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คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

 
เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุแ์ละสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสนิธุ ์
 
  บัดน้ี  ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี  ต่อสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุอีกคร้ังหน่ึง  ฉะน้ัน  ในโอกาสน้ี  คณะผู้บริหารเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  จึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการดําเนินการ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  ดังต่อไปน้ี 
 

1.  สถานะการคลัง 
 1.1.  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2564  ณ วันที่  30 มิถุนายน 2564  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  
มีสถานะการเงินดังน้ี 
  1.1.1  เงินฝากธนาคาร  จํานวน   72,550,356.24  บาท 
  1.1.2  เงินสะสม   จํานวน  134,244,005.46  บาท 
  1.1.3  ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน   34,921,820.36  บาท 
  1.1.4  รายการกันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไม่ได้เบิก จํานวน 26 โครงการ 
         รวม  15,024,108    บาท 
  1.1.5  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ีผกูพัน จํานวน  - โครงการ 
         รวม - บาท 
 

 1.2.  เงินกู้คงค้าง  5  สัญญา  จํานวน   26,641,814.47  บาท 
 

2.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ณ  วันที่  30 มิถุนายน 2564 
 2.1  รายรับจริง  จํานวน   263,863,150.85  บาท  ประกอบด้วย 
  หมวดภาษีอากร     จํานวน   8,884,001.96  บาท 
  หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต  จํานวน 10,131,335.00  บาท 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จํานวน   4,505,410.24  บาท 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน  -  บาท 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จํานวน   3,575,533.00  บาท 
  หมวดรายได้จากทุน    จํานวน          500.00  บาท 
  หมวดภาษีจัดสรร    จํานวน  91,101,370.65  บาท 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    จํานวน 145,665,000.00  บาท 
2.2  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จํานวน  22,781,548.00  บาท 
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 2.3  รายจ่ายจริง  จํานวน     241,771,794.94    บาท  ประกอบด้วย 
  งบกลาง       จํานวน 40,282,734.10 บาท 
  งบบุคลากร  (เงินเดือน  ค่าจ้างประจําและค่าจ้างช่ัวคราว)  จํานวน 132,300,045.46 บาท 
  งบดําเนินงาน  (ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุและ  จํานวน 60,550,805.35 บาท 

        หมวดค่าสาธารณูปโภค)   
  งบลงทุน  (ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)    จํานวน 1,731,703.67  บาท 
  งบเงินอุดหนุน  (เงินอุดหนุน)             จาํนวน 6,906,506.36 บาท 
  งบรายจ่ายอ่ืน  (รายจ่ายอ่ืน)      จํานวน - บาท 
 2.4  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   จํานวน 22,206,161.25บาท 
 2.5  มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน้าที่    จํานวน - บาท 
 2.6  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองสะสม      จํานวน - บาท 
 2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้       จํานวน - บาท 
  
3.  งบเฉพาะการ 
 ประเภทกิจการสถานธนานุบาล 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 รายรับจริง  จํานวน   10,669,373.40 บาท   
รายจ่ายจริง จํานวน  7,658,251.32  บาท  

กู้เงินจากธนาคารออมสิน    จํานวน   37,820,000.00  บาท  
ยืมเงินสะสม     จํานวน         -            บาท 
กําไรสุทธิ     จํานวน    6,476,265.05  บาท 
 

  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564  
           จํานวน         22,599.38  บาท 
  

  ทรัพย์จํานํา       จํานวน   78,227,500.00  บาท    
   
 
   
 



1. รายรับ

รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
   หมวดภาษีอากร 7,770,502.80        27,529,500         26,031,300           
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 13,579,525.50      14,760,100         12,180,700           
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 7,247,258.89        8,793,400           5,737,800            
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,720,175.86        2,250,000           2,100,000            
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 8,066,368.61        5,276,900           5,372,000            
   หมวดรายได้จากทุน 3,755.00              50,000               10,000                 
   รวมรายได้จัดเก็บเอง 38,387,586.66     58,659,900        51,431,800          
   รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
   ส่วนท้องถ่ิน
   หมวดภาษีจดัสรร 126,521,171.28    140,386,847       128,370,900         
   รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกคร 126,521,171.28   140,386,847      128,370,900        
   ส่วนท้องถ่ิน
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 182,835,022         240,745,800       210,573,500         
   รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง 182,835,022       240,745,800      210,573,500        
   ส่วนท้องถ่ิน

รวม 347,743,779.94   439,792,547      390,376,200        

3

รายรับ

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์



2. รายจ่าย

จ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

จ่ายจากงบประมาณ
   งบกลาง 53,681,930.52      80,490,279         66,483,000           
   งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจํา 145,467,951.67    199,182,114       190,631,540         
และค่าจ้างพนักงานจ้าง)
   งบดําเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 100,849,313.40    106,383,640       98,716,960           
และค่าสาธารณูปโภค)
   งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 24,348,433.00      37,295,514         18,768,900           
   งบรายจ่ายอ่ืน (รายจ่ายอ่ืน) 10,244                1,000                 1,000                  
   งบเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน) 15,558,439.35      16,440,000         15,774,800           

รวมรายจ่ายจากงบประมาณ 339,916,311.94    439,792,547       390,376,200         

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์

รายจ่าย
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คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565
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ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป 76,734,460                               
          แผนงานบริหารงานทั่วไป 62,983,340                                 
          แผนงานการรักษาความสงบภายใน 13,751,120                                 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 218,701,260                             
          แผนงานการศึกษา 145,776,860                               
          แผนงานสาธารณสุข 16,607,960                                 
          แผนงานสังคมสงเคราะห์ 170,000                                     
          แผนงานเคหะและชุมชน 43,914,500                                 
          แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 8,213,940                                  
          แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4,018,000                                  
ด้านการเศรษฐกิจ 28,457,480                               
          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 28,457,480                                 
ด้านการดําเนินงานอ่ืน 66,483,000                               
          แผนงานงบกลาง 66,483,000                                 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 390,376,200                             

5
บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อําเภอเมือง   จังหวัดกาฬสินธุ์



งบกลาง
งาน

งบ
งบกลาง 66,483,000              66,483,000     
     งบกลาง 66,483,000                66,483,000      

6

รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์

งานงบกลาง



แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน งานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและ

งบ (กองยุทธศาสตร์ ฯ) วิชาการ
งบบุคลากร 21,014,640            -                          8,556,480              13,262,460             42,833,580     
     เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 6,154,560               -                           -                        -                         6,154,560        
     เงินเดือนฝ่ายประจํา 14,860,080              -                           8,556,480               13,262,460              36,679,020      
งบดําเนินงาน 13,578,000            1,259,160                 1,745,000              3,431,000               20,013,160     
     ค่าตอบแทน 448,000                  -                           135,000                 410,000                  993,000          7

     ค่าใช้สอย 4,040,000               637,000                     1,165,000               2,696,000                8,538,000        
     ค่าวัสดุ 8,490,000               -                           445,000                 325,000                  9,260,000        
     ค่าสาธารณูปโภค 600,000                  622,160                     -                        -                         1,222,160        
งบลงทุน 18,000                  -                          15,000                  2,600                    35,600           
     ค่าครุภัณฑ์ 18,000                   -                           15,000                   2,600                      35,600            
     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                        -                        -                         -                 
งบรายจ่ายอื่น -                       -                          -                       1,000                    1,000             
     รายจ่ายอื่น -                        -                           1,000                      1,000              
งบเงินอุดหนุน 100,000                -                          -                       -                        100,000          
     เงินอุดหนุน 100,000                  -                           -                        -                         100,000          

รวม 34,710,640            1,259,160                 10,316,480            16,697,060             62,983,340     

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์

งานบริหารทั่วไป (สป.) งานบริหารงานคลัง รวม



แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ งานเทศกิจ งานเทศกิจ งานป้องกันและบรรเทา รวม

งบ การรักษาความสงบภายใน(สป.) รักษาความสงบภายใน(ยุทธศาสตร์) (สํานักปลัด ฯ) (กองยุทธศาสตร์ฯ) สาธารณภัย
งบบุคลากร 10,401,120            -                          -                       -                        -                         10,401,120     
     เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) -                        -                           -                        -                         -                          -                 
     เงินเดือนฝ่ายประจํา 10,401,120              -                           -                        -                         -                          10,401,120      
งบดําเนินงาน 2,585,000              25,000                     120,000                -                        160,000                  2,890,000       
     ค่าตอบแทน 1,765,000               5,000                        -                        -                         -                          1,770,000        8

     ค่าใช้สอย 330,000                  20,000                      120,000                 -                         160,000                    630,000          
     ค่าวัสดุ 360,000                  -                           -                        -                         -                          360,000          
     ค่าสาธารณูปโภค 130,000                  -                           -                        -                         -                          130,000          
งบลงทุน -                       -                          -                       -                        460,000                  460,000          
     ค่าครุภัณฑ์ -                        -                           -                        460,000                    460,000          
     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                        -                           -                        -                         -                          -                 
งบรายจ่ายอื่น -                       -                          -                       -                        -                         -                
     รายจ่ายอื่น -                        -                           -                        -                         -                          -                 
งบเงินอุดหนุน -                       -                          -                       -                        -                         -                
     เงินอุดหนุน -                        -                           -                        -                         -                          -                 

รวม 12,986,120            25,000                     120,000                -                        620,000                  13,751,120     

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์



แผนงานการศึกษา
งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ งานระดับก่อนวัยเรียนและ

งบ การศึกษา ประถมศึกษา
งบบุคลากร 12,076,280            54,477,676               12,297,324            1,556,880               80,408,160     
     เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) -                        -                           -                        -                         -                 
     เงินเดือนฝ่ายประจํา 12,076,280              54,477,676                 12,297,324             1,556,880                80,408,160      
งบดําเนินงาน 11,353,200            37,174,960               1,076,140              616,000                 50,220,300     
     ค่าตอบแทน 171,000                  -                           -                        -                         171,000          9

     ค่าใช้สอย 8,936,000               25,070,260                 1,076,140               606,000                  35,688,400      
     ค่าวัสดุ 585,000                  12,104,700                 -                        10,000                    12,699,700      
     ค่าสาธารณูปโภค 1,661,200               -                           -                        -                         1,661,200        
งบลงทุน 192,100                1,041,500                 80,000                  -                        1,313,600       
     ค่าครุภัณฑ์ 192,100                  1,041,500                  80,000                   -                         1,313,600        
     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                        -                         -                 
งบรายจ่ายอื่น -                       -                          -                       -                        -                
     รายจ่ายอื่น -                        -                           -                        -                         -                 
งบเงินอุดหนุน -                       13,834,800               -                       -                        13,834,800     
     เงินอุดหนุน -                        13,834,800                 -                        -                         13,834,800      

รวม 23,621,580            106,528,936              13,453,464            2,172,880               145,776,860    

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์

งานระดับมัธยมศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย



แผนงานสาธารณสุข
งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ งานบริการสาธารณสุข

งบ สาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร 5,883,360              4,054,920                 3,323,580              13,261,860     
     เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) -                        -                           -                        -                 
     เงินเดือนฝ่ายประจํา 5,883,360               4,054,920                  3,323,580               13,261,860      
งบดําเนินงาน 1,924,000              702,100                   -                       2,626,100       
     ค่าตอบแทน 90,000                   -                           90,000            10

     ค่าใช้สอย 83,000                   642,100                     -                        725,100          
     ค่าวัสดุ 170,000                  60,000                      -                        230,000          
     ค่าสาธารณูปโภค 1,581,000               -                           -                        1,581,000        
งบลงทุน -                       -                          -                       -                
     ค่าครุภัณฑ์ -                        -                           -                        -                 
     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                        -                           -                        -                 
งบรายจ่ายอื่น -                       -                          -                       -                
     รายจ่ายอื่น -                        -                           -                        -                 
งบเงินอุดหนุน -                       720,000                   -                       720,000          
     เงินอุดหนุน -                        720,000                     -                        720,000          

รวม 7,807,360              5,477,020                 3,323,580              16,607,960     

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม



แผนงานสังคมสงเคราะห์
งาน

งบ
งบบุคลากร -                         -                
     เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) -                          -                 
     เงินเดือนฝ่ายประจํา -                          -                 
งบดําเนินงาน -                         -                
     ค่าตอบแทน -                          -                 11

     ค่าใช้สอย -                          -                 
     ค่าวัสดุ -                          -                 
     ค่าสาธารณูปโภค -                          -                 
งบลงทุน -                         -                
     ค่าครุภัณฑ์ -                          -                 
     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                          -                 
งบรายจ่ายอื่น -                         -                
     รายจ่ายอื่น -                          -                 
งบเงินอุดหนุน 170,000                  170,000          
     เงินอุดหนุน 170,000                    170,000          

รวม 170,000                  170,000          

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม



แผนงานเคหะและชุมชน
งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ งานกําจัดขยะมูลฝอยและ

งบ เคหะและชุมชน สิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร -                       9,438,000                 -                       16,531,500             -                         25,969,500     
     เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) -                        -                           -                        -                         -                          -                 
     เงินเดือนฝ่ายประจํา -                        9,438,000                  -                        16,531,500              -                          25,969,500      
งบดําเนินงาน -                       8,332,000                 200,000                7,923,000               -                         16,455,000     
     ค่าตอบแทน -                        -                           -                        -                         -                          -                 12

     ค่าใช้สอย -                        3,122,000                  -                        4,280,000                -                          7,402,000        
     ค่าวัสดุ -                        3,900,000                  200,000                 3,643,000                -                          7,743,000        
     ค่าสาธารณูปโภค -                        1,310,000                  -                        -                         -                          1,310,000        
งบลงทุน -                       100,000                   -                       490,000                 -                         590,000          
     ค่าครุภัณฑ์ -                        100,000                     490,000                  -                          590,000          
     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                        -                           -                        -                         -                          -                 
งบรายจ่ายอื่น -                       -                          -                       -                        -                         -                
     รายจ่ายอื่น -                        -                           -                        -                         -                          -                 
งบเงินอุดหนุน -                       900,000                   -                       -                        -                         900,000          
     เงินอุดหนุน -                        900,000                     -                        -                         -                          900,000          

รวม -                       18,770,000               200,000                24,944,500             -                         43,914,500     

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์

งานสวนสาธารณะ รวมงานไฟฟ้าและประปา งานบําบัดน้ําเสีย



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งาน

งบ
งบบุคลากร 5,662,940                 -                        5,662,940       
     เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) -                           -                         -                 
     เงินเดือนฝ่ายประจํา 5,662,940                  -                         5,662,940        
งบดําเนินงาน 807,000                   1,672,000               2,479,000       
     ค่าตอบแทน 312,000                     -                         312,000          13

     ค่าใช้สอย 350,000                     1,672,000                2,022,000        
     ค่าวัสดุ 125,000                     -                         125,000          
     ค่าสาธารณูปโภค 20,000                      -                         20,000            
งบลงทุน 22,000                     -                        22,000           
     ค่าครุภัณฑ์ 22,000                      -                         22,000            
     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                           -                         -                 
งบรายจ่ายอื่น -                          -                        -                
     รายจ่ายอื่น -                           -                         -                 
งบเงินอุดหนุน -                          50,000                   50,000           
     เงินอุดหนุน -                           50,000                    50,000            

รวม 6,491,940                 1,722,000               8,213,940       

รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อําเภอเมอืง  จังหวัดกาฬสินธุ์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน



แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ งานศาสนาวัฒนธรรม

งบ ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ท้องถิ่น
งบบุคลากร -                       1,116,000                 -                       1,116,000       
     เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) -                        -                           -                        -                 
     เงินเดือนฝ่ายประจํา -                        1,116,000                  -                        1,116,000        
งบดําเนินงาน 250,000                612,000                   2,040,000              2,902,000       
     ค่าตอบแทน -                        -                           -                        -                 14

     ค่าใช้สอย 250,000                  612,000                     2,040,000               2,902,000        
     ค่าวัสดุ -                        -                           -                        -                 
     ค่าสาธารณูปโภค -                        -                           -                        -                 
งบลงทุน -                       -                          -                       -                
     ค่าครุภัณฑ์ -                        -                           -                        -                 
     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                        -                        -                 
งบรายจ่ายอื่น -                       -                          -                       -                
     รายจ่ายอื่น -                        -                           -                        -                 
งบเงินอุดหนุน -                       -                          -                       -                
     เงินอุดหนุน -                           -                        -                 

รวม 250,000                1,728,000                 2,040,000              4,018,000       

รายจา่ยตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์

รวมงานกีฬาและนันทนาการ



แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา
งาน

งบ
งบบุคลากร 10,978,380            -                         10,978,380     
     เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) -                        -                          -                 
     เงินเดือนฝ่ายประจํา 10,978,380             -                          10,978,380      
งบดําเนินงาน 1,131,400              -                         1,131,400       
     ค่าตอบแทน 471,400                 -                          471,400          15

     ค่าใช้สอย 300,000                 -                          300,000          
     ค่าวัสดุ 360,000                 -                          360,000          
     ค่าสาธารณูปโภค -                        -                          -                 
งบลงทุน 101,700                16,246,000              16,347,700     
     ค่าครุภัณฑ์ 101,700                 -                          101,700          
     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                        16,246,000                16,246,000      
งบรายจ่ายอื่น -                       -                         -                
     รายจ่ายอื่น -                        -                          -                 
งบเงินอุดหนุน -                       -                         -                
     เงินอุดหนุน -                        -                          -                 

รวม 12,211,480            16,246,000              28,457,480     

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

รายจ่ายตามงานและงบรายจา่ย
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์

รวม



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป 76,734,460                               
          แผนงานบริหารงานทั่วไป 62,983,340                                 
          แผนงานการรักษาความสงบภายใน 13,751,120                                 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 218,701,260                             
          แผนงานการศึกษา 145,776,860                               
          แผนงานสาธารณสุข 16,607,960                                 
          แผนงานสังคมสงเคราะห์ 170,000                                     
          แผนงานเคหะและชุมชน 43,914,500                                 
          แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 8,213,940                                  
          แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4,018,000                                  
ด้านการเศรษฐกิจ 28,457,480                               
          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 28,457,480                                 
ด้านการดําเนินงานอ่ืน 66,483,000                               
          แผนงานงบกลาง 66,483,000                                 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 390,376,200                             

16

พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  มาตรา  65   จงึตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565

     ข้อ  3  งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  เป็นจํานวนรวมท้ังสิ้น  390,376,200 บาท
     ข้อ  4  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เป็นจํานวนรวมท้ังสิ้น  390,376,200 บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังน้ี

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อําเภอเมือง   จังหวัดกาฬสินธุ์

     โดยที่เป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  อาศัยอํานาจตามความใน

เมืองกาฬสินธ์ุ  และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ
     ข้อ  1  เทศบัญญัติ  น้ีเรียกว่า  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565
     ข้อ  2  เทศบัญญัติน้ีใช้บังคับต้ังแต่วันที่  1  ตุลาคม  2564  เป็นต้นไป
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 ปี 2562  ปี 2563  ปี 2564
 ยอดต่าง

(%)
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง 52,591,887.26         38,387,586.66      58,659,900.00    12.32-      51,431,800.00        
หมวดภาษีอากร
1.  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                           -            1,360,903.30 22,357,900.00     -       5.93 21,031,300.00         
2.  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน           17,886,325.32             614,265.13 -                               -   -                        
3.  ภาษีบํารุงท้องที่               329,011.60              19,522.77 -                               -   -                        18

4.  ภาษีป้าย             4,734,545.00          5,577,551.60 4,971,300.00       -       3.45 4,800,000.00           
5.  อากรฆ่าสัตว์               190,718.00             198,260.00 200,300.00         -       0.15 200,000.00              

รวมหมวดภาษีอากร 23,140,599.92         7,770,502.80        27,529,500.00        -      5.44 26,031,300.00        

หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต
1.  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                 33,930.60              30,749.00 35,700.00           29.97-      25,000.00               
2.  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                           -                           -   23,000.00           56.52-      10,000.00               
3.  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์               157,880.00             204,190.00 165,800.00         11.94-      146,000.00              
4.  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                 49,032.00              38,421.00 51,500.00           32.04-      35,000.00               
5.  ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย             1,369,000.00          1,308,750.00 1,437,500.00       6.09-        1,350,000.00           

รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์

รายรบั
รายรับจริง  ประมาณการ
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 ยอดต่าง

(%)
ปี 2565

6.  ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล               151,000.00             171,100.00 158,000.00         -         158,000.00              
7.  ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง                 74,600.00              77,175.00 78,400.00           0.51-        78,000.00               
    สถานที่จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
8.  ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือ               137,600.00             138,400.00 144,500.00         4.50-        138,000.00              
    แผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา
9.  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร                 21,821.00              69,840.00 23,000.00           -         23,000.00               
10. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน               508,300.00             536,450.00 533,800.00         -         533,800.00              
11. ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน/ใบรับรองการฉีดวัคซีน                           -                      30.00 -                    -         -                        19

12. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า               150,340.00             186,535.00 157,900.00         -         157,900.00              
13. ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจําตัวสัตว์                  1,030.00                  215.00 1,100.00             -         1,100.00                 
14. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                  9,870.00                6,650.00 10,400.00           -         10,400.00               
15. ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย             9,153,400.00          9,792,800.00 9,611,100.00       10.52-      8,600,000.00           
16. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (พ.ร.บ.หอพัก)                           -                  8,500.00 10,000.00           15.00-      8,500.00                 
17. ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก               276,200.00             239,265.50 300,000.00         33.33-      200,000.00              
18. ค่าปรับผู้กระทําผดิกฎหมายรักษาความสะอาดและ                  1,800.00                4,200.00 2,000.00             110.00    4,200.00                 
    ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
19. ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัว                 16,310.00                7,900.00 17,200.00           54.07-      7,900.00                 
    ประชาชน
20. ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข                  3,470.00                5,160.00 3,700.00             -         3,700.00                 

รายรับ
รายรับจริง  ประมาณการ
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21. ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น                 61,371.00              17,908.00 63,000.00           70.63-      18,500.00               
22. ค่าปรับการผิดสัญญา             1,468,600.70             369,175.00 1,500,000.00       76.67-      350,000.00              
23. ค่าปรับอื่น ๆ                           -                    120.00 20,000.00           12.00-      17,600.00               
24. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็น               284,575.00             266,850.00 299,000.00         33.11-      200,000.00              
    อันตรายต่อสุขภาพ
25. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือ                 48,000.00              41,100.00 50,400.00           18.65-      41,000.00               
    สถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่
    เกิน 200 ตารางเมตร 20

26. ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ                  7,200.00              12,000.00 7,600.00             57.89      12,000.00               
27. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                 28,270.00              33,812.00 30,000.00           12.67      33,800.00               
28. ใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย                 12,320.00              12,230.00 13,000.00           5.38-        12,300.00               
    เสียง
29. ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ (วางวัสดุบนทางเท้า)                 11,770.00                         -   12,500.00           60.00-      5,000.00                 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 14,037,690.30         13,579,525.50      14,760,100.00      17.48-      12,180,700.00        

