก็บขนขยะตามถนนและทีราชการต่าง ๆ

หน่ วยงาน (สํานัก / กอง / ฝ่ าย) ที รั บผิดชอบ
1. สํานักการช่าง
งบประมาณรวม
2. สํานักการสาธารณสุขและสิงแวดล้อม
งบประมาณรวม
รวมเป็ นเงิน

33,231,820
23,661,660

บาท
บาท

56,893,480

บาท

เงินเดือน
งาน
และค่าจ้ าง
ประจํา
1. งานบริ หารทัวไปเกียวกับเคหะ 1,697,880
และชุมชน
2. งานไฟฟ้าถนน
3. งานสวนสาธารณะ
4. งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล
5, งานบําบัดนํ าเสีย
รวม

3,642,840

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ์
รายจ่ ายจําแนกตามแผนงาน
ด้ านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
ค่าจ้ าง
ค่าตอบแทน
ค่าครุ ภัณฑ์
ค่า
ชัวคราว ใช้ สอย และ สาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ่ายอืน
ทีดิน และ
วัสดุ
สิงก่อสร้ าง
635,000

5,030,400

228,120
1,779,600

4,483,000

2,573,600

2,000,000

1,426,480
8,762,160

รหัส
บัญชี

2,332,880

สํานักการช่าง

00241

11,399,500 29,129,340

สํานักการช่าง

00242

สํานักการช่าง

00243

19,000

9,338,100

1,673,600

3,781,800 23,661,660 สํานักการสาธารณสุข ฯ00244

96,000
7,348,440 13,792,560 15,978,580

รวม

หน่วยงานเจ้ าของ
งบประมาณ

96,000
2,573,600

2,000,000

-

15,200,300 56,893,480

สํานักช่าง

00245

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
รายจ่ ายตามแผนงาน
ด้ านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน
วัตถุประสงค์
1. เพือพัฒนาชุมชนในด้ านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัย เป็ นต้ น
2. เพือฝึ กอบรมและเผยแพร่ ความรู ้ ด้านการพัฒนาชุมชนให้ แก่ราษฎรและคณะกรรมการชุมชน
3. เพือจัดทําโครงการช่วยเหลือแก่ประชาชนในชุมชน
4. เพือส่งเสริ มให้คณะกรรมการชุมชน เป็ นแกนนําในการพั ฒนาชุมชน
5. เพือจัดระเบียบชุมชน
6. เพือประสานงานและนําบริ การไปสู่ชุมชน
งานที ทํา
1. งานฝึ กอบรมและเผยแพร่ ความรู ้ในการพัฒนาชุมชน
2. งานสั งคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชน
3. งานสํารวจข้ อมูลเพือการพัฒนาชุมชน
4. งานสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่องค์กรชุมชน

หน่ วยงาน (สํานัก / กอง / ฝ่ าย) ที รั บผิดชอบ
1. กองสวัสดิการและสังคม

งบประมาณรวม

6,025,520

บาท

งาน
1. งานบริ หารทัวไป

เงินเดือน
และค่าจ้ าง
ประจํา
1,585,920

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ์
รายจ่ ายจําแนกตามแผนงาน
ด้ านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน
ค่าจ้ าง
ค่าตอบแทน
ค่าครุ ภัณฑ์
ค่า
ชัวคราว ใช้ สอย และ สาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ่ายอืน
ทีดิน และ
วัสดุ
สิงก่อสร้ าง
360,600
433,000
666,000
2,980,000

2. งานส่งเสริ มและสนับสนุน
ความเข้ มแข็งชุมชน

รวม

1,585,920

666,000

3,340,600

รวม

หน่วยงานเจ้ าของ
งบประมาณ

รหัส
บัญชี

3,045,520 กองสวัสดิการสังคม 00251
2,980,000 กองสวัสดิการสังคม 00252

-

-

-

433,000

6,025,520

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
รายจ่ ายตามแผนงาน
ด้ านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
วัตถุประสงค์
1. เพือบํารุงและส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรมในเขตเทศบาล
2. ส่งเสริ มและสนับสนุนงานประเพณีต่าง ๆ
3. ส่งเสริ มให้ ประชาชนและเยาวชนในท้ องถิน มีสุขภาพพลานามั ยสมบูรณ์
4. ส่งเสริ มกิจกรรมนันทนาการ มีสถานทีพั กผ่อนหย่อนใจ มีสนามกีฬา สถานทีออกกําลังกายที
เหมาะสม
5. เพือส่งเสริ มฟื นฟูอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้ องถินให้ได้ รับการสืบสาน
งานที ทํา
1. การจัดกิจกรรมทางศาสนาในวันสําคั ญต่าง ๆ
2. จัดสถานทีให้ บริ การด้ านกีฬาและนันทนาการ
3. จัดกิจกรรมศูนย์เยาวชนเทศบาล
4. จัดแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน
5. งานดูแลบํารุ งรักษาสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

หน่ วยงาน (สํานัก / กอง / ฝ่ าย) ที รั บผิดชอบ
1. สํานักการการศึกษา
งบประมาณรวม

9,136,180

บาท

งาน

เงินเดือน
และค่าจ้ าง
ประจํา

1. งานบริ หารทัวไปเกียวกับ

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ์
รายจ่ ายจําแนกตามแผนงาน
ด้ านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ค่าจ้ าง
ค่าตอบแทน
ค่าครุ ภัณฑ์
ค่า
ชัวคราว ใช้ สอย และ สาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ่ายอืน
ทีดิน และ
วัสดุ
สิงก่อสร้ าง
266,000
150,000

รวม

หน่วยงานเจ้ าของ
งบประมาณ

รหัส
บัญชี

416,000

สํานักการศึกษา

00261

7,480,180

สํานักการศึกษา

00262

1,240,000

สํานักการศึกษา

00263

ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2. งานกีฬาและนันทนาการ

460,920

892,560

3. งานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

รวม

3,685,600

715,600

1,725,500

1,240,000

460,920

892,560

5,191,600

715,600

150,000

-

1,725,500

9,136,180

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
รายจ่ ายตามแผนงาน
ด้ านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
วัตถุประสงค์
1. เพือให้ บริการด้านสถาปั ตยกรรม มั ณฑนศิลป์แก่ประชาชนในเขตเทศบาล
2. เพือคํานวณออกแบบ กําหนดรายละเอียดการก่อสร้ างอาคาร หรื อการตกแต่งต่อเติมอาคารสถานที
3. เพือวางระบบผังเมืองให้ สอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์ ทางสังคมในปั จจุบัน
งานที ทํา
1. วางโครงการ จัดทําผังและควบคุมการก่อสร้ างทางสถาปั ตยกรรม
2. ออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปั ตยกรรมและมัณฑนศิลป์
3. ตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้ างและควบคุมการก่อสร้ างทางสถาปั ตยกรรมตามกฎหมาย

หน่ วยงาน (สํานัก / กอง / ฝ่ าย) ที รั บผิดชอบ
1. สํานักการช่าง
งบประมาณรวม

543,560 บาท

เงินเดือน
งาน
และค่าจ้ าง
ประจํา
1. งานก่อสร้ างโครงสร้ างพื นฐาน
388,560

รวม

388,560

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ์
รายจ่ ายจําแนกตามแผนงาน
ด้ านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ค่าจ้ าง
ค่าตอบแทน
ค่าครุ ภัณฑ์
ค่า
ชัวคราว ใช้ สอย และ สาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ่ายอืน
ทีดิน และ
วัสดุ
สิงก่อสร้ าง
56,400
98,600

-

56,400

-

-

-

98,600

รวม
543,560

543,560

หน่วยงานเจ้ าของ
งบประมาณ

รหัส
บัญชี

สํานักการช่าง

00312

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
รายจ่ ายงบกลาง
ด้ านการดําเนินงานอื น
แผนงานงบกลาง
วัตถุประสงค์
1. เพือให้ การบริ หารงานทีไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดโดยเฉพาะเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้ อย
2. เพือจ่ายในการชําระหนี เงินกู ้ ต่าง ๆ ให้ แก่ ก.ส.ท. ตามทีกฎหมาย หรื อระเบียบกําหนดไว้ และปรับปรุ ง
กิจการจราจร รวมทั งช่วยกิจการเฉพาะการของเทศบาล
3. เพือให้ การประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ เอกชน และองค์กรอืนใดเป็ นไปตามเป้าหมายทีกําหนด
ไว้
4. เพือให้ การบริ หารงานตามข้ อผูกพันกับหน่วยงานอืนเป็ นไปด้ วยความเรียบร้ อย
5. เพือใช้ จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรื อจําเป็ น
งานที ทํา
1. บริ หารงานเกียวกับการชําระหนี เงินกู ้ และดอกเบี ย
2. บริ หารงานตามข้อผูกพันทีมีตามกฎหมายหรื อผูกพันไว้ กับบุคคลภายนอก
3. ดําเนินการปรับปรุ งกิจการเทศบาล
4. ตั งเงินสํารองจ่ายไว้ ใช้ จ่ายในกิจการทีไม่สามารถคาดการณ์ไว้ ล่วงหน้ า

หน่ วยงาน (สํานัก / กอง / ฝ่ าย) ที รั บผิดชอบ
1. สํานักปลัดเทศบาล
งบประมาณรวม

34,176,484

บาท

งาน

เงินเดือน
และค่าจ้ าง
ประจํา

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ์
รายจ่ ายจําแนกตามแผนงาน
ด้ านการดําเนินงานอื น
แผนงานงบกลาง
ค่าจ้ าง
ค่าตอบแทน
ค่าครุ ภัณฑ์
ค่า
ชัวคราว ใช้ สอย และ สาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ่ายอืน
ทีดิน และ
วัสดุ
สิงก่อสร้ าง

1. งบกลาง

รวม

หน่วยงานเจ้ าของ
งบประมาณ

รหัส
บัญชี

34,176,484 สํานักปลัดเทศบาล 00411

รวม

-

-

-

-

-

-

-

34,176,484

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั วไป ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2554
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ์
รายจ่ ายจําแนกตามหน่ วยงาน
หน่ วยงาน สํานักปลัดเทศบาล
ตั งงบประมาณรายจ่ ายทั งสิ น 72,503,420 บาท แยกเป็ น
1.
งบกลาง ตั งไว้ 34,176,484 บาท แยกเป็ น
1.1 ค่ าชําระหนี เงินกู ้ ตั งไว้ 12,354,082 บาท ตั งจ่ ายจากเงินรายได้ 6,177,039 บาท จ่ าย
จากเงินอุดหนุนทั วไป 6,177,043 บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง) แยกเป็ น
1.1.1 ชําระหนี เงินกู ้ ก.ส.ท. เพือก่อสร้ างอาคารบ้ านพักพนักงานเทศบาล ตามสัญญาเลขที
1682/56/2544 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2544 เป็ นการจ่ายงวดที 9 ในปี งบประมาณ 2554 โดยดอกเบี ย
0% ผ่อนชําระในอัตราปี ละ 299,400 บาท เป็ นเวลา 10 ปี รวมเป็ นเงิน 299,400 บาท ตั งจ่ายจากเงิน
รายได้ 149,700 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 149,700 บาท
1.1.2 ชําระหนี เงินกู ้ ก.ส.ท. เพือก่อสร้ างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และบ้ านพัก
ตามสัญญาเลขที 1841/35/2546 ลงวันที 13 มีนาคม 2546 เป็ นการจ่ายงวดที 8 ในปี งบประมาณ 2554
แยกเป็ นเงิ น ต้ น ที ต้ องเสี ย ดอกเบี ย 502,932.30 บาท เงิ น ต้ น ที ไม่ต้ องเสีย ดอกเบี ย 399,821.45 บาท
ดอกเบี ย 63,122.43 บาท รวมเป็ นเงิน 965,876.18 บาท ตั งไว้ 965,877 บาท ตั งจ่ายจากเงิ นรายได้
482,938 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 482,939 บาท
1.1.3 ชําระหนี เงินกูกสท.เพื
้
อชําระหนี เงินกู ้ กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ตามสัญญาเลขที
2270/201/2549 ลงวันที 27 กันยายน 2549 เป็ นการจ่ายงวดที 4 ในปี งบประมาณ 2554แยกเป็ นเงินต้ นที
ต้ อ งเสี ย ดอกเบี ย 1,152,888.54 บาท เงิ น ต้ น ที ไม่ต้ อ งเสี ย ดอกเบี ย 358,111.23 บาท ดอกเบี ย
265,018.94 บาท รวมเป็ นเงิน 1,776,018.71 บาท ตั งไว้ 1,776,019 บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 888,009
บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 888,010 บาท
1.1.4. ชําระหนีเงินกู ้ กสท. เพือก่อสร้ างโครงการต่าง ๆ รวม 31 โครงการ ตามสัญญาเลขที
658/69/2552 ลงวันที 22 กรกฎาคม 2552 เป็ นการจ่ายงวดที 1 ในปี งบประมาณ 2554 แยกเป็ นเงินต้ นที
ต้ องเสียดอกเบี ย1,871,347.34 บาท เงินต้ นทีไม่ต้องเสียดอกเบี ย 346,010.08 บาท ดอกเบี ย 643,586.98
บาท รวมเป็ นเงินทั งสิ น2,860,944.40 บาท ตั งไว้ 2,860,945 บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 1,430,472
บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 1,430,473 บาท
1.1.5. ชําระหนี เงินกู ้ กสท. เพือก่อสร้ างระบบสาธารณูปโภคขั นพื นฐานรวม11 โครงการ
ตามสัญญาเลขที 733/56/2553 ลงวันที 9 กุมภาพันธุ์ 2553 เป็ นการจ่ายงวดที 1 ในปี งบประมาณ 2554
แยกเป็ นเงินต้ นทีต้ องเสียดอกเบี ย 434,318.57 บาท เงินต้ นทีไม่ต้องเสียดอกเบี ย 1,002.45 บาท ดอกเบี ย

149,369.27 บาท รวมเป็ นเงิ นทั งสิ น584,690.29 บาท ตั งไว้ 584,691 บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้
292,345 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 292,346 บาท
1.1.6. ชําระหนี เงินกู ้ กสท.เพือซื อรถดูดโคลนและรถบรรทุกนํ า ตามสัญญาเลขที7/2553
ลงวันที 7 กรกฎาคม 2553 เป็ นการจ่ายงวดที 1 และงวดที 2 ในปี งบประมาณ 2554 แยกเป็ นเงินต้ น 2
งวด ๆ ละ 866,400 บาท ดอกเบี ยงวดที 1 419,052.76 บาท ดอกเบี ยงวดที 2 400,287.48 บาท รวม
ทั งสิ น2,552,140.24 บาท ตั งไว้ 2,552,150 บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 1,276,075 บาท จ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป 1,276,075 บาท
1.1.7 ชําระหนี เงินกู ้ ธนาคารออมสินสาขากาฬสินธุ์ เพือก่อสร้ างอาคารตลาดโต้รุ่ง สัญญา
เงินกู ้ ลงวันที 15 กุมภาพันธ์ 2550 เป็ นการจ่ายเงินต้ นงวดที 3 ในวันที 15 กุมภาพันธ์ 2554 เป็ นจํานวน
เงิน 1,560,000 บาท และจ่ายดอกเบี ยรายเดือนๆ ละ23,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 276,000 บาท
รวมเป็ นเงินทั งสิ น1,836,000 บาท ตั งไว้ 1,836,000 บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 918,000 บาท จ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป 918,000 บาท
1.1.8 ชําระหนี เงินกู ้ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ตามโครงการสินเชือเพือการพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ น ตามสัญญากู ้ เ งินประจํ า (1001) ลงวันที 22 เมษายน 2552 เป็ นการ
จ่ายเงินต้ น โดยชําระปี ละ 1 ครั งในเดือนธันวาคมของทุกปี เป็ นเงิน 1,179,000 บาท และจ่ายดอกเบี ยราย
เดือน ๆ ละ 25,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 300,000 บาท รวมเป็ นเงิ นทั งสิ น1,479,000 บาท
ตั งไว้1,479,000 บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 739,500 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 739,500 บาท
1.2 รายจ่ ายตามข้ อผูกพัน ตังไว้ 16,850,298 บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 4,102,122 บาท ตั ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 12,748,176 บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง) แยกเป็ น
1.2.1 ค่าบํารุงสันนิ บาตเทศบาล ตั งไว้ 163,090 บาท เพื อจ่ายเป็ นค่าบํารุงสันนิ บาต
เทศบาลแห่งประเทศไทยเป็ นรายได้ ในอัตราร้ อยละเศษหนึงส่วนหกของรายรับจริ งในปี ที ล่วงมาแล้ ว (ใน
ปี งบประมาณ 2552 (มียอดรายรับจริ ง 97,854,184.22 บาท ไม่รวมเงินกู ้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงิน
อุดหนุนทุกประเภท) แต่ทงนี
ั ไม่เกินเจ็ดแสนห้ าหมืนบาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้
1.2.2 ค่าใช้ จ่ายในการจัดการจราจร ตั งไว้ 500,000 บาท โดยตั งจ่ายจากรายได้ ประเภท
ค่าปรับผู ้ ทําผิดกฎจราจร เพือจ่ายเป็ นค่าซ่อมสัญญาณจราจรตามจุดต่าง ๆ ซึงเทศบาลรับผิดชอบและจ่ายเป็ น
ค่าซื อสีทาถนน / ป้ายจราจร / แผงกั นจราจร พร้ อมทั งอุปกรณ์ ต่าง ๆ จ้ างเหมาทาสีบนพื นถนนสายต่าง ๆ
ภายในเขตเทศบาล และในการทําสัญญาณจราจร ตามทีตํารวจจราจรขอมา และตามทีเทศบาลดําเนินการ
ตั งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.3 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการส่วนท้ องถิน ตั งไว้ 2,079,108 บาท
เพือจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการส่วนท้ องถิน โดยคํานวณจ่ายอัตราร้ อยละ 2 ของรายได้ ใน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี (103,955,400 บาท) ไม่รวมรายได้ จากพันธบัตร เงินกู ้ เงินทีมีผู ้ อุทิศให้
เงินอุดหนุนทัวไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 1,039,554 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
1,039,554 บาท
1.2.4 เงินเพิมช่วยเหลือค่าครองชีพข้ าราชการบํานาญพนักงานเทศบาลสามัญ ตั งไว้ 200,856
บาท เพือจ่ายเป็ นเงินเพิมช่วยเหลือค่าครองชีพข้ าราชการบํานาญพนักงานเทศบาลสามัญ โดยคํานวณตั งจ่าย
ตามทีได้ จ่ายจริง เป็ นเงินเดือนละ 16,738 บาท ตลอดปี เป็ นเงิน 200,856 บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้
1.2.5 เงิ น สมทบกองทุน ประกัน สัง คม ตั งไว้ 2,837,244 บาท เพื อจ่ายเป็ นเงิ น สมทบ
กองทุนประกันสังคม ในอัตราร้ อยละ 10% ของเงินค่าจ้ างชัวคราว เป็ นเงิน 2,837,244 บาท (ประมาณการ
พนักงานจ้ าง ในปี งบประมาณ 2554 จํานวน 374 อัตรา เป็ นเงิน 2,837,244 บาท) ตั งจ่ายจากเงิ น
รายได้ 1,418,622 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 1,418,622 บาท
1.2.6 เงินสมทบโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตั งไว้ 720,000 บาท เพือจ่ายเป็ นเงิน
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงานหลักประกัน สุขภาพ
แห่งชาติกําหนด ในอัตรา 40 บาท ต่อจํานวนประชาชน สําหรับเทศบาลต้ องสมทบไม่น้ อยกว่าร้ อยละ 50
ของค่าบริการสาธารณสุขทีได้ รับจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจําปี งบประมาณ 2553 เป็ น
เงิน 720,000 บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้
1.2.7 ทุนการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อปริ ญญาโท ตั งไว้ 60,000 บาท เพือนํามาเป็ น
ค่าใช้ จ่ายเพือการศึกษาหรือพัฒนาความรู ้ ของคณะผู ้ บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้ าง
ในการศึกษาภาคพิเศษระดับปริญญาตรี หรื อปริ ญญาโท จํานวน 1 ทุน ๆ ละ 60,000 บาท ตามหนังสือที
มท 0808.2/ว 1829 ลงวันที 158 กันยายน 2552 ตั งจ่ายจากเงินรายได้
1.2.8 เงินเบี ยยังชีพผู ้ สูงอายุ คนพิการ ผู ้ ติดเชื H.I.V
อ ตั งไว้ 10,290,000 บาท เพือจ่าย
เป็ นค่าเบี ยยังชีพให้ กับผู ้ สูงอายุทียากจน ยากไร้ ขาดผู ้ ดูแล จําวนน 1,591 ราย ผู ้ พิการ จํานวน 124 ราย
โดยมีสิทธิจะได้ รับเงินสงเคราะห์เบี ยยังชีพ คนละ500 บาท/เดือน ตลอดทั งปี รวมเป็ นเงิน 10,290,000 บาท
ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
1.3 เงินสํารองจ่ าย ตั งไว้ 4,972,104 บาท เพือจัดสรรให้ หน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาลเบิกจ่าย
ในกรณี ไม่ได้ ตั งงบประมาณไว้ ห รื อ ตั งงบประมาณไว้ ไ ม่เ พี ย งพอหรื อ จํ าเป็ นต้ อ งจ่า ยตามที คณะผู ้ บ ริ ห าร
เห็นสมควรและกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน เช่น เกิดอุทกภัย เกิดอัคคีภัย ฯลฯ ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 1,394,077
บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 3,578,027 บาท

2. รายจ่ ายประจํา ตั งไว้ 37,376,936 บาท แยกเป็ น
2.1 หมวดเงินเดือนและค่ าจ้ างประจํา ตั งไว้ 13,093,776 บาท แยกเป็ น
2.1.1 เงินเดือน ประเภทเงินเดือนคณะผู ้ บริ หารเทศบาล ตั งไว้ 1,191,600 บาท เพือจ่าย
เป็ นเงินเดือนนายกเทศมนตรี 1 คน ในอัตราเดือนละ 37,500 บาท เป็ นเงิน 450,000 บาท และจ่ายเป็ น
เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี 3 คน ในอัตราเดือนละ 20,600 บาท เป็ นเงิน 741,600 บาท รวมทั งสิ น
1,191,600 บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 595,800 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 595,800 บาท (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป)
2.1.2 เงินเดือน ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั งไว้ 8,073,852 บาท เพือจ่ายเป็ นเงินเดือน
ประจําปี และเงิน เพิ มค่าครองชีพชัวคราวของพนัก งานเทศบาลในสํานัก ปลัด จํ านวน 21 อัตรา เป็ นเงิ น
5,327,412 บาท พนักงานเทศบาลในฝ่ ายป้องกันและรักษาความสงบ จํานวน 14 อัตรา เป็ นเงิน 2,746,440
บาท รวมทั งสิ น 8,073,852 บาท ตั งจ่ายจากเงิน รายได้ 4,036,926 บาท จ่ายจากเงิ นอุดหนุน ทัวไป
4,036,926 บาท (ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัวไป 5,327,412 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 2,746,440 บาท)
2.1.3 เงินเดือน ประเภทค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการและทีปรึกษาของนายกเทศมนตรี
เมืองกาฬสินธุ์ ตั งไว้ 427,680 บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 213,840 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
213,840 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป) แยกเป็ น
- ค่าตอบแทนทีปรึกษาของนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา
เดือนละ 9,380 บาท เป็ นเงิน 112,560 บาท
- ค่าตอบแทนเลขานุการของนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ จํานวน 2 อัตรา ใน
อัตราเดือนละ 13,130 บาท เป็ นเงิน 315,120 บาท
2.1.4 เงินเดือน ประเภทเงินประจําตําแหน่งของผู ้ บริหารเทศบาล ตั งไว้ 725,400 บาท เพือ
จ่ายเป็ นเงินประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 9,000 บาท เป็ นเงิน 108,000 บาท รอง
นายกเทศมนตรี 3 อัตรา ในอัตราเดือนละ 6,750 บาท เป็ นเงิน 243,000 บาท และเงินประจําตําแหน่ง
ปลัดเทศบาล ระดับ 9 จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท เป็ นเงิน 120,000 บาท เงิ น
ประจํ าตําแหน่งรองปลัดเทศบาล ระดับ 9 จํ านวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท เป็ นเงิ น
120,000 บาท เงินประจําตําแหน่งรองปลัดเทศบาลระดับ 8 จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท
เป็ นเงิน 67,200 บาท และตําแหน่งหัวหน้ าสํานักปลัด ระดับ 8 จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,600
บาท เป็ นเงิน 67,200 บาท รวมทั งสิ น 725,400 บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 362,700 บาท จ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป 362,700 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป)

2.1.5 เงินเดือนประเภทค่าตอบแทนผู ้ บริหารเทศบาล ตั งไว้ 725,400 บาท เพือจ่ายเป็ น
ค่าตอบแทนผู ้ บริ หารตําแหน่งนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 9,000 บาท เป็ นเงิน 108,000 บาท รอง
นายกเทศมนตรี 3 อัตรา ในอัตราเดือนละ 6,750 บาท เป็ นเงิน 243,000 บาท และจ่ายเป็ นค่าตอบแทน
ผู ้ บริหารตําแหน่ง ปลัดเทศบาล ระดับ9 จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท เป็ นเงิน 120,000
บาท เงินค่าตอบแทนผู ้ บริ หารตําแหน่งรองปลัดเทศบาล ระดับ 9 จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 10,000
บาท เป็ นเงิ น 120,000 บาท และเงิน ค่าตอบแทนผู ้ บ ริ ห ารตําแหน่งรองปลัดเทศบาลระดับ 8 จํานวน 1
อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท เป็ นเงิน 67,200 บาทและเงินค่าตอบแทนผู ้ บริหารตําแหน่งหัวหน้ าสํานัก
ปลัด ระดับ 8 จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท เป็ นเงิน 67,200 บาท รวมทั งสิ น 725,400
บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 362,700 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 362,700 บาท (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัวไป)
2.1.6 ค่าจ้ างประจํา ประเภทค่าจ้ างลูกจ้ างประจํา ตั งไว้ 1,949,844 บาท เพือจ่ายเป็ นเงิน
ค่าจ้ างประจําและเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ของลูกจ้ างประจําทีปฏิบัติงานในสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 7
อัตรา เป็ นเงิ น 988,884 บาท และลูก จ้ างประจําทีปฏิบัติในฝ่ ายป้องกัน และรัก ษาความสงบ จํานวน 7
อัตรา เป็ นเงิน 960,960 บาท รวมทั งสิ น 1,949,844 บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้974,922 บาท จ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป 974,922 บาท (ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัวไป 988,884 บาท ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน 960,960 บาท)
2.2

หมวดค่ าจ้ างชั วคราว ตั งไว้ 5,218,080 บาท
2.2.1. ค่าจ้ างชัวคราว ประเภทเงินเดือนหรือเงินทีจ่ายเพิมให้ แก่พนักงานจ้ าง ตั งไว้
5,218,080 บาท เพือจ่ายเป็ นเงินเดือนและเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้ แก่พนักงานจ้ างในสํานักปลัดและ
ฝ่ ายป้องกันและรักษาความสงบ เป็ นเงิน 5,218,080 บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 2,609,040 บาท จ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป 2,609,040 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 1,746,240 บาท ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน 3,471,840 บาท) แยกเป็ น
- พนักงานจ้ างทัวไป จํานวน 52 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,080 บาท และเงินเพิม
ค่าครองชีพชัวคราว 1,500 บาท รวมเป็ นเงิน 4,105,920 บาท (สํานักปลัด ฯ 18 อัตรา ฝ่ ายป้องกันและ
รักษาความสงบ 34 อัตรา )
- พนักงานจ้ างตามภารกิจ จํานวน 9 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,760 บาท และเงิน
เพิมค่าครองชีพชัวคราว 2,440 บาท รวมเป็ นเงิน 885,600 บาท (สํานักปลัด ฯ 1 อัตรา ฝ่ ายป้องกันและ
รักษาความสงบ 8 อัตรา)
- พนักงานจ้ างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,940 บาท และเงิน
เพิมค่าครองชีพชัวคราว 1,500 บาท รวมเป็ นเงิน 226,560 (สํานักปลัด ฯ 2 อัตรา)

2.3

หมวดค่ าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ ตั งไว้ 18,076,640 บาท แยกเป็ น
2.3.1 ค่ าตอบแทน ตั งไว้ 3,948,360 บาท ตั งจ่ายจากเงิน รายได้ 2,463,000 บาท
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 1,485,360 บาท (ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัวไป 3,757,920 บาท ปรากฏ
ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 190,440 บาท) แยกเป็ น
2.3.1.1 ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ตั งไว้ 2,970,720 บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 1,485,360
บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 1,485,360 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป) แยกเป็ น
- ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ
20,600 บาท เป็ นเงิน 247,200 บาท
- ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือน
ละ 16,880 บาท เป็ นเงิน 202,560 บาท
- ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 16 อัตรา ในอัตราเดือนละ
13,130 บาท เป็ นเงิน 2,520,960 บาท
2.3.1.2 ค่าตอบแทน ประเภทค่าเบี ยประชุม ตั งไว้10,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่า
เบี ยประชุมให้ แก่คณะกรรมการทีสภาเทศบาลแต่งตั งขึ นตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ หารงาน
ทัวไป)
2.3.1.3 ค่าตอบแทน ประเภทค่า ตอบแทนคณะกรรมการคัดเลื อก สอบคัด เลือ ก
สอบแข่งขันและคณะกรรมการประเมินผลงาน ตั งไว้ 20,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนคณะกรรมการ
คัดเลือก สอบคัดเลือก สอบแข่งขันและคณะกรรมการประเมินผลงาน ตั งจ่ายจากเงิ นรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป)
2.3.1.4 ค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั ง
ไว้ 100,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหารทําการนอกเวลาแก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้ างประจํา และพนักงานจ้างในสํานักปลัดเทศบาล ในกรณีทีมีงานเร่งด่วนต้ องทํานอก
เวลาราชการ ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัวไป 70,000 บาท ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน 30,000 บาท)
2.3.1.5 ค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบ้ าน ตั งไว้ 157,200 บาท เพื อจ่ายเป็ น
ค่า เช่ า บ้ านให้ แก่ พ นั ก งานเทศบาลในสํ า นัก ปลัด เทศบาล ซึ งมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น ค่า เช่ า บ้ านตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป)
2.3.1.6 ค่าตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั งไว้ 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่าเล่าเรี ยนบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้ างประจําในสํานักปลัดเทศบาล ตั งจ่ายจากเงิ น

รายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัวไป 50,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
30,000 บาท)
2.3.1.7 ค่าตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั งไว้ 500,000 บาท
เพื อจ่ายเป็ นค่ารัก ษาพยาบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้ างประจํา ในสํานัก ปลัดเทศบาล และคณะผู ้ บริ ห าร
เทศบาล ผู ้ มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ หารงาน
ทัวไป 380,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 120,000 บาท)
2.3.1.8 ค่าตอบแทน ประเภทเงินเพิมพิเ ศษสําหรับการสู ้ รบ ตั งไว้ 10,440 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่าช่วยเหลือพนักงานเทศบาลของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้ องถิน ซึงเคยได้ รับเงินเดือนเพิม
พิเศษสําหรับการสู ้ รบ (พ.ส.ร.) ตามสิทธิขณะรับราชการของจ่าเอกภราดร เนตวงษ์ เดือนละ 870 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0312/ว 1442 ลงวันที 27 ธันวาคม 2545 ตั งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน)
2.3.1.9 ค่าตอบแทน โครงการเกษี ยณอายุก่อนกําหนด ตั งไว้ 100,000 บาท เพือ
จ่ายเป็ นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาล ทีเข้ าร่วมโครงการเกษี ยณอายุก่อนกํ าหนด ตั งจ่ายจากเงิ น รายได้
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป)
2.3.2 ค่ าใช้ สอย ตั งไว้ 3,673,280 บาท แยกเป็ น
2.3.2.1 ค่าใช้ สอย ประเภทรายจ่ายเพื อให้ ได้ มาซึงบริ ก าร ตั งไว้ 435,000 บาท
ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 390,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 45,000 บาท) แยกเป็ น
- ค่ารับวารสาร ตั งไว้ 10,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่ารับวารสาร และ
นิตยสารอืน ๆ เพือใช้ เป็ นแหล่งข้ อมูลข่าวสาร และค่าหนังสือ กฎระเบียบต่าง ๆ เพือเป็ นแนวทางปฏิบัติ
ราชการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป)
- ค่าซักฟอก ตั งไว้ 30,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าจ้ างซักฟอก ผ้ าม่าน
พรม ผ้ าคลุมโต๊ ะ ผ้ าคลุมชุดรับแขก และอืน ๆ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป)
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั งไว้ 40,000 บาท เพือจ่ายเป็ น
ค่าลงทะเบียนในการประชุมสัมมนา ทีเทศบาลต้ องเข้ าร่วมตามความจําเป็ น (ปรากฏในแผนงานบริ หารงาน
ทัวไป)
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั งไว้ 10,000 บาท เพื อจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่า ย
เกียวกับการจ้ างเหมาโฆษณาเผยแพร่ข่าวกิจกรรมเกียวกับฝ่ ายป้องกันและรักษาความสงบ (ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน)
- ค่าจ้ างเหมาบริการ ตั งไว้ 95,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าจ้ างเหมาบริ การ
งานอย่างใดอย่า งหนึง หรื อ จ้ างจัดทํ า สิงของต่าง ๆ ในสํานัก ปลัด เทศบาล และค่าต่อ สัญ ญาเช่าบริ ก าร

เคาน์ เ ตอร์ เ ซอร์ วิสของงานทะเบีย นราษฎร (ปรากฏในแผนงานบริ ห ารงานทัวไป 60,000 บาท ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 35,000 บาท)
- ค่าจ้ างเหมาเอกชนทําความสะอาด ตั งไว้ 250,000 บาท เพือ
จ่ายเป็ นค่าจ้ างเหมาเอกชนในการทําความสะอาดอาคารสํานักงานเทศบาล ห้ องประชุมพวงพะยอม อาคาร
หอประชุมธรรมาภิบาล และในบริเวณอาคารสํานักงาน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป)
2.3.2.2 ค่าใช้ สอยประเภท รายจ่ายเพือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั งไว้
440,000 บาท ตั งจ่ายจากเงิ นรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัวไป 280,000 บาท ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 160,000 บาท) แยกเป็ น
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั งไว้ 340,000 บาท เพือจ่ายเป็ น
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ ครุภัณฑ์การเกษตร และครุภัณฑ์อืน ๆ ในสํานักปลัดเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
180,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 160,000 บาท)
- ค่าบํารุงรักษาหรื อซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้ าง ตั งไว้ 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษาอาคารสิงก่อสร้ าง ให้ อยู่ในสภาพทีดีขึ น เช่น อาคารสํานักงานเทศบาล บ้ านพัก
พนักงานเทศบาล ห้ องประชุมพวงพะยอม และอาคารหอประชุมธรรมาธิบาล เป็ นต้ น (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัวไป)
2.3.2.3 ค่าใช้ สอย ประเภทรายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ ตั งไว้
2,388,280 บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 1,873,000 บาท ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 515,280 บาท) แยกเป็ น
- ค่ารับรองในการต้ อนรับบุคคลหรื อคณะบุคคล ตั งไว้ 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่ารับรองในการต้ อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื องดืม ค่าของขวัญ
ค่าพิมพ์ เอกสาร ซึงตั งจ่ายไม่เกินร้ อยละ1 ของรายได้ จริ งของปี งบประมาณทีล่วงมา มีย อดงบประมาณ
97,854,184.22 บาท โดยไม่รวมเงินอุดหนุนหรื อเงินกู ้ หรื อเงินทีมีผู ้ อุทิศให้ (ปรากฏในแผนงานบริ หารงาน
ทัวไป)
- ค่ารับรองในการประชุมสภาท้ องถิน ตั งไว้ 30,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่า
เลี ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป)
- ค่าจัดงานอืน ๆ ตั งไว้ 120,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายในการจัดทํา
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในวันสําคัญต่าง ๆค่าใช้ จ่ายในงานพระราชพิธี และค่าใช้ จ่ายทีจําเป็ นและเกียวกับ
การจัดงานดังกล่าว เป็ นต้ น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป)

- โครงการฝึ กอบรมสัมมนาบุคลากรเทศบาล ตั งไว้ 500,000 บาท เพือจ่าย
เป็ นค่าใช้ จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาคณะผู ้ บ ริ ห ารเทศบาล สมาชิ ก สภาเทศบาล พนัก งานเทศบาล
ลูกจ้ างประจํา พนักงานจ้ าง เพือพัฒนาทักษะ ความรู ้ แนวคิดเทคนิคใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาล และค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ตามโครงการกําหนด (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป)
- โครงการอบรมคุณธรรมนําการปฏิบัติงานพนักงาน ลูกจ้ าง ประจําปี ตั งไว้
20,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร เพือสร้ างจิตสํานึกในการ
ปฏิบัติงานของพนัก งานเทศบาล ลูกจ้ างประจํ า พนัก งานจ้ าง และค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ตามโครงการกําหนด
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป)
- โครงการฝึ กอบรมเยาวชนมัคคุเทศก์เพือการเรี ยนรู ้ แหล่งท่องเทียวในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตั งไว้ 40,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าฝึ กอบรมเยาวชนมัคคุเทศก์เพือการเรี ยนรู ้ แหล่ง
ท่องเทียวในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ แหล่งท่องเทียวธรรมชาติ แหล่งท่องเทียวทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี
และแหล่งท่องเทียวทางวัฒนธรรม และค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ตามโครงการกําหนด (ปรากฏในแผนงานบริ หารงาน
ทัวไป)
- โครงการจัดทํ าแผนที แนะนํ า แหล่ง ท่องเที ยวในจัง หวัดกาฬสิน ธุ์ ตั งไว้
100,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าจัดทําแผนทีแนะนําแหล่งท่องเทียวในจังหวัดกาฬสินธุ์ให้ ประชาชนทัวไปหรื อ
นักท่องเทียวได้ ทราบข้ อมูล เส้ นทางในการเดินทาง และวางแผนตัดสินใจในการเลือกร้ านอาหาร โรงแรมทีพัก
ร้ านขายของฝาก สถานทีท่องเทียว เพือเป็ นข้ อมูลให้ ทราบล่วงหน้ า (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป)
- โครงการจัดงานวันเทศบาล ตั งไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายใน
การจัดงานวัน เทศบาล ค่าจัดนิ ท รรศการ ค่าจัดทํ าบุญ เลี ยงพระ ค่าจัดการแข่งกีฬาสี ค่าใช้ จ่ายในการจัด
กิจกรรมสาธารณประโยชน์และค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ตามโครงการกําหนด เป็ นต้ น (ปรากฏในแผนงานบริ หารงาน
ทัวไป)
- โครงการคัดเลือกพนักงาน ลูกจ้ างดีเด่น ประจําปี ตั งไว้ 13,000 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายตามโครงการ และค่าจ้ างเหมาอืน ๆ ตามโครงการ เช่น ค่าจ้ างทําโล่ ค่ากรอบรูปและใบ
ประกาศเกียรติคุณ เพือมอบแก่พนักงาน ลูกจ้ าง ทีผ่านการคัดเลือก (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป)
- โครงการจัดทํารายงานผลงานของฝ่ ายกิจการสภาเทศบาล ตั งไว้ 50,000
บาท เพือจ่ายเป็ นค่าจัดทํารายงานผลงานของฝ่ ายกิจการสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพือเผยแพร่ผลงานด้ าน
สภาเทศบาลและกิจกรรมต่าง ๆ เกียวกับสภาเทศบาลให้ หน่วยงานต่าง ๆและประชาชนในเขตเทศบาลได้ รับ
ทราบทัวกัน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป)

- โครงการสนับสนุนการเลือกตั งตามระบอบประชาธิปไตย ตั งไว้ 50,000
บาท เพือจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายในการสนับสนุนการเลือกตั งในระดับท้ องถินและระดับชาติ ตามทีมีคณะกรรมการ
การเลือกตั ง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป)
- โครงการฝึ กอบรมและพัฒนาองค์ความรู ้ สําหรับสมาชิกสภาเทศบาล คณะ
ผู ้ บริหาร ตั งไว้ 500,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสัมมนาและพัฒนาองค์ความรู ้ สําหรับ
สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู ้ บริ หารเทศบาล และค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ตามโครงการกําหนด (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัวไป)
- โครงการรักษาความสงบเรียบร้ อย ส่งเสริ มสนับสนุนการป้องกันและรักษา
ความสงบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตั งไว้ 395,280 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าเบี ยเลี ยงค่าใช้ จ่ายแก่
สายตรวจจักรยานและนายตรวจทีออกตรวจตามชุมชน และสถานทีราชการต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพือให้
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ ายพลเรือน (อปพร.) ทีผ่านการฝึ กอบรมไปแล้ ว 9 รุ่น ได้ ปฏิบัติหน้ าทีร่วมกันเป็ นสาย
ตรวจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สามารถช่วยเหลือ
ผู ้ ประสบภัยตามชุมชนต่าง ๆ เมือเกิดสาธารณภัยขึ น และเป็ นกําลังสนับสนุนเจ้ าหน้ าทีของรัฐในการป้องกั
น
และบรรเทาสาธารณภัย (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน)
- โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตั งไว้ 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายในการติดสัญญาณสะท้ อนแสงให้ แก่ยานพาหนะทีเข้ าร่วมโครงการฯ และค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ รวมทั งเครืองเขียนแบบพิมพ์ในการจัดโครงการ ฯ ในช่วงเทศกาลปี ใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ เป็นการ
ป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนตลอดปี พ.ศ. 2553 ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน)
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ ายป้องกันและรักษาความสงบ ตั งไว้
50,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าอาหาร และค่าอาหารว่างเลี ยงเจ้ าหน้ าทีของฝ่ ายป้องกันและรักษาความ
สงบ ทีเข้ ารับการฝึ กอบรม รวมทั งค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดเวที ค่าเครื องเขียนแบบพิมพ์ ในการจัด
โครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพือฝึ กอบรมทบทวนความรู ้ และทักษะในการปฏิบัติงานให้ แก่เจ้ าหน้ าที

ป้ องกันฯ และเจ้ า หน้ า ทีเทศกิจ ทั งภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิบัติ เพือเป็ นการเพิ มประสิท ธิภ าพการ
ปฏิบัติงานให้ มากยิงขึ น (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน)

2.3.2.4 ค่าใช้ สอย ประเภทรายจ่ายทีเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้ าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืน ๆ ตั งไว้ 410,000 บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัวไป
370,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 40,000 บาท) แยกเป็ น
- ค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั งไว้ 400,000 บาท
เพื อจ่ายเป็ นค่าเบี ยเลี ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที พัก ในกรณี ทีคณะผู ้ บริ ห ารเทศบาล สมาชิ กสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล ลูกจ้ างประจํา และพนักงานจ้ าง ไปราชการตามคําสังของทางราชการ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารทัวไป 360,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 40,000 บาท)
- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ าดอกไม้ และพวงมาลา ตั งไว้
10,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าซื อพวงมาลัยต่าง ๆ และดอกไม้ สดเพือจัดทําพานพุ่มดอกไม้ สดในงานราชการ
พิธีต่าง ๆ และดอกไม้ สดประดับโต๊ ะหมู่บูชาในการประชุมต่าง ๆ ของสํานักงานเทศบาล (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัวไป)
2.3.3 ค่ าวัสดุ ตั งไว้ 10,455,000 บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 9,650,000 บาท จ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป 805,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 9,810,000 บาท ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน 645,000 บาท) แยกเป็ น
2.3.3.1 ค่าวัสดุประเภทวัสดุสํานักงาน ตั งไว้310,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าเครื อง
เขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ และวัสดุอุปกรณ์สํานักงาน ทีใช้ ในการปฏิบัติงาน ของงานธุรการ งานการเจ้ าหน้ าที
งานทะเบียนราษฎร และงานส่งเสริมการท่องเทียว สํานักปลัดเทศบาล ฝ่ ายป้องกันและรักษาความสงบ และ
ค่านํ าดืม ค่าถ่ายเอกสาร ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัวไป 250,000 บาท ปรากฏ
ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 60,000 บาท)
2.3.3.2 ค่าวัสดุประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั งไว้ 25,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่า
ซื อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สําหรับซื อหลอดไฟและอุปกรณ์สําหรับใส่กล้ องถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน ในงาน
ทะเบียน ฯ และอุปกรณ์เครืองรับ – ส่งวิทยุสือสารคมนาคม ทีใช้ ในฝ่ ายป้องกันและรักษาความสงบ เช่น แบต
เตอรรี เครื องรับ – ส่งวิท ยุสือสาร หลอดไฟ สายไฟฟ้า ฯลฯ ตั งจ่ายจากเงิ น รายได้ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัวไป 10,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 15,000 บาท)
2.3.3.3 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้ านงานครัว ตั งไว้ 30,000 บาท เพือจ่ายเป็ น
ค่าซื ออุปกรณ์ ต่าง ๆ เกี ยวกับ งานบ้ านงานครัว ของสํานักปลัดเทศบาล ตั งจ่ายจากเงิ นรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป 20,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 10,000 บาท)
2.3.3.4 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุก่อสร้ าง ตั งไว้ 20,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าซื อ
วัสดุในการปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาล และบ้ านพักพนักงานเทศบาล และซื อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น

ไม้ ปูน เหล็ก ฯลฯ ในฝ่ ายป้องกันและรักษาความสงบ ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ หารงาน
ทัวไป 10,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 10,000 บาท)
2.3.3.5 ค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั งไว้280,000 บาท เพือ
จ่ายเป็ นค่าวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่งอืน ๆ ทีต้ องใช้ ตามความจําเป็ นในงานสํานักปลัดเทศบาลฝ่ าย
ป้องกันและรักษาความสงบ ตั งจ่ายจากเงิ นรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ ห ารงานทัวไป 170,000 บาท
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 110,000 บาท)
2.3.3.6 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั งไว้ 30,000 บาท เพือจ่าย
เป็ นค่าซื อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ ของสํานักปลัดเทศบาล เช่น แผ่นป้าย ฟิ ล์ม ม้ วนเทป สติกเกอร์ ฯลฯ
ตั งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป)
2.3.3.7 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเชื อเพลิงและหล่อลืน ตั งไว้ 9,240,000 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่านํ ามันเชื อเพลิงและหล่อลืน ของทุกสํานัก / กอง / ฝ่ าย ทีใช้ นํ ามันดีเซล เช่น รถยนต์ เครืองสูบ
นํ า เครืองยนต์และเครืองจักรกลต่าง ๆ เป็ นเงิน 9,000,000 บาท และสําหรับรถของสํานักปลัดเทศบาลทีใช้
นํ ามันเบนซิน เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื องยนต์อืน เป็ นเงิ น 240,000 บาท ตั งจ่ายจากเงิ น
รายได้ 8,435,000 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 805,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป)
2.3.3.8 ค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั งไว้ 120,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่า
วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สําหรับใช้ กับเครืองคอมพิวเตอร์ ของสํานักปลัดเทศบาล เช่น แผ่นหรื อจานบันทึก
ข้ อมูล หัวพิ มพ์สําหรับ เครื องพิมพ์ คอมพิ วเตอร์ เมนบอร์ ด เมาส์ ฯลฯตั งจ่ายจากเงิ นรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป 80,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 40,000 บาท )
2.3.3.9 ค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุเครืองแต่งกาย ตั งไว้ 200,000 บาท เพือจ่ายเป็ น
ค่าซื อวัสดุอุปกรณ์ในการแต่งกายของพนักงานดับเพลิงได้ สวมใส่ปบัฏิติหน้ าทีในการดับเพลิง และปฏิบัติหน้ าที
ในการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น เสื อคลุมดับเพลิง หมวก รองเท้ า ฯลฯตั งจ่ายจากเงิ นรายได้
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน)
2.3.3.10. ค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุเครื องดับเพลิง ตั งไว้ 200,000 บาท เพือจ่าย
เป็ นค่าซื อวัสดุอุปกรณ์เครืองมือเครืองใช้ ทีใช้ ในงานป้องกัน ฯ เช่น สายส่งนํ าดับเพลิง ท่อดูดาเข้
นํ ารถดับเพลิง
ข้ อต่อหัวฉีดนํ าดับเพลิง นํ ายาเคมีดับเพลิงถ่านไฟฉาย และไฟฉายกระบอก ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็ น
ในการป้องกัน ฯ ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน)

2.4 หมวดค่ าสาธารณูปโภค ตั งไว้ 430,000 บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป 370,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 60,000 บาท) แยก
เป็ น
2.4.1 ประเภท ค่านํ าประปา ตั งไว้ 120,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่านํ าประปาในสํานักงาน
เทศบาล และในอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 80,000
บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 40,000 บาท)
2.4.2 ประเภทค่ า โทรศัพ ท์ ตั งไว้ 110,000 บาท เพื อจ่ า ยเป็ นค่า โทรศัพ ท์ ติ ด ต่ อ
ราชการบนสํานักงานเทศบาล แยกเป็ นห้ องนายกเทศมนตรี ห้ องรองนายกเทศมนตรี ห้ องปลัดเทศบาล ห้ อง
ประชาสัม พั น ธ์ ห้ องธุ ร การสํ า นั ก ปลัด เทศบาล กองการศึ ก ษา กองวิ ช าการและแผนงาน กอง
สาธารณสุขฯ กองช่าง รวม 12 เลขหมาย และโทรศัพท์เคลือนที จํานวน 3 หมายเลข และค่าโทรศัพท์ทีใช้
ติดต่อประสานงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทีติดตั งไว้ ทฝ่ ี ายป้องกันและรักษาความสงบ จํานวน
2 หมายเลข (ปรากฏในแผนงานบริ ห ารงานทัวไป 90,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรัก ษาความสงบ
ภายใน 20,000 บาท)
2.4.3 ประเภทค่าไปรษณี ย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู ้
ไปรษณี ย์ ตั งไว้ 200,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื อดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู ้ ไปรษณีย์ เกียวกับงานราชการ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป)
2.5 หมวดเงินอุด หนุน ตั งไว้ 558,440 บาท ตั งจ่ายจากเงิ น รายได้ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัวไป) แยกเป็ น
2.5.1. เงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็ น
สาธารณประโยชน์ ตั งไว้ 207,400 บาท เพือจ่ายเป็ นเงินอุดหนุน ปกครองจังหวัดกาฬสิน ธุ์ การจัดงาน
มหกรรมโปงลาง แพรวาและงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจําปี 2554
2.5.2. เงินอุดหนุนกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั งไว้30,000 บาท เพือจ่ายเป็ นเงินอุดหนุนเหล่า
กาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน ปี งบประมาณ พ.ศ.
2554
2.5.3. เงินอุดหนุนตํารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั งไว้321,040 บาท เพือจ่ายเป็ นเงินอุดหนุน
ตํารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามโครงการเพิมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนด้ วยระบบติดตั งกล้ องโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV) เป็ นเงิน 321,040 บาท
(หมายเหตุ) ในหมวดเงินอุดหนุนจะดําเนินการได้ต่อเมือได้ รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ ฯ แล้ ว

3. รายจ่ ายเพื อการลงทุน ตั งไว้ 950,000 บาท แยกเป็ น
3.1. หมวดค่ าครุภัณฑ์ ที ดินและสิ งก่ อสร้ าง ตั งไว้ 950,000 บาท แยกเป็ น
3.1.1 ค่ าครุภัณฑ์ ตั งไว้ 830,000 บาท แยกเป็ น
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั งไว้796,000 บาท ตั ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน) แยกเป็ น
- ค่าซื อรถยนต์ตรวจการณ์ เทศกิจ ตั งไว้ 600,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าซื อรถยนต์
ตรวจการณ์เทศกิจ จํานวน 1 คัน เป็ นรถยนต์กระบะแค็ป ขนาด 4 ล้ อ มีเครื องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า
2,400 CC มีกําลังไม่น้อยกว่า 116 แรงม้ า ขับเคลือน 2 ล้ อ ติดสัญญาณไซเลนไฟหมุน เครื องเสียง วิทยุ
สือสารติดตั งประจํารถ พร้ อมเครื องปรับอากาศ ติดฟิ ล์มสะท้ อนแสง ขนาด 60 % พวงมาลัยเพาเวอร์ ใช้
ระบบเซ็นทรัลล็อค พร้ อมกุญแจล็อคเบรกและครัช ตามราคาท้ องถินกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- ค่าติดตั งเปลียนถังบรรทุกนํ า ตั งไว้196,000 บาท เพือเบิกจ่ายเป็ นค่าติดตั ง
เปลียนถังบรรทุกนํ ารถยนต์บรรทุกนํ าดับเพลิง เบอร์6 หมายเลขทะเบียน กส. 81-6184 จํานวน 1 คัน ขนาด
บรรจุ 5,000 ลิตร เป็ นเงิน 98,000 บาท และค่าติดตั งเปลียนถังบรรทุกนํ า เบอร์10 หมายเลขทะเบีย น
กส.บฉ 282 จํานวน 1 คัน ขนาดบรรจุ 5,000 ลิตร เป็ นเงิน 98,000 บาท ตามราคาท้ องถินกําหนด ไม่มี
ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้ านงานครัว ตั งไว้19,000 บาท ตั งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน) แยกเป็ น
- ค่าซื อเครื องตัดหญ้ าชนิ ดสายสะพาย ตั งไว้ 19,000 บาท เพื อจ่ายเป็ นค่าซื อ
เครืองตัดหญ้ าแบบสายสะพาย เครืองยนต์เบนซิน ระบบการทํางาน 4 จังหวะ จํานวน 1 สูบ มีกําลังไม่
ตํากว่า 1 แรงม้ า จํ านวน 2 เครื องๆ ละ 9,500 บาท เป็ นเงิ น 19,000 บาท สํ าหรับ ใช้ ตัดหญ้ า
สวนสาธารณะบริเวณพื นทีงานป้องกันฯ และบริเวณรอบๆ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ (สถานีดับเพลิง
แก่งดอนกลาง) ให้ มีความสวยงาม ตามมาตรฐานครุภัณฑ์
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร ตั งไว้ 15,000 บาท ตั งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน) แยกเป็ น
- ค่าซื อเครื องสูบนํ าตั งไว้ 15,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าซื อเครื องสูบนํ า
จํานวน 1 เครือง เป็ นเงิน 15,000 บาท เครืองยนต์เบนซิน ระบบการทํางาน 4 จังหวะ จํานวน 1 สูบ มี
กําลังไม่ตํากว่า 4 แรงม้ า พร้ อมอุปกรณ์ มีท่อดูดขนาด 3 นิ ว ยาว 12 เมตร และสายส่งออกยาว 30
เมตร ตามราคาท้ องถินกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

3.1.2. ค่ าที ดินและสิ งก่ อสร้ าง ตั งไว้ 120,000 บาท ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน) แยกเป็ น
1. โครงการก่อสร้ างห้ องนํ า- ห้ องส้ วม ของสํานักงานเทศกิจ ตั งไว้ 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้ างห้ องนํ า– ห้ องส้ วม 1 หลัง พร้ อมสุขภัณฑ์ 4 ชุด โถปั สสาวะชาย 2 ชุด ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

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

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั วไป ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ์
รายจ่ ายจําแนกตามหน่ วยงาน
หน่ วยงาน สํานักการคลัง
.................................................
ตั งงบประมาณรายจ่ ายทั งสิ น 9,063,720 บาท แยกเป็ น
1. รายจ่ ายประจํา ตั งไว้ รวม 8,993,760 บาท แยกเป็ น
1.1 หมวดเงินเดือนและค่ าจ้ างประจํา ตั งไว้ รวม 5,007,960 บาท แยกเป็ น
1.1.1 เงินเดือน ประเภท เงินเดือนพนักงานและเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ตั ง
ไว้ 4,340,520 บาท เพื อจ่ายเป็ นเงิ นเดือนเงิน ปรับ ปรุงเงิน เดือนประจํ าปี เงิน เพิมค่าครองชี พ
ชัวคราวแก่พนักงานเทศบาลของสํานักการคลัง จํานวน 20 อัตรา เป็ นเงิน 4,340,520 บาท ตั ง
จ่ายจากเงิ นรายได้ 2,170,260 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 2,170,260 บาท (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป)
1.1.2 เงินเดือน ประเภทเงินประจําตําแหน่งของผู ้ บริหาร ตั งไว้120,000 บาท
เพือจ่ายเป็ นเงินเพิมเงินประจําตําแหน่งผู ้ อํานวยการสํานักการคลัง จํานวน 1 อัตรา เป็ นเงิน
120,000 บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 60,000 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 60,000 บาท
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป)
1.1.3 เงินเดือน ประเภทเงินเพิมค่าประจําตําแหน่งของผู ้ บริหาร ตั งไว้
120,000 บาท เพือจ่ายเป็ นเงินเพิมเงินประจํ าตําแหน่งผู ้ อํานวยการสํานักการคลัง จํานวน 1
อัตรา เป็ นเงิน 120,000 บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 60,000 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
60,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป)
1.1.4 ค่าจ้ างประจํ า ประเภทค่าจ้ างลูก จ้ างประจํ าและเงิน เพิ มค่าครองชี พ
ชัวคราว ตั งไว้ 427,440 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าจ้ างลูกจ้ างประจํา เงินปรับปรุงค่าจ้ างประจําปี
ค่าครองชีพชัวคราวแก่ลูกจ้ างประจํา ทีปฏิบัติหน้ าทีในสํานักการคลัง จํานวน 3 อัตรา เป็ นเงิน
427,440 บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 213,720 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 213,720 บาท
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป)

1.2 หมวดค่ าจ้ างชั วคราว ตั งไว้ 493,200 บาท แยกเป็ น
1.2.1 ค่าจ้ างลูกจ้ างชัวคราว ตั งไว้ 493,200 บาท เพือจ่ายเป็ นเงินเดือนหรื อ
เงินทีจ่ายเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้ แก่พนักงานจ้ างทีปฏิบัตงิ านในสํานักการคลัง จํานวน 6 อัตรา
เป็ นเงิน 493,200 บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 246,600 จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 246,600
บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป) แยกเป็ น
- พนักงานจ้ างทัวไป จํานวน 5 อัตรา ๆ ละ 5,080 บาท เงินเพิมค่า
ครองชีพชัวคราวเดือนละ 1,500 บาท รวมเป็ นเงินทั งสิ น394,800 บาท
- พนักงานจ้ างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 5,760 และเงินเพิม
ค่าครองชีพชัวคราวเดือนละ 2,440 บาท รวมเป็ นเงินทั งสิน 98,400 บาท
1.3. หมวดค่ าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ ตั งไว้ 3,491,600 บาท แยกเป็ น
1.3.1. ค่ าตอบแทน ตั งไว้ 1,031,600 บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทัวไป) แยกเป็ น
1.3.1.1 ค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ตังไว้ 30,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าอาหารทําการนอกเวลาราชการ และค่าจ้ างนอกเวลา
ราชการ กรณีทีต้ องปฏิบัติงานนอกเหนือจากเวลาราชการ กรณีทีมีงานเร่งด่วน
1.3.1.2 ค่าตอบแทน ประเภท ค่าเช่าบ้ าน ตั งไว้ 51,600 บาท เพือจ่าย
เป็ นค่าเช่าบ้ านให้ แก่พนักงานเทศบาล ในสํานั กการคลัง ซึงมีสิทธิ เบิก ค่าเช่าบ้ านตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย จํานวน 2 ราย
1.3.1.3 ค่าตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั งไว้
100,000 บาท เพือจ่ายเป็ นเงิ น ช่วยเหลือพนักงานเทศบาล ที บุตรยังศึก ษาเล่าเรี ยนอยู่ ตาม
ระเบียบของทางราชการ
1.3.1.4 ค่าตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั งไว้
800,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่ารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล ทีดํารงตําแหน่งอยู่ในปั จจุบัน และ
พนักงานทีรับบํานาญ ทีมีสิทธิ เบิกได้ ตามระเบียบของทางราชการ
1.3.1.5 ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้ าง
คณะกรรมการตรวจการจ้ าง และผู ้ ควบคุมงานก่อสร้ าง และผู ้ แทนชุมชนหรื อประชาคม ทีได้ รับ
แต่งตั งเป็ นคณะกรรมการจัดซื อหรือจัดจ้ าง ตั งไว้50,000 บาท

1.3.1 ค่ าใช้ สอย ตั งไว้ 1,965,000 บาท แยกเป็ น
1.3.2.1 ค่าใช้ สอย ประเภท รายจ่ายเพือให้ ได้ มาซึงบริการ ตั งไว้
885,000 บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป) โดยมีรายละเอียดแยก
ได้ ดังนี
- ค่าเช่าทรัพย์สิน ตั งไว้ 640,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าเช่า
ทรัพย์สินทีเทศบาลเช่าจากธนารักษ์ พื นทีกาฬสินธุ์ เพือจัดหาประโยชน์
- ค่าเบี ยประกันอัคคีภัย ตั งไว้120,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่า
เบี ยประกันอัคคีภัยอาคารสถานทีของเทศบาลอาคารทีเทศบาลเช่าจากธนารักษ์ พื นทีกาฬสินธุ์
- ค่าจ้ างเหมาบริการ ตั งไว้10,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าจ้ าง
เหมาบริการอย่างใดอย่างหนึงในกิจการของสํานักการคลัง
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั งไว้ 20,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่า
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่งานต่าง ๆ ของงานผลประโยชน์และงานพัฒนารายได้ ของสํานักการ
คลัง เช่น จัดทําป้าย ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ มาชําระภาษี และเพิมแรงจูงใจหรื อให้ ความ
ขอบคุณแก่ประชาชนทีมาชําระภาษี หรือเป็ นค่าแผ่นป้าย สี พู่กัน ตะปู ฯลฯ
- ค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ ตั งไว้
50,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุหรื อทีดินราชพัสดุกับธนารัก ษ์
พื นทีกาฬสินธุ์
- ค่าธรรมเนียมจดนิติกรรมการเช่าอาคารราชพัสดุ ตั งไว้
35,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าจดนิติกรรมการเช่าอาคารราชพัสดุกับทีดินจังหวัดกาฬสินธุ์
- ค่าบริการจากการหักบัญชีการชําระภาษี ทุกประเภทผ่าน
ธนาคาร ตั งไว้ 10,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าบริการจากการหักบัญชีการชําระภาษี ผ่านธนาคาร
1.3.2.2 ค่า ใช้ สอย ประเภท รายจ่า ยเพื อบํ ารุ ง รัก ษาหรื อ ซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ตั งไว้50,000 บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป)
- ค่าบํารุงซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั งไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็ น
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สนิ เครืองใช้ สํานักงาน ยานพาหนะให้ อยู่ในสภาพทีใช้ งานได้ ดี
1.3.2.3 ค่าใช้ สอย ประเภท รายจ่ายทีเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการที
ไม่เข้ าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ ตั งไว้ 80,000 บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงาน ทัวไป) โดยมีรายละเอียด ดังนี

- ค่าใช้ จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ ตั งไว้ 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี ยเลี ยง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าทีพัก ในกรณีทีพนักงานไปราชการตามคําสังของทางราชการ
1.3.2.4 ค่าใช้ สอย ประเภท รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ ตั ง
ไว้ 950,000 บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป) โดยมีรายละเอียด
ดังนี
- โครงการปรับ ปรุ งแผนที ภาษี และทะเบี ย นทรัพย์ สิน ตั งไว้
850,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าจ้ างลูกจ้ างและค่าครองชีพ สําหรับพนักงานจ้ างตามโครงการ ฯ
จํานวน 10 ราย เป็ นเงินรวมทั งสิ น789,600 บาท และจ่ายเป็ นค่าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ ที
ใช้ จ่ายตามโครงการ เช่น วัสดุคอมพิวเตอร์ กระดาษ ค่าล้ างอัดภาพ ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ จํานวน
60,400 บาท
- โครงการประชาสัมพัน ธ์ และขอบคุณ ผู ้ มาชํ าระภาษี ตั งไว้
100,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าซื อวัสดุหรือสิงของตามโครงการเพือมอบให้ แก่ผู ้ มาชําระภาษี ตาม
เวลาทีกําหนด
1.3.3 ค่ าวัสดุ ตั งไว้ 495,000 บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป) แยกเป็ น
1.3.3.1 ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุสํานักงาน ตั งไว้ 300,000 บาท เพือ
จ่ายเป็ นค่าเครืองเขียนแบบพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน ใบอนุญาต และเครื องใช้ สํานักงานอืน ๆ เพือให้
สํานัก/กอง/ฝ่ ายต่าง ๆ เบิกใช้ ตามความจําเป็ น
1.3.3.2 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุงานบ้ านงานครัว ตั งไว้10,000 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุงานบ้ านงานครัว ทีจําเป็ น
1.3.3.3 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั งไว้30,000 บาท
เพื อจ่ายเป็ นค่าวัสดุย านพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถจัก รยานยนต์และอุปกรณ์ รถยนต์แ ละ
รถจักรยานยนต์ต่างๆ
1.3.3.4 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุเชื อเพลิงและหล่อลืน ตั งไว้
80,000 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่านํ ามันเชื อเพลิง ทั งนํ ามันเบนซิน สําหรับใช้ กับรถจักรยานยนต์ หรื อนํ ามันหล่อลืน
ทีใช้ ในราชการสํานักการคลัง
1.3.3.5 ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั งไว้75,000 บาท เพือ
จ่ายเป็ นค่าวัสดุเกียวกับคอมพิวเตอร์ จํานวน16 เครือง เช่น ผ้ าหมึก แผ่นดิสก์ ฯลฯ

1.4 หมวดรายจ่ า ยอื น ตั งไว้ 1,000 บาท ตั งจ่า ยจากเงิ น รายได้ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป) แยกเป็ น
- ประเภทภาษี ถอนคืน ตั งไว้ 1,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าภาษี ถอนคืน ให้ แก่
ผู ้ รับคืนภาษี ต่าง ๆ
2. รายจ่ ายเพื อการลงทุน ตั งไว้ 69,960 บาท แยกเป็ น
2.1 หมวดครุภัณฑ์ ที ดินและสิ งก่ อสร้ าง ตั งไว้ 69,960 บาท แยกเป็ น
2.1.1 ค่ าครุภัณฑ์ ตั งไว้ 69,960 บาท แยกเป็ น
2.1.1.1. ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั งไว้ 31,960 บาท ตั งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป) แยกเป็ น
- ค่าซื อคอมพิวเตอร์ ตั งไว้31,960 บาท เพือซื อคอมพิวเตอร์ จํานวน
1 ชุด ๆ ละ 31,960 บาท (รวมค่าจดทะเบียน) เพือใช้ ฝ่ายแผนทีภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ตาม
ราคาท้ องถินกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก
(4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิ กา ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จํานวน 1 หน่วย
2. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที
มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
3. มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรื อดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
4. มีหน่วยจัดเก็บข้ อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จํานวน 1 หน่วย
5. มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
6. มีช่องเชือมต่อระบบเครื อข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
7. มี จ อภาพแบบ LCD รองรั บ ความละเอี ย ดไม่น้ อยกว่ า
1920 x 1080 Pixel , มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ ว
จํานวน 1 หน่วย

2.1.1.2. ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั งไว้
38,000 บาท ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป) แยกเป็ น
- ค่าซื อรถจักรยานยนต์ ตั งไว้38,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าซื อ
รถจักรยานยนต์ ขนาดกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 100 ซีซี จํานวน 1 คัน (รวมค่าจดทะเบียน)
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

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

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั วไป ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ์
รายจ่ ายจําแนกตามหน่ วยงาน
หน่ วยงาน กองวิชาการและแผนงาน
ตั งงบประมาณรายจ่ ายทั งสิ น 6,477,744