รายรับ
รายรับจริง  ประมาณการ
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  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
1.  ค่าเช่าที่ดิน               201,296.00             147,495.00 211,400.00         -     30.23 147,500.00              
2. ค่าเช่าหรือบริการสถานที่             6,756,866.00          5,884,184.00        7,078,800.00 -     30.13 4,946,300.00           
   2.1. ค่าเช่าอาคารพาณิชย์                                -                 2,549,365.00 3,479,700.00           -        26.72 2,550,000.00                

   2.2. ค่าเช่าตลาดร่วมใจ                                -                   357,856.00 -                        -            357,900.00                  

   2.3. ค่าเช่าแท่นหรือที่วางของขายในตลาด                                -                 2,410,589.00 -                        -            1,500,000.00                

   2.4. ค่าเช่าแผ่งพระ                                -                   116,550.00 3,180,900.00           -        96.33 116,600.00                  

   2.5. ค่าเช่าห้องประชุม                                -                   197,500.00 350,600.00              -        57.22 150,000.00                  21

   2.6. ค่าเช่าสนามกีฬา                                -                     20,500.00 37,600.00               -        20.21 30,000.00                    

   2.7. ค่าเช่าส้วม                                -                   231,824.00 -                        -            231,800.00                  

   2.8. ค่าเช่าเครื่องจักรกล                                -                               -   30,000.00               -        66.67 10,000.00                    
3.  ดอกเบี้ย             1,383,915.95          1,133,609.89        1,453,200.00 -     58.71 600,000.00              
4.  รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ (ค่าจําหน่ายขยะรีไซเคิล)                 33,080.00              81,970.00 50,000.00           -     12.00 44,000.00               

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 8,375,157.95          7,247,258.89        8,793,400.00      34.75-      5,737,800.00          
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
        1. เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล             1,807,420.45          1,720,175.86 2,250,000.00       6.67-        2,100,000.00           

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,807,420.45          1,720,175.86        2,250,000.00      6.67-       2,100,000.00          

 ประมาณการ
รายรับ

รายรับจริง
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  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
1.  ค่าจําหน่ายเศษของ                           -                  7,000.00 10,000.00           -     30.00 7,000.00                 
2.  เงินที่มีผู้อุทิศให้             2,096,429.14          1,998,232.61 2,000,000.00             25.00 2,500,000.00           
3.  เงินค่าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง               121,000.00             223,500.00 127,100.00         -       5.59 120,000.00              
4.  เงินค่าจําหน่ายแบบพิมพ์คําร้อง                  1,824.00                1,746.00 2,000.00                        -   2,000.00                 
5.  รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ             3,011,215.50          5,835,890.00        3,137,800.00 -     12.58 2,743,000.00           
   5.1. ค่าชดเชยขุดเจาะถนน                      18,860.00                             -   20,000.00               -        50.00 10,000.00                    

   5.2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 772,233.50                   3,891,482.00              810,900.00                           -   810,900.00                  22

   5.3. ค่าบริการใช้ในกิจการโรงฆ่าสัตว์                 1,701,312.00               1,771,651.00 1,786,400.00           -         0.83 1,771,600.00                
   5.4. ค่ารักษาความสะอาด 518,810.00                   172,757.00                520,000.00              -        71.15 150,000.00                  
   5.5. เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน -                             -                           500.00                                -   500.00                        

  รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 5,230,468.64          8,066,368.61        5,276,900.00      6.83       5,372,000.00          
  หมวดรายได้จากทุน
       1.  ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 550.00                    3,755.00               50,000.00           80.00-      10,000.00               

  รวมหมวดรายได้จากทุน 550.00                   3,755.00              50,000.00          80.00-      10,000.00              
  หมวดภาษีจัดสรร
1.  ภาษีรถยนต์               960,073.19             926,640.83 1,050,000.00       12.00-      924,000.00              
2.  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผน ฯ 81,217,295.89          75,454,669.54        82,265,547.00     7.34-        76,229,000.00         
3.  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ ฯ           12,881,731.56         12,750,203.18 13,525,900.00     11.28-      12,000,000.00         

รายรับ
รายรับจริง ประมาณการ
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4.  ภาษีธุรกิจเฉพาะ               181,777.33              31,912.38 190,900.00         12.00-      168,000.00              
5.  ภาษีสุราและเครื่องดื่ม                           -                           -   -                    -         
6.  ภาษีสรรพสามิต           29,463,552.55         25,399,960.08 30,000,000.00     10.00-      27,000,000.00         
7.  ค่าภาคหลวงแร่               226,793.24             213,053.29 238,200.00         12.01-      209,600.00              
8.  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม               260,082.46             226,028.98 273,100.00         12.01-      240,300.00              
9.  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม           12,231,552.00         11,518,703.00 12,843,200.00     9.68-        11,600,000.00         
    ประมวลกฎหมายที่ดิน

  รวมหมวดภาษีจัดสรร 137,422,858.22         126,521,171.28         140,386,847.00      8.56-        128,370,900.00           23

  หมวดเงินอุดหนุนตามแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอํานาจให้แก่ อปท. กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง
    1.  เงินอุดหนุนทั่วไป 184,244,850.00             182,835,022.00      221,831,800.00    5.08-        210,573,500.00        
    2.  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -                        -                      18,914,000.00     100.00-    -                        

  รวมหมวดเงินอุดหนุน 184,244,850.00       182,835,022.00         240,745,800.00      12.53-      210,573,500.00       
รวมทุกหมวด 374,259,595.48       347,743,779.94      439,792,547.00    11.24-      390,376,200.00       

รายรับ
รายรับจริง ประมาณการ



ประมาณการรายรับรวมท้ังสิ้น 390,376,200              บาท แยกเป็น

รวม 26,031,300      บาท
จํานวน 21,031,300       บาท

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
จํานวน 4,800,000         บาท

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
จํานวน 200,000           บาท

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
รวม 12,180,700      บาท

จํานวน 25,000             บาท
(คําช้ีแจงงบประมาณ) ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

จํานวน 10,000             บาท
(คําช้ีแจงงบประมาณ) ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

จํานวน 146,000           บาท
(คําช้ีแจงงบประมาณ) ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

จํานวน 35,000             บาท

จํานวน 1,350,000         บาท
(คําช้ีแจงงบประมาณ) ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

จํานวน 158,000           บาท

   7.  ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่ายอาหาร จํานวน 78,000             บาท
       หรือสะสมอาหาร
(คําช้ีแจงงบประมาณ) ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

24

หมวดภาษีอากร

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง

   5.  ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย

   6.  ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล

   1.  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

   2.  ภาษีป้าย

   3.  อากรฆ่าสัตว์

   2.  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน

   4.  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

   1.  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา

   3.  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา



   8.  ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา จํานวน 138,000           บาท

จํานวน 23,000             บาท

จํานวน 533,800           บาท

จํานวน 157,900           บาท

จํานวน 1,100               บาท

จํานวน 10,400             บาท

จํานวน 8,600,000         บาท

จํานวน 8,500               บาท

จํานวน 200,000           บาท

   17.  ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ จํานวน 4,200               บาท
        เรียบร้อยของบ้านเมือง

จํานวน 7,900               บาท

จํานวน 3,700               บาท

จํานวน 18,500             บาท

จํานวน 350,000           บาท

จํานวน 17,600             บาท
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   12.  ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจําตัวสัตว์

   15.  ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (พ.ร.บ.หอพัก)

   22.  ค่าปรับอื่น ๆ 

   11. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า

   19.  ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข

   14.  ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย

   9.  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
(คําช้ีแจงงบประมาณ) ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

   10.  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

   13.  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์

   16.  ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ประมาณการมากกว่าปงีบประมาณที่ผ่านมา

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
   18.  ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน

   20.  ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถ่ิน

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

   21.  ค่าปรับการผิดสัญญา

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา



   23.  ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 200,000           บาท

   24.  ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครวัจํานวน 41,000             บาท
        หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

   25.  ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 12,000             บาท

   26.  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 33,800             บาท

   27.  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 12,300             บาท

   28.  ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ (วางวัสดุบนทางเท้า) จํานวน 5,000               บาท

รวม 5,737,800        บาท
จํานวน 147,500           บาท

   2.  ค่าเช่าหรือบริการ จํานวน 4,946,300         บาท

จํานวน 600,000           บาท

จํานวน 44,000             บาท

รวม 2,100,000        บาท
จํานวน 2,100,000         บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์

   3.  ดอกเบี้ย

   4.  รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ (ค่าจําหน่ายขยะรีไซเคิล)
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
   1.  ค่าเช่าที่ดิน

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
   1.  เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนานุบาล



รวม 5,372,000        บาท
จํานวน 7,000               บาท

จํานวน 2,500,000         บาท

จํานวน 120,000           บาท

จํานวน 2,000               บาท

จํานวน 2,743,000         บาท

รวม 10,000            บาท
จํานวน 10,000             บาท

รวม 128,370,900    บาท
จํานวน 924,000           บาท

จํานวน 76,229,000       บาท

จํานวน 12,000,000       บาท

จํานวน 168,000           บาท

จํานวน 27,000,000       บาท

จํานวน 209,600           บาท
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(คําช้ีแจงงบประมาณ) ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

   4.  ภาษีธุรกิจเฉพาะ

   6.  ค่าภาคหลวงแร่

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

   1.  ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากทุน

   1.  ภาษีรถยนต์
หมวดภาษีจัดสรร

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

   4.  ค่าขายแบบพิมพ์และคําร้อง

   3.  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ ฯ

   5.  ภาษีสรรพสามิต

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

   2.  เงินที่มีผู้อุทิศให้
(คําช้ีแจงงบประมาณ) ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
   3.  ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

   2.  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กําหนดแผน ฯ

   1.  ค่าจําหน่ายเศษของ

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

   5.  รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ



จํานวน 240,300           บาท

   8.  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 11,600,000       บาท

รวม 210,573,500    บาท
   1.  เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 210,573,500      บาท
(คําช้ีแจงงบประมาณ) ต้ังไว้ตามร่าง พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ 2561 กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง
                        ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

   7.  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

 กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง
หมวดเงินอุดหนุน

ายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอํานาจให้แก่ อปท

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

(คําช้ีแจงงบประมาณ) ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
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รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง ปี 2565

 (%)

แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง 29

ประเภทรายจ่าย

1. ค่าชําระหนี้เงินกู้ 12,004,624.28           1,732,800.00            650,000               921.91     6,642,400                 

2. ค่าชําระหนี้ดอกเบี้ย 1,015,309.27             826,308.28               612,300               5.55        646,300                    

3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 2,308,001                 2,264,622                2,920,000             -         2,920,000                 

4. ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 27,387,940               28,126,200               -                      100         31,320,000                

5. ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ 7,926,400                 8,230,400                -                      100         8,623,200                 

6. ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 197,500                   172,000                   -                      100         222,000                    

5. รายจ่ายตามข้อผูกพัน 8,418,765.46             10,302,285               75,107,979           81.78-      13,680,961                

6. เงินสํารองจ่าย 144,502                   2,027,315                1,200,000             102.34     2,428,139                 

รวมงบกลาง 59,403,042.01          53,681,930.28         80,490,279          17.40-      66,483,000              

รวมแผนงานงบกลาง 59,403,042.01          53,681,930.28         80,490,279.00      17.40-      66,483,000          

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ประมาณการรายจ่ายจริง



รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง ปี 2565

 (%)

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัด ฯ)
งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างพนักงานจ้าง)

1. เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)

1.1. เงินเดือนนายก/รองนายก 1,310,760                 1,072,440                1,429,920             -         1,429,920                 

1.2. ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 321,750                   263,250                   351,000               -         351,000                    

1.3. ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 321,750                   263,250                   351,000               -         351,000                    

1.4. ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 420,750                   344,250                   459,000               -         459,000                    30

1.5. ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 2,983,170                 2,389,230                3,563,640             -         3,563,640                 

2. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

2.1. เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น 7,741,544                 6,408,040                9,500,495             1.53        9,645,780                 

2.2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น 364,800                   334,755                   441,600               -         441,600                    

2.3. เงินประจําตําแหน่ง 414,300                   368,700                   495,600               -         495,600                    

2.4. ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 1,067,690                 917,880                   794,160               7.02        849,900                    

2.5. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,780,414.00             2,433,563.37            3,427,200             -         3,427,200                 

รวมงบบุคลากร 17,726,928.00          14,795,358.37         20,813,615          0.97       21,014,640              

รายจ่ายจริง ประมาณการ



รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง ปี 2565

 (%)
งบดําเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

ค่าตอบแทน

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. -                          2,102                      30,000                 -         30,000                     

2. ค่าเบี้ยประชุม 15,562.50                 12,562.50                30,000                 -         30,000                     

3. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 155,000                   147,050                   30,000                 66.67      50,000                     

4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 75,100                     124,750                   150,000               44          216,000                    

5. ค่าเช่าบ้าน 87,200                     124,000                   192,000               36.46-      122,000                    

6. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล -                          -                         -                      -         -                          31

รวมค่าตอบแทน 332,863                  410,464.50             432,000              3.70       448,000                  

ค่าใช้สอย

1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 760,767.57              1,487,981               1,455,000            0.34       1,460,000                

2.รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 477,620                  334,555                 350,000              -         350,000                  

3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 2,888,433.69           1,887,075.05           5,130,000            59.45-      2,080,000                

3.1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม -                          -                         -                      100         200,000                    

3.2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 596,728.19               569,208                   500,000               50-          250,000                    

3.3. ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน 55,000                     -                         10,000                 -         10,000                     

3.4. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา 22,575                     10,000                    30,000                 -         30,000                     

3.5. ค่าจัดงานอื่น ๆ 204,725                   197,595                   50,000                 100         100,000                    

3.6. โครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงานบุคลากร ฯ 663,430                   162,250                   1,000,000             50-          500,000                    

ประมาณการรายจ่ายจริง



รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง ปี 2565

 (%)

3.7. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนําการปฏิบัติงานพนักงาน ลูกจ้างประจําและพนังานจ้าง ฯ 46,475.50                 49,922.05                50,000                 -         50,000                     

3.8. โครงการจัดงานวันเทศบาล 70,000                     -                         50,000                 -         50,000                     

3.9. โครงการคัดเลือกพนักงาน ลูกจ้างดีเด่น ประจําปี 30,000                     40,000                    30,000                 -         30,000                     

3.10. โครงการจัดทํารายงานผลงานของฝ่ายกิจการสภาเทศบาล -                          -                         -                      -         -                          

3.11. โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 300,000                   -                         20,000                 -         20,000                     

3.12. โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น -                          -                         2,500,000             100-         -                          

3.13. โครงการจ้างเหมาเอกชนทําความสะอาด 429,900                   429,900                   460,000               -         460,000                    

3.14. โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ฯ 98,000                     120,000                   80,000                 -         80,000                     32

3.15. โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย 277,000                   278,200                   280,000               -         280,000                    

3.16. โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 64,700                     -                         50,000                 100-         -                          

3.17. โครงการประชุมมอบหมายนโยบายการปฏิบัติราชการและพิธีลงนาม MOU 29,900                     30,000                    20,000                 -         20,000                     

4. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 426,971.91              713,467.03             150,000              -         150,000                  

รวมค่าใช้สอย 4,553,793.17           4,423,078.08           7,085,000            42.98-      4,040,000                

ประมาณการรายจ่ายจริง
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ค่าวัสดุ

1. วัสดุสํานักงาน 441,655                   391,444                   150,000               -         150,000                    

2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 25,250                     14,815                    30,000                 -         30,000                     

3. วัสดุงานบ้านงานครัว 127,706                   170,170                   20,000                 -         20,000                     

4. วัสดุก่อสร้าง 285,275                   207,333                   80,000                 -         80,000                     

5. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 57,350                     50,000                    100,000               -         100,000                    

6. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 4,500                       1,200                      10,000                 -         10,000                     

7. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 9,042,856.75             7,982,951.93            8,000,000             -         8,000,000                 33

8. วัสดุคอมพิวเตอร์ 399,790                   248,240                   80,000                 -         80,000                     

9. วัสดุสํารวจ -                          -                         -                      -         -                          

10. วัสดุการเกษตร 19,760                     62,555                    20,000                 -         20,000                     

รวมค่าวัสดุ 10,404,142.75          9,128,708.93           8,490,000            -         8,490,000                

ค่าสาธารณูปโภค

1. ค่าน้ําประปา 86,148.04                 92,191.58                150,000               -         150,000                    

2. ค่าบริการโทรศัพท์ 119,046.00               133,259.01               100,000               -         100,000                    

3. ค่าบริการไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ 268,026                   378,089                   250,000               40          350,000                    

รวมค่าสาธารณูปโภค 473,220.04              603,539.59             500,000              20.00      600,000                  

รวมงบดําเนินงาน 15,764,018.46          14,565,791.10         16,507,000          17.74-      13,578,000              

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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 (%)
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

ค่าครุภัณฑ์ 535,940                   748,400                   243,100               92.60-      18,000                     

รวมครุภัณฑ์ 535,940                  748,400                 243,100              92.60-      18,000                    

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 325,000                   -                         -                      -         -                          

รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 325,000.00              -                        -                     -         -                         

รวมงบลงทุน 860,940                  748,400                 243,100              92.60-      18,000                    

งบเงินอุดหนุน

1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ 200,000                   200,000                   100,000               -         100,000                    34

รวมงบเงินอุดหนุน 200,000                  200,000                 100,000              -         100,000                  

รวมงานบริหารทั่วไป (สํานักปลัด ) 34,551,886.46          30,309,549.47         37,663,715          7.84-       34,710,640              

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานบริหารทั่วไป (กองยุทธศาสตร์ฯ)
งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างพนักงานจ้าง)

1. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

1.1. เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น 2,784,983                 -                         -                      -         -                          

1.2.  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น 72,800                     -                         -                      -         -                          

1.3. เงินประจําตําแหน่ง 102,800                   -                         -                      -         -                          

1.4. ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 638,580.00               -                         -                      -         -                          

1.5. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,151,277.41             -                         -                      -         -                          35

รวมงบบุคลากร 4,750,440.74           -                        -                     -         -                         
งบดําเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

ค่าตอบแทน

1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -                          -                         -                      -         -                          

2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร -                          -                         -                      -         -                          

รวมค่าตอบแทน -                        -                        -                     -         -                         

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าใช้สอย

1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ -                        -                        -                     -         -                         

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 786,475                  638,510                 854,000              25.41-      637,000                  

2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร -                          -                         -                      -         -                          

2.2.  โครงการจัดทํารายงานกิจการของเทศบาล 99,600                     99,600                    100,000               -         100,000                    

2.3. โครงการจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ 350,000                   262,500                   350,000               28.57-      250,000                    

2.4. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลทางสื่อวิทยุ โทรทัศน์ 144,000                   144,000                   144,000               50-          72,000                     

2.5. โครงการเทศบาลพบสื่อมวลชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน 50,000                     50,000                    50,000                 -         50,000                     36

2.6. โครงการรประชุมประจําเดือนคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชน 92,975                     73,910                    120,000               37.50-      75,000                     

2.7. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ 49,900                     8,500                      90,000                 -         90,000                     

คณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชนและผู้ประกาศข่าว

3. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม -                        -                        -                     -         -                         

รวมค่าใช้สอย 786,475                  638,510                 854,000              25.41-      637,000                  

ค่าวัสดุ

1. วัสดุสํานักงาน -                          -                         -                      -         -                          

2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -                          -                         -                      -         -                          

3. วัสดุงานบ้านงานครัว -                          -                         -                      -         -                          

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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4. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -                          -                         -                      -         -                          

5. วัสดุคอมพิวเตอร์ -                          -                         -                      -         -                          

รวมค่าวัสดุ -                        -                        -                     -         -                         

ค่าสาธารณูปโภค

1. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 403,822.10               417,401.41               517,040               -         517,040                    

2. ค่าเช่าพื้นที่เว็ปไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 105,120                    

รวมสาธารณูปโภค 403,822.10              417,401.41             517,040              20.33      622,160                  

รวมงบดําเนินงาน 1,190,297.10           1,055,911.41           1,371,040            8.16-       1,259,160                37

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

ค่าครุภัณฑ์ 130,000                   172,800                   108,000               100-         -                          

รวมค่าครุภัณฑ์ 130,000                  172,800                 108,000              100-        -                         

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                          -                         -                      -         -                          

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                        -                        -                     -         -                         

รวมงบลงทุน 130,000                  172,800                 108,000              100.00-    -                         

รวมงานบริหารทั่วไป (กองยุทธศาสตร์ฯ) 6,070,737.84           1,228,711.41           1,479,040            14.87-      1,259,160                

ประมาณการรายจ่ายจริง
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างพนักงานจ้าง)

1. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

1.1. เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น -                          3,701,304                5,718,020             5.69        6,043,200                 

1.2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น -                          132,300                   176,400               40.82      248,400                    

1.3. เงินประจําตําแหน่ง -                          168,300                   260,400               27.65-      188,400                    

1.4. ค่าจ้างลูกจ้างประจํา -                          550,440.00               772,440               5.70        816,480                    38

1.5. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง -                          790,218.70               1,260,000             -         1,260,000                 

รวมงบบุคลากร -                        5,342,562.90           8,187,260            4.51       8,556,480                
งบดําเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

ค่าตอบแทน

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 3,000                       2,500.00                  10,000                 50.00-      5,000                       

2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 24,540                     20,340                    10,000                 200.00     30,000                     

3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 55,010                     60,870                    100,000               -         100,000                    

4. ค่าเช่าบ้าน -                          -                         -                      -         -                          

รวมค่าตอบแทน 82,550.00                83,710.00               120,000              12.50      135,000                  

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าใช้สอย

1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 782,233                  869,082.50             775,000              -         775,000                  

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 335,902                  278,844                 380,000              23.68-      290,000                  

2.1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม -                          -                         -                      100         20,000                     

2.2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 106,202                   75,843.50                100,000               20-          80,000                     

2.3. โครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรง 49,900                     15,000                    50,000                 60-          20,000                     

2.4. โครงการเทศบาลต้านการทุจริต 100,000                   90,000                    100,000               50-          50,000                     

2.5. โครงการประเมินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา 29,800                     48,000                    50,000                 -         50,000                     39

2.6. โครงการจัดเวทีสาธารณะ -                          -                         30,000                 33.33-      20,000                     

2.7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการดําเนินงานและ -                          -                         -                      -         -                          

การติดตามและประเมินผล

2.8.โครงการสํารวจความพึงพอใจ 50,000                     50,000                    50,000                 -         50,000                     

3. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 84,440                    85,180                   100,000              -         100,000                  