บาท แยกเป็ น

1. รายจ่ ายประจํา ตั งไว้ รวม 6,257,944 บาท แยกเป็ น
1.1. หมวดเงินเดือนและค่ าจ้ างประจํา ตั งไว้ 3,375,504 บาท
1.1.1. เงินเดือน ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั งไว้ 2,768,760 บาท เพือจ่ายเป็ นเงินเดือน
ประจําปี และเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวแก่พนักงานเทศบาลในกองวิชาการและแผนงาน จํานวน 11 อัตรา
เป็ นเงิ น 2,768,760 บาท ตั งจ่ายจากเงิ นรายได้ 1,384,380 บาท จ่ายจากเงิน อุดหนุนทัวไป 1,384,380
บาท (ปรากฏในแผนงานบริ หารทัวไป 2,082,480 บาท ปรากฏในแผนการงานการรัก ษาความสงบภายใน
686,280 บาท)
1.1.2. เงินเดือน ประเภทเงินประจําตําแหน่งของผู ้ บริหารและค่าตอบแทนวิชาชีพนิติกร ตั งไว้
109,200 บาท เพือจ่ายเป็ นเงินประจําตําแหน่งผู ้ อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน อัตราเดือนละ 5,600
บาท จํานวน 1 อัตรา เป็ นเงิ น 67,200 บาท และจ่ายเป็ นเงิ นค่าตอบแทนวิชาชีพนิติกร อัตราเดือนละ
3,500 บาท จํานวน 1 อัตรา เป็ นเงิน 42,000 บาท รวมเป็ นเงิน 109,200 บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้
54,600 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 54,600 บาท (ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัวไป 67,200 บาท
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 42,000 บาท)
1.1.3. เงินเดือน ประเภทเงินเพิมค่าประจําตําแหน่งของผู ้ บริหาร ตั งไว้ 67,200 บาท เพือ
จ่ายเป็ นเงินเพิมประจําตําแหน่งผู ้ อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน อัตราเดือนละ 5,600 บาท จํานวน 1
อัตรา เป็ นเงิน 67,200 บาท ตั งจ่ายจากเงิน รายได้ 33,600 บาท จ่ายจากเงิ นอุดหนุน ทัวไป 33,600
บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป)
1.1.4. ค่าจ้ างประจํ า ประเภทค่าจ้ างลูก จ้ างประจํา ตั งไว้ 430,344 บาท เพื อจ่ายเป็ น
ค่าจ้ างลูก จ้ างประจํ าและเงิ น เพิ มค่าครองชีพชัวคราวของลูกจ้ างประจํ าทีปฏิบัติห น้ าที ในกองวิช าการและ
แผนงาน จํานวน 3 อัตรา เป็ นเงิน 430,344 บาท บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 215,172 บาท จ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป 215,172 บาท(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป)

1.2. หมวดค่ าจ้ างชั วคราว ตั งไว้ 700,320 บาท แยกเป็ น
1.2.1. ค่าจ้ างลูกจ้างชัวคราว ประเภทค่าจ้ างพนักงานจ้ าง ตั งไว้ 700,320 บาท เพือจ่าย
เป็ นเงินเดือนและเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 350,160 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป 350,160 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป) ดังนี
- พนักงานจ้ างทัวไป จํานวน 6 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,080 บาท และค่า
ครองชีพชัวคราวในอัตราเดือนละ 1,500 บาท รวมเป็ นเงิน 473,760 บาท
- พนักงานจ้ างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,940 บาท และ
เงินค่าครองชีพชัวคราว ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท รวมเป็ นเงิน 226,560 บาท
1.3. หมวดค่ าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ ตั งไว้ 1,728,120 บาท แยกเป็ น
1.3.1. ค่ าตอบแทน ตั งไว้ 213,200 บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัวไป 157,800 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 55,400 บาท) แยกเป็ น
1.3.1.1. ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั งไว้
10,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าจ้ างนอกเวลาราชการ ค่าอาหารทําการนอกเวลา สําหรับพนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้ างทีได้ รับคําสังในกรณีมีงานเร่งด่วนทีจะต้ องทํานอกเวลาปฏิบัติราชการ โดยมีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบ ฯ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป)
1.3.1.2. ค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบ้ าน ตั งไว้ 124,800 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าเช่า
บ้ านของพนักงานเทศบาล กองวิชาการและแผนงาน ที มีสิท ธิเบิก ค่าเช่าบ้ านได้ ตามระเบีย บ ฯ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป 76,800 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 48,000 บาท)
1.3.1.3. ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั งไว้ 25,400 บาท เพือ
จ่ายเป็ นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้ างประจําของกองวิชาการและแผนงาน ทีมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบ ฯ (ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัวไป 21,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 4,400 บาท)
1.3.1.4. ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั งไว้ 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่ารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้ างประจําและครอบครัว ทีมีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบ ฯ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป)
1.3.1.5 ค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ ายแรง ตั ง
ไว้ 3,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ ายแรงทีได้ รับการแต่งตั ง(ปรากฏใน
แผนงานรักษาความสงบภายใน)

1.3.2. ค่ าใช้ สอย ตั งไว้ 1,164,920 บาท แยกเป็ น
1.3.2.1. ค่าใช้ สอย ประเภทรายจ่ายเพือให้ ได้ มาซึงบริการ ตั งไว้ 215,000 บาท ตั ง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัวไป 205,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 10,000 บาท) แยกเป็ น
- ค่าเย็บหนังสือเข้ าปกหนังสือ ตั งไว้ 15,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าจ้ างเย็บ
หนังสือเข้ าปกหนังสือ แผนพัฒนาเทศบาล คู่มือการประกวดต่าง ๆ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
รวมกฎหมาย รวมระเบียบหรือหนังสือทางวิชาการอืน ๆ ให้ เป็ นหมวดหมู่ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป)
- ค่า ธรรมเนี ย มและค่า ลงทะเบี ย น ตั งไว้ 10,000 บาท เพื อจ่ า ยเป็ น
ค่า ธรรมเนี ย มต่ า ง ๆ เช่ น ค่า ธรรมเนี ย มศาล ค่ า คํ า ร้ อง ค่า คํ า ขอในการดํ า เนิ น คดี ค่า นํ า ส่ง ทนาย
ค่าธรรมเนียมทีเกียวกับกิจการสาธารณูปโภค และค่าธรรมเนียมอืน ๆ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน)
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั งไว้ 150,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือแผ่นพับสิงพิมพ์เกียวกับกิจกรรมต่าง
ๆ ของเทศบาลที ได้ ดํ าเนิ น การ ค่าป้ ายผ้ าไวนิ วส์ และเผยแพร่ ความรู ้ เกี ยวกับ กฎหมายเบื องต้ น ที ใช้ ใ น
ชีวิตประจําวัน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป)
- ค่ารับ วารสาร ตั งไว้ 30,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าซื อหนังสือราชกิจ จา
นุเบกษา หนังสือระเบี ยบและหนังสือกฎหมายทีเกี ยวข้ องของฝ่ ายนิติก าร และจ่ายเป็ นค่าซื อหนังสือพิมพ์
ประเภทรายวัน และวารสารต่าง ๆ สําหรับให้ บริการแก่ประชาชนทีมาติดต่อราชการของเทศบาล และไว้ ทีศูนย์
ข้ อมูลข่าวสาร (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป)
- ค่าจ้ างเหมาบริการ ตั งไว้ 10,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าจ้ างเหมาบริ การ
งานอย่างใดอย่างหนึงหรือจ้ างจัดทําสิงของต่าง ๆ ในกองวิชาการและแผนงาน และค่าจ้ างจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป)
1.3.2.2. ค่าใช้ สอย ประเภทรายจ่ายเพื อบํารุงรักษาหรื อซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั งไว้
50,000 บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป) แยกเป็ น
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั งไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่า
ซ่อมแซมครุ ภัณ ฑ์ที ชํารุ ดเสีย หาย เช่น ครุ ภัณ ฑ์สํานัก งาน ครุ ภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิท ยุ ครุ ภัณ ฑ์คอมพิ วเตอร์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ซ่อมแซมระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ซ่อมแซมระบบ
เลนส์และระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้ สาย หอกระจายข่าวชุมชน ฯลฯ

1.3.2.3. ค่าใช้ สอย ประเภทรายจ่ายทีเกียวกับการรับรองและพิธีการ ตั งไว้ 869,920
บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป) แยกเป็ น
- โครงการจัดทํารายงานกิจการของเทศบาล ตั งไว้ 100,000 บาท เพือจ่าย
เป็ นค่าจัดทําหนังสือรายงานกิจการของเทศบาล รายงานกิจการชุมชนประจําปี และสิงพิมพ์ต่าง ๆ ทีใช้ ในการ
เผยแพร่ข่าวและผลงานต่าง ๆ ของเทศบาล
- โครงการจัดทําสิงพิมพ์ประชาสัมพันธ์ ตั งไว้ 270,000 บาท เพือจ่ายเป็ น
ค่าจัดทําจุลสาร – วารสาร หรื อหนังสือพิมพ์ 2 เดือนต่อครั ง ครั งละ 5,000 ฉบับ เพือเผยแพร่ผลงานและ
กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลและชุมชนของเทศบาล ให้ หน่วยงานต่าง ๆ ได้ รับทราบทัวกัน
- โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลทางสือวิทยุและโทรทัศน์
ตั งไว้ 72,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าเช่าช่วงออกอากาศ เพือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานของเทศบาล ฯ
ทางสือโทรทัศน์
- โครงการเทศบาลพบสือมวลชนและผู ้ ประกาศข่าวชุมชน ตั งไว้ 70,000
บาท เพือจ่ายเป็ นการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารของเทศบาล และรับฟั งข้ อคิดเห็นและแลกเปลียนข้ อมูลต่าง ๆ
จากสือมวลชนและผู ้ ป ระกาศข่าว เพื อจ่ายเป็ นค่าวัสดุ – อุป กรณ์ เครื องเขีย นในการประชุม ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าเอกสารสิงพิมพ์และค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ตามโครงการกําหนด
- โครงการจัดรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู ้ บริ หาร ตั งไว้
100,000 บาท เพื อจ่ายเป็ นค่าจัดทํ ารายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู ้ บ ริ หาร เพื อเป็ นการ
เผยแพร่ผลงานให้ ประชาชนในเขตเทศบาลได้ รับทราบทัวกัน
- โครงการพัฒนาเมือง การสือสารแบบไร้ พรมแดน ตั งไว้ 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายในการประชาสัมพันธ์การเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารของเทศบาล หรื อข้ อมูลข่าวสารอืน ๆ ทาง
ระบบอินเตอร์เน็ตแบบไร้ สาย หรือเป็ นค่าใช้ จ่ายในพิธีเปิ ดโครงการ
- โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ ตั งไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็ น
ค่าใช้ จ่ายในการจัดกิ จกรรมปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย เพือเป็ นการ
เทิดทูนไว้ ซึงสถาบันสําคัญของชาติ
- โครงการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้ อมูลสารสนเทศ เพือการบริ หารจัดการ
ตั งไว้ 177,920 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าใช้ สอย ในการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้ อมูลสารสนเทศเพือการบริ หาร
จัดการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็ นเงิน 20,000 บาท เป็ นค่าจ้ างและค่าครองชีพสําหรับพนักงานจ้ าง
จํานวน 2 ราย เป็ นเงิน 157,920 บาท และค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ตามโครงการกําหนด

1.3.2.4. ค่าใช้ ส อย ประเภทรายจ่า ยที เกี ยวเนื องกับ การปฏิบัติร าชการที ไม่เ ข้ า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ ตั งไว้ 30,000 บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป)
แยกเป็ น
- ค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั งไว้ 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่าเบี ยเลี ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที พัก และค่าใช้ จ่ายอืนที จําเป็ นในการเดิน ทางไปราชการของ
พนักงานและลูกจ้ างทีปฏิบัติงานในกองวิชาการและแผนงาน
1.3.3. ค่ า วัส ดุ ตั งไว้ 350,000 บาท ตั งจ่ายจากเงิ นรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัวไป) แยกเป็ น
1.3.3.1 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั งไว้130,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าเครื อง
เขียน เช่น วัสดุอุปกรณ์สํานักงาน แบบพิมพ์ ต่าง ๆ ตรายาง กระดาษ กระดาษโปสเตอร์ หมึกริ โซ่ ไขริ โซ่
ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ทีจําเป็ นของกองวิชาการและแผนงาน
1.3.3.2. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้ านงานครัว ตั งไว้ 5,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่า
ซื อวัสดุงานบ้ านงานครัว ทีจําเป็ นของกองวิชาการและแผนงาน
1.3.3.3. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั งไว้ 100,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่า
ซื อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ สําหรับใช้ ในงานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เช่น ลําโพง หลอด
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปสายไฟ สวิตซ์ไฟฟ้า คัตเอาท์ไฟฟ้า ฟิ วส์ รีซีสเตอร์ สายโทรศัพท์ สายสัญญาณ สาย
อ่อนแบบแกนคู่ ฯลฯ และเพื อจ่ายเป็ นเงิ น สนับสนุน หอกระจายข่าวชุมชน ทีจํ าเป็ นของกองวิ ช าการและ
แผนงาน
1.3.3.4. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะขนส่ง ตั งไว้15,000 บาท เพือจ่ายเป็ น
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หรืออุปกรณ์อะไหล่รถยนต์ต่าง ๆ ทีจําเป็ นของกองวิชาการและแผนงาน
1.3.3.5. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั งไว้ 50,000 บาท เพือจ่าย
เป็ นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ งานและกิจการต่าง ๆ ของเทศบาล เช่น แผ่นหรื อแผงปิ ดประกาศ พู่กัน สี
ฟิ ล์มถ่ายรู ป ล้ างอัดรูป สี – ขาวดํา ม้ วนวีดีโอ ม้ วนเทป ผ้ าเขีย นป้ าย ถ่านชาร์ ท ฯลฯ ที จําเป็ นของกอง
วิชาการและแผนงาน
1.3.3.6. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั งไว้50,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าซื อ
วัสดุคอมพิ วเตอร์ เช่น แผ่นหรื อจานบันทึกข้ อมูล แผ่นกรองแสง เทปบันทึกข้ อมูล ผ้ าหมึกพิมพ์ หัวพิมพ์
สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ สําหรับใช้ ในกองวิชาการและแผนงานและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

1.4. หมวดค่ าสาธารณูปโภค ตั งไว้ 424,000 บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัวไป) แยกเป็ น
1.4.1. ประเภทค่าบริ ก ารทางด้ านคมนาคม ตั งไว้ 394,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่าย
เกียวกับการใช้ ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสือสารอืน ๆ ตามความจําเป็ นของกองวิชาการและแผนงาน
1.4.2. ประเภทค่าไฟฟ้า ตั งไว้ 30,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่ากระแสไฟฟ้าระบบ WIFI
ระบบเสียงไร้ สาย และใช้ สําหรับป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์
1.5. หมวดรายจ่ ายอื น ตั งไว้ 30,000 บาท แยกเป็ น
1.5.1. หมวดรายจ่ายอืน ประเภทค่าจ้ างที ปรึ ก ษาซึงไม่เ กียวกับ ครุ ภัณ ฑ์ ห รื อสิงก่อสร้ าง
หรื อไม่ได้ มาซึงครุภณ
ั ฑ์ห รื อสิงก่อสร้ าง ตั งไว้ 30,000 บาท ตั งจ่ายจากเงิ นรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัวไป) แยกเป็ น
- ค่าจ้ างองค์กรหรือสถาบันทีเป็ นกลางในการประเมินการปฏิบัติงาน ตั งไว้ 30,000
บาท เพือจ่ายเป็ นค่าจ้ างองค์กรหรือสถาบันทีเป็ นกลางประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
2. รายจ่ ายเพื อการลงทุน ตั งไว้ 219,800 บาท แยกเป็ น
2.1. หมวดค่ าครุภัณฑ์ ที ดินและสิ งก่ อสร้ าง ตั งไว้ 219,800 บาท แยกเป็ น
2.1.1. ค่ าครุภัณฑ์ ตั งไว้ 99,800 บาท แยกเป็ น
2.1.1.1. ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ ตั งไว้ 94,800 บาท ตั งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป) แยกเป็ น
- ค่าซื อเครื องขยายเสียง ตั งไว้ 94,800 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าซื อเครื อง
ขยายเสียง จํานวน 4 เครื อง ๆ ละ 22,200 บาท เป็ นเงิน 88,800 บาท และเครื องแยกโซน จํานวน 1
เครือง ๆ ละ 6,000 บาท เป็ นเงิน 6,000 บาท สําหรับใช้ กับระบบเสียงตามสาย เป็ นเครืองขยายเสียง 1,000
W. มีไฟ 70 , 100 , 150 โวล์ ความถี 20 HZ , 20 KHZ ความต้ านทาน 15K OHMS ตามราคา
ท้ องถินกําหนด ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์
2.1.1.2. ครุภัณฑ์ ประเภทสํานักงาน ตั งไว้ 5,000 บาท ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป) แยกเป็ น
- ค่าซื อโทรศัพท์แม่ข่าย ตั งไว้ 5,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าซื อโทรศัพท์แม่
ข่ายในระบบรับ – ส่งอัตโนมัติ จํานวน 1 เครือง ๆ ละ 5,000 บาท ตามราคาท้ องถินกําหนด ไม่มีในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี
1. สามารถใช้ งานโทรออก/รับสายได้ พร้ อมกันสองสาย
2. ฟั งก์ชันประชุมสาย 3 สาย

3.
4.
5.
6.

รองรับการบริการ caller ID
หน้ าจอแสดงผล LCD 3 บรรทัด
สนทนาโดยไม่ต้องยกหูด้วย Speaker Phone
ช่องต่ออุปกรณ์เสริมชุดครอบศีรษะ

2.1.2. ค่ าที ดินและสิงก่ อสร้ าง ตั งไว้ 120,000 บาท แยกเป็ น
1. โครงการก่อสร้ างหอกระจายข่าวชุมชน ตั งไว้ 120,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่า
ก่อสร้ างหอกระจายข่าวชุมชนโพธิ ชัยและชุมชนทุ่งมน ชุมชนละ60,000 บาท เป็ นเงิน 120,000 บาท ตาม
แบบแปลนเทศบาลกําหนด ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป)
******************************************

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั วไป ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ์
รายจ่ ายจําแนกตามหน่ วยงาน
หน่ วยงาน สํานักการศึกษา
ตั งงบประมาณรายจ่ ายทั งสิ น 48,966,960

บาท

1. รายจ่ ายประจํา ตั งไว้ 44,125,760
บาท
1.1 หมวดเงินเดือนและค่ าจ้ างประจํา ตั งไว้ 5,201,928
บาท แยกเป็ น
1.1.1 เงินเดือน ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั งไว้ 3,716,688 บาท เพือจ่ายเป็ นเงินเดือน
และเงิ น เพิ มค่าครองชี พชัวคราว แก่พนัก งานเทศบาลในสํานัก การศึก ษา จํ านวน 17 อัตรา เป็ นเงิ น
3,716,688 บาท ตั งจ่ายจากเงิ น รายได้ 1,858,344 บาท จ่ายจากเงิ น อุดหนุน ทัวไป 1,858,344 บาท
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา 3,255,768 บาท ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
460,920 บาท )
1.1.2 เงินเดือน ประเภทเงินประจําตําแหน่งของผู ้ บริหาร ตั งไว้204,000 บาท เพือจ่ายเป็ น
เงินประจําตําแหน่งผู ้ อํานวยการสํานักการศึกษา จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเงินเดือนละ 10,000 บาท เป็ น
เงิน 120,000 บาท เงินประจําตําแหน่งรองผู ้ อํานวยการสํานักการศึกษา จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ
3,500 บาท เป็ นเงิน 42,000 บาท เงินประจําตําแหน่งศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ จํานวน 1 อัตรา ใน
อัตราเดือนละ 3,500 บาท เป็ นเงิน 42,000 บาท ตั งจ่ายจากเงิ นรายได้ 102,000 บาท จ่ายจากเงิ น
อุดหนุนทัวไป 102,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
1.1.3 เงินเดือน ประเภทเงินเพิมค่าประจําตําแหน่งของผู ้ บริหาร ตั งไว้ 120,000 บาท เพือ
จ่ายเป็ นค่าตอบแทนผู ้ อํานวยการสํานักการศึกษา ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท เป็ นเงิน 120,000 บาท
ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 60,000 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 60,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
1.1.4 ค่าจ้ างประจํา ประเภทค่าจ้ างลูก จ้ างประจํา ตั งไว้ 1,161,240 บาท เพือจ่ายเป็ น
ค่าจ้ างประจํ า เงิ น ปรับ ปรุ งค่า จ้ างประจํ า และเงิ น เพิ มค่ าครองชี พชัวคราวให้ แก่ ลูก จ้ างประจํ าในสํานัก
การศึกษา จํานวน 10 อัตรา เป็ นเงิน 1,161,240 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ 580,620 บาท จ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป 580,620 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.2 หมวดค่ าจ้ างชั วคราว ตั งไว้ 2,264,544 บาท แยกเป็ น
1.2.1 เงินเดือนหรื อเงินจ่ายเพิมให้ แก่พนักงานจ้ าง ตั งไว้ 2,264,544 บาท เพื อจ่ายเป็ น
เงินเดือนค่าจ้ างพนักงานจ้ างทัวไป และเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว จํานวน 2,264,544 บาท ตั งจ่ายจากเงิน
รายได้ 626,520 บาท ตั งจ่ายจากเงิ นอุดหนุน ทัวไป 1,638,024 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึก ษา
1,371,984 บาท และแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 892,560 บาท) แยกเป็ น
- พนักงานจ้ างทัวไป จํานวน 13 อัตรา ๆ ละ 5,080 บาท และค่าครองชีพชัวคราวใน
อัตราเดือนละ 1,500 บาท เป็ นเงิน 1,026,480 บาท
- พนักงานจ้ างถ่ายโอนสนามกีฬาและเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว จํานวน 7 อัตรา ๆ
ละ 5,080 บาท และเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวอัตราเดือนละ 1,500 บาท เป็ นเงิน 552,720 บาท และ
จํานวน 3 อัตรา ๆ ละ 7,940 บาท และเงิ นเพิมค่าครองชีพชัวคราวอัตราเดือนละ 1,500 บาท เป็ นเงิ น
339,840 บาท รวมเป็ นเงิน 892,560 บาท
- ครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อน จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 9,912 บาท เป็ นเงิน 118,944
บาท
- ผู ้ ช่วยเจ้ าหน้ าทีระบบคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 7,940 บาท และเงินเพิม
ค่าครองชีพชัวคราวอัตราละ 1,500 บาท เป็ นเงิน 113,280 บาท
- ผู ้ ช่วยเจ้ าหน้ าทีบรรณารักษ์ จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 7,940 บาท และเงินเพิม
ค่าครองชีพชัวคราวอัตราละ 1,500 บาท เป็ นเงิน 113,280 บาท
1.3 หมวดค่ าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ ตั งไว้ 27,069,488 บาท แยกเป็ น
1.3.1 ค่ าตอบแทน ตั งไว้ 309,100 บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 150,100 บาท ตั ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 159,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) แยกเป็ น
1.3.1.1 ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั งไว้
10,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าอาหารทํางานนอกเวลาราชการ และค่าจ้ า งนอกเวลาราชการ กรณี ที ต้ อง
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในสํานักการศึกษา และกรณีทีมีงานเร่งด่วน ตั งจ่ายจากเงินรายได้
1.3.1.2 ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั งไว้ 80,100 บาท เพือ
จ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจําในสํานักการศึกษาทีบุตรยังศึกษาเล่า
เรียนอยู่ตามระเบียบ ฯ ตั งจ่ายจากเงินรายได้
1.3.1.3 ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั งไว้ 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่าสวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้ างประจํา ในสํานักการศึกษา
ทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบ ฯ ตั งจ่ายจากเงินรายได้

1.3.1.4 ค่าตอบแทน ประเภทตอบแทนคณะกรรมการจัดซื อจัดจ้ าง คณะกรรมการ
ตรวจการจ้ างและผู ้ ควบคุมงานก่อสร้ าง ตั งไว้ 10,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนสําหรับผู ้ แทนชุมชน
หรื อประชาคมทีได้ รับแต่งตั งเป็ นคณะกรรมการจัดซื อจัดจ้ างคณะกรรมการตรวจการจ้ างและผู ้ ควบคุมงาน
ก่อสร้ าง ตามคําสังทีปฏิบัติ ตั งจ่ายจากเงินรายได้
1.3.1.5 ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู ้ ทรงคุณวุฒิตรวจผลงานทางด้ านวิชาการ
ตั งไว้ 159,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
ความชํานาญ หรือความเชียวชาญหรือความชํานาญพิเศษของพนักงานเทศบาล เพือการเลือนแต่งตั งพนักงาน
ครูเทศบาลให้ ดํารงตําแหน่งและระดับสูงขึ น ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
1.3.2 ค่ าใช้ สอย ตั งไว้ 15,879,380 บาท แยกเป็ น
1.3.2.1 ค่าใช้ สอย ประเภทรายจ่ายเพือให้ ได้ มาซึงบริ การ ตั งไว้ 50,000 บาท
ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) แยกเป็ น
- ค่าเย็บหนังสือเข้ าปกหนังสือ ตั งไว้ 10,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าเย็บ
หนังสือเข้ าปกหนังสือ รวมกฎหมาย รวมระเบียบ หรื อหนังสือทางวิชาการด้ านการศึกษา หรื ออืน ๆ ให้ เป็ น
หมวดหมู่
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั งไว้ 10,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรื อแผ่นพับ สิงพิมพ์ต่าง ๆ เกียวกับ
กิจกรรมต่าง ๆ ของสํานักการศึกษาทีได้ ดําเนินการ
- ค่าจ้ างเหมาบริการ ตั งไว้ 30,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าจ้ างเหมาบริการ
ทํางานอย่างหนึงอย่างใดในกิจการสํานักการศึกษา
1.3.2.2 ค่าใช้ สอย ประเภทรายจ่ายเพือบํารุ งรักษาหรื อซ่อมแซมทรัพย์ สิน ตั งไว้
289,600 บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 139,600 บาท ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป150,000 บาท (ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา 139,600 บาท ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 150,000
บาท) แยกเป็ น
- ค่าบํ ารุ งรัก ษาหรื อซ่อมแซมที ดิน และสิงก่อสร้ าง ตั งไว้ 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่าซ่อมแซมอาคารและสิงก่อสร้ าง หรือปรับปรุงภายในสนามกีฬาตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตังไว้ 100,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่า
บํารุงรักษา หรื อซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์สํานักงาน และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ฯลฯ ของ
สํานักการศึกษา ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- ค่าเชื อมต่ออินเตอร์ เน็ตความเร็วสูง ตั งไว้ 39,600 บาท เพื อจ่ายเป็ น
ค่าใช้ จ่ายในการเชือมต่ออินเตอร์ เน็ตความเร็ วสูง ห้ องสมุดสําหรับเด็กและเยาวชน เดือนละ 800 บาท
จํานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 9,600 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือนละ 800 บาท จํานวน 12 เดือน เป็ นเงิน
9,600 บาทสํานักการศึกษาเดือนละ 1,200 บาท จํานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 14,400 บาท และค่าเช่าพื นที
เว็บไซต์ของสํานักการศึกษา 6,000 บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
1.3.2.3 ค่าใช้ สอย ประเภทรายจ่ายเกียวกับค่ารับรองและพิธีการ ตั งไว้ 6,962,280
บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 4,999,680 บาท ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 1,962,600 บาท (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา 2,670,680 บาท ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 4,291,600
บาท) แยกเป็ น
- โครงการจัดงานวัน เด็ก แห่ง ชาติ ตั งไว้ 250,000 บาท เพื อจ่ ายเป็ น
ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ เกียวกับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ซึงเทศบาลได้ ดําเนินการจัดกิจกรรมเป็ นประจําทุกปี เช่น
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของรางวัล เงินรางวัล ค่าดอกไม้ ค่าจัดสถานที ค่าอาหารเครื องดืม ค่าเช่าเต็นท์ และ
ค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ตามทีโครงการกําหนด ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ)
- โครงการปรับ ปรุ งและพัฒนางานธุรการโรงเรี ยน ตั งไว้ 315,840 บาท
เพือเป็ นค่าใช้ จ่ายในการจัดจ้ างบุคลากรปฏิบัติงานด้ านธุรการโรงเรี ยน ทั ง 4 โรงเรี ยน ๆ ละ 1 คน ตั งจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
- โครงการเข้ าค่ายเยาวชน ตั งไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายใน
การจัดงานส่งเสริ มกิจ กรรมเยาวชนของเทศบาล เช่น กิ จกรรมเยาวชนสัมพันธ์ กิ จกรรมนัน ทนาการเพื อ
เยาวชน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้ างเหมารถ ค่าวัสดุ ค่าอาหาร และค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ตามโครงการกําหนด
ตั งจ่ายจากเงิ นรายได้ 30,000 บาท ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 20,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ ความรู ้ แก่ผรัู ้ บผิดชอบศูนย์เยาวชน ตั งไว้
10,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายในการส่งเจ้ าหน้ าทีผู ้ รับผิดชอบศูนย์เยาวชนไปเข้ าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในเรืองการดําเนินงานศูนย์เยาวชน ตามวัน เวลา และสถานที ทีกรมส่งเสริ มการปกครองส่วนท้ องถินกําหนด
ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)
- โครงการกิจกรรมวันอําลา ตั งไว้ 60,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายใน
การจัดงานพิธีรับมอบใบประกาศนียบัตรทีจบการศึกษาจากโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ทั ง 4
โรงเรียน เช่น ค่าดอกไม้ ค่าจัดสถานที ค่าเครืองดืมและค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ตามทีโครงการกําหนด ตั งจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- โครงการฝึ กอบรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ตั งไว้ 120,000 บาท เพือจ่าย
เป็ นค่าจัดฝึ กอบรมนักเรียนเข้ าค่ายพุทธธรรมต้ านยาเสพติด เป็ นค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
รับรอง ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ตามโครงการกําหนด ซึงเป็ นทางหนึงทีจะช่วยขัด
เกลาอุปนิสัยและปลูกฝั งคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ให้ แก่เยาวชน และจัดนิทรรศการในการ
รณรงค์ป้องกันและต่อต้ านยาเสพติด ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 100,000 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 20,000
บาท (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)
- โครงการจัดอบรมเจ้ าหน้ าทีและครูวิทยากรแกนนําต้ านยาเสพติด ตั งไว้
25,600 บาทเพือจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายในการจัดส่งเจ้ าหน้ าทีและครูวิทยากรแกนนําต้ านยาเสพติด ไปเข้ ารับ
การอบรม ตามวัน เวลา และสถานทีทีกรมส่งเสริ มการปกครองส่วนท้ องถินกําหนด ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)
- โครงการสัมมนาผู ้ บริหารและครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อน ตั งไว้ 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายในการจัดส่งผู ้ บริหารและครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อนเข้ าอบรม สัมมนา เรืองการจัดการศึกษา
สําหรับเด็กเร่ร่อน ตามวัน เวลา และสถานทีทีกรมส่งเสริ มการปกครองส่วนท้ องถินกําหนด ตั งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
- โครงการประเมินคุณภาพการศึก ษา ตั งไว้ 40,000 บาท เพื อจ่ายเป็ น
ค่าใช้ จ่ายในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เช่น ค่าจัดทําแบบสํารวจข้ อมูล
ค่าจ้ างเหมาถ่ายเอกสาร พิมพ์ปก เข้ ารูปเล่มรายงาน ตลอดจนการรวบรวมรายงาน สรุปผลการปฏิบัติงานใน
รอบปี ตามทีโครงการกําหนด ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
- โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการศึกษา ตั งไว้ 350,000 บาท เพือ
จ่ายเป็ นค่าสนับสนุนเจ้ าภาพ 20,000 บาท ค่าเบี ยเลี ยงคณะครู และนักเรี ยน ทีเข้ าประกวดกิจกรรมร่วกมับ
เทศบาลทีเป็ นเจ้ าภาพ ค่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งร้ าน ค่าจ้ างเหมาจัดสร้ างนิทรรศการ ค่าจ้ างเหมารถบรรทุกและ
รถยนต์โดยสาร เพือใช้ ขนวัสดุ อุปกรณ์ตกแต่ง และค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ตามทีโครงการกําหนด ตั งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
- โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรี ยนท้ องถิน ตั งไว้ 70,000 บาท เพือจ่าย
เป็ นค่าเบี ยเลี ยงครูและนักเรี ยน ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ ค่าเกียรติบัตร ค่าสถานที และค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ตามที
โครงการกําหนด ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
- โครงการทดสอบระดับชาติ ตั งไว้ 30,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายใน
การสนับสนุนการดําเนินการทดสอบวัดผลระดับชาติของนักเรียนชั นประถมศึกษาปี ที3 ชั นประถมศึกษาปี ที 6
และชั นมัธยมศึกษาปี ที 3 ของโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เช่น ค่าสนับสนุนค่าจัดทําข้ อสอบ
และค่าใช้ จา่ ยอืน ๆ ตามทีโครงการกําหนด ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- โครงการแข่งขันกีฬานัก เรี ย นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ น ตั งไว้
430,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าสนับสนุนเจ้ าภาพ 30,000 บาท และเป็ นค่าเบี ยเลี ยงนักกีฬา ค่าเบี ยเลีงครูย ผู ้
ฝึ กสอน ค่าใช้ จ่ายในการเตรียม และนํานักกีฬาเข้ าแข่งขัน ระดับภาคและระดับประเทศ เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬา
ทุกประเภท ค่าชุดกีฬา ค่าเช่าหรือจ้ างเหมารถ ค่าเบี ยเลี ยง ค่าเช่าทีพัก ค่าอาหาร ค่าถุงเท้ าหรื ออุปกรณ์
การแต่งกาย และค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ตามที โครงการกํ าหนด ตั งจ่ายจากเงิ นรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)
- โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรี ยนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตั งไว้ 50,000
บาท เพือจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายตามโครงการแข่งขัน กี ฬากลุ่มโรงเรี ย น เช่น ค่าวัสดุ อุป กรณ์ ก ารแข่งขัน ค่า
เครื องดืม ค่าอาหาร ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการตัดสินและเจ้ าหน้ าทีเทคนิคการกีฬา เงินรางวัลและของ
รางวัลสําหรับผู ้ ชนะการแข่งขันและผู ้ เข้ร่าวมแข่งขัน ค่าวงดุริยางค์ ค่าใช้ จ่ายพิธีเปิ ด - ปิ ด การแข่งขัน ค่าพลุ
ค่าแพรป้าย ลูกโป่ งและค่าใช้ จ่าย อืน ๆ ตามทีโครงการกําหนด ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)
- โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ตั งไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็ น
ค่าใช้ จ่ายในการแข่งขันกีฬาเทศบาล เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าเครื องดืม ค่าชุดกีฬา
และค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ตามทีโครงการกําหนด ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ)
- โครงการพ่อแม่คนทีสอง ตั งไว้ 300,000 บาท เพือจ่ายเป็ นเงินสนับสนุน
การศึกษา สําหรับนักเรียนผู ้ ด้อยโอกาสทางการศึกษา จํานวน 600 ทุน ๆ ละ 500 บาท ตามโครงการพ่อแม่
คนทีสอง ซึงเป็ นโครงการทีจัดขึ นเพือสร้ างความอบอุ่นและความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนตั งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
- โครงการจัดการศึก ษาสํ าหรับ เด็ก เร่ ร่อน ตั งไว้ 4,000 บาท เพื อเป็ น
ค่าใช้ จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กเร่ร่อนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ให้ ได้ รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที
ดีขึ น เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียน วัสดุการศึกษาและค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ตามทีโครงการกําหนด ตั งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
- โครงการจัดงานวันครู ตั งไว้ 50,000 บาท เพือเป็ นค่าใช้ จ่ายในการจัด
งานวันครู เป็ นการระลึกถึงความสําคัญของครู โดยจ่ายเป็ นค่าการจัดสถานที ค่าของรางวัล ค่าเหมาจ่าย
อาหาร และค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ตามทีโครงการกําหนด ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
- โครงการส่ งเสริ มฟื นฟูป ระเพณี วัฒ นธรรมไทย ตั งไว้ 1,060,000 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายในงานประเพณีทางศาสนา งานประเพณีท้องถิน งานวันสําคัญของชาติทีทางเทศบาล
ต้ องการดําเนิน การเอง หรื อจัดร่ วมกับ ทางจังหวัด หรื อหน่ วยงานอืน ตั งจ่ายจากเงิ น รายได้ (ปรากฏใน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ) จําแนกรายละเอียดได้ ดังนี