รวมค่าใช้สอย 1,202,575                1,233,106               1,255,000            7.17-       1,165,000                

ค่าวัสดุ

1. วัสดุสํานักงาน 129,285                   65,692                    70,000                 -         70,000                     

2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 99,250                     68,450                    100,000               -         100,000                    

3. วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000                       4,968                      5,000                   -         5,000                       

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง -                          17,950                    20,000                 -         20,000                     

5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 74,880                     102,167                   200,000               25-          150,000                    

6. วัสดุคอมพิวเตอร์ 179,340                   111,680                   80,000                 25          100,000                    

รวมค่าวัสดุ 487,755.00              370,907.00             475,000              6.32-       445,000                  

รวมงบดําเนินงาน 1,772,880                1,687,723               1,850,000            5.68-       1,745,000                

งบรายจ่ายอื่น -                      -         -                          

รวมงบรายจ่ายอื่น -                        -                        -                     -         -                         
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 40

ค่าครุภัณฑ์ -                          -                         -                      -         15,000                     

รวมค่าครุภัณฑ์ -                        -                        -                     -         15,000                    

รวมงบลงทุน -                        -                        -                     -         15,000                    

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 1,772,880                7,030,285.90           10,037,260          2.78       10,316,480              

รายจ่ายจริง ประมาณการ



รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง ปี 2565

 (%)

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างพนักงานจ้าง)

1. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

1.1. เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น 7,292,340                 6,431,460                9,395,820             4.52        9,820,500                 

1.2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น 130,000                   135,000                   180,000               -         180,000                    

1.3. เงินประจําตําแหน่ง 212,500                   202,500                   288,000               -         288,000                    

1.4. ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 480,820                   412,470                   578,520               48.87-      295,800                    

1.5. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,546,856                 2,097,456                2,798,160             4.29-        2,678,160                 41

รวมงบบุคลากร 10,662,516              9,278,886               13,240,500          0.17       13,262,460              
งบดําเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

ค่าตอบแทน

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 720,100                   53,400                    50,000                 40-          30,000                     

2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 680,840                   407,560                   150,000               47-          80,000                     

3. ค่าเช่าบ้าน 139,200                   174,900                   216,000               7.41-        200,000                    

4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 75,300                     67,080.00                150,000               33-          100,000                    

5. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล -                          -                         -                      -         -                          

รวมค่าตอบแทน 1,615,440.00           702,940.00             566,000.00          27.56-      410,000                  

ประมาณการรายจ่ายจริง



รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง ปี 2565

 (%)

ค่าใช้สอย

1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,482,419.62           1,560,131.05           2,535,000            25.21-      1,896,000                

2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ -                        -                        -                     -         -                         

2.1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล -                        -                        -                     -         -                         

3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 692,687                  1,105,505               830,000              9.64-        750,000                  

3.1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม -                          -                         -                      30,000                     

3.2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 450,206.44               250,300.50               300,000               76.67-      70,000                     

3.3. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ 18,384                     -                         20,000                 -         20,000                     42

3.4. โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฯ -                          400,492.17               360,000               -         600,000                    

3.5. โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานระบบ e-laas 224,097                   454,712                   150,000               80-          30,000                     

4. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 91,180.46                95,425.87               100,000              50.00-      50,000                    

รวมค่าใช้สอย 2,266,287.52           2,761,061.59           3,465,000            22.19-      2,696,000                

ค่าวัสดุ

1. วัสดุสํานักงาน 317,192.70               352,150.15               150,000               33.33-      100,000                    

2. วัสดุงานบ้านงานครัว 9,935                       3,600                      10,000                 50-          5,000                       

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

4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 74,764.64                 60,388.25                100,000               -         100,000                    

5. วัสดุคอมพิวเตอร์ 334,410                   343,570                   100,000               -         100,000                    

รายจ่ายจริง ประมาณการ



รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง ปี 2565

 (%)

รวมค่าวัสดุ 736,302.34              759,708.40             385,000              15.58-      325,000                  

รวมงบดําเนินงาน 4,618,029.86           4,223,709.99           4,416,000            22.31-      3,431,000                

งบรายจ่ายอื่น -                          10,244                    1,000                   -         1,000                       

รวมงบรายจ่ายอื่น -                        10,244                   1,000                  -         1,000                      
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

ค่าครุภัณฑ์ 458,100                   178,800                   92,300                 97.18-      2,600                       

รวมค่าครุภัณฑ์ 458,100                  178,800                 92,300                97.18-      2,600                      

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                          -                         -                      -         -                          43

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                        -                        -                     -         -                         

รวมงบลงทุน 458,100                  178,800                 92,300                97.18-      2,600                      

รวมงานบริหารงานคลัง 15,738,646              13,691,640             17,749,800          5.93-       16,697,060              

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 58,134,150.16          52,260,186.77         66,929,815          5.90-     62,983,340          

รายจ่ายจริง ประมาณการ



รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง ปี 2565

 (%)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (สํานักปลัดฯ)
งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างพนักงานจ้าง)

1. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

1.1. เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น 3,080,404                 2,652,120                3,575,700             8.05        3,863,640                 

1.2. เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ -                          7,830                      10,440                 -         10,440                     

1.3. เงินประจําตําแหน่ง 33,000                     27,000                    36,000                 -         36,000                     

1.4.  ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 1,019,400                 874,830                   1,229,040             15.00-      1,044,720                 44

1.5. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 4,913,297.07             3,937,904.35            5,450,880             0.08-        5,446,320                 

รวมงบบุคลากร 9,046,101                7,499,684.35           10,302,060          0.96       10,401,120              
งบดําเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

ค่าตอบแทน

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 1,599,000                 1,612,800                1,620,000             -         1,620,000                 

2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 67,940                     85,600                    30,000                 66.67      50,000                     

3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 31,220.00                 30,686.00                95,000                 -         95,000                     

รวมค่าตอบแทน 1,698,160                1,729,086               1,745,000            1.15       1,765,000                

รายจ่ายจริง ประมาณการ



รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง ปี 2565

 (%)

ค่าใช้สอย

1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 97,861.64                414,185.26             690,000              88.41-      80,000                    

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 86,852                    21,200                   100,000              -         100,000                  

2.1. ค่าลงะทะเบียนในการฝึกอบรม -                          -                         -                      100         50,000                     

2.2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 86,852                     21,200                    100,000               50-          50,000                     

3. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 377,126.91              800,830.76             150,000              -         150,000                  

รวมค่าใช้สอย 561,840.55              1,236,216.02           940,000              64.89-      330,000                  

ค่าวัสดุ 45

1. วัสดุสํานักงาน 35,070                     198,926                   50,000                 -         50,000                     

2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 27,500                     20,000                    10,000                 -         10,000                     

3. วัสดุงานบ้านงานครัว 9,985                       672                        10,000                 -         10,000                     

4. วัสดุก่อสร้าง 105,840                   169,363                   20,000                 -         20,000                     

5. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 123,488                   117,750                   100,000               -         100,000                    

6. วัสดุคอมพิวเตอร์ 49,760                     37,620                    20,000                 -         20,000                     

7. วัสดุเครื่องแต่งกาย 30,000                     15,870                    20,000                 -         20,000                     

8. วัสดุเครื่องดับเพลิง 199,096                   127,400                   100,000               -         100,000                    

9. วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 29,500                     60,520                    30,000                 -         30,000                     

รวมค่าวัสดุ 610,239                  748,121                 360,000              -         360,000                  

รายจ่ายจริง ประมาณการ



รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง ปี 2565

 (%)

ค่าสาธารณูปโภค

1. ค่าน้ําประปา 112,978.68               107,182.24               50,000                 20          60,000                     

2. ค่าบริการโทรศัพท์ 16,007.47                 15,223.75                20,000                 -         20,000                     

3. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม -                          -                         50,000.00             100         50,000                     

รวมสาธารณูปโภค 128,986.15              122,405.99             120,000              8.33       130,000                  

รวมงบดําเนินงาน 2,999,225.70           3,835,829.01           3,165,000            18.33-      2,585,000                

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (สํานักปลัดฯ) 12,045,326.77          11,335,513.36         13,467,060.00      3.57-       12,986,120              

46

ประมาณการรายจ่ายจริง



รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง ปี 2565

 (%)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (กองยุทธศาสตร์ ฯ)
งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างพนักงานจ้าง)

1. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

1.1. เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น 1,408,480                 -                         -                      -         -                          

1.2. เงินประจําตําแหน่งวิชาชีพ 111,100                   -                         -                      -         -                          

1.3. เงินค่าตอบแทนรายเดือน 86,100                     -                         -                      -         -                          

รวมงบบุคลากร 1,605,680                -                        -                     -         -                         
งบดําเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค) 47

ค่าตอบแทน

1. ค่าเช่าบ้าน -                          -                         -                      -         -                          

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

รวมค่าตอบแทน -                        -                        5,000                  -         5,000                      

ค่าใช้สอย

1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 47,748                    20,000                -         20,000                    

รวมค่าใช้สอย 47,748                    -                        20,000                -         20,000                    

รวมงบดําเนินงาน 47,748                    -                        25,000                -         25,000                    

ประมาณการรายจ่ายจริง



รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง ปี 2565

 (%)
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

ค่าครุภัณฑ์ -                          -                         -                      -         -                          

รวมค่าครุภัณฑ์ -                        -                        -                     -         -                         

รวมงบลงทุน -                        -                        -                     -         -                         

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (กองยุทธศาสตร์ฯ) 1,653,428                -                        25,000                -         25,000                    

48

ประมาณการรายจ่ายจริง



รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง ปี 2565

 (%)

งานเทศกิจ (สํานักปลัด ฯ)
งบดําเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

ค่าใช้สอย

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 138,180                  100,300                 120,000              -         120,000                  

1. โครงการคืนทางเท้าให้ประชาชนคืนถนนให้กับสังคม 40,000                     40,000                    20,000                 -         20,000                     

2. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 98,180                     60,300                    100,000               -         100,000                    

2. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม -                          -                         -                      -         -                         

รวมค่าใช้สอย 138,180                  100,300                 120,000              -         120,000                  49

รวมงบดําเนินงาน 138,180                  100,300                 120,000              -         120,000                  
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

ค่าครุภัณฑ์ 384,200                   32,400                    32,400                 100-         -                          

รวมค่าครุภัณฑ์ 384,200                  32,400                   32,400                100-        -                         

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 200,000                   -                      -         -                          

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 200,000                  -                        -                     -         -                         

รวมงบลงทุน 584,200                  32,400                   32,400                100-        -                         

รวมงานเทศกิจ (สํานักปลัด ฯ) 722,380                  132,700                 152,400              21.26-      120,000                  

ประมาณการรายจ่ายจริง



รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง ปี 2565

 (%)

งานเทศกิจ (กองยุทธศาสตร์ ฯ)
งบดําเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

ค่าใช้สอย

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ -                        -                        -                     -         -                         

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 48,000                    -                        50,000                100-        -                         

2.1 โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนในเขตเทศบาล -                          -                         -                      -         -                          

เมืองกาฬสินธุ์

2.2. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน 48,000                     -                         50,000                 100-         -                          50

รวมค่าใช้สอย 48,000                    -                        50,000                100-        -                         

รวมงบดําเนินงาน 48,000                    -                        50,000                100-        -                         

รวมงานเทศกิจ (กองยุทธศาสตร์ฯ) 48,000                    -                        50,000                100-        -                         

รายจ่ายจริง ประมาณการ



รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง ปี 2565

 (%)

งานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย
งบดําเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

ค่าใช้สอย

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 268,850                  24,600                   160,000              -         160,000                  

1.1. โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) -                          100,000               -         100,000                    

1.2. โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน ฯ -                          -                         -                      -         -                          

1.3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย -                          -                         -                      -         -                          

1.4. โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รุ่นที่ 11 199,650                   -                         -                      -         -                          51

1.5. โครงการอบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย 20,000                     -                         30,000                 -         30,000                     

เบื้องต้น

1.6. โครงการฝึกอบอรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น -                          -                         -                      -         -                          

1.7. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันเด็กไทย สร้างความปลอดภัยทางน้ํา 49,200                     24,600                    30,000                 -         30,000                     

รวมค่าใช้สอย 268,850                  24,600                   160,000              -         160,000                  

รวมงบดําเนินงาน 268,850                  24,600                   160,000              -         160,000                  

ประมาณการรายจ่ายจริง



รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง ปี 2565

 (%)
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

ค่าครุภัณฑ์ 987,200                   100,900                   373,400               23.19      460,000                    

รวมค่าครุภัณฑ์ 987,200                  100,900                 373,400              23.19      460,000                  

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 374,000                   -                         -                      -         -                          

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 374,000                  -                        -                     -         -                         

รวมงบลงทุน 1,361,200                100,900                 373,400              23.19        460,000                  

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1,630,050                125,500                 533,400              16.24      620,000                  

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 16,099,184.77      11,593,713.36         14,227,860          3.35-     13,751,120          52

ประมาณการรายจ่ายจริง
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างพนักงานจ้าง)

1. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

1.1. เงินเดือนพนักงาน 3,019,784                 3,039,148.19            6,183,560             5.75        6,538,880                 

1.2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 152,500                   112,500                   198,000               -         198,000                    

1.3. เงินประจําตําแหน่ง 202,000                   153,000                   252,000               -         252,000                    

1.4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 3,289,893.95             3,738,486.69            5,927,400             14.17-      5,087,400                 53

รวมงบบุคลากร 6,664,178.05           7,043,134.88           12,560,960          3.86-       12,076,280              

งบดําเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

ค่าตอบแทน

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 83,450                     37,700                    80,000                 -         80,000                     

2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 32,730                     17,550                    5,000                   -         5,000                       

3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 37,190                     79,530                    522,100               90-          50,000                     

4. เงินค่าเช่าบ้านพนักงานครูในสังกัด -                          -                         1,591,100             -         36,000                     

ประมาณการรายจ่ายจริง
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รวมหมวดค่าตอบแทน 153,370                  134,780                 2,198,200            92-          171,000                  

ค่าใช้สอย

1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 4,587,636.17           5,499,582.42           6,716,000            12.95      7,586,000                

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 637,113.07              923,982                 300,000              -         300,000                  

2.1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม -                          -                         -                      100         200,000                    

2.2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 637,113                   923,982                   300,000               66.67-      100,000                    

2.3. ค่าเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง -                          -                         -                      -         -                          

3. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 149,045                  127,790                 550,000              90.91      1,050,000                54

รวมค่าใช้สอย 5,373,794.24           6,551,354.42           7,566,000            18.11      8,936,000                

ค่าวัสดุ

1. วัสดุสํานักงาน 162,544                   351,830                   200,000               25.00-      150,000                    

2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 203,739                   59,702                    50,000                 -         50,000                     

3. วัสดุงานบ้านงานครัว 161,920                   70,000                    30,000                 -         30,000                     

4. วัสดุก่อสร้าง 429,495                   146,755                   50,000                 -         50,000                     

5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 93,469.80                 95,266.40                100,000               -         100,000                    

6. วัสดุการเกษตร 99,215                     23,780                    30,000                 -         30,000                     

7. วัสดุเครื่องแต่งกาย 100,000                   49,960                    50,000                 -         50,000                     

8. วัสดุกีฬา 44,562                     29,690                    30,000                 -         30,000                     

ประมาณการรายจ่ายจริง
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9. วัสดุคอมพิวเตอร์ 249,880                   98,400                    80,000                 -         80,000                     

10. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 3,200                       3,360                      5,000                   -         5,000                       

11. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง -                          -                         10,000                 -         10,000                     

รวมค่าวัสดุ 1,548,024.80           928,743.40             635,000              7.87-       585,000                  

ค่าสาธารณูปโภค

1. ค่าน้ําประปา 559,713.08               456,284.64               606,000               -         606,000                    

2. ค่าบริการโทรศัพท์ 12,488.98                 11,575.84                24,000                 40          33,600                     

3. ค่าไฟฟ้า 729,728.92               741,143.46               832,000               17.31      976,000                    55

4. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 24,599.30                 29,071.90                45,000                 1.33        45,600                     

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,326,530.28           1,238,075.84           1,507,000            10.23      1,661,200                

รวมงบดําเนินงาน 8,401,719.32           8,852,953.66           11,906,200          4.64-       11,353,200              
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

ค่าครุภัณฑ์ 98,700                     237,800                   655,900               -70.71 192,100                    

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 98,700                    237,800                 655,900              -70.71 192,100                  

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                          -                         -                     -         -                          

รวมงบลงทุน 98,700                    237,800                 655,900              -70.71 192,100                  

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 15,164,597.37          16,133,888.54         25,123,060          -5.98 23,621,580              

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างพนักงานจ้าง)

1. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

1.1. เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล 37,959,980.62           39,007,081.90          46,469,900           17.29-      38,433,524                

1.2.เงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล 4,781,607.77             5,274,757.32            6,807,600             3.95-        6,538,800                 

1.3. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานครูเทศบาล 4,133,419.88             4,377,605.93            6,451,800             4.51-        6,160,800                 

1.4.  ค่าจ้างลูกจ้างประจํา (โรงเรียน) 1,102,080                 697,997                   766,357               0.55        770,552                    

1.5. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,013,920.00             2,105,668                2,574,000             -         2,574,000                 56

รวมงบบุคลากร 49,991,008.27          51,463,110.15         63,069,657          13.62-      54,477,676              

งบดําเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

ค่าใช้สอย

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 23,586,024              22,986,327             23,237,400          7.89       25,070,260              

1.1. โครงการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 22,355,863.00           -                         -                      -         -                          

1.2. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน -                          10,385,880               11,070,000           100         12,882,800                

1.3. เงินอุดหนุนส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน -                          1,527,900                1,444,400             100         677,000                    

1.4. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา -                          8,838,517                8,936,200             100         10,018,760                

ประมาณการรายจ่ายจริง
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1.6.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก -                          318,030                   545,800               13.58-      471,700                    

1.7. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในโรงเรียน -                          -                         -                      -         -                          

1.8. โครงการจัดการศึกษาทางเลือกมินิอิงลิชโปรแกรม (MEP) 930,161.25               960,000                   1,020,000             -         1,020,000                 

1.9. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแบบบูรณาการ 100,000                   100,000                   100,000               100-         -                          

1.10 โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของ 100,000                   596,000                   -                      -         -                          

เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

1.11. โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา 100,000                   150,000                   -                      -         -                          

1.12. โครงการอบรมสัมมนาการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา -                          110,000                   121,000               100-         -                          57

รวมค่าใช้สอย 23,586,024              22,986,327             23,237,400          7.89       25,070,260              

ค่าวัสดุ

1. วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม) 12,663,989.52           12,163,368.76          12,010,900           0.78        12,104,700                

รวมค่าวัสดุ 12,663,989.52          12,163,368.76         12,010,900          0.78       12,104,700              

รวมงบดําเนินงาน 36,250,013.77          35,149,695.76         35,248,300          5.47       37,174,960              

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

ค่าครุภัณฑ์ 1,272,650                 2,498,200                1,315,150             20.81-      1,041,500                 

รวมค่าครุภัณฑ์ 1,272,650                2,498,200               1,315,150            20.81-      1,041,500                

ประมาณการรายจ่ายจริง
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,747,000                 882,000                   11,737,000           100-         -                          

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,747,000                882,000                 11,737,000          100-        -                         

รวมงบลงทุน 3,019,650                3,380,200               13,052,150          92.02-      1,041,500                

งบเงินอุดหนุนนุน

1. เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 14,757,000               14,050,120               14,200,000           2.57-        13,834,800                

รวมงบเงินอุดหนุน 14,757,000              14,050,120             14,200,000          2.57-       13,834,800              

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 104,017,672.04        104,043,125.91       125,570,107        15.16-      106,528,936            58

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานระดับมัธยมศึกษา

งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างพนักงานจ้าง)

1. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

1.1. เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล 7,649,590.00             8,505,371                9,288,880             5.00        9,753,324                 

1.2.เงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล 969,561.40               881,910.32               1,339,200             1.88-        1,314,000                 

1.3. ค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานครูเทศบาล 788,606.50               1,027,103.87            1,297,200             5.18-        1,230,000                 

รวมงบบุคลากร 9,407,757.90           10,414,385.19         11,925,280          3.12       12,297,324              

งบดําเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค) 59

ค่าใช้สอย

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 2,122,547                1,798,837               1,371,600            21.54-      1,076,140                

1.1.โครงการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 2,122,547                 -                      -         

1.2. เงินอุดหนุนส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนความยากจน) 459,300                   435,800               81.41-      81,000                     

1.3. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน -                          990,803                   935,800               6.34        995,140                    

1.4 โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของ -                          -                         -                      -         -                          

เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

1.5. โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา -                          50,000                    -                      -         -                          

ประมาณการรายจ่ายจริง
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1.7. โครงการเข้าค่ายวิชาการ -                          -                         -                      -         -                          

1.8. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเข้าค่ายวิชาการ -                          -                         -                      -         -                          

1.9. โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาวอลเลย์บอล -                          298,734                   -                      -         -                          

รวมค่าใช้สอย 2,122,547                1,798,837               1,371,600            21.54-      1,076,140                

รวมงบดําเนินงาน 2,122,547                1,798,837               1,371,600            21.54-      1,076,140                

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

ค่าครุภัณฑ์ 126,300                   221,600                   85,000                 5.88-        80,000                     

รวมค่าครุภัณฑ์ 126,300                  221,600                 85,000                5.88-       80,000                    60

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 150,000                   -                         667,800               100-         -                          

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 150,000                  -                        667,800              100-        -                         

รวมงบลงทุน 276,300                  221,600                 752,800              89.37-      80,000                    

รวมงานระดับมัธยมศึกษา 11,806,605              12,434,822.19         14,049,680          4.24-       13,453,464              

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างพนักงานจ้าง)

1. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

1.1. เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น 922,710                   798,570                   1,143,642             3.61        1,184,880                 

1.2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น 108,900                   89,100                    186,000               -         186,000                    

1.3. เงินประจําตําแหน่ง 147,400                   120,600                   186,000               -         186,000                    

รวมงบบุคลากร 1,179,010                1,008,270               1,515,642            2.72       1,556,880                

งบดําเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

ค่าใช้สอย 61

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 4,569,864                379,091                 840,000              27.86-      606,000                  

1.1. เงินอุดหนุนสําหรับการพัฒนาครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส 1,500                       -                         6,000                   -         6,000                       

1.2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา -                          -                         24,000                 100-         -                          

1.3. โครงการกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ 120,000                   54,990                    30,000                 100-         -                          

1.4. โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 15,875                     -                         20,000                 50          30,000                     

1.5. โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการศึกษา -                          -                         -                      -         -                          

1.6. โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น 23,584                     -                         30,000                 100-         -                          

1.7.โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 195,570                   -                         -                      -         -                          

1.8. โครงการอบรมและศึกษาดูงานสร้างคนดี มีคุณธรรม ขับเคลื่อน ฯ 4.0 -                          -                         -                      -         -                          

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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1.9. โครงการจัดงานวันครู 144,200                   88,350                    50,000                 -         50,000                     

1.10. โครงการฝึกอบรมพนักงานเทศบาลและพนักงานครูในสังกัด 676,570                   -                         -                      -         

1.11. โครงการเข้าค่ายเยาวชน 23,968                     -                         -                      -         

1.12. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเข้าค่ายวิชาการ -                          43,601                    100,000               100-         -                          

1.13. โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส -                          -                         -                      -         

1.14. โครงการจัดทําแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -                          -                         -                      -         

1.15. โครงการประกวดสถานศึกษาดีเด่นกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น12 7,500                       20,000                    20,000                 100-         -                          

1.16. โครงการนิเทศภายใน 10,640                     -                         -                      -         62

1.17. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแบบบูรณาการ -                          -                         -                      -         -                          

1.18. โครงการ TO BE NUMBER ONE สร้างสรรค์เยาวชนห่างไกลยาเสพติด 29,950                     30,000                 33-          20,000                     

1.19. โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างกระบวนการจัดการเรียนรู้สําหรับครูเทศบาล -                          142,150                   -                      100         100,000                    

1.20. โครงการจัดตั้งโรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ -                          -                         -                      -         -                          

1.21โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการการศึกษาและ 93,685                     -                         -                      -         -                          

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน -                          -                         -                      

1.22. โครงการฝึกอบรมเยาวชนมัคคุเทศก์สํานึกรักบ้านเกิด 10,000                     30,000                    30,000                 -         -                          

1.23. โครงการฝึกอบรมความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา 89,880                     -                         -                      -         -                          

1.24. โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาล -                          -                         -                      -         -                          

ประมาณการรายจ่ายจริง
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1.25. โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดทําแผนและงบประมาณ 499,960                   -                         -                      -         

ทางการศึกษาระดับภาค

1.26. โครงการจัดอบรมเจ้าหน้าที่และครูแกนนําต้านยาเสพติด -                          -                         -                      -         

1.27. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการศึกษาเพื่อปวงชน -                          -                         -                      -         

1.28. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 2,626,981.99             -                         300,000               33.33-      200,000                    

1.29. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ฯ -                          -                         -                      -         

1.30. โครงการควบคุมความประพฤตินักเรียน-นักศึกษา -                          -                         -                      -         

1.31. โครงการยกระดับ O-Net -                          -                         200,000               -         200,000                    63

รวมค่าใช้สอย 4,569,864                379,091                 840,000              27.86-      606,000                  

ค่าวัสดุ

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

รวมค่าวัสดุ -                        10,000                   10,000                -         10,000                    

รวมงบดําเนินงาน 4,569,864                389,091                 850,000              27.86-      616,000                  

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 5,748,874                1,397,361               2,365,642            8.15-       2,172,880                

รวมแผนงานการศึกษา 136,737,748.30        134,009,197.64       167,108,489     12.77-      145,776,860        

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างพนักงานจ้าง)

1. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

1.1. เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น 3,197,210                 3,195,450.00            4,821,780             1.94-        4,728,000                 

1.2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น 165,000                   135,000                   180,000               -         180,000                    

1.3. เงินประจําตําแหน่ง 214,500                   175,500                   234,000               -         234,000                    

1.4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 679,580                   555,697.42               741,360               -         741,360                    64

รวมงบบุคลากร 4,256,290.00           4,061,647.42           5,977,140            1.57-       5,883,360                

งบดําเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

ค่าตอบแทน

1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 35,400                     33,100                    50,000                 80-          10,000                     

2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 75,050                     67,250                    80,000                 -         80,000                     

3. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล -                          -                      -         -                          

รวมค่าตอบแทน 110,450                  100,350                 130,000              30.77-      90,000                    

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าใช้สอย

1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 39,773                    39,567                   43,000                23.26-      33,000                    

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 207,993                  341,663                 150,000              66.67-      50,000                    

2.1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม -                          -                         -                      100         10,000                     

2.2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 207,993.40               341,663.34               150,000               73.33-      40,000                     

3. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม -                        -                        20,000                100-        -                         

รวมค่าใช้สอย 247,766.40              381,230.34             213,000              61.03-      83,000                    

ค่าวัสดุ 65

1. วัสดุสํานักงาน 189,947                   87,488                    100,000               50-          50,000                     

2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 29,705                     49,085                    80,000                 75-          20,000                     

3. วัสดุงานบ้านงานครัว 74,841                     57,563                    60,000                 50-          30,000                     

4. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,340                     9,827                      10,000                 -         10,000                     

5. วัสดุคอมพิวเตอร์ 109,980                   38,130                    80,000                 25-          60,000                     

รวมค่าวัสดุ 414,813                  242,093                 330,000              48.48-      170,000                  

ค่าสาธารณูปโภค

1. ค่าน้ําประปา 1,133,425.76             903,040.00               1,206,000             -         1,206,000                 

2. ค่าไฟฟ้า 323,913.48               284,620.59               350,000               -         350,000                    

3. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 14,169.56                 22,326.62                20,000                 -         25,000                     

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รวมค่าสาธารณูปโภค 1,471,508.80           1,209,987.21           1,581,000            -         1,581,000                

รวมงบดําเนินงาน 2,244,538.20           1,933,660.55           2,254,000            14.64-      1,924,000                

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

ค่าครุภัณฑ์ 201,450                   8,900                      10,900                 100-         -                          

รวมค่าครุภัณฑ์ 201,450.00              8,900.00                10,900                100-        -                         

รวมงบลงทุน 201,450.00              8,900.00                10,900                100-        -                         

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 6,702,278.20           6,004,207.97           8,242,040            5.27-       7,807,360                

66

รายจ่ายจริง ประมาณการ



รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง ปี 2565

 (%)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างพนักงานจ้าง)

1. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

1.1. เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น 932,185                   869,006                   1,155,360             6.38        1,229,100                 

1.2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น 72,600                     68,152.67                79,200                 -         79,200                     

1.3. เงินประจําตําแหน่ง 61,600                     50,400                    67,200                 -         67,200                     

1.4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,072,102.72             1,844,565                2,679,420             -         2,679,420                 

รวมงบบุคลากร 3,138,488.16           2,832,123.97           3,981,180            1.85       4,054,920                67

งบดําเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

ค่าใช้สอย

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 340,208.65              239,677.42             285,000              14.39-      244,000                  

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 609,141                  379,440                 698,100              42.97-      398,100                  

2.1. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 63,300                     60,000                    65,000                 -         65,000                     

2.2. โครงการดูแลรักษาและป้องกันโรคสัตว์ 231,445                   116,760                   250,000               60-          100,000                    

2.3. โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน -                          -                         10,000                 100-         -                          

2.4. โครงการควบคุมสุนัข -แมวจรจัด 20,000                     18,880                    20,000                 -         20,000                     

ประมาณการรายจ่ายจริง
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2.5. โครงการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี (พอดี) -                          -                      -         -                          

2.6.โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 12,305                     9,900                      30,000                 100-         -                          

2.7. โครงการประชุมวิชาการ ประจําปี อสม. และศึกษาดูงาน 81,586                     -                         90,000                 22.22-      70,000                     

2.8. โครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มผู้นําจิตอาสา ฯ -                          -                         -                      -         -                          

2.9. โครงการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด 39,400                     27,400                    60,000                 33.33-      40,000                     

2.10. โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในท้องถิ่น 19,700                     30,000                 100-         -                          

2.11. โครงการกาฬสินธุ์เมืองจักรยาน -                          41,500                    -                      -         -                          

2.12.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน 122,285                   105,000                   103,100               -         85,900                     68

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

2.13. โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค ฯ -                          -                         -                      100         17,200                     

2.14. โครงการป้องกันโรคการขาดสารไอโอดีน 19,120                     -                         40,000                 100-         -                          

2.15. โครงการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต -                          -                         -                      -         -                          

ผู้สูงอายุและคนพิการ

รวมค่าใช้สอย 949,349.65              619,117.42             983,100              34.69-      642,100                  

ค่าวัสดุ

1. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 68,600                     161,400                   150,000               66.67-      50,000                     

2. วัสดุอื่น ๆ -                          28,000                    30,000                 -         10,000                     

รวมค่าวัสดุ 68,600                    189,400                 180,000              66.67-      60,000                    

ประมาณการรายจ่ายจริง
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รวมงบดําเนินงาน 1,017,950                808,517                 1,163,100            39.64-      702,100                  

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

ค่าครุภัณฑ์ -                          32,900                    -                      100-         -                          

รวมค่าครุภัณฑ์ -                        32,900                   -                     100-        -                         

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 194,000                   -                         -                      -         -                          

รวมงบลงทุน 194,000                  32,900                   -                     -         -                         

งบเงินอุดหนุน

1. เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 720,000                   720,000                   720,000               -         720,000                    69

รวมงบเงินอุดหนุน 720,000                  720,000                 720,000              -         720,000                  

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 5,070,437.81           4,393,541.39           5,864,280            6.60-       5,477,020                

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานศูนย์บริการสาธารณสุข

งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างพนักงานจ้าง)

1. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

1.1. เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น 1,113,620                 1,179,670                2,216,340             13.12-      1,925,580                 

1.2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น 169,400                   145,800                   212,400               8.47-        194,400                    

1.3. เงินประจําตําแหน่ง 134,400                   132,300                   218,400               19.23-      176,400                    

1.4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 941,600                   755,733.18               1,027,200             -         1,027,200                 

รวมงบบุคลากร 2,359,020                2,213,503.18           3,674,340            9.55-       3,323,580                70

งบดําเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

หมวดค่าตอบแทน

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -                          -                         30,000                 100-         -                          

รวมค่าตอบแทน -                        -                        30,000                100-        -                         

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

ค่าครุภัณฑ์ -                          59,000                    -                      -         -                          

รวมค่าครุภัณฑ์ -                        59,000                   -                     -         -                         

รวมงบลงทุน -                        59,000                   -                     -         -                         

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 2,359,020                2,272,503.18           3,704,340            10.28-      3,323,580                

รวมแผนงานสาธารณสุข 14,131,736.01      12,670,252.54         17,810,660          6.75-     16,607,960          

ประมาณการรายจ่ายจริง
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 (%)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบเงินอุดหนุน

1.เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน 170,000                   150,000                   170,000               -         170,000                    

รวมงบเงินอุดหนุน 170,000                  150,000                 170,000              -         170,000                  

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 170,000                  150,000                 170,000              -         170,000                  

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 170,000              150,000             170,000           -       170,000              

71

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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 (%)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา

งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างพนักงานจ้าง)

1. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

1.1. เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น 3,368,758                 -                         -                      -         -                          

1.2. ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 2,303,210.00             -                         -                      -         -                          

1.3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 7,514,623.29             6,224,589.13            9,382,560             0.59        9,438,000                 

รวมงบบุคลากร 13,186,591              6,224,589.13           9,382,560            0.59       9,438,000                72

งบดําเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

ค่าตอบแทน

1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 184,740                   -                         -                      -         -                          

2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 49,260                     -                         -                      -         -                          

รวมค่าตอบแทน 234,000                  -                        -                     -         -                         

ค่าใช้สอย

1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,680,300                1,905,000               2,670,000            31.46-      1,830,000                

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 35,460                    19,895                   70,000                1,317      992,000                  

2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 9,260                       -                         -                      -         -                          

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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 (%)

2.2. โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ์และจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ -                          19,895                    20,000                 -         20,000                     

2.3. โครงการอบรมให้ความรู้การปฏิบัติงานด้านช่าง 26,200                     -                         50,000                 100-         -                          

2.4. โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลสวนสาธาระริมแก่งดอนกลาง -                          -                         -                      100         500,000                    

2.5. โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลป่านิเวศน์พุทธมณฑลกาฬสินธุ์ -                          -                         -                      100         472,000                    

3. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,469,883.06           1,100,779.19           300,000              -         300,000                  

รวมค่าใช้สอย 3,185,643.06           3,025,674.19           3,040,000            2.70       3,122,000                

ค่าวัสดุ

1. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,848,883                 1,859,189                1,000,000             -         1,000,000                 73

2. วัสดุก่อสร้าง 4,247,621                 2,768,336                2,000,000             -         2,000,000                 

3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 431,666.00               340,797.00               300,000               -         300,000                    

4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 512,589.00               774,890.46               400,000               -         400,000                    

5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 183,392                   137,250                   80,000                 -         80,000                     

6. วัสดุเครื่องแต่งกาย 49,900                     72,500                    50,000                 -         50,000                     

7. วัสดุสํารวจ -                          -                         10,000                 300         40,000                     

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

9. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 126,000                   5,500                      20,000                 -         20,000                     

รวมค่าวัสดุ 7,400,051.00           5,958,462.46           3,870,000            0.78       3,900,000                

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าสาธารณูปโภค

1. ค่าไฟฟ้า 1,131,711.23             1,076,923.55            1,200,000             -         1,200,000                 

2. ค่าน้ําประปา 101,765.89               98,001.65                100,000               -         100,000                    

3.  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 7,575.60                   6,944.30                  15,000                 -         10,000                     

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,241,052.72           1,181,869.50           1,315,000            0.38-       1,310,000                

รวมงบดําเนินงาน 12,060,746.78          10,166,006.15         8,225,000            1.30       8,332,000                

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

ค่าครุภัณฑ์ 880,900                   142,800                   157,700               36.59-      100,000                    74

รวมค่าครุภัณฑ์ 880,900                  142,800                 157,700              36.59-      100,000                  

รวมงบลงทุน 880,900                  142,800                 157,700              36.59-      100,000                  

งบเงินอุดหนุน

1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ 543,180.74               338,319.35               1,000,000             10-          900,000                    

รวมงบเงินอุดหนุน 543,180.74              338,319.35             1,000,000            10-          900,000                  

รวมงานไฟฟ้าและประปา 26,671,418.81          16,871,714.63         18,765,260          0.03       18,770,000              

ประมาณการรายจ่ายจริง
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 (%)

งานสวนสาธารณะ

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างพนักงานจ้าง)

1. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

1.1. เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น 340,920                   -                         -                      -         -                          

รวมงบบุคลากร 340,920                  -                        -                     -         -                         

ค่าวัสดุ

2. วัสดุการเกษตร 789,325                   472,520                   200,000               -         200,000                    

รวมค่าวัสดุ 789,325                  472,520                 200,000              -         200,000                  75

รวมงบดําเนินงาน 789,325                  472,520                 200,000              -         200,000                  

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

ค่าครุภัณฑ์ 61,500                     298,400                   97,400                 100-         -                          

รวมค่าครุภัณฑ์ 61,500                    298,400                 97,400                100-        -                         

รวมงบลงทุน                     61,500                  298,400                 97,400 100-                                  -   

รวมงานสวนสาธารณะ 1,191,745                770,920                 297,400              32.75-      200,000                  

รายจ่ายจริง ประมาณการ



รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง ปี 2565

 (%)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างพนักงานจ้าง)

1. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

1.1. เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น 1,017,310                 430,710                   651,420               4.71        682,080                    

1.2. ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 858,750.00               738,451.80               778,800               29.27-      550,860                    

1.3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 13,053,213.42           10,877,231.66          15,303,120           0.03-        15,298,560                

รวมงบบุคลากร 14,929,273.42          12,046,393.46         16,733,340          1.21-       16,531,500              

งบดําเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค) 76

ค่าใช้สอย

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 193,376.60              185,000                 240,000              -         240,000                  

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 3,366,150.90           3,084,223.80           3,665,000            17.05-      3,040,000                

2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร -                          -                      -         -                          

2.2. โครงการเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ -                          10,000                 -         10,000                     

2.3. โครงการชุมชนปลอดถังขยะ 29,000                     41,000                    50,000                 40-          30,000                     

2.4. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ําธรรมชาติและสถานที่กําจัดขยะ 95,628.50                 97,106.70                100,000               -         100,000                    

2.5. โครงการตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยหมักอินทรีย์เพื่อปรับปรุงคุณภาพ 9,972.40                   9,800                      10,000                 -         10,000                     

2.6. โครงการตรวจแนะนําสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย 86,600                     90,000                 100-         -                          

ประมาณการรายจ่ายจริง
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2.7.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย  144,950                   187,972.50               160,000               68.75-      50,000                     

ตลาดสดและตลาดโต้รุ่ง

2.8. โครงการติดตั้งถังดักไขมัน -                          -                         30,000                 66.67-      10,000                     

2.9. โครงการเลี้ยงไส้เดือนดินกินขยะ 24,055                     -                         -                      -         -                          

2.10. โครงการขยะพิษแลกแต้ม -                          -                         30,000                 33.33-      20,000                     

2.11. โครงการลอกท่อระบายน้ํา 38,850                     26,600                    40,000                 100-         -                          

2.12. โครงการล้างทําความสะอาดตลาด 98,500                     23,400                    130,000               53.85-      60,000                     

2.13. โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน 2,741,238                 2,698,344.60            2,900,000             6.90-        2,700,000                 77

2.14. โครงการกีฬาชาวตลาดสัมพันธ์ สมานฉันท์ -                          -                         -                      -         -                          

2.15. โครงการกาฬสินธุ์เมืองจักรยาน -                          -                         -                      -         -                          

2.16. โครงการอบรมพัฒนายุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม (LA-21) -                          -                         -                      -         -                          

2.17. โครงการกําจัดขยะปุ๋ยอินทรีย์ด้วยวิธีการหมักไร้อากาศ ฯ 8,100                       -                         15,000                 100-         -                          

2.18. โครงการอบรมผู้ผลิตน้ําดื่ม น้ําแข็ง 25,907                     -                         -                      -         -                          

2.19. โครงการอาหารถิ่นกินดี มีแฮง -                          -                         -                      -         -                          

2.20. โครงการอบรมพัฒนาเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อม 49,440                     -                         50,000                 50-          25,000                     

2.21. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการต้นไม้ใหญ่ในเขตเทศบาล 13,910                     -                         -                      -         -                          

2.22. โครงการอบรมการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง -                          -                         50,000                 50-          25,000                     

ประมาณการรายจ่ายจริง
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2. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,554,485.76           2,224,991.36           1,000,000            -         1,000,000                

รวมค่าใช้สอย 5,114,013.26           5,494,215.16           4,905,000            12.74-      4,280,000                

ค่าวัสดุ

1. วัสดุงานบ้านงานครัว 585,790                   382,845                   340,000               11.76-      300,000                    

2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,840                       -                         8,000                   62.50-      3,000                       

3. วัสดุก่อสร้าง 1,813,368.60             1,571,261                1,800,000             -         1,800,000                 

4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 685,546.60               928,274.50               540,000               -         540,000                    

5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 930,583.62               821,689.68               840,000               -         840,000                    78

6. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 149,760                   143,420                   150,000               33.33-      100,000                    

7. วัสดุการเกษตร 8,780                       37,615                    10,000                 -         10,000                     

8. วัสดุเครื่องแต่งกาย 129,300                   61,300                    80,000                 37.50-      50,000                     

9. วัสดุอื่น ๆ -                          7,500                      -                      -         -                          

รวมค่าวัสดุ 4,307,968.82           3,953,905.18           3,768,000            3.32-       3,643,000                

รวมงบดําเนินงาน 9,421,982.08           9,448,120.34           8,673,000            8.65-       7,923,000                

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

ค่าครุภัณฑ์ 342,000                   25,000                    665,504               26.37-      490,000                    

รวมค่าครุภัณฑ์ 342,000                  25,000                   665,504              26.37-      490,000                  

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                          -                         -                      -         -                          

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                        -                        -                     -         -                         

รวมงบลงทุน 342,000                  25,000                   665,504              26.37-      490,000                  

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 24,693,255.50          21,519,513.80         26,071,844          4.32-       24,944,500              

79

ประมาณการรายจ่ายจริง
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งานบําบัดน้ําเสีย

งบดําเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

ค่าใช้สอย

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ -                        -                        1,800,000            100-        -                         

1.1. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ําบ่อบําบัดน้ําเสีย   -                          -                         -                      -         -                          

1.2. โครงการจ้างเหมาสํารวจออกแบบระบบรวบรวมน้ําเสียเทศบาล -                          -                         1,800,000             100-         -                          

เมืองกาฬสินธุ์ ระยะที่ 2

รวมค่าใช้สอย -                        -                        1,800,000            100-        -                         80

รวมงบดําเนินงาน -                        -                        1,800,000            100-        -                         

รวมงานบําบัดน้ําเสีย -                        -                        1,800,000            100-        -                         

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 52,556,419.31          39,162,148.43         46,934,504          6.43-       43,914,500              

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างพนักงานจ้าง)

1. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

1.1. เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น 3,591,540                 2,839,910                4,353,780             0.19        4,361,900                 

1.2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น 61,600                     50,400                    67,200                 -         67,200                     

1.3. เงินประจําตําแหน่ง 127,600                   93,900                    139,200               -         139,200                    

1.4.  ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 198,230                   170,040                   534,360               52.35-      254,640                    81

1.5. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 360,000                   505,000                   840,000               -         840,000                    

รวมงบบุคลากร 4,338,970                3,659,250               5,934,540            4.58-       5,662,940                

งบดําเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

ค่าตอบแทน

1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 22,020                     112,880                   40,000                 -         40,000                     

2. ค่าเช่าบ้าน 73,500                     60,000                    90,000                 102.22     182,000                    

3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 51,340                     19,290.00                95,000                 5.26-        90,000                     

4. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล -                          -                      -         -                          

รวมค่าตอบแทน 146,860                  192,170.00             225,000              38.67      312,000                  

ประมาณการรายจ่ายจริง
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ค่าใช้สอย

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 370,422                  237,021                 420,000              57.14-      180,000                  

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 65,681                    97,316                   70,000                -         70,000                    

2.1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม -                          -                         -                      100         20,000                     

2.2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 65,681                     97,316                    70,000                 28.57-      50,000                     

3. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 149,323.97              40,622.52               100,000              -         100,000                  

รวมค่าใช้สอย 585,426.97              374,959.52             590,000              40.68-      350,000                  

ค่าวัสดุ 82

1. วัสดุสํานักงาน 57,890                     33,450                    50,000                 -         50,000                     

2. วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000                       -                         5,000                   -         5,000                       

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

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

5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 600                         -                         5,000                   -         5,000                       

6. วัสดุคอมพิวเตอร์ 62,000                     32,900                    33,000                 -         33,000                     

7. วัสดุกีฬา -                          -                         30,000                 33.33-      20,000                     

รวมค่าวัสดุ 125,490                  66,350                   135,000              7.41-       125,000                  