1. งานประเพณีปีใหม่ ตั งไว้ 30,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่าย
ในงานประเพณีวันขึ นปี ใหม่ เช่น ค่าพิธีทางศาสนา อาหาร เครืองดืมถวายพระ ค่าเครื องดืม อาหารสําหรับ
แขก ค่าพลุ ค่าดอกไม้ ไฟ ค่าวัสดุสิงพิมพ์อืน ๆ หรือค่าจ้ างตกแต่งสถานที ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าเช่าเครืองเสียง
และค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ตามทีโครงการกําหนด
2. งานประเพณี สงกรานต์ ตังไว้ 400,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่า
สนับสนุนชุมชนตกแต่งรถ ค่าโล่รางวัล ค่าจ้ างเหมาตกแต่งองค์ประกอบ ค่าแต่งตัวผู ้ เข้ าร่วมประกวด และ
ขบวนแห่ ค่ารางวัล ค่าพิ ธีทางศาสนา เช่น อาหาร เครื องดืม เครื องไทยทานถวายพระ ค่าของชํ าร่วย
สําหรับผู ้ เข้ าประกวด ค่าวัสดุสิงพิมพ์ ต่าง ๆ ค่าจ้ างตกแต่งสถานที ค่ากระแสไฟฟ้า และค่าเครื องเสียง ค่า
มหรสพหรือการแสดงสมโภช ค่าตอบแทน หรือค่าของทีระลึกกรรมการตัดสิน ค่าจ้ างคณะกลองยาวนําขบวน
แห่ ค่าอาหาร เครืองดืมต้ อนรับแขกและค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ตามทีโครงการกําหนด
3. งานบวงสรวงหอเจ้ าบ้ าน ปู ่ แฮ่ ปู ่ หา
ญ และศาลหลักเมือง (งาน
บุญซําฮะ) ตั งไว้ 40,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าพิธีทางศาสนา เช่น ค่าอาหาร เครื องดืม ปั จจัยและเครื อง
ไทยทานถวายพระ ค่าดอกไม้ พวงมาลัย ธูปเทียน ค่าวัสดุสิงพิมพ์ หรื อค่าจ้ างตกแต่งสถานที ค่ามหรสพ
หรื อการแสดงสมโภช ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าวัสดุหรื อค่าจ้ าง ทํ าเครื องบวงสรวงและค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ตามที
โครงการกําหนด
4. งานประเพณีแห่เทียน ตั งไว้ 150,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่า
ตกแต่งรถแห่เทียนเข้ าพรรษา ค่าจ้ างเหมาตกแต่งองค์ประกอบ ค่าชุดแสดงนําขบวนแห่ของชาวคุ ้ มวัดต่าง ๆ
ค่าวัสดุและค่าจ้ างตกแต่งสถานที ค่ามหรสพ หรือการแสดงสมโภช ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าเงิน
รางวัล และของรางวัล การประกวดต่าง ๆ ค่าอาหารว่า งและเครื องดืมต้ อนรับ แขก ค่า โล่ร างวัล หรื อ
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน ในงาน ค่าวัสดุสิงพิ มพ์และค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ตามที โครงการ
กําหนด
5. งานบวงสรวงอนุสาวรี ย์ พระยาชัยสุน ทร ตั งไว้ 40,000 บาท
เพื อจ่ายเป็ นค่าพิ ธีท างศาสนา เช่น ค่าอาหารเครื องดืม ปั จ จัย และเครื องไทยทานถวายพระ ค่าดอกไม้
พวงมาลัย ธูปเทียน ค่าวัสดุ หรื อค่าตกแต่งสถานที ค่ามหรสพ หรื อการแสดงสมโภช ค่ากระแสไฟฟ้า ค่า
วัสดุ หรือค่าจ้ างทําเครืองบวงสรวง ค่าวัสดุสิงพิมพ์และค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ตามทีโครงการกําหนด
6. งานประเพณีลอยกระทง ตั งไว้ 300,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่า
สนับสนุนชุมชน เงินรางวัล และของรางวัลการประกวดประเภทต่าง ๆ และโล่ต่าง ๆ ค่าสายสะพาย ค่าจัดทํา
กระทง ค่ามหรสพ หรือการแสดงต่าง ๆ สมโภชในงาน ค่าวัสดุ หรือค่าจ้ างตกแต่งสถานที ค่าเช่าเครื องเสียง
ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าตกแต่งขบวนแห่ และองค์ประกอบ ค่าอาหารเครื องดืม สําหรับรองรับแขก ค่าพลุ และ
ดอกไม้ ไฟ ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ทีจํ าเป็ นในงาน ค่าตอบแทน และค่ารางวัลกรรมการตัดสิน การ
ประกวดแข่งขัน ค่าวัสดุสิงพิมพ์และค่าใช่จ่ายอืน ๆ ตามทีโครงการกําหนด

7. งานประเพณี บุญ กฐิ น ตั งไว้ 100,000 บาท เพื อจ่า ยเป็ น
ค่าใช้ จ่ายในการจัดงานบุญกฐิ นของเทศบาล โดยจัดซื อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดต่าง ๆ องค์กฐิ นและปั จจัยถวาย
วัดในเขตเทศบาลทีไม่มีเจ้ าภาพ และค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ตามทีโครงการกําหนด
- โครงการประเพณีชุมชน (งานบุญคุ ้ ม) ตั งไว้ 180,000 บาท เพือจ่ายเป็ น
ค่าใช้ จ่ายในการจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน จํานวน 36 ชุมชน ๆ ละ 5,000 บาท เช่น ค่าสนับสนุน
ชุมชน ค่าวัสดุอุป กรณ์ ค่าจัดสถานที ค่าอาหาร เครื องดืม และค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ตามที โครงการกํ าหนด
ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)
- โครงการฝึ กอบรมของพนัก งานครู ตั งไว้ 500,000 บาท เพือจ่ายเป็ น
ค่าใช้ จ่ายในการจัดฝึ กอบรมสัมมนาของพนักงานครู เป็ นการพัฒนาครู และบุคลากรการศึกษาในด้ าน การ
เรียนการสอน เพือให้ สอดคล้ องกับหลักสูตรและเทคโนโลยีทีมีการเปลียนแปลงไป และเพิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให้ สูงขึ น โดยจ่ายเป็ นค่าจ้ างเหมารถ ค่าอาหาร เครื องดืม ค่าจัดพิมพ์เอกสาร เข้ ารูปเล่มเอกสาร
ประกอบการฝึ กอบรม การพิมพ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าติดต่อประสานงาน ค่าไปรษณีย์
และค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ตามทีโครงการกําหนด ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
- โครงการอบรมสัมมนาผูรั้ บผิดชอบสนามกีฬา ตั งไว้ 16,000 บาท เพือ
เป็ นค่าใช้ จ่ายในการส่งเจ้ าหน้ าทีผู ้ รับผิดชอบสนามกีฬา ไปเข้ าร่วมอบรมการบริหารสนามกีฬา ตามวัน
เวลา และสถานที ทีกรมส่งเสริ มการปกครองส่วนท้ องถิ นกําหนด ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏใน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)
- โครงการส่ง เสริ มพัฒ นาเยาวชน ตั งไว้ 100,000 บาท เพื อจ่ า ยเป็ น
ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานศูนย์เยาวชน ของเทศบาลในการจัดกิจกรรมส่งเสริมเยาวชน ให้ ใช้ เวลาว่างให้ เกิด
ประโยชน์ โดยจ่ายเป็ นค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในศูนย์เยาวชน หรือค่าใช้ จ่ายอืนที
จําเป็ นตามทีโครงการกําหนด ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ)
- โครงการแข่ง ขัน กี ฬ าเยาวชน – ประชาชน ตั งไว้ 150,000 บาท
เพื อเป็ นค่า ใช้ จ่า ยในการจัด การแข่ง ขัน กี ฬ าเยาวชน – ประชาชน เช่ น ค่า วัส ดุอุป กรณ์ ใ นการแข่ง ขัน
ค่ากรรมการตัดสินกีฬา ค่าเงินรางวัลผู ้ ชนะการแข่งขัน ค่าอาหาร ค่าใช้ จ่ายพิธีเปิ ด– ปิ ด การแข่งขันค่าใช้ จ่าย
ในการส่งนักกีฬาตัวแทนเทศบาลไปร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอืน หรื อค่าใช้ จ่ายอืนทีจําเป็ นตามโครงการ
กําหนด ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)
- โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ตั งไว้ 57,000 บาท เพือจ่ายเป็ น
ค่าใช้ จ่ายในการส่งบุคลากรทางการศึกษาเข้ าร่วมอบรมสัมมนา ตามวัน เวลา และสถานที ทีกรมส่งเสริ มการ
ปกครองส่ว นท้ องถิ นกํ าหนด เช่ น ค่า เบี ยเลี ยง ค่าพาหนะ ค่า เช่ าทีพัก ตั งจ่า ยจากเงิ น อุดหนุนทัวไป
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาช่วงชันที 4 ตั งไว้ 351,840 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายในการขยายโอกาสทางการศึกษาในช่วงชั นที 4 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา
โดยจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายในการจัดจ้างบุคลากรปฏิบัติงานสอนเคมี ฟิ สิกส์ และครูสอนดนตรี จํานวน 3 อัตรา ๆ
ละ 9,440 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
- โครงการบริหารจัดการตรวจประเมินผลงาน ตั งไว้ 12,000 บาท เพือจ่าย
เป็ นค่าบริ หารจัดการตรวจประเมินผลงานการปฏิบัติงาน และความชํานาญหรื อความเชียวชาญหรื อความ
ชํานาญพิเศษของพนักงานเทศบาล จํานวน 60 ราย ในอัตรารายละ 200 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าอาหาร ค่าจัดพิมพ์เอกสาร และค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ตามโครงการกําหนด ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา)
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันภัยคุก คามเกียวกับ คอมพิวเตอร์
ตั งไว้ 20,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่า ใช้ จ่ายในการจัดฝึ กอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพือให้ สอดคล้ องกับพระราชบัญญัติว่าด้ วยการ
กระทําความผิดเกียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ 2550 และเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ มีความปลอดภัย
ยิงขึ น โดยจ่ายเป็ นค่าอาหาร ค่าจัดพิมพ์เอกสาร เข้ ารูปเล่มเอกสารประกอบการฝึ กอบรม ค่าอุปกรณ์ต่างๆ
และค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ตามทีโครงการกําหนด ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
- โครงการแข่งขันกีฬาภายใน ตั งไว้ 100,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่าย
ในการแข่งขันกีฬาภายในของพนักงานและพนักงานครูสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์การ
แข่งขัน ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการตัดสิน และเจ้ าหน้ าทีเทคนิคการกีฬา เงินรางวัล
ของรางวัล สําหรับผู ้ ชนะการแข่งขัน และผู ้ เข้ าร่วม ค่าวงดุริยางค์ ค่าใช้ จ่ายพิธีเปิ ด – ปิ ดการแข่งขัน ค่าพลุ
ค่าแพรผ้ าลูกโป่ ง รางวัลกองเชียร์ และค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ตามโครงการกําหนด ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)
- โครงการฝึ กอบรมกีฬาสําหรับเยาวชน ตั งไว้ 100,000 บาท เพือจ่ายเป็ น
ค่าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยจ่ายเป็ นอาหาร เครืองดืม วัสดุอุปกรณ์การ
อบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าเครื องเสียง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร เข้ ารูปเล่ม และค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ตาม
โครงการกําหนด ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ)
- โครงการจัดตั งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั งไว้500,000 บาท เพือจ่ายเป็ น
ค่าใช้ จ่ายในการจัดตั งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จํานวน100 คน / ปี โดยจ่ายเป็ นค่าใช้ จา่ ย
ในการจัดจ้ างบุคลากรปฏิบัติงาน ตําแหน่งพนักงานจ้ างตามภารกิจ จํ านวน 1 อัตรา ๆ ละ 8,200 บาท
ตําแหน่งแม่บ้าน และนักการ จํานวน 2 อัตรา ๆ ละ 6,580 บาท และค่าวัสดุ อุปกรณ์การเรี ยน ค่าอาหาร
เสริม (นม) ค่าอาหารกลางวัน และค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ตามโครงการกําหนด ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา)

- กิ จกรรมค่ายเยาวชนภาคตะวันออกเฉีย งเหนือ ตั งไว้ 1,600,000 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ และค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ทีโครงการกําหนด สําหรับ
การจัดกิจกรรมเยาวชน สําหรับนักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)
1.3.2.4 ค่าใช้ สอย ประเภทค่าใช้ จ่ายทีเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้ าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืน ๆ ตั งไว้ 8,577,500 บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 1,725,500 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป 6,852,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) แยกเป็ น
- ค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั งไว้ 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่าเบี ยเลี ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักในกรณีทีพนักงานเทศบาล ลูกจ้ างประจํา และพนักงานจ้ าง
ในสํานักการศึกษา ไปราชการตามคําสังของทางราชการ ตั งจ่ายจากเงินรายได้
- โครงการสนับ สนุน ค่าใช้ จ่ายการบริ หารสถานศึก ษา ตั งไว้ 8,177,500
บาท เพือจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายตามรายการ ดังนี
1. เงินสนับสนุนอาหารกลางวัน ตั งไว้ 5,569,200 บาท เพือจ่าย
เป็ นเงินสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลได้ รับอาหาร 100% ตามนโยบาย
ของรัฐบาลและคณะผู ้ บริ หารท้ องถิน ในอัตราคนละ 13 บาท จํานวน 200 วัน สําหรับจัดสรรให้ โรงเรี ยน
เทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ จํานวน 3,221,400 บาท โรงเรี ยนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา จํานวน
785,200
บาท โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ จํานวน 951,600 บาท และโรงเรียนเทศบาล ๔ วัด
ใต้ โพธิ คํ า จํานวน 611,000 บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 785,200 บาท ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุน ทัวไป
4,784,000 บาท
2. ค่าใช้ จ่ายในการปรับ ปรุ งหลักสูตรสถานศึก ษา ตั งไว้ 72,000
บาท เพือเป็ นค่าใช้ จ่ายในการปรับปรุงหลัก สูตรสถานศึกษา โรงเรี ยนละ 18,000 บาท เพื อให้ โรงเรี ยนมี
หลักสูตรทีเหมาะสมและสอดคล้ องกับการศึกษา ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
3. ค่าใช้ จ่ายในการเชือมต่ออินเตอร์ เน็ตความเร็วสูง ตั งไว้ 72,000
บาท เพื อเป็ นค่าใช้ จ่ายในการเชื อมต่ออิน เตอร์ เน็ตความเร็วสูงของโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล โรงเรี ย นละ
18,000 บาท ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
4. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้ โรงเรียนเป็ นฐาน ตั งไว้
1,600,000 บาท เพือเป็ นค่าใช้ จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐาน (SBM) สําหรับ
จัดสรรให้ โรงเรียนทีได้ รับการคัดเลือกเข้ าร่วมโครงการประจําปี 2554 จํานวน 1,000,000 บาท โรงเรี ยนที
เข้ าร่วมโครงการประจําปี 2553 จํานวน 3 โรงเรียน ๆ ละ 200,000 บาท เป็ นเงิน 600,000 บาท ตั งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป

5. โครงการพัฒ นาครู ตั งไว้ 324,000 บาท เพื อจ่ า ยเป็ น
ค่าใช้ จ่ายในการส่งบุคลากรครูเข้ าร่วมอบรมสัมมนา ตามวัน เวลา และสถานที ทีกรมส่งเสริ มการปกครอง
ท้ องถินกําหนด เช่น ค่าเบี ยเลี ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก สําหรับจัดสรรให้ โรงเรียนเทศบาล๑ กาฬสินธุ์พิทยา
สิทธิ จํานวน 144,000 บาท โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา จํานวน 57,000 บาท โรงเรี ยนเทศบาล
๓ วัดเหนือ จํานวน 63,000 บาท และโรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้ โพธิ คํ า จํานวน 60,000 บาท ตั งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป
6. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ตั งไว้ 40,000 บาท เพือจ่าย
เป็ นค่าสนับสนุนให้ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลผ่านเกณฑ์การประเมินในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ทั ง 4 โรงเรี ยน
โดยจ่ายเป็ นค่าวัสดุ ค่าจัดอบรม ค่าดําเนินการ หรื อค่าใช้ จ่ายอืนทีจําเป็ นตามโครงการกําหนด ตั งจ่ายจาก
เงินรายได้
7. โครงการส่ง เสริ ม และสนับ สนุ น กิ จ กรรมในโรงเรี ย น ตั งไว้
400,000 บาท เพือเป็ นค่าใช้ จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรี ยนในสังกัดทั ง 4 โรงเรี ยน
ตามโครงการ / กิจกรรมทีโรงเรียนขอรับการสนับสนุน โรงเรียนละ 100,000 บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้
8. ประเภทค่านํ าประปา ตั งไว้ 85,900 บาท เพื อจ่า ยเป็ น
ค่าบริการนํ าประปาของโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล สําหรับโรงเรี ยนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ จํานวน
38,400 บาท โรงเรี ยนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา จํานวน 16,500 บาท โรงเรี ย นเทศบาล ๓ วัดเหนื อ
จํานวน 21,000 บาท และโรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้ โพธิ คํ า จํานวน10,000 บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้
9. ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั งไว้ 14,400 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าบริ การ
โทรศัพท์ของโรงเรียนเทศบาลทั ง 4 โรงเรียน ๆ ละ 300 บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้
1.3.3 ค่ าวัสดุ ตั งไว้ 10,881,008 บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 675,000 บาท ตั ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 10,206,008 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 10,131,008 บาท ปรากฏใน
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 750,000 บาท) แยกเป็ น
1.3.3.1 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั งไว้ 150,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าเครื อง
เขียน แบบพิ มพ์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น กระดาษโปสเตอร์ ตรายาง หมึกริ โซ่ กระดาษไขริ โซ่ ค่าถ่าย
เอกสาร ฯลฯ ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
1.3.3.2 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั งไว้50,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าซื อ
วัส ดุอุป กรณ์ ไฟฟ้าและวิ ท ยุ เช่ น หลอดไฟ สายไฟ ฟิ วส์ บัลลาส ฯลฯ สํ า หรั บ ใช้ ใ นงานกี ฬ าและ
นันทนาการ ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

1.3.3.3 ค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุงานบ้ านงานครัว ตั งไว้ 100,000 บาท เพื อจ่าย
เป็ นค่าซื อวัสดุงานบ้ านงานครัว เช่น นํ ายาล้ างจาน ผงซักฟอก ฯลฯ เพือใช้ ในสํานักการศึกษาและงานกีฬา
และนันทนาการ ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)
1.3.3.4 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้ าง ตั งไว้ 350,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุ
ก่อสร้ าง เช่น ไม้ ต่าง ๆ ปูน หิน ดิน ทราย กระเบื อง ตะปู อิฐ ฯลฯ สําหรับซ่อมแซมอาคาร อาคารประกอบ
ปรั บ ปรุ งภูมิทัศ น์ ส นามกี ฬ า ตั งจ่า ยจากเงิ น อุดหนุน ทัวไป (ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ)
1.3.3.5 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเชื อเพลิงและหล่อลืน ตั งไว้ 35,000 บาท เพือจ่าย
เป็ นค่าซื อนํ ามันเชื อเพลิเบนซิ
ง นและนํ ามันหล่อลืน ใช้ กับรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ของสํานักการศึกษา
ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
1.3.3.6 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุการเกษตร ตั งไว้ 100,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าซื อ
วัสดุการเกษตร เช่น ปุ ๋ ยเคมี บัวรดนํ า ไม้ กวาดมืเสืออ เสียม จอบ ฯลฯ เพือใช้ ในงานกีฬาและนันทนาการ
ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)
1.3.3.7 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคเ รืองแต่งกาย ตั งไว้ 200,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่า
ซื อชุดกี ฬา ชุดพื นเมือง สําหรับ นัก เรี ยนมัธยมศึก ษาปี ที 1 โรงเรี ย นเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา และป.1
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ และ โรงเรี ยนเทศบาล ๔ วัดใต้ โพธิ
คํ า และอนุบาล 1 โรงเรี ยนเทศบาล ๓ วัดเหนือ และค่าชุดการแสดง ชุดดุริยางค์ และอืน ๆ ตามความ
จําเป็ นของโรงเรียนทั ง 4 โรงเรียน ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
1.3.3.8 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุกีฬา ตั งไว้ 100,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุ
อุปกรณ์การกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ไม้ ตีปิงปอง ลูกปิ งปอง บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้ อ ฯลฯ ทีใช้ ใน
งานกีฬาและนันทนาการ และศูนย์เยาวชน ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สนับสนุนการบริ ห ารสนามกีฬา)
(ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)
1.3.3.9 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั งไว้ 150,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่า
วัสดุเกียวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้ อมูล แผ่นกรองแสง เทปบันทึกข้ อมูล หมึกพิมพ์ หัวพิมพ์
สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ทีใช้ ในสํานักการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ และศูนย์เยาวชน ตั งจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
1.3.3.10 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั งไว้ 10,000 บาท เพือจ่าย
เป็ นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าเขียนป้าย ค่าถ่านชาร์ต ค่าม้ วนวิดีโอ ฯลฯ ใช้ ในกิจกรรมและงาน
ประเพณีต่าง ๆ ของสํานักการศึกษา ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.3.3.11 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั งไว้30,000 บาท เพือจ่าย
เป็ นค่าวัสดุใช้ กับรถยนต์ เช่น แบตเตอรี ยางใน ยางนอก ฯลฯ ของสํานักการศึกษาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
1.3.3.12 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเครืองดนตรี ตั งไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุ
อุปกรณ์เครื องดนตรี เช่น ฉิง ฉาบ กรับ อังกะลุง และกลอง ฯลฯ สําหรับใช้ ในงานศูนย์เยาวชนเทศบาล
เมืองกาฬสิน ธุ์ ตั งจ่ายจากเงิ นรายได้ (สนับ สนุน การบริ ห ารสนามกี ฬา) (ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ)
1.3.3.13 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุอืน ๆ ตั งไว้ 9,556,008 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าอาหาร
เสริม (นม) โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล และโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน
(สพฐ) จัดสรรให้ เด็ก อนุบ าล และเด็ก ป.1 – ป.6 ตั งจ่ายจากเงิ น อุดหนุน ทัวไป (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา)
1.4 หมวดค่ าสาธารณูปโภค ตั งไว้ 729,200 บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 13,600 บาท ตั ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 715,600 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 13,600 บาท ปรากฎในแผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 715,600 บาท) แยกเป็ น
1.5.1 ประเภทค่านํ าประปา ตั งไว้374,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าบริการนํ าประปาของสนาม
กีฬาจังหวัด และศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็ก ตั งจ่ายจากเงิ น รายได้ 10,000 บาท ตั งจ่ายจากเงิน อุดหนุน ทัวไป
364,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึก ษา 10,000 บาท ปรากฎในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
นันทนาการ 364,000 บาท)
1.5.2 ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั งไว้ 7,200 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าบริ การค่าโทรศัพท์ของสนาม
กีฬาจังหวัด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั งจ่ายจากเงินรายได้3,600 บาท ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 3,600
บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 3,600 บาท ปรากฎในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
3,600 บาท)
1.5.3 ประเภทค่าไฟฟ้า ตั งไว้ 348,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าบริการค่าไฟฟ้าของสนามกีฬา
จังหวัด ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)
1.5 หมวดเงินอุดหนุน ตั งไว้ 8,860,600 บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 200,000 บาท ตัง
จ่ายจากเงิ นอุดหนุน ทัวไป 8,660,600 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึก ษา 8,710,600 บาท ปรากฎใน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 150,000 บาท) แยกเป็ น
1.6.1 เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ตั งไว้ 8,660,600 บาท เพือจ่ายเป็ นเงินอุดหนุน
โครงการอาหารกลางวัน สําหรับ โรงเรี ย นในสังกัดสํานัก งานคณะกรรมการ การศึก ษาขั นพื นฐาน (สพฐ)
จํ านวน 5 โรงเรี ย น โรงเรี ย นกาฬสิน ธุ์ พิท ยาสัย 4,095,000 บาท โรงเรี ย นมิตรภาพที 32 122,200

บาท โรงเรี ย นทุ่งศรี เมืองประชาวิทย์ 278,200 บาท โรงเรี ยนวัดชัยสุน ทร 244,400 บาท โรงเรี ย น
อนุบาลกาฬสินธุ์ 3,920,800 บาท ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
1.6.2 เงินอุดหนุนสมาคมข้ าราชการครูบํานาญ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั งไว้ 50,000 บาท เพือ
จ่ายเป็ นเงินอุดหนุนกิจกรรมของสมาคมข้าราชการครูบํานาญ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา)
1.6.3 เงินอุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั งไว้50,000 บาท เพือจ่ายเป็ นเงินอุดหนุน
กิจกรรมของพุทธสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ)
1.6.4 เงิน อุดหนุนสมาคมภูไท ตั งไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็ นเงินอุดหนุนกิจ กรรมของ
สมาคมภูไท ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)
1.6.5. เงินอุดหนุนสมาคมยุวพุทธิสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ (วัดประชานิยม) ตั งไว้ 50,000
บาท เพือจ่ายเป็ นเงินอุดหนุนสมาคมยุวพุทธิสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ (วัดประชานิยม) ตั งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฎในแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)
(หมายเหตุ) ในหมวดเงินอุดหนุนจะดําเนินการได้ ต่อเมือได้ รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ ฯ แล้ ว
2. รายจ่ ายเพื อการลงทุน ตั งไว้ 4,841,200 บาท
2.1 หมวดค่ าครุภัณฑ์ ที ดินและสิ งก่ อสร้ าง ตั งไว้ 4,841,200 บาท แยกเป็ น
2.1.1 ค่ าครุภัณฑ์ ตั งไว้ 2,791,200 บาท แยกเป็ น
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ สํานักงาน ตั งไว้ 1,027,200 บาท ตั งจ่าย
จากเงิ น อุด หนุน ทัวไป (ปรากฏในแผนงานการศึก ษา 862,200 บาท ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 165,000 บาท) แยกเป็ น
- ค่าซื อพัดลมอุตสาหกรรม ตั งไว้ 59,400 บาท สําหรับจ่ายเป็ นค่า
ซื อพัดลมอุตสาหกรรม ชนิดขาตั ง 3 ขา ขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 24” จํานวน 27 ตัว ๆ ละ 2,200 บาท
เป็ นเงิน 59,400 บาท สําหรับจัดสรรให้ โรงเรี ยนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ จํานวน 17 ตัว และ
โรงเรี ยนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา จํานวน 10 ตัว ตามราคาท้ องถินกําหนด ไม่มีในมาตรฐานครุภัณ ฑ์
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
- ค่าซื อเครื องปรับ อากาศ ตั งไว้ 304,000 บาท เพื อจ่ายเป็ นค่าซื อ
เครื องปรับอากาศ ขนาด 26,200 BTU แบบแขวน ระบบฟอกอากาศแบบสมบูรณ์ แบบ 3 ชั น รี โมท
คอนโทรลไร้ สาย จํานวน 8 เครือง ๆ ละ 38,000 บาท เป็ นเงิน 304,000 บาท สําหรับติดตั งห้ องอนุบาล 1
จํานวน 8 ห้ อง สําหรับจัดสรรให้ โรงเรี ยนเทศบาล ๓ วัดเหนือ ตามราคาท้ องถินกําหนด ไม่มีในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- ค่าซื อพัดลมขาตั งทรงสูง ตั งไว้30,800 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าซื อพัดลม
ขาตั งทรงสูง ตั งพื นและแบบลิฟวิง ใบพัดโปร่งใส3 ใบพัด ใบพัดขนาด 24” จํานวน 14 เครือง ๆ ละ 2,200
บาท เป็ นเงิน 30,800 บาท สําหรับจัดสรรให้ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ ตามราคาท้ องถินกําหนด ไม่มีใน
มาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
- ค่าซื อโต๊ ะขาเหล็กพับได้ ตั งไว้ 80,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าซื อโต๊ ะขา
เหล็กสีขาพับได้ กว้ าง 60 ซม. ยาว 150 ซม. หน้ าขาว จํานวน 50 ตัว ๆ ละ 1,600 บาท เพือใช้ เป็ นโต๊ ะ
เอนกประสงค์ สําหรับจัดสรรให้ สนามกีฬา จํานวน 30 ตัว โรงเรี ยนเทศบาล ๔ วัดใต้ โพธิ คํ า จํานวน10
ตัว และโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ จํานวน 10 ตัว ตามราคาท้ องถินกําหนด ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา 32,000 บาท ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนัน ทนาการ
48,000 บาท)
- ค่าซื อเก้ าอี พลาสติก ตั งไว้ 63,000 บาท เพื อจ่ายเป็ นค่าซื อเก้ าอี
พลาสติก มีผนังพิง สีขา ชนิดหนา จํานวน 300 ตัว ๆ ละ 210 บาท เป็ นเงิน 63,000 บาท สําหรับจัดสรร
ให้ โรงเรี ยนเทศบาล ๔ วัดใต้ โพธิ คํ า จํานวน100 ตัว และสนามกีฬากลางจังหวัด 200 ตัว ตามราคา
ท้ องถินกําหนด ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 21,000 บาท ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 42,000 บาท)
- ค่าซื อเก้ าอี พนักพิงบุนวม ตั งไว้50,000 บาท เพื อจ่ายเป็ นค่าซื อเก้ าอี
พนักพิงสูง บุนวมเบาะนังและพนักพิง จํานวน 100 ตัว ๆ ละ 500 บาท เป็ นเงิน 50,000 บาท สําหรับ
จัดสรรให้ สนามกีฬากลางจังหวัด ตามราคาท้ องถินกําหนด ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏในแผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)
- ค่าซื อชุดรับแขก ตั งไว้ 10,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าซื อชุดรับแขก
บุนวม พร้ อมโต๊ ะกลาง จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท จัดสรรให้ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสิน ธุ์
ตามราคาท้ องถิ นกํ า หนด ไม่มี ใ นมาตรฐานครุ ภัณ ฑ์ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒ นธรรมและ
นันทนาการ)
- ค่าซื อโต๊ ะม้ าหินอ่อน ตังไว้ 45,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าซื อโต๊ ะม้ าหิน
อ่อน จํานวน 15 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท สําหรับจัดสรรให้ โรงเรี ยนเทศบาล ๔ วัดใต้ โพธิ คํ าจํานวน 5 ชุด
สนามกีฬากลางจังหวัด จํานวน 5 ชุด และห้ องสมุดสวนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา จํานวน 5 ชุด
ตามราคาท้ องถินกําหนด ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 30,000 บาท ปรากฏใน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 15,000 บาท)
- ค่าซื อเก้ าอี แลคเชอร์แบบ .ก03 ตั งไว้ 272,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าซื อ
เก้ าอี แลคเชอร์ แบบ ก.03 จํ านวน 320 ตัว ๆ ละ 850 บาท เป็ นเงิน 272,000 บาท สําหรับ จัดสรรให้

โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ จํานวน 200 ตัว และโรงเรี ยนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา จํานวน
120 ตัว ตามราคาท้ องถินกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
- ค่าซื อถังสแตนเลส ตั งไว้26,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าซื อถังนํ าสแตนเลส
ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร พร้ อมลูกลอยสวิทซ์อัตโนมัติ และขาตั ง จํานวน2 ถัง ๆ ละ 13,000 บาท
สําหรับจัดสรรให้ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้ โพธิ คํ า ตามราคาท้ องถินกําหนด ม่ไมีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
- ค่าซื อพัดลมโคจร ตั งไว้ 87,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าซื อพัดลมโคจร
รอบตัวติดเพดาน ขนาด 1.40 Mzlminlw ขนาด 400 มม. 220 V-50 Hz 40 W ขนาดชนิด E พร้ อม
สวิทซ์ เปิ ด – ปิ ด จํานวน 29 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท สําหรับจัดสรรให้ โรงเรี ยนเทศบาล ๔ วัดใต้ โพธิ คํ า
จํานวน 23 ตัว และจัดสรรให้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํ านวน 6 ตัว ตามราคาท้ องถินกําหนด ไม่มีในราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
2.1.1.2 ครุ ภัณฑ์ ประเภทครุ ภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ตั งไว้ 85,000 บาท ตั งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) แยกเป็ น
- ค่าซื อเครื องคอมพิวเตอร์ ตั งไว้ 64,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าซื อเครื อง
คอมพิวเตอร์ จํานวน 2 เครื อง เพือใช้ ในงานสํานักการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามราคาท้ องถิน
กําหนด ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ มีคุณสมบัติ ดังนี
- ฮาร์ดดิสก์ มีความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) Core i5 ความเร็วไม่ตํากว่า 3
GHz หรือสูงกว่า
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) แบบ DDR3 ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 4 GB และสามารถขยายติดตั งเพิมเติมให้ สูงขึ นได้
- มีช่องสําหรับอ่าน – เขียน แผ่น CD + RW , DVD + RW ได้
- มีช่องสําหรับอ่าน – เขียน สือหน่วยความจําสํารอง เช่น SD ,
MMC เป็ นต้ น
- มีการ์ดประมวลผลกราฟฟิ ค มีหน่วยความจําไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีจอภาพแสดงผลเป็ นแบบ TFT LCD ขนาดไม่ตํากว่า 23 นิ ว
- จอภาพแสดงผลสามารถแสดงผลในโหมด 1920 x 1080 ได้
- จอภาพแสดงผลสามารถเชื อมต่อสายสัญ ญาณแบบ DVI-D ,
HDMI , VGA ได้