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าสาธารณูปโภค

1. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 6,409                       8,332.09                  30,000                 33.33-      20,000                     

รวมงบดําเนินงาน 864,186.27              641,811.61             980,000              17.65-      807,000                  

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

ค่าครุภัณฑ์ 56,600                     41,600                    186,600               88.21-      22,000                     

รวมค่าครุภัณฑ์ 56,600                    41,600                   186,600              88.21-      22,000                    

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                          -                      -         -                          

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                        -                        -                     -         -                         83

รวมงบลงทุน 56,600                    41,600                   186,600              88.21-      22,000                    

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5,259,756.27           4,342,661.61           7,101,140            8.58-       6,491,940                

ประมาณการรายจ่ายจริง
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

ค่าใช้สอย

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 1,905,070                1,362,775               1,720,000            2.79-       1,672,000                

1.1. โครงการคัดเลือกแม่ดีเด่นเนื่องในวันแม่แห่งชาติ  60,000                     52,620                    60,000                 11.67-      53,000                     

1.2. โครงการเฝ้าระวังของกลุ่มสตรีเพื่อลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในชุมชน 39,800                     -                         40,000                 12.50-      35,000                     

1.3. โครงการจัดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สําหรับเยาวชน   194,800                   92,300                    100,000               12-          88,000                     

1.4. โครงการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชนและผู้นําชุมชน 540,000                   315,000                   540,000               -         540,000                    84

1.5. โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรชุมชน  10,000                     30,000                    30,000                 13.33-      26,000                     

1.6. โครงการขับเคลื่อนชุมชนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ 29,900                     30,000                    30,000                 13.33-      26,000                     

1.7. โครงการชุมชนร่วมใจรักษาศีล 5 30,000                     -                         30,000                 13.33-      26,000                     

1.8. โครงการครอบครัวคุณธรรม  นําสังคมเมืองกาฬสินธุ์สู่ความเข้มแข็ง  40,000                     40,000                    40,000                 -         40,000                     

1.9.โครงการเฝ้าระวังและติดตามผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด  -                          -                         10,000                 -         10,000                     

1.10. โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 127,300                   59,680                    30,000                 33.33-      20,000                     

1.11. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทัศนศึกษา -                          -                         -                      -         -                          

ดูงานของผู้นําชุมชน และกลุ่มต่างๆ ในชุมชน

1.12 โครงการอบรมจัดทําแผนและทบทวนแผนชุมชน 34,400                     50,000                    50,000                 12.00-      44,000                     

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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1.13 โครงการฝึกอบรมอาชีพและส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ 54,000                     80,000                    30,000                 33.33      40,000                     

1.14. โครงการประกวดชุมชนดีเด่น 30,000                     -                         30,000                 13.33-      26,000                     

1.15.โครงการเทศบาลพบประชาชน  -                          -                         -                      -         -                          

1.16. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์สมานฉันท์ ปรองดอง 220,000                   327,975                   120,000               58.33-      50,000                     

1.17. โครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ -                          -                         30,000                 13.33-      26,000                     

1.18. โครงการสร้างสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น 39,800                     -                         50,000                 40-          30,000                     

1.19. โครงการเข้าค่ายเยาวชนเพื่อสร้างภาวะผู้นําและป้องกันแก้ไขปัญหาของเยาวชน 194,520                   -                         100,000               -         100,000                    

1.20.โครงการเลือกตั้งประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน -                          -                         100,000               20          120,000                    85

1.21. โครงการส่งเสริมการดําเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน 29,600                     -                         30,000                 -         30,000                     

1.22. โครงการบําบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด -                          -                         50,000                 100-         -                          

1.23. โครงการจัดทํารายงานกิจการชุมชน  20,000                     -                         20,000                 -         20,000                     

1.24. โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 49,500                     -                         70,000                 71.43-      20,000                     

1.25. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพ ฯ (อพ.สธ.) 10,000                     30,000                    30,000                 13.33-      26,000                     

1.26. โครงการกาฬสินธุ์ร่วมใจไทยพุทธ - มุสลิม -                          30,000                    30,000                 -         26,000                     

1.27. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัวในชุมชน 67,000                     50,000                    50,000                 40-          30,000                     

1.28. โครงการจุติสุขาวดี สร้างสุขที่ปลายทางชีวิต 84,450                     175,200                   20,000                 -         20,000                     

1.29. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการหอพัก -                          -                         -                      -         -                          

1.30. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชนและผู้ปฏิบัติงานชุมชน -                         -                      100         200,000                    

1.31. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานการดําเนินงานฌาปนกิจสงเคราะห์ -                          -                         -                      -         -                          

ประมาณการรายจ่ายจริง
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รวมค่าใช้สอย 1,905,070                1,362,775               1,720,000            2.79-       1,672,000                

รวมงบดําเนินการ 1,905,070                1,362,775               1,720,000            2.79-       1,672,000                

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 300,000                   -                      -         -                          

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 300,000                  -                        -                     -         -                         

รวมงบลงทุน 300,000                  -                        -                     -         -                         

งบเงินอุดหนุน

1. เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน -                          -                         50,000                 -         -                          86

2. เงินอุดหนุนส่วนราชการ -                          -                         50,000                 100         50,000                     

รวมงบเงินอุดหนุน -                        -                        100,000              50.00-      50,000                    

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 2,205,070                1,362,775               1,820,000            5.38-       1,722,000                

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7,464,826.27       5,705,436.61       8,921,140        7.93-       8,213,940            

ประมาณการรายจ่ายจริง
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบดําเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

ค่าใช้สอย

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 249,111                  249,143.75             250,000              -         250,000                  

1.1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 249,110.75               249,143.75               250,000               -         250,000                    

1.2. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ -                          -                         -                      -         

รวมค่าใช้สอย 249,111                  249,143.75             250,000              -         250,000                  87

รวมงบดําเนินงาน 249,111                  249,143.75             250,000              -         250,000                  

งบเงินอุดหนุน

1.เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน 150,000                   100,000                   150,000               100-        -                          

รวมงบเงินอุดหนุน 150,000                  100,000                 150,000              100-        -                         

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 399,111                  349,143.75             400,000              38-          250,000                  

ประมาณการรายจ่ายจริง
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งานกีฬาและนันทนาการ

งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างพนักงานจ้าง)

1. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

1.1. เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น 610,150                   -                         -                      -         -                          

1.2.ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,037,200                 815,400                   1,116,000             -         1,116,000                 

รวมงบบุคลากร 1,647,350.00           815,400                 1,116,000            -         1,116,000                

งบดําเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

ค่าใช้สอย 88

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ -                        -                        -                     -         -                         

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 1,410,147                990,830                 987,000              37.99-      612,000                  

2.1. โครงการอบรมสัมมนาผู้รับผิดชอบสนามกีฬา -                          12,000                 -         12,000                     

2.2.โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,019,445                 847,530                   500,000               40-          300,000                    

2.3. โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 79,972                     50,000                 100-         -                          

2.4. โครงการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์ 100,000               50-          50,000                     

2.5. โครงการฝึกอบรมและแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชน-ประชาชน 79,700                     59,000                    60,000                 16.67-      50,000                     

2.6. โครงการแข่งขันเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ ฯ -                          -                      -         -                          

2.7. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 59,660                     50,000                 -         50,000                     

ประมาณการรายจ่ายจริง
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2.8. โครงการส่งเสริมสุขภาพเต้นแอโรบิคสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ 43,200                     37,800                    50,000                 -         50,000                     

2.9. โครงการแข่งขันกีฬาเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 128,170                   46,500                    50,000                 100-         -                          

2.10. โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาวอลเลย์บอล -                          -                         100,000               -         100,000                    

2.11. โครงการเข้าค่ายทางวิชาการ -                          -                         15,000.00             100-         -                          

รวมหมวดค่าใช้สอย 1,410,147                990,830                 987,000              37.99-      612,000                  

ค่าวัสดุ

1. วัสดุก่อสร้าง -                          -                         -                      -         -                          

รวมค่าวัสดุ -                        -                        -                     -         -                         89

รวมงบดําเนินงาน 1,410,147                990,830.00             987,000              37.99-      612,000                  

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

ค่าครุภัณฑ์ 441,776                   370,100                   -                      -         -                          

รวมค่าครุภัณฑ์ 441,776                  370,100                 -                     -         -                         

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 760,000                   96,000                    500,000               100-         -                          

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 760,000.00              96,000                   500,000              100-        -                         

รวมงบลงทุน 1,201,776                466,100                 500,000              100-        -                         

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 4,259,273                2,272,330               2,603,000            33.62-      1,728,000                

ประมาณการรายจ่ายจริง



รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง ปี 2565

 (%)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

ค่าใช้สอย

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 2,868,176.51           1,261,462.17           1,940,000            5.15       2,040,000                

1.1. โครงการส่งเสริมฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมไทย 2,576,804.51             869,589.45               1,840,000             -         1,840,000                 

1.2. โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ 100,000                   100,000                   50,000                 -         50,000                     

1.3 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 191,372                   291,872.72               50,000                 200        150,000                    

รวมค่าใช้สอย 2,868,176.51           1,261,462.17           1,940,000            5.15       2,040,000                90

รวมงบดําเนินงาน 2,868,176.51           1,261,462.17           1,940,000            5.15       2,040,000                

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

ค่าครุภัณฑ์ 73,000                     10,000                    -                      -         -                          

รวมค่าครุภัณฑ์ 73,000                    10,000                   -                     -         -                         

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                          -                         -                      -         -                          

รวมงบลงทุน 73,000                    10,000                   -                     -         -                         

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 2,941,176.51           1,271,462.17           1,940,000            5.15       2,040,000                

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 7,599,560.26       3,892,935.92       4,943,000            18.71-    4,018,000            

ประมาณการรายจ่ายจริง



รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง ปี 2565

 (%)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างพนักงานจ้าง)

1. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

1.1. เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น 1,394,110                 4,435,202.67            7,470,800             8.45        8,102,400                 

1.2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น 165,000                   135,000                   180,000               -         180,000                    

1.3. เงินประจําตําแหน่ง 286,000                   234,000                   354,000               -         354,000                    

1.4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง -                          1,965,450                2,763,240             15.25-      2,341,980                 91

รวมงบบุคลากร 1,845,110                6,769,652.67           10,768,040          1.95       10,978,380              

งบดําเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

ค่าตอบแทน

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -                          610,350                   200,000               -         200,000                    

2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 49,500                     72,420                    100,000               50-          50,000                     

3. ค่าเช่าบ้าน -                          62,200                    86,400                 -         86,400                     

4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 88,670                     101,860                   135,000               -         135,000                    

รวมค่าตอบแทน 138,170.00              846,830.00             521,400.00          9.59-       471,400                  

รายจ่ายจริง ประมาณการ



รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง ปี 2565

 (%)

ค่าใช้สอย

1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 319,051.50              266,711.50             250,000              -         250,000                  

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 194,839.57              36,492.98               90,000                -         50,000                    

2.1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม -                          -                         -                      100         20,000                     

2.2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 194,839.57               36,492.98                90,000                 66.67-      30,000                     

รวมค่าใช้สอย 513,891.07              303,204.48             340,000              11.76-      300,000                  

ค่าวัสดุ

1. วัสดุสํานักงาน 547,215                   394,760                   150,000               -         200,000                    92

2. วัสดุงานบ้านงานครัว 603,350                   206,400                   30,000                 166.67     80,000                     

3. วัสดุคอมพิวเตอร์ 139,820                   78,830                    80,000                 -         80,000                     

รวมค่าวัสดุ 1,290,385.00           679,990                 260,000              38.46      360,000                  

รวมงบดําเนินงาน 1,942,446.07           1,830,024.48           1,121,400            0.89       1,131,400                

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

ค่าครุภัณฑ์ 137,500                   150,100                   176,800               42.48-      101,700                    

รวมค่าครุภัณฑ์ 137,500.00              150,100                 176,800              42.48-      101,700                  

รวมงบลงทุน 137,500.00              150,100                 176,800              42.48-      101,700                  

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 3,925,056.07           8,749,777.15           12,066,240          1.20       12,211,480              

รายจ่ายจริง ประมาณการ



รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง ปี 2565

 (%)

งานก่อสร้าง

งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างพนักงานจ้าง)

1. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

1.1. เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น 369,210                   -                         -                      -         -                          

1.2. เงินประจําตําแหน่ง -                          -                         -                      -         -                          

1.3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 229,130                   -                         -                      -         -                          

รวมงบบุคลากร 598,340                  -                        -                     -         -                         

งบดําเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค) 93

ค่าตอบแทน

1. ค่าเช่าบ้าน 36,400                     -                         -                      -         -                          

2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร -                          -                         -                      -         -                          

3. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล -                          -                         -                      -         -                          

รวมค่าตอบแทน 36,400                    -                        -                     -         -                         

ค่าใช้สอย

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 3,714                     -                        -                     -         -                         

1.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 3,714                       -                      -         -                          

รวมค่าใช้สอย 3,714                     -                        -                     -         -                         

รวมงบดําเนินงาน 40,114                    -                        -                     -         -                         

รายจ่ายจริง ประมาณการ



รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง ปี 2565

 (%)

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

ครุภัณฑ์ -                          1,183,634                436,560.00           100         

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 17,336,163.78           16,857,099               19,754,000           17.76-      16,246,000                

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 17,336,164              18,040,733             20,190,560          17.76-      16,246,000              

รวมงบลงทุน 17,336,163.78          18,040,733.00         20,190,560          17.76-      16,246,000              

รวมงานก่อสร้าง 17,974,618              18,040,733             20,190,560          19.54-      16,246,000              

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 21,899,674          26,790,510.15         32,256,800       11.78-      28,457,480          94

รวมทุกแผนงาน 374,196,341        339,916,311.70       439,792,547     11.24-      390,376,200        

รายจ่ายจริง ประมาณการ



ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 390,376,200    บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น

งบกลาง รวม 66,483,000     บาท
ประเภทรายจ่าย

รวม 6,642,400      บาท
1.1. ชําระหน้ีเงินกู้เพ่ือก่อสร้างโครงการต่าง ๆ รวม 31 โครงการ 2,582,000       บาท
ตามสัญญาเลขที่ 658/69/2552 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 กําหนด 10 ปี
(งวดสุดท้าย) 
1.2. ชําระหน้ีเงินกู้เพ่ือก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 11 โครงการ 1,130,400       บาท
ตามสัญญาเลขที่ 733/56/2553 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 กําหนด 10 ปี
(งวดสุดท้าย) 
1.3. ชําระหน้ีเงินกู้ กสท.เพ่ือดําเนินโครงการต่าง ๆ รวม 3 โครงการ 2,060,700       บาท
ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 1297/113/2556 ลงวันที่ 4 กันยายน 2556 กําหนด 10 ปี
(งวดที่ 6) 
1.4. ชําระหน้ีเงินกู้ กสท.เพ่ือซื้อครุภัณฑ์ รวม 3 รายการ 539,800          บาท
ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 1910/99/2561 ลงวันที่ 29 สิงหาคม  2561 กําหนด 10 ปี
(งวดที่ 1) 
1.5. ชําระหน้ีเงินกู้ กสท.เพ่ือซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) รวม 2 รายการ 329,500          บาท
ตามสัญญาเลขที่ 1944/18/2562 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 กําหนด 10 ปี
(งวดที่ 1) 
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

1. ค่าชําระหนี้เงินกู้ 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานงบกลาง



รวม 646,300         บาท
2.1. ชําระดอกเบ้ียเงินกู้เพ่ือก่อสร้างโครงการต่างๆ รวม 31 โครงการ 56,800           บาท
ตามสัญญาเลขที่ 658/69/2552 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 กําหนด 10 ปี 
2.2. ชําระดอกเบ้ียเงินกู้เพ่ือก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 11 โครงการ 15,000           บาท
ตามสัญญาเลขที่ 733/56/2553 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 กําหนด 10 ปี 
2.3. ชําระดอกเบ้ียเงินกู้ กสท.เพ่ือดําเนินโครงการต่าง ๆ รวม 3 โครงการ 329,900          บาท
ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 1297/113/2556 ลงวันที่ 4 กันยายน 2556 กําหนด 10 ปี

2.4. ชําระดอกเบ้ียเงินกู้ กสท.เพ่ือซื้อครุภัณฑ์ รวม 3 รายการ 151,800          บาท
ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 1910/99/2561 ลงวันที่ 29 สิงหาคม  2561 กําหนด 10 ปี
(งวดที่ 3)

92,800           บาท
ตามสัญญาเลขที่ 1944/18/2562 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 กําหนด 10 ปี
(งวดที่ 3)
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

รวม 2,920,000      บาท
3.1. เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5% ของเงินค่าจ้างช่ัวคราว 2,800,000       บาท
3.2. เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ในอัตราร้อยละ 0.2% ของเงินค่าจ้างช่ัวคราว 120,000          บาท
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

4. เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 31,320,000     บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุที่ยากจน ยากไร้ ขาดผู้ดูแล โดยมีสิทธิจะได้รับเงิน
สงเคราะห์เบ้ียยังชีพตลอดทั้งปี
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

5. เงินเบี้ยยังชีพคนพิการ 8,623,200      บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเบ้ียยังชีพคนพิการ  โดยมีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพตลอดทั้งปี
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

(งวดที่ 6)
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2. ค่าชําระดอกเบ้ีย 

3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 

2.5. ชําระดอกเบ้ียเงินกู้ กสท.เพ่ือซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) รวม 2 รายการ



6. เงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 222,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์หรือผู้ติดเช้ือ H.I.V. โดยมีสิทธิจะได้รับเงิน
สงเคราะห์เบ้ียยังชีพตลอดทั้งปี
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

รวม 2,428,139      บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับย้ังก่อน
เกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนเป็นส่วนร่วม 
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

รวม 13,680,961     บาท
8.1. ค่าบํารุงสมาคมเทศบาลนครและเทศบาลเมือง 200,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมเทศบาลนครและเมือง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เก่ียวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555
และข้อบังคับสมาคมเทศบาลนครและเมือง 
8.2.  ค่าบํารุงสมาคมเทศบาลจังหวัดกาฬสินธ์ุ 50,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมเทศบาลจังหวัดกาฬสินธ์ุ ตามข้อบังคับสมาคมเทศบาลจังหวัด -
กาฬสินธ์ุ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2552
8.3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 300,000          บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง
เช่น การทาสีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร
กระบอกไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่นํ้า เสาล้มลุกจราจร
เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ เป็นต้น
8.4. เงินสมทบโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 1,000,000       บาท

สํานักงานประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนดในอัตรา 45 บาท ต่อจํานวนประชาชน
100,000          บาท
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ชุมชนฐานรากและเสริมสร้างความเข้มแข็งในสังคม 

7. เงินสํารองจ่าย 

8. รายจ่ายตามข้อผูกพัน 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุตามหลักเกณฑ์ที่

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นการสร้างหลักประกันความม่ันคงของ
8.5 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน



8.6. เงินค่าใช้จ่ายในการให้บริการรับบริหารจัดการระบบบําบัดนํ้าเสีย เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 3,000,000       บาท
ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างองค์การจัดการนํ้าเสียกับเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ เลขที่ 01/2559
เมื่อวันที่ 22 มกราคม  2559 มีกําหนดระยะเวลา 15 ปี ถึงวันที่ 30 กันยายน 2574

5,319,081       บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นในอัตราร้อยละ 3 ของ
รายได้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน และเงินที่มีผู้อุทิศให้) 

794,380          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมช่วยเหลือค่าครองชีพข้าราชการบํานาญพนักงานเทศบาล 
8.9. เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) 43,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.)ของพนักงานครู
ในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ
8.10. เงินช่วยพิเศษผู้รับบํานาญ 100,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษของราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบํานาญและข้าราชการส่วนท้องถิ่น

8.11. เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 2,487,480       บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินบําเหน็จลูกจ้างประจําที่เกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ 
8.12. เงินบําเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจํา 287,020          บาท
เพ่ือจ่ายลูกจ้างประจําที่เกษียณอายุราชการ จํานวน 2 ราย นายโพธ์ิชัย จุฑาศรี และ
นางสุภิชญา ภูนาเมือง
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

66,483,000     บาท
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รวมแผนงานงบกลาง

8.7. เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ซึ่งถึงแก่ความตาย 

8.8. เงินช่วยค่าครองชีพข้าราชการบํานาญพนักงานเทศบาลสามัญ



งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล) รวม 34,710,640     บาท
งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างพนักงานจ้าง) รวม 21,014,640     บาท

รวม 6,154,560      บาท
1,429,920       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน รองนายกเทศมนตรี จํานวน 3 คน
351,000          บาท

351,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน และรองนายกเทศมนตรี
จํานวน 3 คน 

459,000          บาท

3,563,640       บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 คน รองประธานสภาเทศบาล
จํานวน 1 คน และสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 16 คน 

รวม 14,860,080     บาท
2.1. เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น 9,645,780       บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี เงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวและเงินปรับเพ่ิม
ตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 21 คน 
2.2. เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น แยกเป็น 441,600          บาท
 - เงินค่าตอบแทนรายเดือน 441,600             บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล จํานวน 1 คน รองปลัดเทศบาล
จํานวน 3 คน และหัวหน้าสํานักปลัด ฯ จํานวน 1 คน 
2.3. เงินประจําตําแหน่ง 495,600          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งปลัดเทศบาล จํานวน 1 คน รองปลัดเทศบาล จํานวน 3 คน 
หัวหน้าสํานักปลัดฯ จํานวน 1 คน และหัวหน้าฝ่ายที่มีสิทธ์ิได้รับ จํานวน 3 คน 
2.4.  ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 849,900          บาท

สํานักปลัดเทศบาล  จํานวน 3 คน 

2. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)  
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1.5. ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน และที่ปรึกษา
1.4. ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

1.1. เงินเดือนนายก/รองนายกเทศมนตรี
1. เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)  

นายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน 

1.3. ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกเทศมนตรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน และ

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา เงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวและเงินปรับเพ่ิมคุณวุฒิ

1.2. ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี จํานวน 3 คน 



2.5. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 3,427,200       บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราว สําหรับสํานักปลัด ฯ
จํานวน 28 คน 

รวม 13,578,000     บาท
รวม 448,000         บาท

30,000           บาท
20,000               บาท

1.2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 10,000               บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
และผู้แทนชุมชนหรือประชาคม ที่ได้รับแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

30,000           บาท
50,000           บาท

216,000          บาท
5. ค่าเช่าบ้าน 122,000          บาท

ได้รับ จํานวน 1 คน

รวม 4,040,000      บาท
รวม 1,460,000      บาท

1.1. ค่าถ่ายเอกสาร 50,000           บาท
1.2. ค่าจ้างเหมาบริการ 1,370,000       บาท

50,000               บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 480,000             บาท

ปฏิบัติงาน จํานวน 4 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 480,000 บาท
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 45 ลําดับที่ 16
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาดอาคารในแก่งดอนกลาง 480,000             บาท

สวนสาธารณะ 60 พรรษาข้างเรือนจํา สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุตามโครงการจ้างเหมาบุคคล 
เพ่ือดูแลรักษาความสะอาด จํานวน 4 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 480,000 บาท
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 151 ลําดับที่ 1

2. ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการที่สภาเทศบาลแต่งต้ังขึ้น 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่รองปลัดเทศบาล จํานวน 2 คน และหัวหน้าฝ่ายที่มิสิทธ์ิ 

งบดําเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)
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4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.

ค่าใช้สอย  

ประเมินผลงาน 

1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหน่ึงหรือจ้างจัดทําสิ่งของต่าง ๆ ใน

1.1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือก สอบคัดเลือก สอบแข่งขันและคณะกรรมการ

ค่าตอบแทน  

3. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

สํานักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 50,000 บาท



 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานตามโครงการรักษาความปลอดภัยในอาคาร 360,000             บาท

พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธ์ุและบริเวณสวนสาธารณะแก่งดอนกลาง  จํานวน 3 คนๆละ
 10,000 บาท เป็นเงิน 360,000 บาท
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 13 ลําดับที่ 1

5,000             บาท
30,000           บาท

1.5. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 5,000             บาท

2.รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ  รวม 350,000         บาท
2.1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 200,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเย่ียมชม 
หรือทศันศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องต้ังจ่ายไม่เกินร้อยละ 1ของรายได้จริงของ
ปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
2.2. ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 150,000          บาท
ที่ได้รับแต่งต้ังตามกฎหมาย ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 
หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน 
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ  รวม 2,080,000      บาท
3.1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 200,000          บาท
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
3.2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 250,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรตามคําสั่งของทางราชการ
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
3.3. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้หรือพวงมาลา 30,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อพวงมาลัยดอกไม้ในงานราชพิธี งานพิธีหรืองานอ่ืน ๆ
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
3.4. ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน 10,000           บาท
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

1.4. ค่าซักฟอก
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1.3. ค่ารับวารสาร



3.5. ค่าจัดงานอ่ืน ๆ 100,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ หรือในวันสําคัญและงานรัฐพิธีต่าง ๆ 
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
3.6. โครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงานบุคลากรเทศบาล 500,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่  54 ลําดับที่ 3
3.7. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนําการปฏิบัติงานพนักงาน ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง 50,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่  55 ลําดับที่ 5
3.8. โครงการจัดงานวันเทศบาล 50,000           บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในงานวันเทศบาล และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็น
ตามโครงการกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่  44 ลําดับที่ 14
3.9. โครงการคัดเลือกพนักงาน ลูกจ้างดีเด่น ประจําปี 30,000           บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการคัดเลือกพนักงาน ลูกจ้างดีเด่น 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 55  ลําดับที่ 4
3.10. โครงการสนับสนุนการเลือกต้ังตามระบอบประชาธิปไตย 20,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเลือกต้ังในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ตามท่ี
คณะกรรมการการเลือกต้ังแจ้งให้ปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่  44 ลําดับที่ 11
3.11. โครงการจ้างเหมาเอกชนทําความสะอาด 460,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนในการทําความสะอาดอาคารสํานักงานเทศบาลและ
สํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ
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หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่  151 ลําดับที่ 2
3.12. โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ฯ 80,000           บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 112  ลําดับที่ 1
3.13. โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย 280,000          บาท
เพ่ือเป็นการจ้างเหมาเอกชนในการรักษาความปลอดภัยสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่  221 ลําดับที่ 1
3.14. โครงการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและพิธีลงนาม MOU 20,000           บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานพิธีลงนาม (MOU) การจัดประชุมบุคลากร 
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 55  ลําดับที่ 7

4. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  รวม 150,000         บาท
4.1. ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน 150,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ที่สํานักปลัดเทศบาลรับผิดชอบ เช่น ครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
อาคารสํานักงาน อาคารสํานักทะเบียน บ้านพัก แฟลต ห้องประชุม ฯลฯ

ค่าวัสดุ  รวม 8,490,000      บาท
1. วัสดุสํานักงาน 150,000          บาท
เช่น กระดาษA4 ตรายาง แผ่นป้ายต่างๆ นํ้าด่ืม เก้าอ้ีพลาสติก ฯลฯ
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000           บาท
เช่น หลอดไฟ  อุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ 
3. วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000           บาท
เช่น นํ้ายาล้างจาน นํ้ายาล้างห้องนํ้า ผ้าปูโต๊ะ กระดาษทิชชู สเปย์ปรับอากาศ ฯลฯ
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4. วัสดุก่อสร้าง 80,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุในการซ่อมแซมอาคารสํานักงานเทศบาลบ้านพักพนักงานเทศบาล
หอประชุมธรรมาภิบาล  ห้องประชุมพวงพะยอม อาคารทะเบียนและรอบบริเวณสํานักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ อาคาร ห้องนํ้าแก่งดอนกลาง อาคาร ห้องนํ้าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
60 พรรษา ที่รับผิดชอบ
5. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000          บาท
เช่น ยางรถยนต์  แบตเตอรี่ นํ้ามันเบรค ฯลฯ
6. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000           บาท
เช่น เมมโมร่ีการ์ด แผ่นซีดี ฯลฯ
7. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 8,000,000       บาท
เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน  ก๊าซ LPG  ฯลฯ
8. วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000           บาท
เช่น หมึกเคร่ืองปร้ิน เมนบอร์ด เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ
9. วัสดุการเกษตร 20,000           บาท
เช่น ต้นไม้ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ใบมีดตัดตกแต่ง ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค  รวม 600,000         บาท
1. ค่านํ้าประปา 150,000          บาท
2. ค่าบริการโทรศัพท์ 100,000          บาท
3. ค่าบริการไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ 350,000          บาท

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รวม 18,000          บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 18,000          บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน รวม 18,000          บาท
1. ค่าซื้อเคร่ืองป๊ัมนํ้าอัตโนมัติ 18,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อเคร่ืองป๊ัมนํ้าอัตโนมัติ ขนาด 300 วัตต์ จํานวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 9,000 บาท
เป็นเงิน 18,000 บาทสําหรับใช้ในสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ
ตามราคาท้องถิ่นกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
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งบเงินอุดหนุน รวม 100,000         บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ รวม 100,000         บาท
1. เงินอุดหนุนสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธ์ุ 100,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวาจังหวัดกาฬสินธ์ุ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 119 ลําดับที่ 12
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งานบริหารทั่วไป (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) รวม 1,259,160      บาท
งบดําเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค) รวม 1,259,160      บาท
ค่าใช้สอย  รวม 637,000         บาท
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ รวม 637,000         บาท
2.1.  โครงการจัดทํารายงานกิจการเทศบาล 100,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดทําหนังสือรายงานกิจการของเทศบาลประจําปี เพ่ือใช้ในการเผยแพร่ข่าว
และผลงานของเทศบาล และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่  42 ลําดับที่ 5
2.2. โครงการจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ 250,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดทําหนังสือวารสารสิ่งพิมพ์หรือจุลสาร-วารสาร จดหมายข่าว และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่  42 ลําดับที่ 4
2.3. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลทางส่ือวิทยุโทรทัศน์ 72,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าช่วงออกอากาศ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของเทศบาล
ทางสื่อวิทยุโทรทัศน์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่  42 ลําดับที่ 6
2.4. โครงการเทศบาลพบสื่อมวลชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน 50,000           บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข่าวสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ 
กับสื่อมวลชนและผู้ประกาศข่าวชุมชนและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่  41 ลําดับที่ 2
2.5. โครงการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชน 75,000           บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมของคณะกรรมการหอกระจายข่าวและผู้ประกาศข่าวชุมชนในการ
เผยแพร่ข่าวสารทางหอกระจายข่าวชุมชน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่  42 ลําดับที่ 7
2.6. โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหอกระจาย 90,000           บาท
ข่าวชุมชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของคณะกรรมการ
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หอกระจายข่าวชุมชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่  43 ลําดับที่ 8

ค่าสาธารณูปโภค  รวม 622,160         บาท
1. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 517,040          บาท
เพ่ือเป็นค่าบริการการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารโทรคมนาคมอ่ืน ๆ ตามความจําเป็น 
2. ค่าเช่าพ้ืนที่เว็ปไซต์และค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง (ระบบ Cloud , Hosting) 105,120          บาท
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) รวม 10,316,480     บาท
งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างพนักงานจ้าง) รวม 8,556,480      บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา) รวม 8,556,480      บาท
1.1. เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น 6,043,200       บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนประจําปี เงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวและเงินปรับเพ่ิมคุณวุฒิของ
พนักงานเทศบาล ในกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จํานวน 13 คน
1.2. เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น แยกเป็น 248,400          บาท
 - เงินค่าตอบแทนรายเดือน 134,400             บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณและ 
ตําแหน่งนิติกร ผู้มีสิทธ์ิได้รับ
 - เงินเพ่ิมตําแหน่งนิติกร 114,000             บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ผู้มีสิทธ์ิได้รับ
1.3. เงินประจําตําแหน่ง 188,400          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองยุทธศษสตร์และงบประมาณ เงินประจําตําแหน่ง
วิชาชีพนิติกรและหัวหน้าฝ่ายที่มีสิทธ์ิได้รับ
1.4.  ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 816,480          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา เงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวและเงินปรับเพ่ิมวุฒิ 
ลูกจ้างประจํากองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  จํานวน 3 คน
1.5. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,260,000       บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง
ในกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จํานวน 9 คน

งบดําเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค) รวม 1,745,000      บาท
ค่าตอบแทน  รวม 135,000         บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 5,000            บาท
1.1. ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษา 5,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษา ในการจัดทําร่าง
ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกงานจ้างที่ปรึกษา
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 30,000           บาท
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 100,000          บาท
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ค่าใช้สอย  รวม 1,165,000      บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ รวม 775,000         บาท
1.1. ค่าจ้างเหมาบริการ 250,000          บาท
 - ค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหน่ึงหรือจัดจ้างทําสิ่งของต่าง ๆ สําหรับกองยุทธศาสตร์ 10,000               บาท

และงบประมาณ
 - ค่าจ้างเหมาบุคคลตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 240,000             บาท

จํานวน 2 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท 
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่  43 ลําดับที่ 10
1.2. ค่าถ่ายเอกสาร 100,000          บาท
1.3. ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ 15,000           บาท
1.4. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 400,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ เก่ียวกับกิจกรรมของเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุ
1.5. ค่ารับวารสาร 10,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อหนังสือราชกิจจานุเบกษา หนังสือกฎระเบียบและหนังสือที่เก่ียวข้อง
และเป็นค่าซื้อหนังสือพิมพ์ประเภทรายวัน และวารสารต่าง ๆ 

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ รวม 290,000         บาท
2.1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 20,000           บาท
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
2.2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 80,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรตามคําสั่งของทางราชการ
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
2.2. โครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรง 20,000           บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมการดําเนินงานด้านคุณธรรมความซื่อตรงของ
บุคลากรเทศบาลและประชาชน เช่น กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม  กิจกรรมถนนสายบุญ
กิจกรรมของ อสต. การอบรมให้ความรู้แก่ อสต. และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 120  ลําดับที่ 1
2.3. โครงการเทศบาลต้านการทุจริต 50,000           บาท
เพ่ือเป็นค่าเงินรางวัลในการแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในงานราชการของ
เทศบาล ตามหลักเกณฑ์ที่เทศบาลกําหนด การจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปช่ัน
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และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 120  ลําดับที่ 2
2.4. โครงการประเมินการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนา 50,000           บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการในการประเมินผลการขับเคลื่อนตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาประจําปีและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่  54 ลําดับที่ 1
2.5. โครงการจัดเวทีสาธารณะ 20,000           บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องที่อาจมีผล
กระทบต่อประชาชนในการดําเนินการต่าง ๆ ของเทศบาลและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่จําเป็น
ตามโครงการกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่  42 ลําดับที่ 3
2.6. โครงการสํารวจความพึงพอใจ 50,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 41  ลําดับที่ 1

3. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 100,000         บาท
3.1. ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน 100,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินในกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ค่าวัสดุ  รวม 445,000         บาท
1. วัสดุสํานักงาน 70,000           บาท
เช่น กระดาษA4 ตรายาง แผ่นป้ายต่างๆ นํ้าด่ืม เก้าอ้ีพลาสติก ฯลฯ
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000          บาท
เช่น หลอดไฟ  อุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ 
3. วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000             บาท
เช่น นํ้ายาล้างจาน ผ้าปูโต๊ะ กระดาษทิชชู สเปย์ปรับอากาศ ฯลฯ

110



4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000           บาท
เช่น ยางรถยนต์  แบตเตอรี่ นํ้ามันเบรค ฯลฯ
5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 150,000          บาท
เช่น เมมโมร่ีการ์ด แผ่นซีดี ฯลฯ
6. วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000          บาท
เช่น หมึกเคร่ืองปร้ิน เมนบอร์ด เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รวม 15,000          บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,000          บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รวม 15,000          บาท
1. ค่าซื้อเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 15,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี  จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
15,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท สําหรับใช้ในกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ตามราคากลางและลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในมาตรฐานครุภัณฑ์กําหนด
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งานบริหารงานคลัง (สํานักคลัง) รวม 16,697,060     บาท
งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างพนักงานจ้าง) รวม 13,262,460     บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)  
1.1. เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น 9,820,500       บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนประจําปี เงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวและเงินปรับเพ่ิมวุฒิ
แก่พนักงานเทศบาลในสํานักคลัง จํานวน 24  คน
1.2. เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น แยกเป็น 180,000          บาท
 - เงินค่าตอบแทนรายเดือน 180,000             บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนผู้อํานวยการสํานักคลัง จํานวน 1 คน และ
ผู้อํานวยการส่วน จํานวน 2 คน
1.3. เงินประจําตําแหน่ง 288,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักคลัง ระดับสูง จํานวน  1 คน
ผู้อํานวยการส่วน ระดับกลาง จํานวน 1 คน  ผู้อํานวยการส่วนบริหารการคลัง 
ระดับกลาง จํานวน 1 คน หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ ระดับต้น จํานวน 6 คน 
1.4.  ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 295,800          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา เงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวและเงินปรับเพ่ิมวุฒิแก่
ลูกจ้างประจําในสํานักคลัง จํานวน 1 คน 
1.5. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,678,160       บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง
ในสํานักคลัง จํานวน 22 คน 

งบดําเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค) รวม 3,431,000      บาท
ค่าตอบแทน  รวม 410,000         บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30,000           บาท
1.1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 30,000               บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
และผู้แทนชุมชนหรือประชาคม ที่ได้รับแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 80,000           บาท
3. ค่าเช่าบ้าน 200,000          บาท
4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 100,000          บาท
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ค่าใช้สอย  รวม 2,696,000      บาท
1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 1,896,000      บาท
1.1. ค่าถ่ายเอกสาร 30,000           บาท
1.2. ค่าเช่าทรัพย์สิน 1,000,000       บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สินที่เทศบาล ฯ เช่า เพ่ือจัดหาประโยชน์หรือเพ่ือจัดบริการสาธารณะ
1.3. ค่าเบ้ียประกันอัคคีภัยและประกันภัยรถยนต์ 400,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียประกันอัคคีภัยอาคารสถานที่ของเทศบาล อาคารที่เทศบาลเช่าจาก
ธนารักษ์พ้ืนที่กาฬสินธ์ุ ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3 (ช้ัน 3) และ พ.ร.บ.รถยนต์ของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ
1.4. ค่าจ้างเหมาบริการ 5,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือจัดจ้างทําสิ่งของต่างๆ ของสํานักคลัง
1.5. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 1,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่งานต่าง ๆ ของงานผลประโยชน์ ฯ และงานพัฒนารายได้
ของสํานักคลัง 
1.6. ค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ 400,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุหรือที่ดินราชพัสดุกับธนารักษ์พ้ืนที่กาฬสินธ์ุ
1.7. ค่าธรรมเนียมจดนิติกรรมการเช่าอาคารราชพัสดุ 50,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมจดนิติกรรมการเช่าอาคารราชพัสดุกับที่ดินจังหวัดกาฬสินธ์ุ
1.8. ค่าอากรแสตมป์ ค่าตราสารแทนการปิดอากรแสตมป์ 10,000           บาท

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ รวม 750,000         บาท
2.1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 30,000           บาท
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
2.2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 70,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรตามคําสั่งของทางราชการ
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
2.3. โครงการให้ความรู้เก่ียวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างแก่เจ้าหน้าที่เทศบาล 20,000           บาท
และอาสาสมัครชุมชนร่วมตรวจสอบการบริหารงาน (อสต.)
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างแก่เจ้าหน้าที่เทศบาล
และอาสาสมัครชุมชนร่วมตรวจสอบการบริหารงาน (อสต.) เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามท่ีโครงการกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่  54 ลําดับที่ 2
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2.4. โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30,000           บาท
(e-LAAS) แก่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) แก่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ เพ่ือพัฒนาทักษะ 
ความรู้ในการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามท่ีโครงการกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่  56 ลําดับที่ 9
2.5. โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและ 600,000          บาท
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตาม 
พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามท่ีโครงการกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 62  ลําดับที่ 2

3. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 50,000          บาท
31. ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน 50,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของสํานักคลังให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี

ค่าวัสดุ  รวม 325,000         บาท
1. วัสดุสํานักงาน 100,000          บาท
เช่น กระดาษA4  ตรายาง แผ่นป้ายต่างๆ นํ้าด่ืม เก้าอ้ีพลาสติก 
เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน ใบอนุญาต ฯลฯ
2. วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000             บาท
เช่น นํ้ายาล้างจาน ผ้าปูโต๊ะ กระดาษทิชชู สเปย์ปรับอากาศ ฯลฯ
3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000           บาท
เช่น ยางรถยนต์  แบตเตอรี่ นํ้ามันเบรค ฯลฯ
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ต่าง ๆ 
4. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 100,000          บาท
เช่น นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันหล่อลื่น 
5. วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000          บาท
เช่น หมึกเคร่ืองปร้ิน เมนบอร์ด เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ
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งบรายจ่ายอ่ืน รวม 1,000            บาท
1. ค่าถอนคืนเงินรายรับลักษณะลาภมิควรได้ 1,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าถอนคืนเงินรายรับลักษณะลาภมิควรได้ให้แก่ผู้ขอรับคืนภาษีประเภทต่าง ๆ

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รวม 2,600            บาท
ค่าครุภัณฑ์  รวม 2,600            บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รวม 2,600            บาท
1. ค่าซื้อเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) 2,600             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง ๆ 
ละ 2,600 บาท เป็นเงิน 2,600 บาท สําหรับฝ่ายพัฒนารายได้ สํานักคลัง
ตามราคากลางและลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในมาตรฐานครุภัณฑ์กําหนด

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 62,983,340     บาท
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งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน (สํานักปลัดฯ) รวม 12,986,120      บาท
งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างพนักงานจ้าง) รวม 10,401,120      บาท

รวม 10,401,120      บาท
3,863,640         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนประจําปี เงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวและเงินปรับเพ่ิมคุณวุฒิ
ของพนักงานเทศบาลในฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและฝ่ายรักษาความสงบ 
จํานวน 11 คน
1.2. เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น แยกเป็น 10,440             บาท

10,440                บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพนักงานเทศบาลที่เคยรับราชการทหารและได้รับเงินเพ่ิมพิเศษ
สําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ตามสิทธิที่ทางราชการกําหนด 
1.3. เงินประจําตําแหน่ง 36,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จํานวน 1 คน และหัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบ จํานวน 1 คน 

1,044,720         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา เงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวและเงินปรับเพ่ิมคุณวุฒิ
สําหรับลูกจ้างประจําฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 4 คน 
1.5. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 5,446,320         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราว 
สําหรับพนักงานจ้างฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 32  คน และ
ฝ่ายรักษาความสงบ จํานวน 12 คน รวม  44  คน 

รวม 2,585,000        บาท
รวม 1,765,000        บาท

1,620,000        บาท
1.1. ค่าเปรียบเทียบปรับก่ึงหน่ึง 10,000                บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเปรียบเทียบปรับก่ึงหน่ึงให้แบ่งแก่ผู้แจ้งและพนักงานเจ้าหน้าที่
เจ้าพนักงานจราจรหรือตํารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจราจร ผู้จับกุมอีกก่ึงหน่ึง
ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
พ.ศ. 2535 มาตรา 48 และมาตรา 51
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ค่าตอบแทน 
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

 - เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสู้รบ

1.4.  ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

1. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา) 
1.1. เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)



1.2 ค่าป่วยการชดเชยการงาน หรือเวลาที่เสียไป 1,600,000            บาท

เพ่ือจ่ายให้ อปพร. ที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตามมีคําสั่งใช้ของผู้อํานวยการท้องถิ่น ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัคร ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
1.3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 10,000                บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ผู้ควบคุมงานก่อสร้างและผู้แทนชุมชนหรือประชาชน ที่ได้รับแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง

50,000             บาท
95,000             บาท

รวม 330,000          บาท
รวม 80,000            บาท

1.1. ค่าถ่ายเอกสาร 20,000             บาท
1.2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 20,000             บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวกิจกรรมสําหรับ
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและฝ่ายรักษาความสงบ

30,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหน่ึงหรือจ้างจัดทําสิ่งของต่าง ๆ ของ
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและฝ่ายรักษาความสงบ เป็นเงิน  30,000 บาท
1.4. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 10,000             บาท

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ รวม 100,000          บาท
2.1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 50,000             บาท
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
2.2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 50,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรตามคําสั่งของทางราชการ
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