- ค่าซื อเครื องปริ นเตอร์ ตั งไว้ 9,000 บาท เพื อจ่ายเป็ นค่าซื อเครื อง
ปริ นเตอร์ เลเซอร์ มัลติฟังชันก์ 3 in 1 จํานวน 2 เครื อง ๆ ละ 4,500 บาท สําหรับจัดสรรให้ โรงเรี ยน
เทศบาล ๓ วัดเหนือ ตามราคาท้ องถินกําหนด ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์
- ค่าซื อเครื องปริ นเตอร์ ตังไว้ 12,000 บาท เพื อจ่ ายเป็ นค่าซื อเครื อง
ปริ นเตอร์ เลเซอร์ จํานวน 1 เครื อง ๆ ละ 12,000 บาท สําหรับจัดสรรให้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามราคา
ท้ องถิน ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ มีคุณสมบัติ ดังนี
-

พิมพ์ขาว –ดํา 18 แผ่น/นาที (A4)
รองรับปริมาณการพิมพ์ต่อเดือน 8,000 แผ่น
ความละเอียด TRUE 1200 dpi
หน่วยความจํา 8 MB
Hi-Speed USB 2.0

2.1.1.3 ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่ ตั งไว้ 109,000 บาท
ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) แยกเป็ น
- ค่าซือโทรทัศน์สี ตั งไว้ 54,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าซื อโทรทัศน์สี ขนาด
24 นิ ว ชนิดจอแบน จํานวน 6 เครื อง ๆ ละ 9,000 บาท สําหรับจัดสรรให้ โรงเรี ยนเทศบาล ๓ วัดเหนือ
จํานวน 4 เครื อง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 เครื อง ตามราคาท้ องถินกําหนด ไม่มีในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์
- ค่าซื อเครืองเล่น วีซีดี ตั งไว้ 35,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าซื อเครื องเล่น
วีซีดี สามารถรับสัญญาณประเภทต่าง ๆ เช่น NTSC / PAL / AUTO DVD , VCD , CD , MP3 จํานวน 14
เครือง ๆ ละ 2,500 บาท สําหรับจัดสรรให้ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ จํานวน 12 เครือง และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 2 เครือง ตามราคาท้ องถินกําหนด ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์
- ค่าซื อกล้ องบันทึกภาพดีวีดี ตั งไว้20,000 บาท เพื อจ่ายเป็ นค่าซื อกล้ อง
บันทึกภาพดีวีดี จํานวน 1 เครือง เพือใช้ ในงานสํานักการศึกษา ตามราคาท้ องถินกําหนด ไม่มีในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ มีคุณสมบัติ ดังนี
- มีระบบบันทึกภาพลงฮาร์ดดิสก์ หรือ การ์ดหน่วยความจําสํารอง
- ฮาร์ดดิสก์ มีความจุอย่างน้ อย 60 GB หรือสูงกว่า
- มีระบบบันทึกเสียงรอบทิศทาง
- มีการ์ดหน่วยความจําไม่น้อยกว่า 2 GB

2.1.1.4 ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ งานบ้ านงานครัว ตั งไว้ 9,500 บาท ตั ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) แยกเป็ น
- ค่าซือเครื องตัดหญ้ าแบบสายสะพาย ตั งไว้ 9,500 บาท เพือจ่ายเป็ นค่า
ซื อเครืองตัดหญ้ าแบบสายสะพาย ขนาดไม่น้อยกว่า2 แรงม้ า จํานวน 1 เครือง สําหรับจัดสรรให้ สนามกีฬา
กลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามราคาท้ องถินกําหนด ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์
2.1.1.5 ครุ ภัณฑ์ ประเภทครุ ภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ ตั งไว้ 10,000 บาท
ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ) แยกเป็ น
- ค่าซื อชุดเครืองขยายแบบกระเป๋ าหิ ว ตั งไว้10,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่า
ซื อชุดเครื องขยายแบบกระเป๋ าหิ ว ลําโพงขนาด 16 ซ.ม./4 โอห์ม ขนาดกําลังขับ 15 วัตต์ คลืนความถี
ไร้ สาย VHF 165 – 210 MHZ ความไว 10 dB ระยะทางไร้ สายไกลถึง 35 เมตร กําลังไฟ AC 220 V
ไมโครโฟนแบบสวมหัวและหนีบปกเสื อ พร้ อมเครืองส่งเครือง สําหรับจัดสรรให้ ศูนย์เยาวชน ตามราคาท้ องถิน
กําหนด ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์
2.1.1.6 ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ กีฬา ตั งไว้ 1,550,500 บาท ตั งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ) แยกเป็ น
- ค่าซื อครุภัณฑ์เครืองออกกําลังกาย ตั งไว้ 701,000 บาท เพือจ่ายเป็ น ค่า
ซื ออุปกรณ์เ ครื องออกกําลังกาย สําหรับติดตั งทีศูนย์ ส่งเสริ มกีฬาและสุขภาพสวนสาธารณะกุดนํ ากิน ตาม
ราคาท้ องถินกําหนด ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี
1. ชุดฝึ กกล้ ามเนื อ จํานวน 1 เครือง คุณสมบัติดังนี
- สามารถฝึ กได้ พร้ อมกัน 3 คน
- ประกอบด้ วย 7 สถานีฝึกดังนี Butterfly, Bench Press, Low Pulley,
Lat Pulldown/High Pulley, Dip Station&Hip Extension, Leg
Extension และ Stepper 4B
- ปรับนํ าหนักได้ สูงสุดในการดึง72.7 กก.
2. ดัมเบลล์อย่างดีและชั นวาง จํานวน 2 ชุด
- ดัมเบลล์เหล็กชุบโครเมียม
- มีขนาดตั งแต่ 1 – 10 กก.
- ชั นวางทําด้ วยเหล็กอย่างดี สามารถวางดัมเบลล์ได้ 10 คู่
- โครงสร้ างเป็ รโครงสร้ างเหล็กทีมีความแข็งแรง ทนทาน ออกแบบพิเศษ
ให้ มีความสมดุลและปลอดภัย หยิบดั มเบลล์และนําเก็บได้ อย่าง
ปลอดภัย

3. เก้ าอี ฝึ กบาร์เบลโอลิมปิ ค จํานวน 2 ชุด
- โครงสร้ างทําด้ วยเหล็กหนาพิเศษ เบาะทําด้ วยฟองนํ าชนิดแข็ง หุ ้ มวัสดุ
อย่างดีทนต่อการฉึกขาด
- มีเสารองรับคานบาร์เบล และหมุดรองรับคานบาร์เบลทําด้ วยเหล็ก
หนาพิเศษ พนักพิงหลังปรับระดับเอียงลง ราบและเอียงขึ น
- คานโอลิมปิ คมีความยาว 86 นิ ว แผ่นนํ าหนักรวม110 กก. พร้ อมตัว
ล็อคและชั นแขวนแผ่นนํ าหนัก จํานวน1 ชุด
- พื นทีวางอุปกรณ์ 118 x 175 x 132 ซม.
4. ม้ าเอียงโค้ งฝึ กกล้ ามเนื อท้ อง จํานวน 1 ตัว
- เป็ นม้ าเอียงใช้ ฝึกกล้ ามเนื อท้ องทั งส่วนบนและส่วนล่าง ออกแบบตาม
หลักชีวกลศาสตร์ให้ รองรับส่วนหลั ง และสามารถฝึ กกล้ ามเนื อท้ องได้เต็ม
ช่วงการเคลือนที
- ปรับความสูงของเบาะได้ 3 ระดับและปรับระดับลู กกลิ งโฟมยึดข้ อเท้ า
ได้ 5 ระดับ
5. เก้ าอี ฝึ กยกนํ าหนักปรับขึ –นลงได้ จํานวน 1 ตัว
- ปรับมุมพนักพิงหลังได้ โดยสามารถปรับให้ เอียงขึ น ปรับให้ ราบหรือปรับ
ให้ เอียงลงได้ 15 ระดับ
- โครงสร้ างทําด้ วยเหล็ก และพ่นสีแบบ Electrostatic Powder
Coating
- มีทีล็อคขา เพือช่วยในการฝึ กกล้ ามเนื อท้ องและเพิมความมันคงในการฝึ ก
6. ลู่วิงไฟฟ้า จํานวน 3 เครือง
- วัดชีพจรแบบใช้ มือจับ
- กําลังมอเตอร์ 2.5 แรงม้ า (ต่อเนือง)
- ความเร็วสูงสุด 16 กม./ชัวโมง
- ปรับความชันด้ วยระบบไฟฟ้า (0 – 15 %)
- พื นทีวิง49.1 X 150 ซม.
7. เครีองเดินวงรี จํานวน 1 เครือง
- ระบบเหนียวนําด้ วยแม่เหล็กถาวร
- ปรับได้ 8 ระดับ
- วัดชีพจรแบบมือจับ
- รับนํ าหนักได้ 90 กก.

.

.

8. อุปกรณ์ฝึกกล้ ามเนื อรวมแบบดึง จํานวน 1 เครือง
- ฝึ กความแข็งแรงกล้ ามเนื อรวมแบบดึง ดึงไปด้ านหน้ า– หลัง - ข้ าง
- ปรับระดับรอกมือจับได้ ตามสรีระ
- เลือกแผ่นนํ าหนักได้ ตั งแต่5 - 100 กก.
- ขนาด 137 X 330 X 236.2 ซม.
9. เครืองนวดกล้ ามเนื อ จํานวน 2 เครือง
- ช่วยทําให้ กล้ ามเนื อแข็งแรง ช่วยนวดกล้ ามเนื อ ช่วยเพิมระบบการ
ไหลเวียนของโลหิตได้ ดีขึ น
- ความเร็วมอเตอร์ 4 สปี ด
- โครงสร้ างฐานทําด้ วยวัสดุใสคล้ ายกระจก
- สามารถนวดกล้ ามเนื อได้ ทุกส่วน
- ประโยชน์ช่วยลดนํ าหนัก ไขมันในร่างกายได้ ดี
- มีสายปั นเอว 3 เส้ น สายนวด สายเดียว และสายคู่
10. จักรยานนังตรง จํานวน 3 เครือง
- ระบบ Magnetic ขนาดจาน 7 กก.
- ปรับความหนืด 8 ระดับ
- เบาะสามารถเลือนขึ น– ลง ได้
- วัดชีพจรแบบมือจับ
- จอ LCD ปรอท แสดง เวลา,ชีพจร,ความเร็ว,ระยะทาง,แคลอรี,ตั งเวลา
อุณหภูมิ
11. จักรยานนังพิง จํานวน 1 เครือง
- ปรับความหนืดด้ วยแม่เหล็ก ได้ 8 ระดับ
- นับอัตราการเต้นหัวใจแบบมือจับ
12. ชุดฝึ กกล้ ามเนื อรวม 6 สถานี จํานวน 1 เครือง
- ฝึ กความแข็งแรงกล้ ามเนื อรวม 6 สถานี
- ปรับระดับรอกมือจับได้ ตามสรีระ
- แบ่งเป็ นสถานีฝึกทีใช้ แผ่นนํ าหนัก 4 สถานี และไม่ใช้ แผ่นนํ าหนัก 1
สถานี
- เลือกแผ่นนํ าหนักได้ ตั งแต่5 - 100 กก.

- ค่าซื อเครืองออกกําลังกายกลางแจ้ ง ตั งไว้ 800,000 บาท เพือจ่ายเป็ นจัดซื อ
เครืองออกกําลังกายกลางแจ้ ง ติดตั งไว้ สวนสาธารณะกุดนํ ากิน ตามราคาท้ องถินกําหนด ไม่มีในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี
1. อุปกรณ์ล้อหมุนบริหารไหล่ จํานวน 1 เครือง
- มีความสูง 100 ซม. ความกว้ าง 40 ซม. ความยาว 110
ซม. โดยประมาณ
- มีแผ่นวงกลมขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 50 ซม. โดยประมาณทั ง 2 ด้ าน
- มีแผ่นวงกลมทรงนูนโค้ งขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 50 ซม. สูง 10 ซม.
พร้ อมปุ ่ มเล็กนูนขึ นมาสูง10 มม.
- มีฐานยึดอุปกรณ์เพือความแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้ อุปกรณ์
2. อุปกรณ์บริหารหัวไหล่และหน้ าอก จํานวน 1 เครือง
- มีความสูง 200 ซม. ความกว้ าง 50 ซม. ความยาว 60 ซม.
โดยประมาณ
- มีทีนังของผู ้ เล่นขนาดกว้ าง 30 ซม. สามารถขยับขึ นตามความเคลือนไหว
ของมือ
- มีฐานยึดอุปกรณ์เพือความแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้ อุปกรณ์
3. อุปกรณ์จักรยานก้ าวเดิน จํานวน 1 เครือง
- มีความสูง 100 ซม. ความกว้ าง 40 ซม. ความยาว 90 ซม.
โดยประมาณ
- มีเท้ าเหยียบทั ง 2 ด้ าน มีขนาดกว้ าง 10 ซม. ยาว 15 ซม. ของผู ้ เล่น
จะขยับตามการเคลือนไหวของมือ
- มีฐานยึดอุปกรณ์เพือความแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้ อุปกรณ์
4. อุปกรณ์นวดหลังและขา จํานวน 1 เครือง
- มีความสูง 150 ซม. ความกว้ าง 70 ซม. ความยาว 80 ซม.
โดยประมาณ
- มีอุปกรณ์นวดทําจากยางเป็ นปุ ่ มกลมเล็กนูนขึ นมาสําหรับนวดหลังและขา
- มีฐานยึดอุปกรณ์เพือความแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้ อุปกรณ์
5. อุปกรณ์โหนตัว จํานวน 1 เครือง
- มีความสูง 120 ซม. ความกว้ าง 50 ซม. ความยาว 140 ซม.
โดยประมาณ
- มีบาร์โหนสําหรับโหนตัวทั ง 2 ด้ าน โดยมีขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ ว

- มีฐานยึดอุปกรณ์เพือความแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้ อุปกรณ์
6. อุปกรณ์บริหารเอว จํานวน 1 เครือง
- มีความสูง 120 ซม. ความกว้ าง 80 ซม. ความยาว 80 ซม.
โดยประมาณ
- มีทีหมุนเท้าขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 25 ซม. จํานวน 3 อัน
- มีฐานยึดอุปกรณ์เพือความแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้ อุปกรณ์
- มีมือจับ 3 ตําแหน่ง (ต่างระดับกัน)
7. อุปกรณ์ลูกตุ ้ มแกว่งตัว จํานวน1 เครือง
- มีความสูง 120 ซม. ความกว้ าง 80 ซม. ความยาว 100 ซม.
โดยประมาณ
- มีเท้ าเหยียบทั ง 2 ด้ าน ความกว้ าง 10 ซม. และความยาว 30 ซม.
- มีมือจับ 2 ตําแหน่ง (ด้ านข้ าวด้ านหน้ า)
- มีฐานยึดอุปกรณ์เพือความแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้ อุปกรณ์
8. อุปกรณ์ฝึกการเก้ าเดิน (คู)่ จํานวน 1 เครือง
- มีความสูง 100 ซม. ความกว้ าง 20 ซม. ความยาว 180 ซม.
โดยประมาณ
- มีเท้ าเหยียบทั ง 2 ด้ าน มีขนาดกว้ าง 10 ซม. ยาว 15 ซม.
- แผ่นปิ ดด้ านข้ างสามเหลียม มีขนาดฐานล่าง 50 ซม. ความสูง 90 ซม.
ความหนา 4 ซม.
- มีฐานยึดอุปกรณ์เพือความแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้ อุปกรณ์
9. อุปกรณ์ฝึกการเก้ าเดิน (เดียว) จํานวน 1 เครือง
- มีความสูง 100 ซม. ความกว้ าง 20 ซม. ความยาว 90 ซม.
โดยประมาณ
- มีเท้ าเหยียบทั ง 2 ด้ าน มีขนาดกว้ าง 10 ซม. ยาว 15 ซม.
- แผ่นปิ ดด้ านข้ างสามเหลียม มีขนาดฐานล่าง 50 ซม. ความสูง 90 ซม.
ความหนา 4 ซม.
- มีฐานยึดอุปกรณ์เพือความแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้ อุปกรณ์
10. อุปกรณ์จักรยานบริหารหน้ าท้ อง จํานวน 1 เครือง
- มีความสูง 90 ซม. ความกว้ าง 30 ซม. ความยาว 80 ซม.
โดยประมาณ
- มีฐานยึดอุปกรณ์เพือความแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้ อุปกรณ์

11. อุปกรณ์ฝึกเดินคู่ จํานวน 1 เครือง
- มีความสูง 150 ซม. ความกว้ าง 40 ซม. ความยาว 150 ซม.
โดยประมาณ
- มีเท้ าเหยียบทั ง 2 ด้ าน ความขนาดกว้ าง 10 ซม. ยาว 15 ซม.
- มีผนังไฟเบอร์กลาสปิ ดด้ านข้ างทั ง 2 ด้ าน
- มีฐานยึดอุปกรณ์เพือความแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้ อุปกรณ์
12. อุปกรณ์บริหารเท้ า จํานวน 1 เครือง
- มีความสูง 60 ซม. ความกว้ าง 40 ซม. ความยาว 70 ซม.
โดยประมาณ
- มีแป้นวงกลมขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 55 ซม. สําหรับให้ เท้ าหมุน โดยที
แป้นหมุนมีปุ ่ มกลมเล็กนูนขึ นมา
- มีฐานยึดอุปกรณ์เพือความแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้ อุปกรณ์
13. อุปกรณ์ลูกกลิ ง จํานวน1 เครือง
- มีความสูง 80 ซม. ความกว้ าง 80 ซม. ความยาว 70 ซม.
โดยประมาณ
- มีลูกกลิ งขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง25 ซม. ยาว 70 ซม. สําหรับใช้ เท้ าหมุน
- มีฐานยึดอุปกรณ์เพือความแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้ อุปกรณ์
14. อุปกรณ์นังปั นจักรยาน จํานวน 1 เครือง
- มีความสูง 80 ซม. ความกว้ าง 40 ซม. ความยาว 80 ซม.
โดยประมาณ
- มีปันจักรยานขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 25 ซม.
- มีฐานยึดอุปกรณ์เพือความแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้ อุปกรณ์
15. อุปกรณ์กรรเชียงบก จํานวน 1 เครือง
- มีความสูง 50 ซม. ความกว้ าง 60 ซม. ความยาว 200 ซม.
โดยประมาณ
- มีทีนัง 2 ด้ าน ขนาดกว้ าง 20 ซม. ยาว 40 ซม. สําหรับเล่นได้ 2 คน
- มีฐานยึดอุปกรณ์เพือความแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้ อุปกรณ์
- ค่าซื อเสาตระกร้ อเคลือนที ตั งไว้15,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าซื อเสาตระกร้ อ
เคลือนที ขนาดความสูง 1.55 เมตร มีล้อสําหรับเคลือนทีได้ ทําจากเหล็กหนาอย่างดี สามารถปรับเลือน
ระดับได้ ตามความเหมาะสม แบบมาตรฐานการกีฬา จํานวน 1 ชุด ตามราคาท้ องถิน ไม่มีในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์

- ค่าซื อเสาวอลเลย์บอลชายหาดเคลือนที ตั ไว้ง 15,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าซื อ
เสาวอลเล่ย์บอลชายหาด ขนาดความสูง 2.55 เมตร สามารถปรับระดับได้ ตามความเหมาะสม ทําจากเหล็ก
หนาอย่างดี ตามมาตรฐานการกีฬา จํานวน 1 ชุด ตามราคาท้ องถิน ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์
- ค่าซื อเก้ าอี กรรมการตะกร้ อ งไว้
ตั 7,500 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าซื อเก้ าอี กรรมการ
ตะกร้ อ ความสูงของเก้ าอี 1.50 เมตร แบบมาตรฐานการกีฬา จํานวน 1 ชุด ตามราคาท้ องถิน ไม่มีใน
มาตรฐานครุภัณฑ์
- ค่าซื อเก้ าอี กรรมการวอลเลย์บอล ตั งไว้12,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าซื อเก้ าอี
กรรมการวอลเลย์บอล ความสูงของเก้ าอี 1.80 เมตร มีเบาะหุ ้ มรอบตัวเหล็ก แบบมาตรฐานการกีฬา จํานวน
1 ชุด ตามราคาท้ องถิน ไม่มีในมาตรฐานครุภั ณฑ์
2.1.2 ค่ าที ดินและสิ งก่ อสร้ าง ตั งไว้ 2,050,000 บาท ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) แยกเป็ น
1. โครงการก่อสร้ างห้ องนํ า – ห้ องส้ วม ตั งไว้ 300,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าการ
ก่อสร้ างห้ องนํ า – ห้ องส้ วม และรื อถอนห้ องนํ า– ห้ องส้ วม หลังเก่า 2 หลัง ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ จํานวน 8 ทีนัง เพือให้ มีห้องนํ า– ห้ องส้ วม รองรับจํานวนนักเรี ยนทีเพียงพอ สําหรับจัดสรรให้
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้ โพธิ คํ า
2. โครงการรื อถอนอาคารเรี ย น ตั งไว้ 500,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่ารื อถอน
อาคารเรียน จํานวน 2 หลัง ในการรื อถอนจะต้ องได้ รับงบประมาณจัดสรรจากกรมการปกครองส่วนท้ องถิน
ในการก่อสร้ างอาคารเรียน ตามแบบ สน.ศท. 4/12 จึงจะทําการรื อถอนได้ สําหรับจัดสรรให้ โรงเรี ยนเทศบาล
๓ วัดเหนือ และโรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้ โพธิ คํ า
3. โครงการปรับปรุงอาคารเรี ยนเพือใช้ เป็ นห้ องประชุม ตั งไว้ 400,000 บาท เพื อ
จ่ายเป็ นค่าปรับปรุงพื นชั นล่างอาคาร1 เพือใช้ เป็ นห้ องประชุม ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สําหรับ
จัดสรรให้ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ
4. โครงการก่อสร้ างรั ว คสล. ตั งไว้ 350,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้ างรั ว คสล.
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สูง 2.80 เมตร ยาว 117 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์
5. โครงการปรับปรุงศูนย์เรียนรู ้ ตั งไว้ 500,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าปรับปรุงห้ อง
แสดงสินค้ า OTOP ให้ เป็ นแหล่งเรียนรู ้ ตามแบบแปลนเทศบาล เมืองกาฬสินธุ์
*************************************************************

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั วไป ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ์
รายจ่ ายจําแนกตามหน่ วยงาน
หน่ วยงาน สํานักการสาธารณสุขและสิ งแวดล้ อม
ตั งงบประมาณรายจ่ ายทั งสิ น 31,790,656 บาท แยกเป็ น
1. รายจ่ ายประจํา ตั งไว้ รวม 27,633,856 บาท แยกเป็ น
1.1 หมวดเงินเดือนและค่ าจ้ างประจํา ตั งไว้ รวม 5,803,476 บาท แยกเป็ น
1.1.1 เงิ นเดือน ประเภทเงิน เดือนพนักงาน ตั งไว้ 4,144,356 บาท เพื อจ่ายเป็ น
เงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี และเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวแก่พนักงานเทศบาล ในสํานัก
การสาธารณสุขและสิงแวดล้ อม จํานวน 15 อัตรา เป็ นเงิน 4,144,356 บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้
2,072,178 บาท จ่ า ยจากเงิ น อุด หนุน ทัวไป 2,072,178 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
3,573,876 บาท และแผนงานเคหะและชุมชน 570,480 บาท)
1.1.2 เงิ น เดือน ประเภทเงิ น ประจํ าตําแหน่งผู ้ บ ริ หารและวิช าชี พพยาบาล ตั งไว้
330,000 บาท เพือจ่ายเป็ นเงินประจําตําแหน่งผู ้ อํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิงแวดล้ อม อัตรา
เดือนละ 10,000 บาท เป็ นเงิน 120,000 บาท และเงิ น ประจํ าตําแหน่งผู ้ อํานวยการส่วนบริ ก าร
สาธารณสุขและสิงแวดล้ อม จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท เป็ นเงิน 42,000 บาท เงิน
ประจําตําแหน่งของพยาบาลวิชาชีพ จํานวน 4 อัตรา ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท เป็ นเงิน 168,000
บาท รวมทั งสิ น 330,000 บาท ตั งจ่ายจากเงิ น รายได้ 165,000 บาท จ่ายจากเงิ นอุดหนุน ทัวไป
165,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)
1.1.3 เงินเดือน ประเภทเงินเพิมค่าประจําตําแหน่งของผู ้ บริ หาร ตั งไว้ 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็ นเงินเพิมเงินประจําตําแหน่งผู ้ อํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิงแวดล้ อมในอัตราเดือนละ
10,000 บาท เป็ นเงิน 120,000 บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 60,000 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
60,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)
1.1.4 ค่าจ้ างประจํา ประเภทค่าจ้ างลูกจ้ างประจํา ตั งไว้ 1,209,120 บาท เพือจ่าย
เป็ นค่าจ้ างลูกจ้ างประจํา เงินปรับปรุงค่าจ้ างประจําปี และเงินค่าครองชีพชัวคราวของลูกจ้ างประจําที
ปฏิบัติหน้ าทีในสํานักการสาธารณสุขและสิงแวดล้ อม จํานวน 8 อัตรา เป็ นเงิน 1,209,120 บาท ตั ง
จ่ายจากเงินรายได้ 604,560 จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 604,560 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน)

1.2 หมวดค่ าจ้ างชั วคราว ตั งไว้ รวม 8,875,440 บาท แยกเป็ น
1.2.1 ค่าจ้ างลูกจ้ างชัวคราว ประเภทเงินเดือนหรือเงินทีจ่ายเพิมให้ แก่พนักงานจ้ าง ตั ง
ไว้ 8,875,440 บาท เพือจ่ายเงินเดือนหรื อเงินทีจ่ายเพิมให้ แก่พนักงานจ้ างทัวไป จํานวน 110 คน
เป็ นเงิ น 8,875,440 บาท ตั งจ่ายจากเงิ น รายได้ 4,437,720 บาท จ่ายจากเงิ น อุดหนุน ทัวไป
4,437,720 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 113,280 บาท ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
8,762,160 บาท) แยกเป็ น
- พนักงานจ้ างตามภารกิ จ จํานวน 9 คน ตําแหน่ง นายสัตวแพทย์ 1 คน
ค่าจ้ างเดือนละ 7,940 บาท ค่าครองชีพชัวคราว 1,500 บาท เป็ นเงิน 113,280 บาท และตําแหน่ง
พนักงานขับรถ จํานวน 8 คน ค่าจ้ างเดือนละ 5,760 บาท ค่าครองชีพชัวคราวเดือนละ 2,440 บาท
เป็ นเงิน 787,200 บาท รวมเป็ นเงิน 900,480 บาท
- พนักงานจ้ างทัวไป จํานวน 101 คน ค่าจ้ างเดือนละ 5,080 บาท ค่าครอง
ชีพชัวคราวเดือนละ 1,500 บาท เป็ นเงิน 7,974,960 บาท
1.3 หมวดค่ าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ ตั งไว้ รวม 11,418,940 บาท แยกเป็ น
1.3.1 ค่ าตอบแทน ตั งไว้ 271,000 บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 211,000 บาท
ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป60,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 221,000 บาท ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน 50,000 บาท) แยกเป็ น
1.3.1.1 ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั ง
ไว้ 5,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และกรณีทีต้ องการปฏิบัติงาน
นอกเหนือจากเวลาราชการ กรณีทีมีงานเร่งด่วน ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)
1.3.1.2 ค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบ้ าน ตั งไว้ 36,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่า
เช่าบ้ านให้ แก่พนักงานเทศบาล ในสํานักการสาธารณสุขและสิงแวดล้ อม ซึงมีสิทธิ ได้ รับค่าเช่าบ้ าน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)
1.3.1.3 ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั งไว้ 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้ างประจําสํานักการสาธารณสุข ที
บุตรยังศึก ษาเล่าเรี ย นอยู่ ตามระเบี ย บของทางราชการ ตั งจ่ายจากเงิ น รายได้ (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข 30,000 บาท และ แผนงานเคหะและชุมชน 30,000 บาท )
1.3.1.4 ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั งไว้ 50,000
บาท เพือจ่ายเป็ นค่ารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้ างประจําของสํานักการสาธารณสุข ผู ้ มีสิทธิ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 30,000 บาท
และแผนงานเคหะและชุมชน 20,000 บาท)

1.3.1.5 ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู ้ ปฏิบัติราชการอันเป็ นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิน ตั งไว้ 60,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทน ค่าจ้ างพิเศษ ค่าล่วงเวลา
สําหรับ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล รวมถึงเจ้ าหน้ าทีด้ านสาธารณสุขและด้ านอืน ๆ ทีเกียวข้ อง ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4 / ว 2214 ลงวันที 14 สิงหาคม 2541 เรื อง ค่าตอบแทน
บุคลากรทางการแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานอืนทีช่วยปฏิบัติงานให้ แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิน ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)
1.3.1.6 ค่าตอบแทน ประเภทเงินเพิมพิเศษสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของ
ผู ้ ปฏิบัติงานด้ านสาธารณสุข ตั งไว้60,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าเพิมพิเศษสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษ
ของผู ้ ปฏิบัติงานด้ านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) คือพยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา ๆ ละ 1,000 บาท พยาบาล
วิช าชี พที ได้ รับ การฝึ กอบรมหลัก สูตรเฉพาะทาง จํ านวน 2 อัตรา ๆ ละ 1,500 บาท ตามหนังสื อ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0817.2/ ว 527 ลงวันที 6 ธันวาคม 2550 เรื อง ประกาศคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนกําลังคนด้ านสาธารณสุข ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)
1.3.2 ค่ าใช้ สอย ตั งไว้ 7,843,440 บาท แยกเป็ น
1.3.2.1 ค่าใช้ สอย ประเภทรายจ่ายเพือให้ ได้ มาซึงบริ การ ตั งไว้ 7,900 บาท
ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) แยกเป็ น
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั งไว้ 5,000 บาท เพื อจ่ายเป็ นค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ข่า วสารต่าง ๆ ของทางราชการและจัด ทํ า ป้ ายประชาสัม พัน ธ์ กิ จ กรรมต่า ง ๆ ที สํ านัก การ
สาธารณสุขและ สิงแวดล้ อม
- ค่าจ้ างเหมาบริการ ตั งไว้ 2,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าจ้ างเหมาบริ การอย่าง
ใดอย่างหนึงหรือจัดจ้ างจัดทําสิงของต่างๆ เช่นค่าจ้ างฝั งกลบดินบริเวณสถานทีกําจัดขยะ
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั งไว้ 900 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าธรรมเนียม
ต่างๆ เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการและอืน ๆ ทีเกียวข้ อง เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานรายปี
ของโรงฆ่าสัตว์ ใบอนุญาตใช้ สถานทีกําจัดขยะนอกเขต ฯ
1.3.2.2 ค่าใช้ สอย ประเภทรายจ่ายเพือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั ง
ไว้ 1,220,000 บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 2,000 บาท ปรากฎใน
แผนงานเคหะและชุมชน 1,218,000 บาท) แยกเป็ น
- ค่าบํารุงรักษาหรื อซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั งไว้ 1,218,000 บาท เพือจ่ายเป็ น
ค่าซ่ อมแซมครุ ภัณ ฑ์ ที ชํ ารุ ด เสี ย หายต่าง ๆ ในสํ านัก การสาธารณสุขและสิงแวดล้ อม เช่น ครุ ภัณ ฑ์
สํานักงาน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง ครุภัณฑ์โฆษณา

และเผยแพร่ ครุภัณฑ์งานบ้ านงานครัว ครุ ภัณฑ์ การเกษตร ครุ ภัณฑ์ โรงงาน ครุภัณ ฑ์วิท ยาศาสตร์
การแพทย์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้ าง ตั งไว้ 2,000 บาท เพือจ่าย
เป็ นค่าบํารุงรักษาหรื อซ่อมแซมอาคารสิงก่อสร้ างทีชํารุดเสียหาย เช่น ตลาดสดเทศบาล 1,2,3 ตลาด
ร่วมใจการเกษตร ศูนย์บริ การสาธารณสุข และสํานักการสาธารณสุขและสิงแวดล้ อม ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข)
1.3.2.3 ค่าใช้ สอย ประเภทรายจ่ายทีเกียวกับการรับรองและพิธีการ ตั งไว้ 6,555,540
บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 1,565,440 บาท และแผนงานเคหะและ
ชุมชน 4,990,100 บาท) แยกเป็ น
- โครงการอนามัย โรงเรี ย น ตั งไว้ 30,000 บาท เพื อจ่ า ยเป็ นค่า วัส ดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เวชภัณฑ์ ซองยา ขวดบรรจุยา แปรงสีฟัน ยาสี
ฟั น เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา ยาถ่ายพยาธิ สําหรับเด็กนักเรี ยนชั นประถมศึกษาปี ที 1 – 4 โรงเรี ยน
เทศบาล 1,3,4 และโรงเรี ยนอนุบาลกาฬสินธุ์ และค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ตามโครงการ (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข)
- โครงการอบรมผู ้ นํานักเรียนด้ านส่งเสริมสุขภาพ ตั งไว้20,000 บาท เพือจ่าย
เป็ นค่าจัดอบรมแก่นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จํานวน70 คน โดยจ่ายเป็ นค่าอาหารกลางวัน
อาหารว่าง และเครื องดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครื องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ค่าใช้ จ่ายในพิธีเปิ ดและค่าใช้ จ่ายอืนๆ ตามโครงการ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)
- โครงการบ้ านหนังสือ : มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนตลาดโต้ รุ่ง ตั งไว้
30,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าอาหารเครืองดืมบรรณารักษ์ จิตอาสา อุปกรณ์เครื องเขียน วัสดุสํานักงาน
หนังสือสําหรับเยาวชน (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
- โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออก ตั งไว้ 130,000 บาท เพือจ่าย
เป็ นค่าจัดซื อทรายอะเบทกําจัดลูกนํ ายุงลาย, ค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ เช่น ผ้ าด้ ายดิบ (สําหรับ ห่อทราย
กําจัดลูกนํ า) กระบอกไฟฉาย ถ่านไฟฉาย ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื องดืมสําหรับเจ้ าหน้ าที
อสม. แกนนําชุมชนและประชาชน ค่าใช้ จ่ายในพิธีเปิ ดกิจกรรม ค่าเครืองเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ และค่าใช้ จ่ายอืนๆ ในกิจกรรมดังนี (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)
1. การรณรงค์สํารวจและกํ าจัดลูก นํ ายุงลายในเขตเทศบาลฯครอบคลุมพื นที
16.96 ตร.กม. จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ครั ง
2. การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้ เลือดออกในพื นทีทีมีการระบาดของโรค

- โครงการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตั ไงว้ 1,155,440 บาท เพือ
จ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายในการบริ หารกิจ การในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และค่าจ้ างแรงงานในการ
บริการฆ่าชําแหละสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ ตลอดจนการดูแลรักษาความสะอาดระบบสุขาภิบาลสิงแวดล้ อม
ภายในโรงฆ่าสัตว์ จํานวน 14 รายๆ ละ 6,580 บาท เป็ นเงิน 1,105,440 บาท และจัดซื อวัสดุอุปกรณ์
ทีจําเป็ นและค่าใช้ จ่ายอืนๆ ตามโครงการ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข )
- โครงการดูแลรักษาและป้องกันโรคสัตว์ ตั งไว้ 150,000 บาท เพือจ่ายเป็ น
ค่าใช้ จ่ายในการจัดซื อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เวชภัณฑ์ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ า วัคซีนรวม
ยาคุมกําเนิด ยาถ่ายพยาธิสุนัข – แมว ยาถ่ายพยาธิโค – กระบือ ยากําจัดเห็บเหา ค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าเครืองเขียนแบบพิมพ์ ค่าตอบแทนเจ้ าหน้ าทีทีออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้ จ่ายการ
ไปดูงานต่างจังหวัด และค่าใช้ จ่ายอืนๆ ตามโครงการ เพือใช้ ในการดําเนินโครงการ จํานวน 3 กิจกรรม
ดังนี (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข )
1.1 กิจกรรมคลินิกรักษาสัตว์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพือเป็ นสถานทีให้ บริ การ
ตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคสัตว์ทางอายุรกรรม, ศัลยกรรม, สูติกรรม, โรคเฉพาะทาง, การชัณสูตรโรคสัตว์
ฟื นฟูสุขภาพสัตว์ และให้ คําปรึกษาการเลี ยง การจัดการ การดูแลและให้ วัคซีนสัตว์
1.2 กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ า เพือรณรงค์สร้ างภูมิคุ ้ มกัน
โรคพิษสุนัขบ้าให้ กับสุนัข – แมว ในเขตเทศบาล รวมทังการฉีดยาคุมกําเนิดในสัตว์เพศเมีย
1.3 กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้ าเปื อยในโค – กระบือ เพือรณรงค์
สร้ างภูมิคุ ้ มกันโรคปากและเท้ าเปื อยในโค– กระบือ ให้ กับเกษตรกรในเขตเทศบาลฯปี ละ 2 ครั ง
- โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ตั งไว้ 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซื อนํ ายาฆ่าเชื อโรค วัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมโรค เช่น ถุงมือยาง อุปกรณ์ป้องกั
น
เชื อโรคและสารเคมีทางปากและจมูก เชือกฟาง ถุงปุ ๋ ย และวัสดุจําเป็ นในการควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์
สูค่ น และค่าตอบแทนสําหรับเจ้ าทีทีออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้ จ่ายอืนๆ ตามโครงการ
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)
- โครงการควบคุมสุนัข – แมวจรจัด ตั งไว้ 30,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เวชภัณฑ์ วัคซีน ยาคุมกําเนิด ยาถ่ายพยาธิสุนัข – แมว ค่าวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าเครื องเขียนแบบพิมพ์ ค่าใช้ จ่ายในการไปศึกษาดูงานต่างจังหวัด ค่าใช้ จ่ายอืนๆ ตาม
โครงการ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)
- โครงการเฝ้ าระวัง มลพิ ษ ทางอากาศ ตั งไว้ 10,000 บาท เพื อจ่ า ยเป็ น
ค่าใช้ จ่ายในการเก็บตัวอย่างและค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศภายในเขตเทศบาล และค่าใช้ จ่ายอืนๆ
ตามโครงการกําหนด (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

- โครงการลอกท่อระบายนํ า ตั งไว้ 150,000 บาท เพื อจ่ายเป็ นค่าซื อวัสดุ
อุปกรณ์การลอกท่อระบายนํ าและจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้ าหน้ าทีและ
พนักงาน ในการลอกท่อระบายนํ าตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลฯ และค่าใช้ จ่ายอืนๆตามโครงการ
กําหนด (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
- โครงการล้ างทําความสะอาดตลาด ตั งไว้ 110,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่า
จัดซื อโซดาไฟ คลอรี น EM ฯลฯ สําหรับใช้ ในการล้ างทําความสะอาดตลาดลาน 1,2,3 ตลาดร่วมใจ
การเกษตร ตลาดโต้ รุ่ง และจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้ าหน้ าที และ
พนักงานจ้ างในการล้ างทําความสะอาดตลาด และค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ตามโครงการกํ าหนด (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน)
- โครงการจ้ างเหมารักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรียบร้ อยของชุมชน
ตั งไว้ 2,600,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าจ้ างเหมาชุมชนในการรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบ
เรี ย บร้ อยในชุม ชนทั ง 36 ชุม ชน และสวนสาธารณะกุด นํ ากิ น จํ า นวน 12 เดื อ น เป็ นเงิ น
2,600,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
- โครงการชุมชนปลอดขยะ ตั งไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซื ออุปกรณ์
ภาชนะในการจัดเก็บและรองรับขยะประเภทต่างๆในชุมชนและดําเนินการสนับสนุนในการจัดการขยะ
ภายในชุมชน โดยยึดหลักลดการใช้ นํากลับมาใช้ ใหม่ และรีไซเคิลในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพือลด
ปริ มาณขยะในชุมชนต่างๆ พร้ อมทั งของรางวัลเพือเป็ นขวัญกําลังใจ และค่าใช้ จ่ายอืนๆตามโครงการ
กําหนด (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน )
- โครงการเฝ้าระวังคุณ ภาพแหล่งนํ าธรรมชาติและสถานที กํ า จัดขยะ ตั งไว้
63,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ า ทางห้ องปฏิบัติการแบ่งเป็ นการตรวจวิเคราะห์
BOD ของกุดนํ ากิ น และลํานํ าปาวเดือนละ 1 ครั งๆละ 8 ตัวอย่าง จํ านวน 10 เดือน และตรวจ
วิเคราะห์สารปนเปื อนและโลหะหนักในลํานํ าปาว กุดนํ ากิน หนองซําหมู แก่งดอนกลาง และระบบกําจัด
ขยะ จํานวน 2 ครั ง ครั งละ 18 ตัวอย่าง (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
- โครงการตรวจสอบคุณ ภาพปุ ๋ ยหมัก อิ น ทรี ย์ เ พื อปรั บ ปรุ ง คุณ ภาพ ตั งไว้
17,500 บาท เพื อจ่ า ยเป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยในการตรวจสอบวิ เ คราะห์ คุณ ภาพปุ ๋ ยหมัก อิ นท รี ย์ ทาง
ห้ องปฏิบัติการจํานวน 1 ครั ง และค่าวัสดุปรับปรุงคุณภาพปุ ๋ ยหมักอินทรี(ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ย์
ชุมชน)
- โครงการตรวจแนะนําด้ านสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย ตั งไว้ 50,000
บาท เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนเจ้ าหน้ าที ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการออกตรวจและเก็บตัวอย่าง
อาหาร ค่าจัดทําผ้ ากันเปื อนหมวกคลุมผม ค่านํ ายาตรวจอาหาร นํ ายาตรวจยาฆ่าแมลงในเลือดค่าวัสดุ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้ จ่ายอืนๆ ตามโครงการกําหนด (ปรากฏในแผนเคหะและชุมชน)

- โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารผู ้ สัมผัสอาหารและแกนนําอาสาสมัครคุ ้ มครอง
ผู ้ บริโภค ตั งไว้40,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายในการอบรมผู ้ สัมผัสอาหารและอาสาสมัครคุ ้ มครอง
ผู ้ บริโภค ไม่น้อยกว่า 100 คน และค่าเครืองเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ค่าพาหนะ ค่าอาหารกลางวัน ค่าเครื องดืม ค่าตอบแทนวิทยากรการอบรม ค่าใช้ จ่ายในพิธีเปิ ด และ
ค่าใช้ จ่ายอืนๆ ตามโครงการกําหนด (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
- โครงการอนุรักษ์ ลํานํ าปาว ตั งไว้ 250,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายใน
การเฝ้าระวังและอนุรักษ์ ลํานํ าปาวโดยจ้ างแรงงานในท้ องถิน สําหรับดูแลรักษาความสะอาดกําจัดวัชพืช
เฝ้าระวังคุณ ภาพนํ า รณรงค์อนุรัก ษ์ ลํานํ าปาว การจัดหาวัสดุอุป กรณ์ต่างๆสําหรับ เฝ้าระวังและการ
อนุรักษ์ ลํานํ าปาว และค่าใช้ จ่ายอืนๆตามโครงการกําหนด (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
- โครงการเพิมประสิทธิภาพการลดปริ มาณขยะและการบําบัดสิงปฏิกูล ตั งไว้
800,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการและจ้ างแรงงานในท้ องถิน สําหรับคัดแยกวัสดุ
รีไซเคิล รวบรวมวัสดุรีไซเคิล และงานอืนๆ ในการคัดแยกขยะ และระบบบําบัดปฏิกูล ตลอดจนเพือจ่าย
เป็ นค่าใช้ จา่ ยในการจัดซื อวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี เช่น ลวดมัดขยะ เข่ง ถุงมือ ปูนขาว คลอรี น และ
อืนๆตามโครงการกําหนด (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
- โครงการพัฒนาตลาดสู่เกณฑ์มาตรฐาน ตั งไว้ 789,600 บาท เพือจ่ายเป็ นค่า
ใช้ สอยในการบริหารจัดการการพัฒนาตลาดสดเทศบาล ตลาดร่วมใจการเกษตร และค่าจ้ างแรงงานใน
การดูแลรักษาความสะอาดภายในตลาด การจัดหาวัสดุอุปกณ์ทีจําเป็ น และค่าใช้ จ่ายอืนๆ ตามโครงการ
กําหนด (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
- โครงการรณรงค์ติดตั งถังดักไขมัน ตั งไว้30,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซื อ
อุปกรณ์เพือใช้ จัดทําถังดักไขมันแบบประดิษฐ์ เ อง อุปกรณ์ป ระกอบด้ วย ถังนํ าขนาด 40 ลิตร ตะกร้ า
พลาสติก ข้ อต่อพีวีซี ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้ จ่ายอืนๆ ตามโครงการกําหนด
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
1.3.2.4 ค่าใช้ สอย ประเภทรายจ่ายทีเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้ า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ ตั งไว้ 60,000 บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
50,000 บาท และแผนงานเคหะและชุมชน 10,000 บาท) แยกเป็ น
- ค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั งไว้ 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่าเบี ยเลี ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ในกรณีทีพนักงาน และลูกจ้ างเทศบาลไปราชการตาม
คําสังของทางราชการ

1.3.3 ค่ าวัสดุ ตั งไว้ 3,304,500 บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข 234,500 บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 3,070,000 บาท) แยกเป็ น
1.3.3.1 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั งไว้60,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่า
เครืองเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ เช่น หมึกริ โซ่ กระดาษไข ซอง กาว กระดาษ ตรายาง ค่าถ่ายเอกสาร
ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)
1.3.3.2 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้ านงานครัว ตั งไว้400,000 บาท เพือจ่าย
เป็ นค่าวัสดุงานบ้ านงานครัว เช่น ไม้ กวาด เข่ง ผงซักฟอก ถุงดํา และถังขยะสําหรับรองรับขยะมูลฝอย
ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 20,000 บาท และแผนงานเคหะและชุมชน 380,000 บาท)
1.3.3.3 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั งไว้500,000 บาท เพือ
จ่ายเป็ นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หรืออุปกรณ์อะไหล่รถยนต์ เครืองจักรกลต่าง ๆ ทีใช้ ในสํานักการ
สาธารณสุขฯ เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยางใน หัวเทียน นํ ากลัน ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน)
1.3.3.4 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเชื อเพลิงและหล่อลืน ตั งไว้840,000 บาท เพือ
จ่ายเป็ นค่านํ ามันบเ นซินและนํ ามันหล่อลืน เช่น นํ ามันไฮโดรลิค นํ ามันเกียร์นํ ามันเครื อง นํ ามัน2 ที
สําหรับรถจักรยานยนต์ เครืองตัดหญ้ า เครืองพ่นหมอกควัน เครืองพ่นแมลงวัน เครืองย่อยซากพืช และ
เรือลอกผักตบชวา (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
1.3.3.5 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั งไว้40,000 บาท เพือจ่ายเป็ น
ค่าวัสดุสําหรับใช้ กับเครืองคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึก แผ่นดิสก์ เม้ าท์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข)
1.3.3.6 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้ าง ตั งไว้ 1,100,000 บาท เพือจ่ายเป็ น
ค่าซื ออุปกรณ์ในการก่อสร้ าง เช่น ไม้ นํ ายาทาไม้ สี เหล็ก ดิน ทินเนอร์ ปูน อิฐ ทราย หิน ฯลฯ ทีใช้
ในสํานัก การสาธารณสุข ฯ และใช้ ใ นการซ่อมแซมท่อระบายนํ า ตามถนน และซอยในเขตเทศบาล
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
1.3.3.7 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั งไว้ 10,000 บาท เพือจ่ายเป็ น
ค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิ วส์ ปลักไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้า ฯลฯ (ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข)
1.3.3.8 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุการเกษตร ตั งไว้ 10,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่า
ซื อวัสดุอุปกรณ์การเกษตรต่าง ๆ เช่น นํ ายากําจัดศัตรูพืชและสัตว์ ใบมีดเครืองตัดหญ้ า ฯลฯ(ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน)

1.3.3.9 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเครื องแต่งกาย ตั งไว้ 120,000 บาท เพือจ่าย
เป็ นค่าซื อวัสดุและอุปกรณ์ในการแต่งกาย เช่น เสื อ ถุงเท้ า หมวก ผ้ าปิ ดปาก ปิ ดจมูก เสื อกันฝน และ
เสื อกัก ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
1.3.3.10 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ หรื อการแพทย์ ตั งไว้ 220,000
บาท เพือจ่ายเป็ นค่าซื อนํ ายากําจัดยุง แมลงวัน ยาเบือหนู เคมีภัณฑ์ต่างๆ เข็มฉีดยา ไซริ ง กล
่องใส่
กระปุก ฟอเซฟ หัวเชื อ EM สารเคมีเพื อใช้ ใ นการบํ าบัดนํ าเสีย และชุดตรวจคุณภาพนํ า(ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข 100,000 บาท และแผนงานเคหะและชุมชน 120,000 บาท)
1.3.3.11 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั งไว้ 4,500 บาท เพือ
จ่าย เป็ นค่าซื อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ ของสํานักการสาธารณสุขและสิงแวดล้ อม เช่น แผ่นป้าย
พู่กัน สี ฟิ ล์มถ่ายรูป ล้ างอัดรูปสี ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)
1.4 หมวดค่ าสาธารณูปโภค ตั งไว้ รวม 1,176,000 บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) แยกเป็ น
1.4.1 ประเภทค่านํ าประปา ตั งไว้ 672,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่านํ าประปา
ของสํานักการสาธารณสุขฯ ได้ แก่ โรงฆ่าสัตว์ ตลาดสดเทศบาล ศูนย์บริ การสาธารณสุข สํานักการ
สาธารณสุขและสิงแวดล้ อม และอาคารผลิตปุ ๋ ยหมักเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ฯลฯ
1.4.2 ประเภทค่าไฟฟ้า ตั งไว้ 504,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่ากระแสไฟฟ้า
ของระบบจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาคารผลิตปุ ๋ ยหมักเทศบาลเมืองกาฬสินธุโรงฆ่
์ า
สัตว์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
(หมายเหตุ) ในหมวดเงินอุดหนุนจะดําเนินการได้ ต่อเมือได้ รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ ฯ แล้ ว
1.5 หมวดเงินอุดหนุน ตั งไว้ 360,000 บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข) แยกเป็ น
1.5.1 เงิ น อุดหนุน สําหรับ การพัฒนาระบบบริ ก ารสาธารณสุขมูลฐาน ตั งไว้
360,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าสนับสนุนให้ อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ดําเนินการด้ านสาธารณสุขมูล
ฐานในชุมชนๆ ละ 10,000 บาท จํานวน 36 ชุมชน โดยดําเนินการใน 3 กิจกรรมดังนี
1. การพัฒนาศักยภาพด้ านสาธารณสุข
2. การแก้ ไขปั ญหาสาธารณสุขในเรืองต่างๆ
3. การจัดบริการสุขภาพเบื องต้ นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช)

2. รายจ่ ายเพื อการลงทุน ตั งไว้ รวม 4,156,800 บาท
2.1 หมวดค่ าครุภัณฑ์ ที ดินและสิ งก่ อสร้ าง ตั งไว้ 4,156,800 บาท แยกเป็ น
2.1.1. ค่ าครุภัณฑ์ ตั งไว้ 2,786,800 บาท แยกเป็ น
2.1.1.1. ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง ตั งไว้ 2,500,000 บาท
ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) แยกเป็ น
- ค่าซื อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ าย ตั งไว้ 2,500,000 บาท เพือจ่าย
เป็ นค่าซื อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้ าย เครื องยนต์ดีเซล มีกําลังแรงม้ าไม่น้ อยกว่า 200 แรงม้ า
ระบายความร้ อนด้ วยนํ า ตู ้ บรรจุขยะมูลฝอยเป็ นแบบทรงเหลียมมีปริ มาตรความจุไม่น้อยกว่า 10 ลบ.
เมตร และสามารถรับนํ าหนักมูลฝอยได้ ไม่น้อยกว่า 5,000 ก.ก. ภายในติดตั งใบดันขยะมูลฝอยทํางาน
ด้ วยไฮดรอลิค ชุดท้ ายเป็ นแบบครึงวงกลม ภายในติดตั งใบกวาดอัดขยะมูลฝอย และชุดรองรับขยะมูล
ฝอย ทํางานด้ วยระบบไฮดรอลิค ชุดอัดท้ ายทํางานด้ วยระบบไฮดรอลิคสามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อย
กว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ ว มีดวงโคมไฟต่างๆ ตามกรมขนส่งทางบกกํ าหนด ตามราคาท้ องถิ น
กําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
2.1.1.2. ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตั งไว้70,000 บาท ตั งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) แยกเป็ น
- ค่าซื อเครืองขยายเสียงติดตลาดโต้ รุ่งเทศบาลฯ ตั งไว้70,000 บาท เพือจ่าย
เป็ นค่าเพาว์เวอร์มิกเซอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 550 วัตต์ จํานวน 1 เครือง ตู ้ ลําโพงขนาดไม่น้อยกว่า 6.5
นิ ว พร้ อมทวิตเตอร์ปากเป็ ด จํานวน 8 ตู ้ ลําโพงฮอร์ นพร้ อมยูนิตขนาดไม่น้อยกว่า 8x12 นิ ว จํานวน
6 ตัว ไมค์คอนเคเซอร์ ชนิดมีอะแด๊ บเตอร์ จํานวน 1 ตัว เครื องเล่น DVD จํานวน 1 เครื อง สาย
ลําโพงครบชุด ตามราคาท้ องถินกําหนด ไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
2.1.1.3. ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน ตั งไว้ 12,800 บาท ตั งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) แยกเป็ น
- ค่าซื อเครื องเจียร์ เหล็กชนิดมือถือ ตั งไว้ 6,800 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าซื อ
เครืองเจียร์เหล็กชนิดมือถือ ขนาดใบเจียร์ 6 นิ ว จํานวน 1 เครือง สําหรับใช้ ในสํานักการสาธารณสุข
และสิงแวดล้ อม และเพื อซ่ อมแซมวัสดุค รุ ภัณ ฑ์ รวมทั งยานพาหนะในสํา นัก การสาธารณสุข และ
สิงแวดล้ อม ตามราคาท้ องถินกําหนด ไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- ค่าซื อถังเชื อมก๊ าซอะเซทิ ลีน ตั งไว้ 6,000 บาท เพื อจ่ายเป็ นค่าซื อถังก๊ าซ
อะเซทิ ลี น (Acetyene) (C2H2) ขนาดบรรจุก๊ าซ 5 ก.ก. จํ านวน 1 ถัง สํ า หรับ ใช้ ในสํ า นัก การ
สาธารณสุขและสิงแวดล้ อม และเพือซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ รวมทั งยานพาหนะในสํานักการสาธารณสุข
และสิงแวดล้ อม ตามราคาท้ องถินกําหนด ไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

2.1.1.4. ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั งไว้
185,000 บาท ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) แยกเป็ น
- ค่าซื อเครืองดู ดนํ าลาย ตั งไว้24,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าซื อเครืองดูด
นํ าลาย 1 ชุด เป็ นเงิน 24,000 บาท มีคุณสมบัติระดั บแรงดูดสูงสุด≥ 0.09 Mpa อัตราไหล ≥ 32
-≥ 40 ลิตรต่อนาที ขนาดความจุไม่ตํากว่า 2,500 – 3,000 ml 2 ขวด ระบบไฟฟ้า ~220 ±10% โวลต์
50 Hz ตามราคาท้ องถินกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- ค่าซื อโคมไฟส่องปากชนิดล้ อเลือน ตั งไ
ว้ 39,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าซื อ
โคมไฟส่องปากชนิดล้ อเลือน จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 19,500 บาท เป็ นเงิน 39,000 บาท มี
คุณสมบัติใช้ หลอดไฟชนิด ฮาโลเจน ความเข้ มของแสงสว่างระหว่าง 13,000 – 25,000 ลักซ์ ทีระยะ
โฟกัสระหว่าง 50 – 70 ซม. สามารถปรับระดับความเข้ มของแสงได้ 2 ระดับ มีอุณหภูมิสี ระหว่าง
3,600 – 6,500 °K แขนโคมไฟสามารถปรับตําแหน่งได้ สะดวกทั งแนวดิงและแนวราบ ตามราคาท้ องถิน
กําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- ค่าซื อเก้ าอี ทันตกรรมครบชุด ตั งไว้24,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าซื อเก้ าอี
ทันตกรรม จํานวน 2 ตัว ในราคาตัวละ 12,000 บาท เป็ นเงิน 24,000 บาท มีคุณสมบัติทําด้ วยโครง
สแตนเลส สามารถพับเข้ าหากันได้ พนังพิงเบาะทําด้ วยหนังเทียมหุ ้ มฟองนํ า มีหมอนเลือนได้ ไว้ รองศรีษะ
พนักพิงหลังอยู่ในท่านอนราบ มีความสูงจากพื นทีประมาณ 21 นิ ว ด้ านซ้ าย มีแกนไว้ ยึดกับแก้ วนํ า
และอ่างบ้ วนปาก ด้ านขวามีแกนไว้ ยึดกับถาดวางเครืองมือ ตามราคาท้ องถินกําหนด ไม่มีในราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์
- ค่าซื อเครืองกรอฟันแบบเคลือนทีได้ ตั งไว้98,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าซื อ
เครืองกรอฟั นแบบเคลือนที จํานวน 1 ชุด มีคุณสมบัติหัวกรอเร็ว จํานวน 2 หัว มีความเร็วไม่น้อยกว่า
350,000 รอบ/นาที หัวกรอช้ า มีหัวต่อชนิดตรงและหักมุ ม อย่างละ 1 หัว Triple Syringe ปลาย
สามารถถอดออกฆ่าเชื อ จํานวน 1 หัว เครืองอัดอากาศชนิดไม่ใช้ นํ ามั น ขนาด 0.5-1 แรงม้ า จํานวน
1 เครือง ทีดูดนํ าลาย จํานวน 1 หัว พร้ อมขวดเก็บนํ าลายอยู่ภายในตู ้ ตามราคาท้ องถินกําหนด ไม่มี
ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
2.1.2.5. ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้ านงานครัว ตั งไว้ 19,000 บาท ตั ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) แยกเป็ น
- ค่าซื อเครืองตั ดหญ้ าชนิดสายสะพาย ตั งไว้19,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าซื อ
เครืองตัดหญ้ าชนิดสายสะพาย ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้ า จํานวน 2 เครือง ๆ ละ 9,500 บาท เป็ น
เงิน 19,000 บาท สําหรับใช้ ในสํานักการสาธารณสุขและสิงแวดล้ อม และเพือให้ บริการประชาชนและ
ชุมชนตามทีชุมชนร้ องขอ ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

2.2 ค่ าทีดินและสิ งก่ อสร้ าง ตั งไว้ 1,370,000 บาท ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏในแผนงานสาธรณสุข 120,000 บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 1,250,000 บาท)
แยกเป็ น
1. โครงการปรับปรุงอาคารโรงฆ่าสุกร ตั งไว้ 120,000 บาท เพือจ่ายเป็ น
ค่าปรับปรุงอาคารโรงฆ่าสุกรทีชํารุด และบริเวณโดยรอบอาคาร เพือให้ มีความแข็งแรงและเหมาะสมต่อ
การใช้ งาน ตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) โดยมีรายละเอียด ดังนี
- ปรับปรุงบันไดทางขึ น– ลง พื นทีไม่น้อยกว่า 10.00 ตารางเมตร
- ปรับปรุงทางเท้ าเดินรอบอาคาร พื นทีไม่น้อยกว่า 36.00 ตารางเมตร
- ก่อ สร้ างรางระบายนํ า ค.ส.ล.รู ป ตัวยู ฝาเหล็ก ยาวไม่น้ อ ยกว่า
21.00 เมตร
2. โครงการปรับปรุงหลังคาตลาดลาน 1 ตั งไว้ 1,250,000 บาท เพือจ่าย
การปรับปรุงหลังคาตลาดลาน 1 ที ชํารุด เพื อให้ มีความแข็งแรง ตามแบบแปลนที เทศบาลกําหนด
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) โดยมีรายละเอียด ดังนี
- ปรับปรุงหลังคา พื นทีไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
- ปรับปรุงชุดบานเกล็ดช่องแสง

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

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั วไปประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ์
รายจ่ ายจําแนกตามหน่ วยงาน
หน่ วยงาน สํานักการช่าง
ตั งงบประมาณรายจ่ ายทั งสิ น 33,775,380 บาท แยกเป็ น
1. รายจ่ ายประจํา ตั งไว้ 22,258,280 บาท แยกเป็ น
1.1 หมวดเงินเดือนและค่ าจ้ างประจํา ตั งไว้ รวม 5,957,400 บาท แยกเป็ น
1.1.1 เงินเดือน ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั งไว้ 3,490,080 บาท เพือจ่ายเป็ นเงินเดือน
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี และเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานเทศบาล จํานวน 14 อัตรา เป็ นเงิน
3,490,080 บาท ตั งจ่ายจากเงิน รายได้ 1,745,040 บาท จ่ายจากเงิ น อุดหนุนทัวไป 1,745,040 บาท
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน จํานวน 3,247,920 บาท ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
จํานวน 242,160 บาท)
1.1.2 เงินเดือน ประเภทเงินประจําตําแหน่งของผู ้ บริหาร ตั งไว้162,000 บาท เพือจ่ายเป็ น
เงินประจําตําแหน่งผู ้ อํานวยการสํานักการช่าง ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท เป็ นเงิน 120,000 บาท และ
ผู ้ อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้ างอาคารและผังเมือง ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท เป็ นเงิน 42,000
บาท รวมทั งสิ น162,000 บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 81,000 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 81,000
บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
1.1.3 เงินเดือน ประเภทเงินเพิมค่าประจํ าตําแหน่งของผู ้ บริ หาร ตั งไว้ 120,000 บาท
เพื อจ่ายเป็ นเงิ น เพิ มประจํ าตําแหน่ง ผู ้ อํานวยการสํานัก การช่างในอัตราเดือนละ 10,000 บาท เป็ นเงิ น
120,000 บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 60,000 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 60,000 บาท (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน)
1.1.4 ค่าจ้ างประจํา ประเภทค่าจ้ างลูกจ้ างประจํา ตั งไว้ 2,185,320 บาท เพือจ่ายเป็ นเงิน
ค่าจ้ างลูกจ้ างประจํา และเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวลูกจ้ างประจําปี ทีปฏิบัตหิ น้ าทีในสํานักการช่าง จํานวน
13 อัตรา เป็ นเงิน 2,185,320 บาท ตั งจ่ายจากเงิ นรายได้ 1,092,660 บาท จ่ายจากเงิน อุดหนุนทัวไป
1,092,660 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุม ชน จํ า นวน 2,038,920 บาท ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 146,400 บาท)

1.2 หมวดค่ าจ้ างชั วคราว ตั งไว้ รวม 5,030,400 บาท แยกเป็ น
1.2.1 ค่าจ้ างลูกจ้ างชัวคราว ตั งไว้ 5,030,400 บาท เพือจ่ายเป็ นเงินเดือนและเงินเพิมค่า
ครองชีพชัวคราว ทีปฏิบัติงานในสํานักการช่าง จํานวน 61 อัตรา ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 2,515,200 บาท
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 2,515,200 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) โดยมีรายละเอียด ดังนี
- พนักงานจ้ างทัวไป จํานวน 52 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,080 บาท และเงินเพิมค่า
ครองชีพชัวคราวเดือนละ 1,500 บาท รวมเป็ นเงิน 4,105,920 บาท
- พนักงานจ้ างตามภารกิจ ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จํานวน 7 อัตรา ในอัตรา
เดือนละ 5,760 บาท และเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวเดือนละ 2,440 บาท รวมเป็ นเงิน 688,800 บาท
- พนักงานจ้ างตามภารกิจ ตําแหน่งผู ้ ช่วยสถาปนิก จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือน
ละ 8,700 บาท และเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวเดือนละ 1,500 บาท รวมเป็ นเงิน 122,400 บาท
- พนักงานจ้ างตามภารกิจ ตําแหน่งผู ้ ช่วยวิศวกรสุขาภิบาล จํานวน1 อัตรา ในอัตรา
เดือนละ 7,940 บาท และเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวเดือนละ 1,500 บาท รวมเป็ นเงิน 113,280 บาท
1.3 หมวดค่ าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ ตั งไว้ 6,696,880 บาท แยกเป็ น
1.3.1 ค่ าตอบแทน ตั งไว้ 311,400 บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน 265,000 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 46,400 บาท) แยกเป็ น
1.3.1.1 ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั งไว้
50,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าจ้ างนอกเวลา ค่าอาหารทําการนอกเวลาแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้ างในกรณี
มีงานเร่งด่วนทีทําการนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
1.3.1.2 ค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบ้ าน ตั งไว้ 26,400 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าเช่า
บ้ านให้ แก่พนักงานในสํานักการช่างทีมีสิทธิได้ รับเงินค่าเช่าบ้ าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)
1.3.1.3 ค่าตอบแทน ประเภทเงิน ช่วยเหลือการศึก ษาบุตร ตั งไว้ 135,000 บาท
เพือจ่ายเป็ นเงินค่าเล่าเรี ยนบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้ างประจําในสํานักการช่าง ตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน จํ านวน 125,000 บาท ปรากฏใน แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา จํานวน 10,000 บาท)
1.3.1.4 ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั งไว้ 100,000 บาท
เพื อจ่ า ยเป็ นค่า รัก ษาพยาบาลของพนัก งานเทศบาลและลูก จ้ า งประจํ า ในสํ า นัก การช่ าง ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนจํานวน 90,000 บาท ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 10,000 บาท)

1.3.2 ค่ าใช้ สอย ตั งไว้ 1,839,480 บาท แยกเป็ น
1.3.2.1 ค่าใช้ สอย ประเภทรายจ่ายเพือให้ ได้ มาซึงบริการ ตังไว้ 155,000 บาท ตั งจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) แยกเป็ น
- ค่าจ้ างเหมาบริการ ตั งไว้ 30,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าจ้ างเหมาบริการ
ต่าง ๆ ของสํานักการช่าง เช่น ค่าจ้ างเย็บเต้นท์ ค่าซักผ้ าม่าน ผ้ าประดับ และผ้ าปูโต๊ ะ ค่าจ้ างเหมาแรงงาน
และทําของอืนๆ
- ค่าจ้ างเหมาเดินท่อประปา ตั งไว้ 5,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าจ้ าง
เหมาเดินท่อประปาให้ กับประชาชนในเขตเทศบาลทีได้ รับความเดือดร้ อน
- ค่าธรรมเนียมในการพิสูจน์รังวัด ตั งไว้ 120,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่า
รังวัดสอบเขตทีดินสําหรับทีหลวงอันเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ซึงอยู่ในขอบข่ายความรับผิดชอบของ
เทศบาล
1.3.2.2 ค่าใช้ สอย ประเภทรายจ่ายเพือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั งไว้
352,000 บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) แยกเป็ น
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั งไว้ 350,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่า
บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภั ณฑ์ยานพาหนะ เช่น โต๊ ะ เก้าอี เครืองพิมพ์ดีด รถยนต์ ฯลฯ
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้ าง ตั งไว้2,000 บาท เพือจ่าย
เป็ นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคารสิงก่อสร้ างทีชํารุด เสียหาย เช่น ในบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวทรงครองราชสมบัติ 60 ปี และถนนภายในเขตเทศบาล
1.3.2.3 ค่าใช้ สอย ประเภทรายจ่ายเกียวกับค่ารับรองและพิธีการตั งไว้ 1,272,480
บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) แยกเป็ น
- โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งนํ าบ่อบําบัดนํ าเสีย ตั งไว้ 96,000 บาท
เพื อจ่ า ยเป็ นค่า ใช้ จ่ ายในการเฝ้ าระวัง แหล่งนํ าบ่อ บํ าบัด นํ าเสีย เพื อส่งตรวจวิ เ คราะห์ คุณ ภาพนํ าทาง
ห้ องปฏิบัติการ จํานวน 12 ครั ง(48 ตัวอย่าง) ครั งละ 8,000 บาท เป็ นเงิน 96,000 บาท และค่าใช้ จ่ายอืน ๆ
ตามโครงการกําหนด
- โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ์ ตั งไว้ 50,000 บาท เพือจ่าย
เป็ นค่า ใช้ จ่ายในการจัดประชุม (การประชุมต่อ เนื อง) ค่า เบี ยเลี ยงประชุม ค่าวัสดุ อุป กรณ์ ค่าเอกสาร
ประชาสัมพันธ์โครงการ เช่น ค่าโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ ทางวิทยุ ทางโทรทัศน์ และสืออืน ๆ และค่าใช้ จ่าย
อืน ๆ ตามโครงการกําหนด
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาพื นทีสีเขียว ตั งไว้1,126,480บาท
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้ สอย ค่าวัสดุ สําหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์ และการเพิมพื นทีสีเขียวในเขตเทศบาล เป็ นเงิน

100,000 บาท ค่าจ้ างและค่าครองชีพสําหรับพนักงานจ้ าง จํ านวน 13 ราย ๆ ละ 6,580 บาท เป็ นเงิ น
1,026,480 บาท และค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ตามโครงการกําหนด
1.3.2.4 ค่าใช้ ส อย ประเภทรายจ่ ายที เกี ยวเนื องกั บ การปฏิ บัติ ราชการที ไม่เ ข้ า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ ตั งไว้ 60,000 บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
จํานวน 50,000 บาท ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จํานวน 10,000 บาท) แยกเป็ น
- ค่า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปราชการในราชอาณาจัก ร ตั งไว้ 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่าเบี ยเลี ยง ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการของพนักงาน และลูกจ้ างในสังกัด
สํานักการช่าง
1.3.3 ค่ าวัสดุ ตั งไว้ 4,546,000 บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน) แยกเป็ น
1.3.3.1 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั งไว้ 200,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่า
แบบพิมพ์ คําร้ องต่าง ๆ หรือวัสดุสํานักงานอืน ๆ ทีใช้ ในการปฏิบัติงานในสํานักการช่าง
1.3.3.2 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั งไว้1,000,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่า
จัดซื ออุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุอุปกรณ์สําหรับประกอบการซ่อมแซมไฟฟ้า และอุปกรณ์วิทยุสําหรับซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ ตามถนน ซอยต่าง ๆ อาคารสํานักงาน สถานทีทีรับผิดชอบซึงเกิดชํารุดเสียหายให้ อยู่ในสภาพทีดี
และค่าจัดซื อไฟฉายกันนํ า เพือใช้ ในงานบําบัดนํเสีาย
1.3.3.3 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้ านงานครัว ตั งไว้ 30,000 บาท เพือจ่าย
เป็ นค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้ กวาด ผงซักฟอก สายยางนํ า ฯลฯ และผ้ าตกแต่งอาคารสถานทีในงาน
ราชพิธีต่าง ๆ เกียวกับงานบ้ านงานครัวทีจําเป็ นของสํานักการช่าง
1.3.3.4 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้ าง ตั งไว้ 2,000,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าซื อ
วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้ างต่าง ๆ ซึงใช้ ในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมถนน ซอยในเขตเทศบาล
1.3.3.5 ค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั งไว้ 300,000 บาท เพื อจ่าย
เป็ นค่าซื อวัสดุยานพาหนะ และอุปกรณ์อะไหล่รถยนต์และเครืองจักรกลต่าง ๆ
1.3.3.6 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเชื อเพลิงและหล่อลืน ตั งไว้250,000 บาท เพือจ่าย
เป็ นค่านํ ามันเบนซิน และนํ ามันหล่อลืนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถดั มพ์ และเครื องจัก รกลต่าง ๆทีใช้ ใ น
สํานักการช่าง
1.3.3.7 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุก ารเกษตร ตั งไว้ 300,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่า
อุปกรณ์การเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ ปุ ๋ ย เมล็พด ันธุ์พืช ฯลฯ

1.3.3.8 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั งไว้ 200,000 บาท เพือจ่าย
เป็ นค่าซื อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่งานต่าง ๆ ของเทศบาล เช่น แผ่นหรื อแผงปิ ดประกาศ พู่กัน สี ฟิ มล์
ถ่ายรูป ล้ างอัดรูปสี – ขาวดํา ถ่านชาร์ท ใช้ ตกแต่งจัดสถานทีในงานรัฐพิธีและงานกิจกรรมต่าง ๆ ฯลฯ
1.3.3.9 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั งไว้160,000 บาท เพือจ่ายเป็ น
ค่าวัสดุเกียวกับคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกคอมพิวเตอร์ กระดาษ หรือกระดาษไข แผ่นดิสก์ ฯลฯ
1.3.3.10 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเครืองแต่งกาย ตั งไว้ 66,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่า
ซื อเครืองแต่งกาย เช่น รองเท้ าบู ๊ ทรองเท้ าบู ๊ ทพื นเหล็กหมวก หมวกผจญเพลิง ถุงมือ ฯลฯ สําหรับพนักงาน
จ้ างทัวไปปฏิบัติงานภาคสนาม
1.3.3.11 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ ตั งไว้30,000 บาท เพือจ่ายเป็ น ค่า
ซื อคลอรีนเพือใช้ ในบ่อบําบัดนํ าเสีย
1.3.3.12 ค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุสํารวจ ตั งไว้5,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าซื อวัสดุ
สํารวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครืองมือแกะสลัก เครืองมือต่อสายโทรศัพท์ ฯลฯ ทีจําเป็ นของสํานักการช่าง
1.3.3.13 ค่าวัสดุอืน ๆ ตั งไว้5,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าซื อวัสดุอืน ๆ เช่น มิเตอร์นํ า
มิเตอร์ไฟฟ้า หัวเชือมแก๊ ส ฯลฯ ทีจําเป็ นของสํานักการช่าง
1.4 หมวดค่ าสาธารณูปโภค ตั งไว้ 2,573,600 บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน) แยกเป็ น
1.4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า ตั งไว้ 2,500,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่ากระแสไฟฟ้า งานรัฐพิ ธี
ประเพณี และงานอืน ๆ ของเทศบาล และเพือจ่ายเป็ นค่ากระแสไฟฟ้าภายในอาคารโรงบ่อบําบัดนํ าเสียของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
1.4.2 ประเภทค่า นํ าประปา ตั งไว้ 70,000 บาท เพื อจ่ า ยเป็ นค่า นํ าประปานํ าพุ
ศาลหลักเมือง หอเจ้ าบ้ าน และโรงเก็บรถของสํานักการช่าง และเพือจ่ายเป็ นค่านํ าประปาภายในอาคารโรงบ่อ
บําบัดนํ าเสีย
1.4.3 ค่าโทรศัพท์ ตั งไว้ 3,600 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าโทรศัพท์ภายในโรงบ่อบําบัดนํ าเสีย
1.5 หมวดเงินอุดหนุน ตั งไว้ 2,000,000 บาท แยกเป็ น
1.5.1 เงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรื อองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็ น
สาธารณประโยชน์ ตั งไว้ 2,000,000 บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 1,000,000 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป 1,000,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) แยกเป็ น
- เงินอุดหนุนกิจการประปา ตั งไว้ 1,000,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าติดตั งขยายเขต
ประปาในเขตเทศบาล เพือบริ การประชาชนที ได้ รับความเดือดร้ อน โดยเทศบาลจะต้ องจ่ายเงิน ให้ กับ การ
ประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุดํ์ าเนินการติดตั ง บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 500,000 บาท จ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป 500,000 บาท

- เงินอุดหนุนกิจการไฟฟ้า ตั งไว้ 1,000,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าติดตั งปรับปรุ ง
ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ โดยเทศบาลต้ องจ่ายเงินให้ การไฟฟ้าดําเนินการชยายเขตระบบไฟฟ้า
ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 500,000 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 500,000 บาท
(หมายเหตุ) ในหมวดเงินอุดหนุนจะดําเนินการได้ ต่อเมือได้ รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ ฯ แล้ ว
2. รายจ่ ายเพื อการลงทุน ตั งไว้ 11,517,100 บาท แยกเป็ น
2.1 หมวดค่ าครุภัณฑ์ ที ดินและสิ งก่ อสร้ าง ตั งไว้ 11,517,100 บาท แยกเป็ น
2.1.1 หมวดค่ าครุภัณฑ์ ตั งไว้ 408,100 บาท แยกเป็ น
2.1.1.1. ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน ตั งไว้215,500 บาท ตั งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) แยกเป็ น
- ค่าซื อพัดลมดูดอากาศพร้ อมท่อส่ง ตั งไว้24,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าซื อ
พัดลมดูดอากาศพร้ อมท่อส่ง จํานวน 2 เครือง ๆ ละ 12,000 บาท เป็ นเงิน 24,000 บาท ตามราคาท้ องถิน
กําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- ค่าซื อเก้ าอี พลาสติก ตั งไว้73,500 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าซื อเก้ าอี พลาสติก
(อย่างดี ) จํ านวน 350 ตัว ๆละ 210 บาท เป็ นเงิ น 73,500 บาท ตามราคาท้ องถิ นกํ าหนด ไม่มีใ นราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์
- ค่าซื อเก้ าอี บุนวมพนักพิงสูงขาโครเมียม ตั งไว้22,000 บาท สําหรับจ่าย
เป็ นเงินค่าซื อเก้ าอี บุนวมพนักพิงสูง ขาชุบโครเนียม จํานวน40 ตัวๆ ละ 550 บาท สําหรับใช้ ในการจัดการพิธี
ต่างๆไม่มีมาตรฐานครุภัณฑ์ตามราคาทีท้ องถินกําหนด
- ค่า ซื อเครื องปรั บ อากาศ ตั งไว้ 96,000 บาท สํ า หรั บ จ่ า ยเป็ นค่า ซื อ
เครื องปรับ อากาศ ขนาดไม่น้ อยกว่า 18,000 บี ที ยู แบบแยกส่วนชนิ ดแขวนพร้ อมอุป กรณ์ ติดตั ง จํ านวน
3 เครือง ๆ ละ 32,000 บาท เป็ นเงิน 96,000 บาท สําหรับติดตั งสํานักการช่าง ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
2.1.1.2 ครุ ภัณ ฑ์ ประเภทครุ ภัณ ฑ์ ก่อสร้ าง ตั งไว้ 98,600 บาท ตั งจ่ายจากเงิ น
อุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) แยกเป็ น
- ค่าซื อเครื องเจาะคอนกรี ต ตั งไว้98,600 บาท เพื อจ่ายเป็ นค่าซื อเครื อง
เจาะคอนกรี ตพร้ อมหัวเจาะสํารอง 1 หัว จํานวน 1 ชุด ขนาดไม่น้ อยกว่า 5 แรงม้ า ตามราคาท้ องถิ น
กําหนด ไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

2.1.1.3. ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้ านงานครัว ตั งไว้ 19,000 บาท ตั งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) แยกเป็ น
- ค่าซื อเครืองตัดหญ้ าชนิดสายสะพาย ตั งไว้19,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่า
ซื อเครืองตัดหญ้ าชนิดสายสะพาย ขนาดไม่น้อยกว่า2 แรงม้ า จํานวน 2 เครือง ๆ ละ 9,500 บาท เป็ นเงิน
19,000 บาท ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
2.1.1.4. ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สนาม ตั งไว้ 75,000 บาท ตั งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) แยกเป็ น
- ค่าซื อเต็นท์ ตั งไว้75,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าซื อเต็นท์ ขนาด 3.00 x
6.00 เมตร จํานวน 5 หลัง หลังละ 15,000 บาท เป็ นเงิน 75,000 บาท
2.1.2 หมวดค่ าที ดินและสิ งก่ อสร้ าง ตั งไว้ 11,109,000 บาท ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) แยกเป็ น
1. โครงการก่อสร้ างถนน ค.ส.ล. ซอยเทิดแผ่นดินทอง ตั งไว้ 147,000 บาท เพือ
จ่ายเป็ นค่าก่อสร้ างถนน ค.ส.ล.ซอยเทิดแผ่นดินทอง กว้ าง 4.00 เมตร ยาวประมาณ 72.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือพื นทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 288.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
2. โครงการก่อสร้ างถนน ค.ส.ล.:ซอยเชือมถนนอนรรฆนาค 40 ตั งไว้ 202,000
บาท เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้ างถนน ค.ส.ล.:ซอยเชือมถนนอนรรฆนาค 40 กว้ าง 3.00 เมตร ยาว 127.00
เมตร หนา 0.15 เมตร พื นที 381.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
3. โครงการก่อสร้ างรางระบายนํ า ค.ส.ล. รูป ตัวยูถนนกาฬสินธุ์ ซอย 2 ตั งไว้
246,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้ างรางระบายนํ า ค.ส.ล. รูปตัวยูถนนกาฬสินธุ์ ซอย 2 กว้ าง 0.30 เมตร
ลึก 0.40 เมตร ยาว 120.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
4. โครงการก่อสร้ างรางระบายนํ า ค.ส.ล. รู ป ตัว ยู ซอยอนรรฆนาค 14 ตั งไว้
171,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้ างรางระบายนํ า ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยอนรรฆนาค 14 กว้ าง 0.30 เมตร
ลึกเฉลีย 0.40 เมตร ความยาว 88.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
5. โครงการก่อสร้ างถนน ค.ส.ล.พร้ อมท่อรางระบายนํ า ค.ส.ล. และบ่อพักซอยข้ าง
ร้ านเก๋เจริญถนนพรรณนา ตั งไว้ 57,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้ างถนน ค.ส.ล.พร้ อมท่อรางระบายนํ า ค.
ส.ล. และบ่อพักซอยข้ างร้ านเก๋เจริญถนนพรรณนา ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี
- ก่อสร้ างถนน ค.ส.ล.กว้ าง 2.6 เมตร ความยาว 29.00 เมตร ความหนา
0.15 เมตร หรือมีพื นทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 75.00 ตารางเมตร
- ท่อระบายนํ า ค.ส.ล. เส้ นผ่าศูนย์ กลาง 0.30 เมตร จํานวน 27 ท่อน
พร้ อมบ่อพัก 2 บ่อ

6. โครงการก่อสร้ างถนน ค.ส.ล.หน้ าลานกีฬาชุมชนดอนสวรรค์ ตังไว้ 244,000
บาท เพื อจ่ายเป็ นค่าก่อสร้ างถนน ค.ส.ล.หน้ าลานกี ฬาชุมชนดอนสวรรค์ กว้ างเฉลีย 4.00 เมตร ยาว
117.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรื อมีพื นทีผิวจราจรไม่น้ อยกว่า 468.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลกําหนด
7. โครงการก่อสร้ างถนน ค.ส.ล.ซอยร่ วมใจอุทิศ ชุมชนดอนสวรรค์ ตั งไว้ 81,000
บาท เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้ างถนน ค.ส.ล.ซอยร่วมใจอุทิศ ชุมชนดอนสวรรค์ กว้ างเฉลีย 3.00 เมตร ยาว
52.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรื อมีพื นทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 156.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
กําหนด
8. โครงการก่อสร้ างรางระบายนํ า ค.ส.ล.ซอยแสงจัน ทร์ ถนนชัยสุน ทร ตั งไว้
403,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้ างรางระบายนํ า ค.ส.ล.ซอยแสงจันทร์ ถนนชัยสุนทร รางระบายนํ า ค.ส.ล.
รูปตัวยู กว้ าง 0.30 เมตร ลึกเฉลีย 0.40 เมตร ความยาว 196.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
9. โครงการก่อสร้ างถนนผิวจราจรแอสฟั สท์ ติก คอนกรี ตรอบแก่งดอนกลาง ตั งไว้
1,427,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้ างถนนผิวจราจรแอสฟั สท์ติกคอนกรี ตรอบแก่งดอนกลาง หนา 0.05
เมตร กว้ าง 6.00 เมตร ความยาว 500.00 เมตร หรื อมีพื นทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
10. โครงการก่อสร้ างถนน ค.ส.ล.สายหลังแขวงการทางกาฬสินธุ์ หลังวัดป่ าทุ่งศรี
เมือง ตั งไว้ 1,706,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้ างถนน ค.ส.ล.สายหลังแขวงการทางกาฬสินธุ์ หลังวัดป่ า
ทุ่งศรีเมือง กว้ างเฉลีย 5.00 เมตร ยาวประมาณ 647 เมตร หนา 0.15 เมตร พื นทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า
3,235 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
11. โครงการก่อสร้ างถนน ค.ส.ล.ซอยอัคราสา ตั งไว้ 491,000 บาท เพือจ่ายเป็ น
ค่าก่อสร้ างถนน ค.ส.ล.ซอยอัคราสา กว้ าง 3.50 เมตร ยาว 271.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรื อพื นทีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 948.50 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
12. โครงการก่อสร้ างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนวิโรจน์รัตน์ ตั งไว้ 220,000 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้ างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนวิโรจน์รัตน์ กว้ าง 4.00 เมตร ยาว 107 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื นทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 428.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
13. โครงการก่อสร้ างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้ านยายพุฒ ชุมชนหาดลําดวน ตั งไว้
84,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้ างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้ านยายพุฒ ชุมชนหาดลําดวน กว้ างเฉลีย 3.00
เมตร ยาว 54.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรื อมีพื นทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 162.00 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลกําหนด
14. โครงการก่อสร้ างถนนลูกรังซอยตาเคน ชุมชนดงปอ ตั งไว้ 15,000 บาท เพือ
จ่ายเป็ นค่าก่อสร้ างถนนลูกรังซอยตาเคน ชุมชนดงปอ กว้ าง 3.00 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.20
เมตร หรือมีพื นทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 330.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

15. โครงการก่อสร้ างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกถนนสนามบิน (ข้ างร้ านขนมจีน) ตั งไว้
386,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้ างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกถนนสนามบิน (ข้ างร้ านขนมจีน) กว้ าง 5.00
เมตร ยาว 147.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื นทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 735.00 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลกําหนด
16. โครงการก่อสร้ างรางระบายนํ า ค.ส.ล. รูป ตัวยู ซอยสุขสบายใจ 3 ตั งไว้
1,404,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้ างรางระบายนํ า ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยสุขสบายใจ 3 กว้ าง 0.30 เมตร
ลึกเฉลีย 0.40 เมตร ความยาว 720 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
17. โครงการก่อสร้ างถนน ค.ส.ล.พร้ อมรางระบายนํ า ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยแยกถนน
มาประณีต (ข้ างโรงเรียนกวดวิชาเพ็ญวิไล) ตั งไว้ 314,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้ างถนน ค.ส.ล.พร้ อม
รางระบายนํ า ค.ส.ล.รูป ตัวยู ซอยแยกถนนมาประณี ต (ข้ างโรงเรี ย นกวดวิช าเพ็ญ วิไล) ตามแบบแปลน
เทศบาลกําหนด โดยมีรานละเอียด ดังนี
- ก่อสร้ างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้ างเฉลีย 4.00 เมตร ความยาว
80.00 เมตร หรือมีพื นทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร
- ก่อสร้ างรางระบายนํ า ค.ส.ล.รูปตัวยู กว้ าง 0.30 เมตร ลึกเฉลีย 0.40
เมตร ความยาว 80.00 เมตร
18. โครงการปรับปรุงทางเท้ าถนนธนะผลช่วงแยกถนนโสมพะมิตรถึงแยกถนน 1155
ตั งไว้ 1,995,000 บาท เพื อจ่ายเป็ นค่าปรับปรุ งทางเท้ าถนนธนะผลช่วงแยกถนนโสมพะมิตรถึงแยกถนน
1155 พื นทีประมาณ 1,010.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
19. โครงการก่อสร้ างถนน ค.ส.ล.ซอยประชาสัมพันธ์ ตั งไว้ 420,000 บาท เพือจ่าย
เป็ นค่าก่อสร้ างถนน ค.ส.ล.ซอยประชาสัมพันธ์ ชุมชนดงปอ กว้ าง 4.00 เมตร ยาว 202.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื นทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 808.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
20. โครงการก่อสร้ างถนน ค.ส.ล.ถนนดงปอ ถึงซอยตาดี ตั งไว้ 316,000 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้ างถนน ค.ส.ล.ถนนดงปอ (ข้ าง ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตกาฬสินธุ)์ ถึงซอย
ตาดี กว้ าง 5.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรื อมีพื นทีผิวจราจรไม่น้ อยกว่า 600.00
ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
21. โครงการก่อสร้ างถนน ค.ส.ล.ซอยศรีดาว (ซอยแยกซอยวัลลภ) ตั งไว้ 452,000
บาท เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้ างถนน ค.ส.ล.ซอยศรี ดาว (ซอยแยกซอยวัลลภ) ชุมชนหัวโนนโก กว้ าง 4.00
เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื นทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลกําหนด
22. โรงการก่อสร้ างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกมาประณีต ตั งไว้ 113,000 บาท เพือจ่าย
เป็ นค่าก่อสร้ างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกมาประณีต (บ้ านเลขที 70/39) กว้ าง 4.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื นทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 220.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

23. โครงการก่อสร้ างถนน ค.ส.ล.ซอยร่วมใจ ตั งไว้ 137,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่า
ก่อสร้ างถนน ค.ส.ล.ซอยร่วมใจ ชุมชนดอนสวรรค์ กว้ าง 3.00 เมตร ยาว 88.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื นทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 264.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
24. โครงการก่อสร้ างถนน ค.ส.ล.ถนนซอยโสภาพาน ตั งไว้ 78,000 บาท เพือจ่าย
เป็ นค่าก่อสร้ างถนน ค.ส.ล.ถนนซอยโสภาพาน (ต่อจากโครงการเดิม) ชุมชนดอนสวรรค์ กว้ าง 3.00 เมตร
ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรื อมีพื นทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลกําหนด
****************************************

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั วไปประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ์
รายจ่ ายจําแนกตามหน่ วยงาน
หน่ วยงาน กองสวัสดิการสังคม
ตั งงบประมาณรายจ่ าย 10,267,520 บาท
1. รายจ่ ายประจํา ตั งไว้ รวม 9,834,520 บาท แยกเป็ น
1.1 หมวดเงินเดือนและค่ าจ้ างประจํา ตั งไว้ 1,585,920 แยกเป็ น
1.1.1 เงิ น เดื อน ประเภทเงิ น เดือนพนัก งาน ตั งไว้ 1,463,400 บาท เพื อจ่ายเป็ น
เงินเดือนเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี และเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวแก่พนักงานเทศบาลสามัญ ในกอง
สวัสดิการสังคม จํานวน 8 อัตรา เป็ นเงิน 1,463,400 บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้731,700 บาท จ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป 731,700 บาท (ปรากฏในแผนงานสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน)
1.1.2 ค่าจ้ างประจํา ประเภทลูกจ้ างประจํา ตั งไว้ 122,520 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าจ้ าง
และเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของลูกจ้ างประจําทีปฏิบัติหน้ าทีในกองสวัสดิการสังคม จํานวน 1 อัตรา
เป็ นเงิน 122,520 บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 61,260 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 61,260 บาท (ปรากฏ
ในแผนงานสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน)
1.2 หมวดค่ าจ้ างชั วคราว ตั งไว้ 666,000 บาท แยกเป็ น
1.2.1 ค่าจ้ างลูกจ้ างชัวคราว ประเภทเงินเดือนหรือเงินทีจ่ายเพิมให้ แก่พนักงานจ้ างทัวไป
ตั งไว้ 666,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าจ้ างพนักงานจ้ างทัวไปทีปฏิบัติงานในกองสวัสดิการสังคม ตั งจ่ายจากเงิน
รายได้ 333,000 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 333,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสร้ างความเข้ มแข็งของ
ชุมชน) ดังนี
- พนักงานจ้ างทัวไป จํานวน 7 อัตรา อัตราเดือนละ 5,080 บาท และเงินเพิมค่า
ครองชีพชัวคราวเดือนละ 1,500 บาท เป็ นเงิน 552,720 บาท
- พนักงานจ้ างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 7,940 บาท และเงินเพิมค่า
ครองชีพชัวคราวเดือนละ 1,500 บาท เป็ นเงิน 113,280 บาท

1.3 หมวดค่ าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ ตั งไว้ 7,262,600 บาท แยกเป็ น
1.3.1 ค่ าตอบแทน ตั งไว้ 136,600 บาท ตั งจ่ายจากเงิ นรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน แยกเป็ น
1.3.1.1 ค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั ไงว้
40,000 บาท เพื อจ่ายเป็ นค่าอาหารทํ าการนอกราชการ และค่าจ้ า งนอกเวลาราชการ กรณี ที ต้ องการ
ปฏิบัติงานนอกเหนือจากเวลาราชการ กรณีทีมีงานเร่งด่วน
1.3.1.2 ค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบ้ าน ตั งไว้ 42,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่า
เช่าบ้ านให้ แก่พนักงานเทศบาลในกองสวัสดิการสังคม ทีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้ านตามระเบียบฯ
1.3.1.3 ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั งไว้ 24,600 บาท
เพือจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ทีบุตรยังศึกษาเล่าเรี ยนอยู่ ตามระเบียบของ
ทางราชการ
1.3.1.4 ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั งไว้ 30,000
บาท เพื อจ่ายเป็ นค่ารัก ษาพยาบาลพนักงานเทศบาล ทีดํารงตําแหน่งอยู่ใ นปั จ จุบัน ทีมีสิทธิ เบิกได้ ตาม
ระเบียบของทางราชการ
1.3.2 ค่ าใช้ สอย ตั งไว้ 6,974,000 บาท แยกเป็ น
1.3.2.1 ค่าใช้ สอย ประเภทรายจ่ายเพือให้ ได้ มาซึงบริการ ตั งไว้ 22,000 บาท
ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน) แยกเป็ น
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั งไว้ 20,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ของทางราชการ และจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ทีกองสวัสดิการ
สังคม ดําเนินการ
- ค่าจ้ างเหมาบริการ ตั งไว้ 2,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าจ้ างเหมาบริ การ
งานอย่างใดอย่างหนึง หรือจัดจ้ างทําสิงของต่าง ๆ ในกองสวัสดิการสังคมดําเนินการ
1.3.2.2 ค่าใช้ สอย ประเภทรายจ่ายเพือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั งไว้
20,000 บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน) แยกเป็ น
- ค่าบํารุงรักษาหรื อซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั งไว้ 20,000 บาท เพือ
จ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครืองใช้ สํานักงาน ยานพาหนะ ให้ อยู่ในสภาพทีใช้ งานได้ ดี
1.3.2.3 ค่าใช้ สอย ประเภทรายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ ตั งไว้ 6,902,000
บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน 2,980,000 บาท ปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3,922,000 บาท) แยกเป็ น

- โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ตั งไว้ 100,000 บาท เพือจ่ายเป็ น
ค่า ใช้ จ่ ายตามโครงการส่งเสริ ม และสนับ สนุน กลุ่มอาชี พ โดยส่ง เสริ ม กลุ่ม อาชี พที ขอรั บ การสนับ สนุน
งบประมาณในการประกอบอาชีพเพือสร้ างงานสร้ างรายได้ ให้ แก่ประชาชนทีรวมตัวกันดําเนินการในชุมชน
(ปรากฏในแผนงานสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน)
- โครงการเตรียมความพร้ อมครอบครัวผาสุก ตั งไว้ 50,000 บาท เพือเป็ น
ค่าใช้ จ่ายในพิธีเปิ ด – ปิ ด การอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ทใช้ี ในการอบรม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเสื อผู ้ เข้ ารับการอบรม ค่าเครื องเขียนสิงพิมพ์ ค่าจ้ างเหมาในการจัดทําใบประกาศ
เกียรติคุณผู ้ ผ่านการอบรม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเช่าสถานทีในการฝึ กอบรม ค่าเช่าเครืองเสีงย วัสดุ
– อุปกรณ์ไฟฟ้าทีใช้ ในการอบรม ค่าพาหนะสําหรับผู ้ เข้ ารับการอบรม และค่าใช้ จ่ายอืน ๆตามโครงการกําหนด
(ปรากฏในแผนงานสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน)
- โครงการจัดกิ จกรรมวัน แม่แห่งชาติ ตั งไว้ 50,000 บาท เพื อจ่ายเป็ น
ค่าใช้ จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เช่น ค่าดอกมะลิวันแม่ ค่าตกแต่งเวที ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่าง และเครืองดืม ค่าใบประกาศเกียรติบัตรพร้ อมกรอบรูป โล่รางวัลแม่ดีเด่น ของรางวัล เงินรางวัล ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ทีใช้ ตามโครงการ ค่าเครื องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุ – อุปกรณ์ในการ
แข่งขันกีฬาและค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ตามโครงการกําหนด (ปรากฏในแผนงานสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน)
- โครงการจัดกิ จ กรรมวัน สตรี สากลและวัน สตรี ไทย (8 มีน าคม และ 1
สิงหาคม) ตั งไว้ 10,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสตรี สากลและวันสตรี ไทย เช่น
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื องดืมของผู ้ เข้ าร่ วมกิจกรรม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเสื อผู ้ เข้ าร่วม
กิจกรรม ค่าเครืองเขียนแบบพิมพ์ เพือประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรม ค่าวัสดุ– อุปกรณ์ และค่าใช้ จ่ายอืน ๆ
ตามโครงการกําหนด (ปรากฏในแผนงานสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน)
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน ตั งไว้ 30,000 บาท เพือ
เป็ นค่าใช้ จ่ายในการประชุมอบรม ค่าเบี ยเลี ยงผู ้ เข้ าอบรมและการอบรมคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน
ในเขตเทศบาล เช่น ค่าพิธีเปิ ด – ปิ ด ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครืองดืม ค่า
เช่าสถานทีฝึ กอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์เครืองเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดทําใบประกาศ
โล่ ผู ้ ผ่านการอบรม ค่าเสื อทีม ค่าจัดทําบัตรประจําตัวและค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ตามโครงการกําหนด (ปรากฏ
ในแผนงานสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน)
- โครงการสงเคราะห์ผู ้ ประสบสาธารณภัย ทุพพลภาพ ตั งไว้ 20,000
บาท เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซื อเครืองอุปโภค บริโภค วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ เครื องม
ือในการ
ประกอบอาชีพ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมทีอยู่อาศัย หรื อจ่ายเป็ นเงินสงเคราะห์ผู ้ ยากไร้ รายละ
2,000 บาท/คน สําหรับบรรเทาความเดือดร้ อนเบื องต้ นแก่ประชาชนผู ้ ประสบสาธารณภัย ทุพพลภาพ ผู ้
ยากไร้ ผู ้ ด้อยโอกาส และค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ตามโครงการกําหนด (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์)

- โครงการเบี ยยังชีพผู ้ สูงอายุ คนพิการ ผู ้ ติดเชื อH.I.V และค่าธรรมเนียม
โอนเงินเข้ าบัญชี ตั งไว้ 3,902,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าเบี ยยังชีพให้ กับ ผู ้ สูงอายุทียากจน ยากไร้ ขาด
ผู ้ ดูแล จํานวน 642 ราย แยกเป็ นผู ้ สูงอายุ 360 ราย ผู ้ พิการ จํ านวน 275 ราย และผู ้ ติดเชื อ H.I.V
จํานวน 7 ราย รายละ 500บาท / เดือน ตลอดทั งปี เป็ นเงิน 3,852,000 บาท และค่าใช้ จ่ายในการออก
ประชาคม เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวัสดุสิงพิมพ์ ค่าแผ่นพับ ใบปลิวโฆษณาเผยแพร่ ค่าล้ างรูป ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื องดืม ค่าป้ ายประชาสัมพัน ธ์ และค่าใช้ จ่ายในการจัดประชุม ประชาคมพิจ ารณา
คัดเลือกผู ้ สูงอายุ คนพิการและผู ้ ติดเชื อ ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเข้ าบัญชีเป็ นเงิน 50,000 บาท รวม
ทั งสิ น3,902,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์)
- โครงการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชนและผู ้ นําชุมชน ตั งไว้
300,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายในการจัดประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชนและผู ้ นําชุมชนกลุ่ม
ต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์เครืองเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื องดื ม ค่าพาหนะ ค่าเอกสารสิงพิ มพ์ ค่าใช้ จ่ายในพิ ธีเปิ ด – ปิ ดการประชุม ค่าเบี ยประชุม
คณะกรรมการชุมชนและผู ้ นํากลุ่มต่างๆและเจ้ าหน้ าที และค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ตามโครงการกําหนด โดยกําหนด
ประชุมเดือนละ 1 ครั ง เพือการประสานการปฏิบัติงานระหว่างชุมชนกับเทศบาล ตามนโยบายสร้ างความ
เข้ มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบ าล (ปรากฏในแผนงานสร้ างความ
เข้ มแข็งของชุมชน)
- โครงการสํารวจข้ อมูลชุมชน จปฐ. ตั งไว้ 150,000 บาท เพือจ่ายเป็ น
ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการสํารวจปรับปรุงข้ อมูลชุมชนประจําปี และดําเนินการสํารวจข้ อมูลความจําเป็ น
พื นฐาน (จปฐ.) เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเบี ยเลี ยงเจ้ าหน้ าที ค่าตอบแทนในการสํารวจและบันทึก
ข้ อมูล ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าจ้ างเหมาจัดทําแบบสํารวจ ค่าวัสดุเครื องเขียนและวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดทํารู ป เล่มสรุป ข้ อมูล จปฐ. และค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ตามโครงการกําหนด (ปรากฏในแผนงานสร้ างความ
เข้ มแข็งของชุมชน)
- โครงการศูน ย์ บ ริ ก ารและถ่ า ยทอดเทคโนโลยี เ กษตรกรชุม ชน ตั งไว้
10,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรชุมชน
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื องดืม ค่าตอบแทนค่าวิทยากร ค่าเครื องเขียนแบบพิมพ์ค่าจัดทําใบ
ประกาศเกียรติคุณผู ้ เข้ าร่วมโครงการ ค่าอุปกรณ์การเกษตร ค่าพันธุ์พืช ค่าปุ ๋ ยใช้ายอื
จ่ น ๆ ตามโครงการ
กําหนด ตามพันธสัญญาระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน (อปท.) โดย
ดําเนินการของศูนย์ ฯ ทั ง 3 เขต (ปรากฏในแผนงานสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน)
- โครงการครอบครัวคุณธรรม นําสังคมเมืองกาฬสินธุ์สู่ความเข้ มแข็ง ตั งไว้
500,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายดําเนินการตามโครงการ เช่น พิธีเปิ ด -ปิ ด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง

และเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเสื อผ้ าผู ้ เข้ าร่วมโครงการเครืองเขียนแบบพิมพ์ และ
ค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ตามโครงการกําหนด (ปรากฏในแผนงานสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน)
- โครงการพลัง ครอบครั ว ร่ ว มทํ า ความดี เ พื อสร้ างสรรค์ สัง คม ตังไว้
20,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าดําเนินการตามโครงการ เช่น ค่าพิธีเปิ ด – ปิ ด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเสื อผู ้ เข้ าร่วมโครงการค่าวัสดุอุปกรณ์เครื องเขียนแบบพิมพ์ ค่าเครื องเสียง
และค่าใช้ จ่ายอืนๆ ตามโครงการกําหนด (ปรากฏในแผนงานสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน)
- โครงการเสริ มสร้ างศักยภาพเครื อข่ายท้ องถินไทยเพือสตรี และครอบครัว
ตั งไว้ 25,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ เช่น ค่าพิ ธีเปิ ด - ปิ ด ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์เครืองเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าเครืองเสียง และค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ตามโครงการกําหนด (ปรากฏในแผนงานสร้ างความเข้ มแข็งของ
ชุมชน)
- โครงการรณรงค์ ต่อ ต้ า นยาเสพติ ด ตั งไว้ 15,000 บาท เพื อเป็ น
ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินกิจกรรมรณรงค์ในการต่อต้ านยาเสพติด เนืองในวันต้ านภัยยาเสพติด (24 มิถุนายน
ของทุก ปี ) เช่น ค่าเบี ยเลี ยงผู ้ เ ข้ าร่วมกิจกรรมค่าวงดุริยางค์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเครื องเขีย น
สิงพิมพ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเสื อผ้ าผู ้ เข้ าร่วมกิจกรรม ค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ตามโครงการกําหนด (ปรากฏ
ในแผนงานสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน)
- โครงการฝึ กอบรมเพือเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทัศนศึกษาดู
งานของผู ้ นําชุมชน และกลุ่มต่างๆ ในชุมชน ตั งไว้ 1,400,000 บาท ตามนโยบายสร้ างความเข้ มแข็งชุมชน
เป็ นเลี ยง ค่าจ้ างเหมารถยนต์ ในการเดินทาง ค่าเช่าทีพัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื องดืม ค่าเอกสาร
สิงพิมพ์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้ จ่ายในพิธีเปิ ด – ปิ ด การอบรม ค่าเสือผ้ า กระเป๋ า ค่าจัดทําบัตร
ประจําตัวคณะกรรมการชุมชน และค่าใช้ จ่ายอืนๆ ทีจําเป็ นตามโครงการ (ปรากฏแผนงานสร้ างความเข้ มแข็ง
ของชุมชน)
- โครงการจัดทําและทบทวนแผนชุมชน ตั งไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่า
วัสดุอุปกรณ์เครืองเขียนในการประชุม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าพาหนะ ค่าจ้ างเหมาจัดพิมพ์
แบบแผนชุมชน ค่าเอกสาร สิงพิมพ์ ค่าใช้ จ่ายในพิธีเปิ ด – ปิ ด การประชุม และค่าใช้ จ่ายอืนๆ ทีจําเป็ นในการ
ดําเนินการตามโครงการ ( ปรากฏในแผนงานสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน )
- โครงการประกวดชุมชนดีเด่น ตั งไว้ 20,000 บาท เพือจ่ายเป็ น ค่าโล่ ใบ
ประกาศเกียรติคุณ ค่าเงินรางวัล ชุมชนดีเด่น ค่าโล่ประธานดีเด่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื องดืม ค่า
พาหนะ ค่าเอกสารสิงพิมพ์ ค่าใช้ จ่ายอืนทีจําเป็ นตามโครงการ ( ปรากฏในแผนงานสร้ างความเข้ มแข็งของ
ชุมชน )

- โครงการนายกพบประชาชน ตั งไว้ 200,000 บาท เพือเป็ นค่าอาหารและ
ค่าอาหารว่างและเครื องดืม ค่าแผ่นพับใบปลิว ค่าเวชภัณฑ์ ค่าบํารุงสถานที ค่านํ า-ค่าไฟ ค่าเมล็ดพันธุ์พืช
ค่าต้ นกล้ าไม้ ค่าวัคซีนสุนัข-แมว ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ ค่าวัสดุเครื องเขียนและอุปกรณ์ ค่าฟิล์ม ค่าล้ างรูป
ค่าดนตรี และเครืองเสียง และค่าใช้ จ่ายอืนๆ ทีจําเป็ นตามโครงการ ( ปรากฏในแผนงานสร้ างความเข้ มแข็งของ
ชุมชน )
- โครงการเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ตั งไว้50,000
บาท เพือเบิกค่า ใช้ จ่ายในการบําบัดฟื นฟูคนพิการ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์ สําหรับคนพิการ การสนับสนุน
วัสดุ-อุปกรณ์ การประกอบอาชีพ การจัดฝึ กอบรมอาชีพให้ กับผู ้ พิการ ค่าใช่จ่ายในพิธี เปิ ด-ปิ ด การจัดอบรม
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้ จ่ายอืนทีจําเป็ นตามโครงการ ( ปรากฏในแผนงานสร้ าง
ความเข้ มแข็งของชุมชน )
1.3.2.4 ค่าใช้ สอย ประเภทรายจ่ายทีเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้ า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ ตั งไว้ 30,000 บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้ างความ
เข้ มแข็งของชุมชน) แยกเป็ น
- ค่าใช้ จ่ายในการเดิน ทางไปราชการในราชอาณาจัก ร ตั งไว้ 30,000
บาท เพือจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี ยเลี ยง ค่าพาหนะ ่าคเช่า
ทีพัก ในกรณีทีพนักงานเทศบาลไปราชการตามคําสังของทางราชการ
1.3.3 ค่ าวัสดุ ตั งไว้ 152,000 บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้ าง
ความเข้ มแข็งของชุมชน) แยกเป็ น
1.3.3.1 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั งไว้ 70,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่า
วัสดุอุปกรณ์สํานักงาน เช่น กระดาษ เครืองเขียน แบบพิมพ์ นํ าดืม ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ สําหรับใช้
ในงานของกองสวัสดิการสังคม และงานภารกิจถ่ายโอน เช่น งานฌาปนกิจสงเคราะห์ และงานอืน ๆ ที
เกียวข้ อง สําหรับใช้ งานของกองสวัสดิการสังคม
1.3.3.2 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้ านงานครัว ตั งไว้ 10,000 บาท เพือจ่าย
เป็ นค่าวัสดุอุปกรณ์สํานักงาน เช่น นํ ายาล้ างจาน ผงซักฟอก สเปรย์ปรับอากาศ ไม้ กวาด ผ้ าปูโต๊ ะ แก้ ว
นํ า ทีรองแก้ วถังขยะ ชุดอาหารว่างและเครืองดืม ฯล สําหรับใช้ งานของกองสวัสดิการสังคม
1.3.3.3 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั งไว้ 15,000 บาท เพือ
จ่ายเป็ นค่าวัสดุเพือบํารุงหรือซ่อมแซมอะไหล่ต่าง ๆ ให้กับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ ของกองสวัสดิการสังคม

1.3.3.4 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั งไว้ 20,000 บาท เพือจ่าย
เป็ นค่าจัดทําป้าย แผ่นพับใบปลิว ค่าฟิ ล์ม สไลด์ รูปสีหรื อขาวดําที ได้ จากการบ้ าง อัด ขยาย ถ่านใส่
กล้ องถ่ายรูป สําหรับใช้ ในกองสวัสดิการสังคม
1.3.3.5 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั งไว้ 35,000 บาท เพือจ่ายเป็ น
ค่าใช้ จ่ายเกียวกับวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึก แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี กระดาษ แฮนดีไดร์ (เรื องสํารอง
ข้ อมูล) ฯลฯ สําหรับใช้ งานของกองสวัสดิการสังคม
1.3.3.6 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุนํ ามันเชื อเพลิงและหล่อลืน ตั งไว้2,000 บาท เพือ
จ่ายเป็ นค่านํ ามันเบนซิน สําหรับใช้ กับรถจักรยานยนต์หรือนํ ามันหล่อลืน ทีใช้ ในราชการกองสวัสดิการสังคม
1.4 หมวดเงินอุดหนุน ตั งไว้ 320,000 บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์) แยกเป็ น
1.4.1. เงินอุดหนุนสมาคมคนตาบอดกาฬสินธุ์ ตั งไว้ 20,000 บาท เพือจ่ายเป็ นเงิน
อุดหนุนสมาคมคนตาบอดกาฬสินธุ์ ตามโครงการทีขอรับการสนับสนุน (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์)
1.4.2. เงินอุดหนุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ และชมรมผู ้ สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั ง
ไว้ 100,000 บาท สําหรับอุดหนุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ชมรมผู ้ สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามโครงการ
ทีขอรับการสนับสนุน เพือสงเคราะห์ผู ้ สูงอายุทีเจ็บป่ วยและเสียชีวิต (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์)
1.4.3. เงินอุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน ตั งไว้ 200,000 บาท เพือจ่ายเป็ นเงิ นอุดหนุน
กองทุนสวัสดิการชุมชน เป็ นเงินสวัสดิการคลอดบุตรและเงินเสียชีวิตให้ กับสมาชิกกองทุน ตามโครงการที
ขอรับการสนับสนุน ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์)
(หมายเหตุ) ในหมวดเงินอุดหนุนจะดําเนินการได้ ต่อเมือได้ รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ ฯ แล้ ว
2. รายจ่ ายเพื อการลงทุน ตั งไว้ 433,000 บาท แยกเป็ น
2.1 หมวดค่ าครุภัณฑ์ ทีดินและสิ งก่ อสร้ าง ตั งไว้ 433,000 บาท
2.1.1 ค่ าครุภัณฑ์ ตั งไว้ 4,000 บาท แยกเป็ น
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน ตั งไว้ 4,000 บาท ตั งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน) แยกเป็ น
- ค่าซื อตูเหล็
้ กบานเลือนกระจก ตั งไว้ 4,000 บาท เพื อจ่ายเป็ นค่าซื อตู ้
เหล็กบานเลือน ขนาด 4 ฟุต จํานวน 1 ตู ้ ๆละ4,000 บาท เป็ นเงิน 4,000 บาท สําหรับฝ่ ายสังคมสงเคราะห์
ฝ่ ายพัฒนาชุมชนและงานธุรการ เก็บเอกสารทางราชการตามราคาท้ องถินกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานคุ
ภัณฑ์

ปี งบประมาณ
2553
3,435,640

ปี งบประมาณ
2554
4,879,266

2,858,400

3,541,600

577,240

1,337,666

งบประมาณรายจ่ ายเฉพาะสถานธนานุบาล
1. แผนงานการพาณิชย์
2. แผนงานบริหาร

รายการย่ อประมาณการรายรั บเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจําปี งบประมาณ 2554
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
หมวด/ประเภท

ก.รายได้ (ยอดรวม)
ดอกเบี ยรับจํานํา
ดอกเบี ยเงินฝากธนาคาร
กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์หลุด
รายได้ เบ็ดเตล็ด

รับจริง
ปี 2552
2,724,755
2,363,266.97
4,083.20
357,405.00

งบประมาณ
ปี 2553
+ เพิ ม
- ลด
3,055,000
1,050,000
2,500,000 1,000,000.00
5,000
550,000
50,000
-

รหัสบัญชี
ปี 2554
4,105,000
3,500,000
5,000
600,000
-

ข. เงินได้ อื นๆ

577,376.60

1,200,000

300,000.00

1,500,000.00

กําไรสุทธิ ปี 2552
เงินทุนดําเนินการ 55%
เงินบํารุงท้ องถิน 30%
เงินรางวัลเจ้ าหน้ าที 15%

317,557.13
173,212.98
86,606.49

660,000
360,000
180,000

165,000.00
90,000.00
45,000.00

825,000
450,000
225,000

3,302,131.77

4,255,000

1,350,000

5,605,000

ค. ส่ งใช้ เงินยืมเงินทุนหมุนเวียน
งบประมาณรายรับทั งสิ น

รายการย่ องบประมาณการรายจ่ ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจําปี งบประมาณ 2554
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
รายการ

จ่ ายจริง
ปี 2552

ปี 2553

งบประมาณ
+ เพิ ม
- ลด

รหัสบัญชี
ปี 2554

รายจ่ ายงบกลาง
ค่าดอกเบี ยเงินกู ้
ค่าดอกเบี ยเงินกู ้ ชดเชยเทศบาล3%
ค่าธรรมเนียมดอกเบี ยธนาคาร
รายจ่ายตามข้ อผูกพัน
เงินสํารองจ่าย

334,647.00
-

387,240 140,000
50,000

89,574
850,000
-

297,666
850,000
140,000
50,000

รวมรายจ่ ายงบกลาง
รายจ่ ายของหน่ วยงาน
รายจ่ ายประจํา
หมวดเงินเดือนและค่าจ้ างประจํา
หมวดค่าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ
หมวดค่าสาธารณูปโภค
หมวดรายจ่ายอืน
รวมรายจ่ ายประจํา
รายจ่ ายเพื อการลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ทีดินและสิงก่อสร้ าง
รวมรายจ่ ายเพื อการลงทุน
ส่งใช้ เงินยืมเงินทุนหมุนเวียน
รายจ่ ายจากกําไรสุทธิปี 2550
หมวดรายจ่ายอืน
รวมรายจ่ ายจากเงินกําไรสุทธิ
รวมรายจ่ ายทั งสิ น
ยอดประมาณการรายรับ

334,647.00

577,240

760,426

1,337,666

1,086,030.00
588,311.08
58,698.91
33,500
1,766,539.99

1,200,000 576,400
62,000
1,838,400 -

110,000
8,200
5,000
96,800

1,090,000
584,600
67,000
1,741,600

20,000

280,000

300,000

1,212,206.31
1,212,206.31
3,313,393.30
4,255,000.00

1,000,000
1,020,000
3,435,640
4,125,000

500,000
780,000
1,443,626
1,480,000

1,500,000
1,800,000
4,879,266
5,605,000

941,606.70

689,360

36,374

725,734

รายได้ สูงกว่ ารายจ่ าย

-

งบประมาณการรายรั บ
งบประมาณการรายรั บเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
ประมาณการรายรั บทั งสิ น
ก. หมวดรายได้ เป็ นเงิน

5,605,000 บาท
4,105,000 บาท

แยกเป็ น
แยกเป็ น

1.1 ประเภทดอกเบี ยรับจํานํา เป็ นเงิน
3,500,000 บาท
โดยคํานวณจากดอกเบี ยรับจํานําของเดือน ตุลาคม 2552 ถึงเดือน พฤษภาคม 2553 เป็ นเกณฑ์
1.2 ประเภทดอกเบี ยเงินฝากธนาคาร เป็ นเงิน
5,000 บาท
โดยคํานวณจากดอกเบี ยเงินฝากธนาคารตั งแต่เดือน ตุลาคม2552 ถึงเดือน พฤษภาคม 2553 เป็ นเกณฑ์
1.3 ประเภทกําไรจากการจําหน่ายทรัพย์หลุด เป็ นเงิน
600,000 บาท
โดยคํานวณจากการจําหน่ายทรัพย์หลุดจํานําในปี ทีผ่านมาเป็ นเกณฑ์

ข. หมวดเงินได้ อื น เป็ นเงิน
เงินกําไรสุทธิ ปี 2553 เป็ นเงิน
เงินรางวัลประจําปี 15%
เงินบูรณะท้ องถิน 30%
เงินทุนดําเนินการ 55%

1,500,000 บาท

แยกเป็ น

1,500,000 บาท
เป็ นเงิน
เป็ นเงิน
เป็ นเงิน

225,000 บาท
450,000 บาท
825,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
……………………
รายจ่ ายตามแผนงาน
แผนงานงบกลาง
วัตถุประสงค์
1. เพิมประสิทธิผลการบริ หาร การชําระหนี เงินกองทุนต่าง ๆ และเงินสํารองจ่าย
2. เพิมประสิทธิภาพชําระดอกเบี ยเงินยืม(เงินช่วยเหลือพัฒนาท้ องถินกรณีพิเศษ) และ ค่าธรรมเนียม
ธนาคารดอกเบี ยธนาคาร
3. ชําระดอกเบี ยชดเชยเงินสะสมของเทศบาล

งานที ทํา
1. กํากับดูแลการชําระหนี เงินกู ้ ดอกเบี ย ให้ เป็ นไปตามสัญญาทีกําหนดไว้
2.บริ หารการใช้ เงินสํารองจ่าย
3. พิจารณาช่วยเหลืองบทัวไป

หน่ วยงานที รั บผิดชอบ
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

งบประมาณ รวม

1,337,666 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
รายจ่ ายงบกลาง
แผนงานงบกลาง
งาน
งานงบกลาง

ค่ าชําระ
ดอกเบี ยเงินกู ้
297,666

รวม

297,666

ค่ าธรรมเนียม
ค่ าชดเชยดอกเบี ยให้
ดอกเบี ยธนาคาร เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
850,000
-

850,000

-

รายจ่ ายตาม
ข้ อผูกพัน
140,000

140,000

เงินสํารองจ่ าย

รวม

50,000

1,337,666

50,000

1,337,666

รหัสบัญชี

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
……………………
รายจ่ ายตามแผนงาน
แผนงานการพาณิชย์
วัตถุประสงค์
1. เพือช่วยเหลือประชาชนทียากจนขัดสนเงินทอง เพือบรรเทาความเดือนร้ อนและแก้ ไขเหตุการณ์
เฉพาะหน้ า ไม่ต้องไปกู ้ ยืมเงินจากแหล่งเงินกู ้ อืนทีต้ องเสียดอกเบี ยสูงกว่า
2. เพือประโยชน์ในการควบคุมการตรวจสอบทรัพย์สินทีได้ มาโดยการกระทําความผิด และสามารถ
ติดตามผู ้ กระทําความผิดได้
3. เพือประโยชน์ในการควบคุมการรับซื อของโจร
4. เพือเพิมประสิทธิภาพในการบริ หารงานบุคคลและการบริ หารกิจการสถานธนานุบาลให้ มี
ประสิทธิภาพเพิมขึ น

งานที ทํา
1. ให้ บริ การประชาชน โดยการรับจํานําสิงของ ทรัพย์สิน
2. ให้ บริ การจําหน่ายทรัพย์หลุด
3. กํากับดูแลการรับเงิน เก็บรักษาเงิน รักษาทรัพย์สินรับจํานํา
4. จัดทําบัญชีต่าง ๆ

หน่ วยงานที รั บผิดชอบ
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

งบประมาณ รวม

3,541,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
รายจ่ ายจําแนกตามแผนงาน
แผนงานการพาณิชย์

งาน

งานสถานธนานุบาลฯ
ก.จ่ายจากรายได้
ข. จ่ายจากเงินกําไรสุทธิ
ค. ส่งใช้ เงินยืมเงินทุน
หมุนเวียน

รวม

เงินเดือน
และค่ าจ้ าง
ประจํา

ค่ าจ้ าง
ชั วคราว

1,090,000
-

1,090,000

ค่ าตอบแทนใช้
สอยและวัสดุ

-

-

ค่ า
สาธารณูปโภค

584,600
-

67,000
-

584,600

67,000

รายจ่ ายอื น

ค่ าครุ ภัณฑ์ ที ดิน
และสิ งก่ อสร้ าง

-

-

-

-

เงินกําไรสุทธิ

รวม

1,500,000
-

1,741,600
1,500,000
300,000

1,500,000

3,541,600

รหัส
บัญชี

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจําปี พ.ศ. 2554
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ์
รายจ่ ายจําแนกตามหน่ วยงาน
หน่ วยงาน สถานธนานุบาล
งบประมาณรายจ่ าย ตั งไว้ ทั งสิ น 4,879,266 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่ อไปนี
1. รายจ่ ายงบกลาง ตั งไว้ 1,337,666 บาท แยกเป็ น
1.1 ค่ าชําระดอกเบี ยเงินกู ้ ตั งไว้ 1,147,666 บาท ตั งจ่ ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
งบกลาง) โดยมีรายละเอียดดังต่ อไปนี
- เพื อชํ า ระดอกเบี ยเงิ น กู ้ ก.ส.ท. เป็ นเงิ น 21,998 บาท ตามสัญ ญาเงิ น กู ้ เลขที
2231/162/2549 ลงวันที 21 สิงหาคม 2549 เป็ นการจ่ายงวดที 5
- เพื อชํ า ระดอกเบี ยเงิ น กู ้ ก.ส.ท. เป็ นเงิ น 16,947 บาท ตามสัญ ญาเงิ น กู ้ เลขที
163/163/2550 ลงวันที 22 กุมภาพันธ์ 2552 เป็ นการจ่ายงวดที 4
- เพื อชํ า ระดอกเบี ยเงิ น กู ้ ก.ส.ท. เป็ นเงิ น 38,074 บาท ตามสัญ ญาเงิ น กู ้ เลขที
509/117/2551 ลงวันที 10 มกราคม 2551 เป็ นการจ่ายงวดที 3
- เพื อชํ า ระดอกเบี ยเงิ น กู ้ ก.ส.ท. เป็ นเงิ น 220,647 บาท ตามสัญ ญาเงิ น กู ้ เลขที
101/53/2552 ลงวันที 9 มีนาคม 2552 เป็ นการจ่ายงวดที 2
- เพือเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมดอกเบี ยเงินกู ้ เบิกเกินบัญชี เป็ นเงิน850,000 บาท
1.2 รายจ่ ายตามข้ อผูกพัน ตั งไว้ 140,000 บาท ตั งจ่ ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง) แยกเป็ น
- ค่าใช้ จ่ายฝ่ ายอํานวยการ ตั งไว้ 40,000 บาท สําหรับจ่ายให้ สํานักงาน จ.ส.ท. ตามที
กําหนดไว้ ในแต่ละปี
- ค่าเงินสมทบเงินสะสมพนักงาน ตั งไว้ 100,000 บาท เพือจ่ายเป็ นเงินสมทบให้ พนักงาน
สถานธนานุบาล จํานวน 10% ของเงินค่าจ้ างประจํา ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้ วยเงินสะสมและ
เงินสมทบพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2522 (รวมทังทีแก้ ไขเพิมเติมใหม่ถึง พ.ศ. 2535)
1.3 เงินสํารองจ่ าย ตั งไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็ นเงินสํารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนหรื อ
จําเป็ นต้ องดําเนินการ ว่าด้ วยเงินสะสมและเงินสมทบพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2522 (รวมทั งทีแก้ ไข
เพิมเติมใหม่ถึง พ.ศ. 2535)

แผนงานการพาณิชย์
งานสถานธนานุบาล
ก. รายจ่ ายจากรายได้ ตั งไว้ รวม 3,541,600 บาท แยกเป็ น
1. รายจ่ ายประจํา ตั งไว้ 1,741,600 บาท แยกเป็ น
1.1 หมวดเงินเดือนค่ าจ้ างประจํา ตั งไว้ 1,090,000 บาท แยกเป็ น
- ประเภท เงิ นเดือนและเงิ นค่าจ้ างประจํ า ตั งไว้ 1,000,000 บาท เพือจ่ายเป็ น
ค่าจ้ างประจําของพนักงานสถานธนานุบาลตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้ วยการบริ หารงานบุคคล พ.ศ.
2539 จํานวน 7 อัตรา ตั งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)
- ประเภท เงินประจําตําแหน่ง ตั งไว้ 90,000 บาท เพือจ่ายเป็ นเงินประจําตําแหน่ง
ผูจ้ ัดการสถานธนานุบ าล ฯ ตามหนังสือ ที มท.0801.5/ว 458 ลงวันที 18 เมษายน 2550 ตั งจ่ายจาก
รายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)
1.2 หมวดค่ าตอบแทนใช้ สอยและพัสดุ ตั งไว้ 584,600 บาท แยกเป็ น
1.2.1 ค่ าตอบแทน ตังไว้ 418,000 บาท ตั งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย์) แยกเป็ น
- ค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบ้ าน ตั งไว้ 25,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าเช่า
บ้ านของพนักงานสถานธนานุบาลทีมีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. กรมการปกครอง ว่าด้ วยเงิน
ค่าเช่าบ้ านของพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที 5) พ.ศ. 2540
- ค่าตอบแทน ประเภทเงิ นช่วยเหลื อการศึกษาบุตร ตั งไว้ 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่าการศึกษาบุตร ของพนักงานสถานธนานุบาลทีมีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบ สํานักงาน จ.ส.ท. ว่า
ด้ วยเงินช่วยเหลือพนักงานสถานธนานุบาลเกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2549 ตามหนังสือ ที มท.0801.5/ว
33 ลงวันที 18 มกราคม 2550
- ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั งไว้ 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนานุบาลผู ้ มีสิทธิ และครอบครัว ตามระเบี ยบสํานัก งาน
จ.ส.ท. ว่าด้ วยเงินสวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2522 (รวมทั งที
แก้ ไขเพิมเติมใหม่ พ.ศ. 2535)
- ค่าตอบแทน ประเภทค่า อาหาร ตั งไว้ 150,000 บาท เพื อจ่ายเป็ น
ค่าอาหารประจําวันทําการให้ กับพนักงานสถานธนานุบาล ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. กรมการปกครอง
ว่าด้ วยการจ่ายเงินค่าอาหาร ประจําวันทําการของพนักงานสถานธนานุบาลตามหนังสือ ที มท 0801.5/ว 758
ลงวันที 30 มิถุนายน 2550 อัตราวันละ 100 บาท

- ค่า ตอบแทน ประเภทค่า ตอบแทนในการจํ า หน่ า ยทรั พ ย์ ห ลุด ตั งไว้
20,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนกรรมการและพนักงานสถานธนานุบาลในวันประมูลจําหน่ายทรัพย์หลุด
- ค่าตอบแทน ประเภทเงินรางวัลเจ้ าหน้ าที ตั งไว้ 60,000 บาท เพือจ่าย
เป็ นค่าตอบแทนผู ้ ตรวจการสถานธนานุบาลและผู ้ ปฏิบัติหน้ าทีแทนผู ้ ตรวจการ
สถานธนานุบาล ตามหนังสือที
มท 0801.5/ว 18 ลงวัน ที 15 มกราคม 2550 ในอัตราเดือนละ 3,000 บาท และพนัก งานเจ้ าหน้ าที
ตรวจสอบทรัพย์ สิ น จํ านํ าคงเหลือ ประจํ าปี ๆ ละ 2 ครั ง ตามหนังสือ ที มท 0303/ว 1062 ลงวัน ที 5
สิง หาคม 2536 ในอัต ราวัน ละ 200 บาทและตรวจทรัพ ย์ รั บ จํ านํ าทุก ๆ 2 เดื อน ตามหนัง สือ ที มท.
0817.3/3402 ลงวันที 31 มีนาคม 2548
- ค่าตอบแทน ประเภทค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรี ตั งไว้ 50,000
บาท เพื อจ่ายเป็ นค่าพาหนะจ่ายนายกเทศมนตรี และผู ้ ปฏิบัติห น้ าทีแทนนายกเทศมนตรี ตามหนังสือ มท
0801.5/ว 18 ลงวันที 15 มกราคม 2550 ในอัตราเดือนละ 4,000 บาท
- ค่าตอบแทน ประเภทเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานสถานธนานุ
บาล ตั งไว้ 3,000 บาท เพือจ่ายเป็ นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานสถานธนานุบาล ตามระเบียบ
สํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้ วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2548
1.2.2 ค่ าใช้ สอย ตั งไว้ 99,600 บาท แยกเป็ น
1.2.2.1 ค่าใช้ สอย ประเภทค่าใช้ จ่ายให้ ได้ มาซึงบริการ ตั งไว้ 49,600 บาท
ตั งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) แยกเป็ น
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตั งไว้ 1,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าอนุญาต
ตั งโรงรับจํานําของสถานธนานุบาลและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
- ค่าเบี ยประกันอัคคีภัย ตั งไว้13,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าเบี ย
ประกันอัคคีภัยกับทรัพย์สินสถานธนานุบาล
- ค่าสอบบัญชี ตั งไว้ 10,000 บาท เพือจ่ายให้ สํานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินในการตรวจสอบบัญชี และรับรองงบการเงินสถานธนานุบาล ตามหนังสือที มท 0310.4/ว 627 ลง
วันที 9 มิถุนายน 2546
- ค่าภาษี โรงเรื อนและทีดิน ตั งไว้ 20,000 บาท เพื อจ่ายเป็ นค่า
ภาษี โรงเรือนและทีดิน ของสถานธนานุบาล
- ค่าจ้ างเหมาบริการ ตั งไว้ 2,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าบริ การจ้ าง
เหมาต่าง ๆ
- ค่ารับวารสาร ตั งไว้ 3,600 บาท เพือจ่ายเป็ นค่ารับวารสารต่าง ๆ
ของสถานธนานุบาล

1.2.2.2 ค่าใช้ สอย ประเภทรายจ่ายเพือบํารุงรักษาหรื อซ่อมแซมทรัพย์สิน
ตั งไว้15,000 บาท ตั งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) แยกเป็ น
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั งไว้ 5,000 บาท เพือจ่าย
เป็ นค่าบํารุงรักษาหรื อซ่อมแซมครุภัณฑ์ของสถานธนานุบาล ตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0304/ว 69 ลง
วัน ที 11 มกราคม 2537 เรื องการปรั บ ปรุ ง ภาพลัก ษณ์ ก ารปฏิ บัติ งานสถานธนานุบ าล เช่น พิ ม พ์ ดี ด
เครืองปรับอากาศ เครืองคอมพิวเตอร์ และอืน ๆ ทีเข้ าประเภทรายจ่ายนี
- ค่า บํ ารุ ง รัก ษาหรื อ ซ่ อมแซมทรัพย์ สิ น อืน ตั งไว้ 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ของสถานธนานุบาลทีชํารุดให้ อยู่สภาพใช้ การได้ ดี
1.2.2.3 ค่าใช้ สอย ประเภทรายจ่ายทีเกียวกับการรับรองและพิธีการ ตั งไว้
5,000 บาท ตั งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) แยกเป็ น
- ค่ารับรอง ตั งไว้ 5,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าอาหารและเครื องดืม
รับรองผู ้ มาตรวจเยียมสถานธนานุบาล
1.2.2.4 ค่าใช้ สอย ประเภทรายจ่ายเกียวกับการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลที
ไม่เข้ าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ ตั งไว้ 30,000 บาท ตั งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)
แยกเป็ น
- ค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั งไว้ 30,000 บาท เพือจ่าย
เป็ นค่าทีพัก ค่าพาหนะ ค่าเบี ยเลี ยงให้ กับพนักงานสถานธนานุบาล
ในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบว่า
ด้ วยค่าใช้ จ่ายและการเบิกจ่ายเบี ยเลี ยงในการเดินทางไปราชการของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2535
และจ่ายเป็ นค่าพาหนะเหมาจ่ายเดินทางไปศาลากลาง ไปรษณีย์ ธนาคาร ของพนักงานบัญชี เหมาจ่ายใน
อัตราเดือนละ 500 บาท ตามระเบียบ ฯ
1.2.3 ค่ าวัสดุ ตั งไว้ 67,000 บาท ตั งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)
แยกเป็ น
1.2.3.1 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั งไว้ 25,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุ
สํานักงาน เครืองเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ และเครืองใช้ สํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกาและอืน ๆ ทีเข้ าประเภท
รายจ่ายนี และค่าใช้ จ่ายเกียวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินของสถานธนานุบาล
1.2.3.2 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั งไว้5,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุ
และอุปกรณ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สายไฟฟ้า และอืน ๆ ทีเข้ าประเภทรายจ่ายนี
1.2.3.3 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้ านงานครัว ตั งไว้2,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่า
วัสดุงานบ้ านงานครัว เช่น แปรง ไม้ กวาด ไม้ ถูพื น นํยาดั
า บกลินและอืน ๆ ทีเข้ าลักษณะรายจ่ายนี

1.2.3.4 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั งไว้ 30,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแถมพิมพ์ ผ้ าหมึกเครืองพิมพ์และอืน ๆ ทีเข้ าประเภทรายจ่ายนี
1.2.3.5 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุอืน ๆ ตั งไว้ 5,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุอืน ๆ ที
ไม่เข้ าหมวดรายจ่ายอืน ๆ
1.3 หมวดค่ าสาธารณูปโภค ตั งไว้ 67,000 บาท แยกเป็ น
1.3.1 ค่าไฟฟ้า ตั งไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล ตั ง
จ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)
1.3.2 ค่านํ าประปา ตั งไว้ 5,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่านํ าประปาของสถานธนานุ
บาล ตั งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)
1.3.3 ค่าโทรศัพท์ ตั งไว้ 10,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล
และค่าจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ตั งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)
1.3.4 ค่าไปรษณี ย์ โทรเลข ธนาณัติ ตั งไว้ 2,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าดวงตรา
ไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ธนาณัติของสถานธนานุบาล ตั งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)
ข. รายจ่ ายจากกําไรสุทธิ ตั งไว้ รวม 1,500,000 บาท
หมวดรายจ่ ายจากเงินกําไรสุทธิ ปี 2553 ตั งไว้ 1,500,000 บาท แยกเป็ น
1. เงิ นรางวัลประจําปี 15% ของกํ าไรสุท ธิ ตั งไว้ 225,000 บาท เพือจ่ายเป็ นเงิ นรางวัล
ประจําปี ให้ แก่เจ้ าหน้ าทีปฏิบัติงานเกียวกับสถานธนานุบาล ตั งจ่ายจากกําไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์)
2. เงิ นบูรณะท้ องถิน 30% ของกําไรสุท ธิ ตั งไว้ 450,000 บาท เพือจ่ายเป็ นเงิ นบูรณะ
ท้ องถิน ให้ แก่เทศบาล ตั งจ่ายจากกําไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)
3. เงิ น ทุน ดํา เนิ น การ 55% ของกํ าไรสุท ธิ ตั งไว้ 825,000 บาท เพื อจ่ายเป็ นเงิ น ทุน
ดําเนินการ ให้ แก่สถานธนานุบาล ตั งจ่ายจากกําไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)
ค. ส่ งใช้ เงินยืมเงินทุนหมุนเวียน เป็ นเงิน 300,000 บาท แยกเป็ น
- เงินยืมเงินทุนหมุนเวียนเพือจ่ายดอกเบี ยเงินกู ้ เบิกเกินบัญชี ตั งไว้ 300,000 บาท
********************************************