117

1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

1.3. ค่าจ้างเหมาบริการ

2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย 



3. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 150,000          บาท
3.1. ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน 150,000           บาท
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ในฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
ฝ่ายรักษาความสงบ เช่น ครุภัณฑ์ต่าง ๆ อาคารสํานักงาน ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 360,000          บาท
1. วัสดุสํานักงาน 50,000             บาท
เช่น ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ แผ่นป้ายต่าง ๆ ฯลฯ 
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000             บาท
เช่น หลอดไฟ  อุปกรณ์เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร ฯลฯ
3. วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000             บาท
เช่น นํ้ายาล้างจาน ผ้าปูโต๊ะ กระดาษทิชชู สเปย์ปรับอากาศ ฯลฯ
4. วัสดุก่อสร้าง 20,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต่าง ๆ ที่ใช้ในฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และฝ่ายรักษาความสงบ
5. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000           บาท
เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ ฯลฯ
6. วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000             บาท
เช่น หมึกเคร่ืองปร้ิน เมนบอร์ด แป้นพิมพ์ ฯลฯ
7. วัสดุเครื่องแต่งกาย 20,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการแต่งกายของพนักงานดับเพลิง พนักงานเทศกิจ 
พนักงานกู้ชีพ-กู้ภัย หรือ อปพร. ไว้ใส่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่มีความจําเป็น
ในฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และฝ่ายรักษาความสงบ
8. วัสดุเครื่องดับเพลิง 100,000           บาท
เช่น สายนํ้าดับเพลิง หัวฉีด ถังเคมี ข้อต่อ ฯลฯ
9. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 30,000             บาท
เช่น แอลกอฮอล์ สําลี ผ้าพันแผล ถุงมือ ฯลฯ และอุปกรณ์ทางการแพทย์
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 130,000          บาท
1. ค่านํ้าประปา 60,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่านํ้าประปาในอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
สถานีดับเพลิงแก่งดอนกลาง ศูนย์จําหน่ายสินค้า OTOP
2. ค่าบริการโทรศัพท์ 20,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ติดต่อราชการในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 50,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารโทรคมนาคมอ่ืน ๆ 
ตามความจําเป็น
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งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน (กองยุทธศาสตร์ ฯ) รวม 25,000            บาท
งบดําเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค) รวม 25,000            บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000             บาท
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง 5,000              บาท

รวม 20,000            บาท
รวม 20,000            บาท

20,000             บาท
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1.1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการดําเนินคดีต่าง ๆ 

1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ
ค่าใช้สอย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงที่ได้รับการแต่งต้ัง



งานเทศกิจ (สํานักปลัด ฯ) รวม 120,000          บาท
รวม 120,000          บาท
รวม 120,000          บาท
รวม 120,000          บาท

20,000             บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานกิจกรรมรณรงค์ขอความร่วมมือในการดูแลทางเท้า
ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น วัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินงานและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ที่จําเป็นตามที่โครงการกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่  121 ลําดับที่ 2
1.2. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 100,000           บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสํานึกด้านความปลอดภัยทางถนนเทศกาล
ต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน การต้ังด่านชุมชนและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นตามที่โครงการกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่  121 ลําดับที่ 1

ค่าใช้สอย 
งบดําเนินงาน(ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ

1.1. โครงการคืนทางเท้าให้ประชาชนคืนถนนให้กับสังคม
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สํานักปลัด ฯ) รวม 620,000          บาท
รวม 160,000          บาท
รวม 160,000          บาท
รวม 160,000          บาท

1.1. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและทัศนศึกษาดูงาน              100,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวน อปพร. จํานวน 50 คน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่  222 ลําดับที่ 3
1.2. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนเก่ียวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบ้ืองต้น 30,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบ้ืองต้นแก่ประชาชนในชุมชนเพ่ือทําหน้าที่เป็นจิตอาสาแจ้งเหตุทั้ง 36 ชุมชน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 228  ลําดับที่ 10
1.3 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันเด็กไทย สร้างความปลอดภัยทางนํ้า 30,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้และป้องกันภัยทางนํ้าในเด็ก
และรณรงค์กู้ชีพทางนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด พร้อมสอนการว่ายนํ้าให้แก่นักเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จําเป็น ตามโครงการกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่  232 ลําดับที่ 16

งบดําเนินงาน(ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)
ค่าใช้สอย 
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ
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งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รวม 460,000          บาท
ค่าครุภัณฑ์  รวม 460,000          บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รวม 110,000          บาท
1. ค่าซื้อเคร่ืองกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator) 110,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อเคร่ืองกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator)
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 110,000 บาท เป็นเงิน 110,000 บาท ใช้สําหรับงานกู้ชีพกู้ภัย 1132
ตามราคาท้องถิ่นกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รวม 350,000          บาท
1. ค่าปรับปรุงรถยนต์ดับเพลิง บรรเทา 2 หมายเลขทะเบียน 82-3559 กาฬสินธ์ุ                  350,000           บาท
เพ่ือเป็นค่าจ้างเหมาดําเนินการเปลี่ยนถังบรรจุนํ้า ขนาด 4,000 ลิตร ความหนา 6 มิลลิเมตร  
พร้อมเปลี่ยนระบบป๊ัมนํ้ารถยนต์ดับเพลิง  บรรเทา 2 หมายเลขทะเบียน 82-3559 กาฬสินธ์ุ
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่  229 ลําดับที่ 12

13,751,120      บาทรวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน
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งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา (สํานักการศึกษา) รวม 23,621,580           บาท
งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างพนักงานจ้าง) รวม 12,076,280           บาท

รวม 12,076,280           บาท
6,538,880              บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนประจําปี เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิ
ของพนักงานเทศบาลในสํานักการศึกษา จํานวน 16 คน
1.2. เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนท้องถ่ิน แยกเป็น 198,000                บาท

198,000                     บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักการศึกษา ระดับอํานวยการสูง 
จํานวน 1 คน และตําแหน่งผู้อํานวยการส่วนสํานักการศึกษา ระดับอํานวยการกลาง จํานวน 2 คน

252,000                บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการสํานักการศึกษา ระดับอํานวยการสูง 
จํานวน 1 คนและผู้อํานวยการส่วนสํานักการศึกษา ระดับอํานวยการกลาง จํานวน 2 คน 
หัวหน้าฝ่ายฯ ระดับอํานวยการต้น จํานวน 4 คน 
1.4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 5,087,400              บาท
 - ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 8 คน เป็นเงิน 1,487,400 บาท
 - ค่าจ้างพนักงานจ้างท่ัวไป จํานวน 30 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 3,600,000 บาท

รวม 11,353,200           บาท
รวม 171,000               บาท

80,000                 บาท
60,000                       บาท

พนักงานครูเทศบาลให้ดํารงตําแหน่งและระดับสูงข้ึน 
1.2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง 20,000                       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง ท่ีได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง
5,000                    บาท

50,000                  บาท
4. ค่าเช่าบ้าน 36,000                  บาท
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 - เงินค่าตอบแทนรายเดือน

1.1. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจผลงานทางวิชาการ

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)
ค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.

1. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)
1.1. เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถ่ิน

ชํานาญการ ชํานาญพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ เพ่ือการเลื่อนแต่งตั้ง

3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

1.3. เงินประจําตําแหน่ง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานครูสําหรับวิทยฐานะครู

2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านใหแ้ก่พนักงานครูในสังกัด ท่ีมีสิทธิ์ได้รับ



รวม 8,936,000             บาท
รวม 7,586,000             บาท

1.1. ค่าถ่ายเอกสาร 40,000                  บาท
1.2. ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ 5,000                    บาท
1.3. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 1,000                    บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ทุกสื่อเก่ียวกับกิจกรรมต่าง ๆ 
ของสํานักการศึกษาท่ีได้ดําเนินการ 
1.4. ค่าจ้างเหมาบริการ 7,540,000              บาท
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหน่ึงหรือจ้างจัดทําสิ่งของต่าง ๆ 100,000                     บาท

ในสํานักการศึกษา เป็นเงิน 100,000 บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานตามโครงการจัดหาครูและบุคลากร 7,440,000                   บาท

สนับสนุนการศึกษาท่ีขาดแคลนในสถานศึกษาและสํานักการศึกษาสังกัดเทศบาล 
จํานวน 62 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 7,440,000 บาท
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าท่ี  84 ลําดับท่ี 15

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน รวม 300,000               บาท
2.1. ค่าลงทะบียนในการฝึกอบรม 200,000                บาท
หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
2.2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 100,000                บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรตามคําสั่งของทางราชการ
หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564

3. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 1,050,000             บาท
3.1. ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน 1,050,000              บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารักษาซ่อมแซมบํารุงทรัพย์สินในสํานักการศึกษา สนามกีฬากลางจังหวัด 
และสถานศึกษาในสังกัด เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องตัดหญ้า ไฟฟ้าอาคาร ฯลฯ และเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์
หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
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ค่าวัสดุ รวม 585,000               บาท
1. วัสดุสํานักงาน 150,000                บาท
เช่น กระดาษA4 ตรายาง แผ่นป้ายต่างๆ น้ําดื่ม เก้าอ้ีพลาสติก ค่าเครื่องเขียน 
แบบพิมพ์ ฯลฯ
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000                  บาท
เช่น หลอดไฟ  อุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ 
3. วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000                  บาท
เช่น น้ํายาล้างจาน น้ํายาล้างห้องน้ํา ผ้าปูโต๊ะ กระดาษทิชชู สเปย์ปรับอากาศ ฯลฯ
4. วัสดุก่อสร้าง 50,000                  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง สําหรับใช้ในสํานักการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 100,000                บาท
เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน  ก๊าซ LPG  ฯลฯ
6. วัสดุการเกษตร 30,000                  บาท
เช่น ต้นไม้ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ใบมีดตัดตกแต่ง ฯลฯ
7. วัสดุเครื่องแต่งกาย 50,000                  บาท
เช่น ชุดการแสดง ในการจัดการเรียนการสอนสําหรับสถานศึกษาในสังกัด
8. วัสดุกีฬา 30,000                  บาท
เช่น วัสดุ อุปกรณ์การกีฬา ฯลฯ
9. วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000                  บาท
เช่น หมึกเครื่องปริ้น เมนบอร์ด เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ
10. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000                    บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สําหรับใช้ในสํานักการศึกษาและสถาน
ศึกษาในสังกัด 
11. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000                  บาท
เช่น ยางรถยนต์  แบตเตอรี่ น้ํามันเบรค ฯลฯ

126



ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,661,200             บาท
1. ค่าน้ําประปา 606,000                บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการนํ้าประปาของสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์และสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
2. ค่าบริการโทรศัพท์ 33,600                  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสํานักการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดและสนามกีฬากลาง
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
3. ค่าไฟฟ้า 976,000                บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
4. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 45,600                  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการในการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) 192,100               บาท
ค่าครุภัณฑ์ 192,100               บาท
ค่ารุภัณฑ์สํานักงาน รวม 119,900               บาท
1. ค่าซ้ือเครื่องปรับอากาศ  ขนาด 24000 บีทียู พร้อมติดตั้ง 97,200                  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 
32,400 บาท เป็นเงิน 97,200 บาท สําหรับห้องทํางานคณะกรรมการ  
ห้องประชุมคณะกรรมการฯ, หอ้งทํางานศิลปิน พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ (หอศิลป์)
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
2. ค่าซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 13,800                  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ 6,900 บาท เป็นเงิน
13,800 บาท สําหรับใช้ในสํานักการศึกษา ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
3. ค่าซ้ือเครื่องปั้มน้ําแบบซัก 8,900                    บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือเครื่องปั้มน้ําแบบซัก ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 8,900 บาท
เป็นเงิน 8,900 บาท สําหรับสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์  
ราคาท้องถ่ินกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รวม 19,000                 บาท
1. ค่าซ้ือเครื่องตัดหญ้าสายสะพาย แบบข้อแข็ง 19,000                  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องตัดหญ้าสายสะพาย แบบข้อแข็ง จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท
เป็นเงิน 19,000 บาท สําหรับสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รวม 34,500                 บาท
1.ค่าซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 17,000                  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท เป็นเงิน 17,000 บาท  สําหรับใช้ในสํานักการศึกษา 
ตามราคากลางและลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในมาตรฐานครุภัณฑ์กําหนด
2.ค่าซ้ือเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ ชนิดLED  สี 10,000                  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED สี จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท 
เป็นเงิน 10,000 บาท สําหรับใช้ในสํานักการศึกษา 
ตามราคากลางและลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในมาตรฐานครุภัณฑ์กําหนด
3. ค่าซ้ือเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 7,500                    บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท สําหรับสํานักการศึกษา
ตามราคากลางและลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในมาตรฐานครุภัณฑ์กําหนด

ครุภัณฑ์เกษตร รวม 7,000                   บาท
1. ค่าซ้ือเครื่องสูบน้ํา 7,000                    บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องสูบน้ําแบบเติมน้ํามัน จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,000 บาท
เป็นเงิน 7,000 บาท สําหรับสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์   ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน รวม 11,700                 บาท
1. ค่าซ้ือเครื่องเจีย 3,200                    บาท
เพ่ือเป็นค่าซ้ือเครื่องเจีย ขนาด 4 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 1,600 บาท เป็นเงิน 3,200 บาท
สําหรับสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์และพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ (หอศิลป์)
ตามราคาท้องถ่ินกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
2. ค่าซ้ือตู้เชื่อมไฟฟ้า 5,000                    บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือตู้เชื่อมไฟฟ้า จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท 
สําหรับสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามราคาท้องถ่ินกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
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3. ค่าซ้ือสว่านไร้สาย 3,500                    บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือสว่านไร้สาย จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 3,500 บาท  
สําหรับพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ (หอศิลป์)
ตามราคาท้องถ่ินกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (สํานักการศึกษา) รวม 106,528,936          บาท
งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างพนักงานจ้าง) รวม 54,477,676           บาท

รวม 54,477,676           บาท
38,433,524            บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนประจําปี เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิ
แก่พนักงานครูในสังกัดเทศบาลและครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 97 คน 
ตามตําแหน่งและอัตราท่ี ก.ท.กําหนด
หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
1.2. เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานครูเทศบาล แยกเป็น 6,160,800              บาท

6,160,800                   บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับพนักงานครูเทศบาล จํานวน 83 คน
หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564

6,538,800              บาท

หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
770,552                บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างประจํา เงินปรับปรุงค่าจ้างประจําและเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวแก่
ลูกจ้างประจําในโรงเรียน จํานวน 3 คน 
หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564

2,574,000              บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้
 - บุคลากรสนับสนุนการสอน จํานวน 8 คน, พนักงานจ้างท่ัวไป (ภารโรง)  จํานวน 4 คน  
 - ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) จํานวน 5 คน  , ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) จํานวน 1 คน  
หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
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1.5. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

 - ค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานครูเทศบาล

1.4.  ค่าจ้างลูกจ้างประจํา (โรงเรียน)

1.1. เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

1.3. เงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล
เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะสําหรับพนักงานครูเทศบาล จํานวน 97 คน 



รวม 37,174,960           บาท
รวม 25,070,260           บาท

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน รวม 25,070,260           บาท
1.1. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน แยกเป็น 12,882,800           บาท
1.1.1. เงินสนับสนุนอาหารกลางวัน 12,882,800            บาท
เป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันให้กับนักเรียนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา
โดยจัดสรรให้เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัด อปท. ดังนี้
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 1,2 คนละ  21 บาท/คน/วัน จํานวน 
 245 วัน  
 - โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ คนละ 21 บาท/คน/วัน จํานวน 200 วัน
 - โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ คนละ 21 บาท/คน/วัน จํานวน   200 วัน
 - โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ คนละ 21 บาท /คน/วัน จํานวน  200 วัน
 - โรงเรียนเทศบาล ๖ ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์  คนละ  21 บาท/คน/วัน จํานวน 200 วัน
หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าท่ี 77  ลําดับท่ี 1.19

1.2. เงินอุดหนุนส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถ่ิน 677,000               บาท
(ค่าปัจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
2.1. ค่าปัจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน 677,000                บาท
เพ่ือจ่ายให้กับนักเรียนท่ีผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาท/ปี 
อัตราคนละ 500 บาท/ภาคเรียน ไม่เกินร้อยละ 40% ของจํานวนนักเรียน ดังนี้
 - โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 
 - โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ
 - โรงเรียนเทศบาล ๖ ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 
หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าท่ี 74  ลําดับท่ี 1.11
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1.3. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ 10,018,760           บาท
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
1.3.1.  เงินรายหัว 5,178,600              บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
 - อนุบาล  คนละ  850 บาท/ภาคเรียน
 - ประถม  คนละ  950 บาท/ภาคเรียน
 - โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์  
 - โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ/ท.5 ดงปอ  
 - โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ 
 - โรงเรียนเทศบาล ๖ ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์
หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าท่ี  74 ลําดับท่ี 1.12
1.3.2 เงินรายหัว (TOP UP) 38,000                  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
 - ประถม  คนละ  250 บาท/ภาคเรียน สําหรับโรงเรียนเทศบาล 6 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์
หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าท่ี 74  ลําดับท่ี 1.12
1.3.3. ค่าหนังสือเรียน 1,624,900              บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ดังนี้
 - อนุบาล  คนละ  200 บาท/ปี
 - ประถม  ป. 1 คนละ  625 บาท/ปี
             ป. 2 คนละ  619 บาท/ปี
             ป. 3 คนละ  622 บาท/ปี
             ป. 4 คนละ  673 บาท/ปี
             ป. 5 คนละ  806 บาท/ปี
             ป. 6 คนละ  818 บาท/ปี
 - โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์  
 - โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ  
 - โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ 
 - โรงเรียนเทศบาล ๖ ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์
หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าท่ี 74  ลําดับท่ี 1.13
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1.3.4. ค่าอุปกรณ์การเรียน 927,760                บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน  ดังนี้
 - อนุบาล  คนละ  100 บาท/ภาคเรียน
 - ประถม  คนละ  195 บาท/ภาคเรียน
 - โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์  
 - โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ  
 - โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ 
 - โรงเรียนเทศบาล ๖ ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์
หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าท่ี  75 ลําดับท่ี 1.14
1.3.5. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 947,800                บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ดังนี้
 - อนุบาล  คนละ  300 บาท/ปี
 - ประถม  คนละ  360 บาท/ปี
 - โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์  
 - โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ  
 - โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ
 - โรงเรียนเทศบาล ๖ ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์
หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าท่ี  76 ลําดับท่ี 1.15
1.3.6. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1,301,700              บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังนี้
 - อนุบาล  คนละ  215 บาท/ภาคเรียน
 - ประถม  คนละ  240 บาท/ภาคเรียน
 - โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์  
 - โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ  
 - โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ
 - โรงเรียนเทศบาล ๖ ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์
หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าท่ี 76  ลําดับท่ี 1.16
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1.4. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 471,700               บาท
1.4.1. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) คนละ 1,700 บาท/ปี 334,900                บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน,วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กเล็ก
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑ 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒ 
หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าท่ี  77 ลําดับท่ี 1.17
1.4.2. ค่าหนังสือเรียน 24,200                  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คนละ 200 บาท/ปี  ดังนี้
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑ 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒ 
หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าท่ี  77 ลําดับท่ี 1.18
1.4.3. ค่าอุปกรณ์การเรียน 24,200                  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คนละ 200 บาท/ปี  ดังนี้
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑ 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒ 
หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าท่ี  77 ลําดับท่ี 1.18
1.4.4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 36,300                  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คนละ 300 บาท/ปี  ดังนี้
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑ 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒ 
หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าท่ี 77  ลําดับท่ี 1.18
1.4.5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 52,100                  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คนละ 430 บาท/ปี  ดังนี้
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑ 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒ 
หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าท่ี 77  ลําดับท่ี 1.18
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1.5. โครงการจัดการศึกษาทางเลือก มินิอิงลิชโปรแกรม (MEP) 1,020,000              บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการสอนหลักสูตรมินิอิงลิชโปรแกรม (MEP) สําหรับ
นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาและชั้นประถมศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าท่ี  80 ลําดับท่ี 7

ค่าวัสดุ รวม 12,104,700           บาท
1. วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม) 12,104,700            บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ืออาหารเสริมนมให้เด็กนักเรียนปฐมวัยและประถมศึกษา
ในอัตรา คนละ 7.37 บาท โรงเรียน จํานวน 260 วัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 260 วัน
 - โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 
 - โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ 
 - โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ 
 - โรงเรียนเทศบาล ๖ ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑ 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒ 
 - โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 - โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 
หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าท่ี  103 ลําดับท่ี 5

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) รวม 1,041,500             บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,041,500             บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน รวม 220,400               บาท
1. ค่าซ้ือเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 บีทียู 162,000                บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 24000 บีทียู
จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 32,400 บาท เป็นเงิน 162,000 บาท สําหรับ
 - โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ จํานวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 97,200 บาท
 - โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ จํานวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 64,800 บาท
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
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2. ค่าซ้ือโต๊ะ - เก้าอ้ีนักเรียนอนุบาล 38,400                  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือโต๊ะ - เก้าอ้ีนักเรียนอนุบาล จํานวน 6 ชุดๆละ 6,400 บาท เป็นเงิน 
38,400 บาท สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ ๒ ดงปอ 
ตามราคาท้องถ่ินกําหนด ไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
3. ค่าซ้ือปั้มอัตโนมัติ ขนาด 300 วัตต์ 20,000                  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือปั้มน้ําอัตโนมัติ ขนาด 300 วัตต์ จํานวน 2 ตัวๆ ละ 10,000 บาท
เป็นเงิน 20,000 บาท สําหรับโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ 
ตามราคาท้องถ่ินกําหนด ไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รวม 74,500                 บาท
1. ค่าซ้ือถังน้ําแบบสแตนเลส 30,000                  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือถังน้ําสแตนเลส ขนาด 2000 ลิตร จํานวน 2 ถัง ๆ ละ 15,000 บาท
เป็นเงิน 30,000 บาท สําหรับโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ
ตามราคาท้องถ่ินกําหนด ไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
2. ค่าซ้ือเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 9,500                    บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 1 เครื่อง ๆละ 9,500 บาท เป็นเงิน  
9,500 บาทเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด 
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑ กุดยางสามัคคี
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
3. ค่าซ้ือชั้นตะแกรงสแตนเลสแบบ 3 ชั้น 35,000                  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือชั้นตะแกรงสแตนเลส แบบ 3 ชั้น จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 35,000 บาท
เป็นเงิน 35,000 บาท สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑ กุดยางสามัคคี 
ตามราคาท้องถ่ินกําหนด ไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รวม 96,800                 บาท
1. ค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ 85,000                  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 17,000 บาท 
เป็นเงิน 85,000 บาท สําหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ จํานวน 3 เครื่อง 
และโรงเรียนเทศบาล ๖ ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ จํานวน 2 เครื่อง  
ตามราคากลางและลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในมาตรฐานครุภัณฑ์กําหนด

136



2. ค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 4,300                    บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท เป็นเงิน 4,300 บาท สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒ ดงปอ
ตามราคากลางและลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในมาตรฐานครุภัณฑ์กําหนด
3. ค่าซ้ือเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 7,500                    บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท 
สําหรับโรงเรียนเทศบาล ๖ ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 
ตามราคากลางและลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในมาตรฐานครุภัณฑ์กําหนด

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รวม 47,300                 บาท
1.ค่าซ้ือกล้องถ่ายภาพ DSLR ระบบดิจิตอล 19,300                  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือกล้องถ่ายภาพ DSLR ระบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 19,300 บาท
เป็นเงิน 19,300 บาท สําหรับโรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ
ตามราคาท้องถ่ินกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
2.ค่าซ้ือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA  ขนาด 3,500 ANSI Lumens 28,000                  บาท
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 28,000 บาทเป็นเงิน 28,000 บาท 
สําหรับโรงเรียนเทศบาล ๖ ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์กําหนด

ครุภัณฑ์โรงงาน รวม 2,500                   บาท
1. ค่าซ้ือสว่านไฟฟ้า 2,500                    บาท
เพ่ือเป็นค่าซ้ือสว่านไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท  เป็นเงิน 2,500 บาท 
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑
ตามราคาท้องถ่ินกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
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ครุภัณฑ์การศึกษา รวม 600,000               บาท
1. ค่าซ้ือเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 300,000                บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 300,000 บาท เป็นเงิน 300,000 บาท สําหรับโรงเรียนเทศบาล ๖
ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ ตามราคาท้องถ่ินกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
2. ค่าซ้ือเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาสําหรับเด็กอนุบาล 300,000                บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาสําหรับเด็กอนุบาล
จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 300,000 บาท เป็นเงิน 300,000 บาท สําหรับโรงเรียนเทศบาล ๖
ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ ตามราคาท้องถ่ินกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

งบเงินอุดหนุน รวม 13,834,800           บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ รวม 13,834,800           บาท
1. เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 13,834,800            บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ) ในอัตรา คนละ 21 บาท จํานวน 200 วัน ดังนี้
 - โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 - โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 
หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าท่ี  102 ลําดับท่ี 4
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งานระดับมัธยมศึกษา (สํานักการศึกษา) รวม 13,453,464           บาท
งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างพนักงานจ้าง) รวม 12,297,324           บาท

รวม 12,297,324           บาท
9,753,324              บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนประจําปี เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิ
แก่พนักงานครูในสังกัดเทศบาล จํานวน 18 คน ตามตําแหน่งและอัตราท่ี ก.ท.กําหนด
หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
1.2. เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานครูเทศบาล 1,230,000              บาท

1,230,000                   บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับพนักงานครูเทศบาล จํานวน 16 คน
หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564

1,314,000              บาท

หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564

รวม 1,076,140             บาท
รวม 1,076,140             บาท

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน รวม 1,076,140             บาท
1.1. เงินอุดหนุนส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถ่ิน 81,000                 บาท
(ค่าปัจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
1.1.1. ค่าปัจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน 81,000                  บาท
เพ่ือจ่ายให้กับนักเรียนท่ีผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาท/ปี 
อัตราคนละ 1,500 บาท/ภาคเรียน ไม่เกินร้อยละ 30% ของจํานวนนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา
หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าท่ี  74  ลําดับท่ี 1.11
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เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะสําหรับพนักงานครูเทศบาล จํานวน 18 คน

 -  ค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานครูเทศบาล

งบดําเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

1.3.เงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล

ค่าใช้สอย

1.1. เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)



1.2. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ 995,140               บาท
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
1.2.1. เงินรายหัว 502,000                บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
 -  ระดับมัธยมต้น  คนละ   1,750 บาท/ภาคเรียน 
 - ระดับมัธยมปลาย คนละ 1,900 บาท/ภาคเรียน 
หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าท่ี  74 ลําดบัท่ี 1.12
1.2.2. เงินรายหัว (Top Up) 100,000                บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
มัธยมต้น คนละ 500 บาท/ภาคเรียน 
หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าท่ี 74  ลําดับท่ี 1.12
1.2.3. ค่าหนังสือเรียน 139,900                บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน  ดังนี้
 - มัธยมต้น   ม.1 คนละ  764 บาท/ปี 
                ม.2 คนละ  865 บาท/ปี 
                ม.3 คนละ  949 บาท/ปี 
 - มัธยมปลาย ม.4 คนละ 1,318 บาท/ปี 
                ม.5 คนละ 1,263 บาท/ปี 
                ม. 6 คนละ 1,109 บาท/ปี 
หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าท่ี  74 ลําดับท่ี 1.13
1.2.4. ค่าอุปกรณ์การเรียน 62,240                  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ดังนี้
 - มัธยมต้น  คนละ  210 บาท/ภาคเรียน 
 - มัธยมปลาย คนละ 230 บาท/ภาคเรียน 
หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าท่ี 75  ลําดับท่ี 1.14
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1.2.5. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 65,000                  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน 
  มัธยมต้น  คนละ  450 บาท/ปี 
  มัธยมปลาย คนละ 500 บาท/ปี 
หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าท่ี 76  ลําดับท่ี 1.15
1.2.6. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 126,000                บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้
 - มัธยมต้น  คนละ  440 บาท/ภาคเรียน 
 - มัธยมปลาย คนละ 475 บาท/ภาคเรียน 
หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าท่ี  76 ลําดับท่ี 1.16

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) รวม 80,000                 บาท
หมวดครุภัณฑ์ รวม 80,000                 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รวม 80,000                 บาท
1. ค่าซ้ือเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ตามสายพร้อมค่าติดตั้ง 80,000                  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ตามสายพร้อมค่าติดตั้ง จํานวน 1 ชุด ๆ ละ
80,000 บาท เป็นเงิน 80,000 บาท สําหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา 
ตามราคาท้องถ่ินกําหนด ไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ (สํานักการศึกษา) รวม 2,172,880             บาท
งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างพนักงานจ้าง)

รวม 1,556,880             บาท
1,184,880              บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนประจําปี  เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิ

1.2. เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนท้องถ่ิน แยกเป็น 186,000                บาท
186,000                     บาท

186,000                บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของศึกษานิเทศก์ จํานวน 2 คน

รวม 616,000               บาท
รวม 606,000               บาท

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน รวม 606,000               บาท
1..1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส 6,000                    บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาสเข้าอบรมสัมมนา
เรื่องการจัดการศึกษาสําหรับเด็กด้อยโอกาส
หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าท่ี  79 ลําดับท่ี 5
1.2. โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 30,000                  บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล 
ในหนึ่งรอบปีการศึกษาและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็นตามโครงการกําหนด 
หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าท่ี  81   ลําดับท่ี 9
1.3 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้างกระบวนการจัดการเรียนรู้สําหรับ 100,000                บาท
พนักงานครูเทศบาล
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้างกระบวนการจัดการเรียนรู้
สําหรับพนักงานครูเทศบาล ตามโครงการกําหนด 
หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าท่ี  125   ลําดับท่ี 4
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ของพนักงานเทศบาลในสํานักการศึกษา จํานวน 2 คน

 - เงินค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานเทศบาล
เพ่ือจ่ายค่าตอบแทนศึกษานิเทศก์ จํานวน 2 คน

1. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา) 

ค่าใช้สอย
งบดําเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

1.1. เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถ่ิน

1.3. เงินประจําตําแหน่งศึกษานิเทศก์



1.4. โครงการจัดงานวันครู 50,000                  บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันครู โดยเป็นค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็นตาม
โครงการกําหนด 
หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าท่ี   58  ลําดับท่ี 2
1.5. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน TO BE NUMBER ONE 20,000                  บาท
สร้างสรรค์เยาวชนห่างไกลยาเสพติด
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ปลุกจิตสํานึกให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด
พัฒนาศักยภาพบุคลากรแกนนํานักเรียนและสมาชิกในโรงเรียน สร้างและพัฒนาเครือข่าย
การป้องกันและช่วยเหลือผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและยาเสพติด 
หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าท่ี  106 ลําดับท่ี 15
1.6. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 200,000                บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนท่ีเข้าร่วมประกวดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ท่ีจําเป็น ตามโครงการกําหนด
หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าท่ี  81 ลําดับท่ี 10
1.7 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-NET) 200,000                บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-NET)  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ
ท่ีจําเป็น ตามโครงการกําหนด
หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี เพ่ิมเติม หน้าท่ี  4   ลําดับท่ี 4

ค่าวัสดุ รวม 10,000                 บาท
1. วัสดุการศึกษา 10,000                  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาสําหรับเด็กด้อยโอกาส
หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564

145,776,860          บาท
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รวมแผนงานการศึกษา



งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (สํานักสาธารณสุขฯ) รวม 7,807,360        บาท
งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างพนักงานจ้าง) รวม 5,883,360        บาท

รวม 5,883,360        บาท
4,728,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนประจําปี เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพ่ิมคุณวุฒิ
ของพนักงานเทศบาลในสํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 10 คน
1.2. เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนท้องถ่ิน แยกเป็น 180,000           บาท

180,000               บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักสาธารณสุขฯ ผู้อํานวยการส่วน

234,000           บาท

และหัวหน้าฝ่ายท่ีมีสิทธิได้รับ จํานวน 6 คน 
1.4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 741,360           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพ่ิมค่าครองชีพ พนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน 1 คน และพนักงานจ้างท่ัวไป 5 คน

รวม 1,924,000        บาท
รวม 90,000            บาท

10,000             บาท
80,000             บาท

รวม 83,000            บาท
รวม 33,000            บาท

1.1. ค่าถ่ายเอกสาร 30,000             บาท
2,000               บาท

ทําของต่าง ๆ ท่ีมีความจําเป็น
1.3. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 1,000               บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ เก่ียวกับกิจกรรมของทางราชการ

2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าใช้สอย  
1.รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ
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ค่าตอบแทน 

แผนงานสาธารณสุข

1. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา) 
1.1. เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถ่ิน

 - เงินค่าตอบแทนรายเดือน

บริการสาธารณสุขฯ และผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ 

ผู้อํานวยการส่วนบริการสาธารณสุขฯ ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานจากบุคคลภายนอกทําการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือจ้าง
1.2. ค่าจ้างเหมาบริการ

1.3. เงินประจําตําแหน่ง
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักสาธารณสุข ฯ

1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

งบดําเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)



2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ รวม 50,000            บาท
2.1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 10,000             บาท
หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
2.2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 40,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรตามคําสั่งของทางราชการ
หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564

ค่าวัสดุ  รวม 170,000          บาท
1. วัสดุสํานักงาน 50,000             บาท
เช่น กระดาษ หมึกเครื่องพิมพ์ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด แฟ้ม ฯลฯ
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000             บาท
เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟ ถ่านไฟฉาย ลําโพง ไมโครโฟน ฯลฯ
3. วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000             บาท
เช่น ถังรองรับขยะ ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ
4. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000             บาท
เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กัน ฯลฯ
5. วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000             บาท
เช่น เมาส์ เทปบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง สายเคเบิล หมึก ปริ้นเตอร์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค  รวม 1,581,000        บาท
1. ค่าน้ําประปา 1,206,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ําประปาศูนย์บริการสาธารณสุข จํานวน 2 แห่ง โรงฆ่าสัตว์
ตลาดสดเทศบาล สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อาคารปุ๋ยหมัก 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ฯลฯ
2. ค่าไฟฟ้า 350,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของระบบกําจัดขยะมูลฝอย อาคารผลิตปุ๋ยหมัก
โรงฆ่าสัตว์ ฯลฯ
3. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 25,000             บาท
เพ่ือเป็นค่าบริการการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารโทรคมนาคมอ่ืน ๆ ตามความจําเป็น 
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (สํานักสาธารณสุขฯ) รวม 5,477,020        บาท
งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างพนักงานจ้าง) รวม 4,054,920        บาท

รวม 4,054,920        บาท
1,229,100         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนประจําปี เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพ่ิมคุณวุฒิ
ของพนักงานเทศบาลในสํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 3 คน
1.2. เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนท้องถ่ิน แยกเป็น 79,200             บาท
 - เงินค่าตอบแทนรายเดือน 67,200                 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการพิเศษ  จํานวน  1 คน ๆ ละ
5,600  บาท ต่อเดือน
 - เงินเพ่ิมตําแหน่งด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) 12,000                 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมตําแหน่งด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) จํานวน 1 คน
67,200             บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เดือนละ 5,600 บาท จํานวน 1 คน

2,679,420         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวท่ีจ้างพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 3 คน พนักงานจ้างท่ัวไป จํานวน  18  คน  

รวม 702,100          บาท
รวม 642,100          บาท

1. รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ รวม 244,000          บาท
1.1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 4,000               บาท
1.2. ค่าจ้างเหมาบริการ 240,000           บาท
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานจากบุคคลภายนอกทําการอย่างใดอย่างหน่ึง 120,000               บาท

หรือจ้างทําของต่างๆท่ีมีความจําเป็น เป็นเงิน 120,000 บาท
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการ 120,000               บาท

จํานวน 1 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าท่ี 53 ลําดับท่ี 1

1.1. เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถ่ิน

1.4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

ค่าใช้สอย  

ในสํานักสาธารณสุข ฯ

1. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)  
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งบดําเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

1.3. เงินประจําตําแหน่ง



2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ รวม 398,100          บาท
2.1. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 65,000             บาท
เพ่ือจัดกิจกรรมเป็นค่ารณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกครั้งใหญ่ และการควบคุมโรคไข้เลือดออก 
เม่ือมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพ้ืนท่ี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม 
ซ้ือทรายอะเบทกําจัดลูกน้ํายุงลาย น้ํายาพ่นหมอกควันกําจัดยุง และค่าวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ 
ท่ีใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก รวมถึงค่าเผยแพร่ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามโครงการกําหนด 
หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าท่ี  137   ลําดับท่ี 8
2.2. โครงการดูแลรักษาและป้องกันโรคสัตว์ 100,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เวชภัณฑ์ วัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนรวม ยาคุมกําเนิด ยาถ่ายพยาธิสุนัข – แมว ยาถ่ายพยาธิ
โค – กระบือ  ยากําจัดเห็บเหา  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีท่ีออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามโครงการ
กําหนด  โดยมีกิจกรรม ดังนี้
2.2.1 กิจกรรมสถานพยาบาลสัตว์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพ่ือเป็นสถานท่ีให้บริการตรวจ
วินิจฉัย  และรักษาโรคสัตว์ทางอายุรกรรม, ศัลยกรรม, สูติกรรม,โรคเฉพาะทาง,
การชัณสูตรโรคสัตว์  ฟ้ืนฟูสุขภาพสัตว์  และให้คําปรึกษาการเลี้ยง การจัดการ 
การดูแลและให้วัคซีนสัตว์
2.2.2 กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยในโค – กระบือ  เพ่ือรณรงค์สร้าง
ภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค – กระบือ ให้กับเกษตรกรในเขตเทศบาลฯ ปีละ 2 ครั้ง
หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าท่ี   138  ลําดับท่ี 9
2.3 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาณ 85,900             บาท
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เวชภัณฑ์ วัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามโครงการกําหนด
หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าท่ี  143   ลําดับท่ี 24
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2.4. โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 17,200             บาท
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาณ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพ่ือจ่ายเป็นค่าสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์
หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าท่ี  143   ลําดับท่ี 24
2.5. โครงการควบคุมสุนัข -แมวจรจัด 20,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เวชภัณฑ์ วัคซีน ยาคุมกําเนิด  
ยาถ่ายพยาธิสุนัข–แมว ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์  
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามโครงการกําหนด 
หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าท่ี  138   ลําดับท่ี 11
2.6. โครงการประชุมวิชาการประจําปี อสม. 70,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดประชุมและจัดอบรมแก่ อสม. เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุเครื่องเขียนและแบบพิมพ์  
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามโครงการกําหนด 
หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าท่ี   135  ลําดับท่ี 1
2.7. โครงการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด 40,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้ และส่งเสริมสุขภาพมารดาและบุตรหลังคลอดท่ีบ้าน 
โดยจัดซ้ือวัสดุประกอบการสาธิตและสอนการดูแลสุขภาพของมารดาและบุตร
เช่น ผ้าเช็ดตัว แป้งโรยตัว แชมพูอาบนํ้าสระผม ฯลฯ ค่าวัสดุสํานักงาน 
ค่าสื่อประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามโครงการกําหนด ตามแผนพัฒนาเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการให้บริการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าท่ี   135  ลําดับท่ี 2
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ค่าวัสดุ  รวม 60,000            บาท
1. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 50,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือน้ํายากําจัดยุง  แมลงวัน  ยาเบื่อหนู  เคมีภัณฑ์ต่างๆ เข็มฉีดยา  
ไซริงค์  กระปุกฟอเซฟ  หัวเชื้อ EM  ชุดตรวจคุณภาพน้ํา  ฯลฯ  
2. วัสดุอ่ืน ๆ 10,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือวัสดุอ่ืน ๆ เช่น มิเตอร์น้ํา มิเตอร์ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ 
หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด - ปิดแก๊ส 

งบเงินอุดหนุน รวม 720,000          บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน รวม 720,000          บาท
1. เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 720,000           บาท
เพ่ืออุดหนุนให้แกนนําในชุมชนดําเนินงานด้านสาธารณสุข ตามแนวทางพระราชดําริ
ในชุมชนท้ัง 36 ชุมชน
หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าท่ี   144  ลําดับท่ี 29

149



งานศูนย์บริการสาธารณสุข (สํานักสาธารณสุข ฯ) รวม 3,323,580        บาท
งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างพนักงานจ้าง) รวม 3,323,580        บาท

รวม 3,323,580        บาท
1,925,580         บาท

ของพนักงานเทศบาลในสํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 4 คน
1.2. เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนท้องถ่ิน แยกเป็น 194,400           บาท
 - เงินค่าตอบแทนรายเดือน 134,400               บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ จํานวน 2 คนๆ
ละ 5,600  บาท ต่อเดือน 
 - เงินเพ่ิมตําแหน่งด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) 60,000                 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมตําแหน่งด้านสาธารณสุข   (พ.ต.ส.) จํานวน  2 คน ๆ ละ 1,500 บาทต่อเดือน 
และ 1 คน ๆ ละ 2,000 บาทต่อเดือน

176,400           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จํานวน 2 คน ๆ ละ 5,600 บาทต่อเดือน
และจํานวน 1คน ๆ ละ 3,500 บาท ต่อเดือน 
1.4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,027,200         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพ่ิมค่าครองชีพท่ีจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน 1 คน และพนักงานจ้างท่ัวไป จํานวน 7 คน 

16,607,960      บาทรวมแผนงานสาธารณสุข

1.3. เงินประจําตําแหน่ง
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1. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา) 
1.1. เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถ่ิน
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนประจําปี เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพ่ิมคุณวุฒิ



งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม) รวม 170,000          บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 170,000          บาท

รวม 170,000          บาท
50,000             บาท

สําหรับอุดหนุนสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามโครงการท่ีขอรับเงินอุดหนุน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าท่ี 126 ลําดับท่ี 1

20,000             บาท

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าท่ี 219 ลําดับท่ี 1
1.3. เงินอุดหนุนโรงเรียนผู้สูงอายเุทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 100,000           บาท
สําหรับอุดหนุนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตามโครงการท่ีขอรับเงินอุดหนุน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าท่ี 126 ลําดับท่ี 2

170,000          บาท

สําหรับอุดหนุนสมาคมคนตาบอดจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามโครงการท่ีขอรับเงินอุดหนุน
1.2.เงินอุดหนุนสมาคมคนตาบอด

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

แผนงานสังคมสงเคราะห์

1.เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
1.1.  เงินอุดหนุนสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์
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งานไฟฟ้าและประปา(สํานักช่าง) รวม 18,770,000      บาท
งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างพนักงานจ้าง) รวม 9,438,000        บาท

รวม 9,438,000        บาท
1.1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 9,438,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราว ของพนักงานจ้าง
จํานวน 76 คน

รวม 8,332,000        บาท
รวม 3,122,000        บาท
รวม 1,830,000        บาท

1,800,000         บาท
 - ค่าจ้างเหมาบุคคลที่ปฏิบัติงานด้านออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง จํานวน 2 คนๆ 240,000               บาท

ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 49 ลําดับที่ 3
 - ค่าจ้างเหมาบุคคลที่ปฏิบัติงานซ่อมบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล จํานวน 2 คน ๆ ละ 240,000               บาท

10,000 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 49 ลําดับที่ 1
 - ค่าจ้างเหมาบุคคลตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการ จํานวน 1 คนๆ 120,000               บาท

ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 49 ลําดับที่ 4
 - ค่าจ้างเหมาบุคคลที่ปฏิบัติงานบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค จํานวน 10 คน ๆ ละ 1,200,000            บาท

10,000 บาท เป็นเงิน 1,200,000 บาท
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 50 ลําดับที่ 5
1.2. ค่าธรรมเนียมพิสูจน์รังวัด 30,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารังวัดสอบเขตที่ดินสําหรับที่หลวงอันเป็นสาธารณสมบัติ ซึ่งอยู่ในข่ายความ
รับผิดชอบของเทศบาล
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ค่าใช้สอย
1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

1. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา) 

1.1. ค่าจ้างเหมาบริการ 

งบดําเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)



2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ รวม 992,000          บาท
2.1. โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุและจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 20,000             บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม (การประชุมต่อเน่ือง) ค่าประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่  163   ลําดับที่ 4
2.2. โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลสวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง 500,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี เพิ่มเติม หน้าที่  1  ลําดับที่ 1
2.3. โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลป่านิเวศน์พุทธมณฑลกาฬสินธ์ุ 472,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลป่านิเวศน์พุทธมณฑลกาฬสินธ์ุและบริเวณทางเข้าโดยรอบพุทธมณฑล
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี เพิ่มเติม หน้าที่  1  ลําดับที่ 2

3. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 300,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินในความดูแลของสํานักช่าง 300,000           บาท
เช่น ครุภัณฑ์ต่าง ๆ อาคารสิ่งก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า สวนสาธารณะ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 3,900,000        บาท
1. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุอุปกรณ์สําหรับประกอบการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ
2. วัสดุก่อสร้าง 2,000,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุง บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 
ถนนและทางเท้าภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ รวมถึงการจัดงานต่าง ๆ 
3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 300,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและอุปกรณ์อะไหล่รถยนต์และเคร่ืองจักรกลต่าง ๆ 
เครื่องตัดหญ้าและเลื่อยยนต์ของสํานักช่าง
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4. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 400,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่านํ้ามันเบนซินและนํ้ามันหล่อลื่น นํ้ามันเคร่ืองรถยนต์ เครื่องตัดหญ้า
เลื่อยยนต์และเคร่ืองจักรต่าง ๆ ที่ใช้ในสํานักช่าง
5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 80,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่งานข่าวสารเก่ียวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล
6. วัสดุเครื่องแต่งกาย 50,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อเคร่ืองแต่งกายสําหรับลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม
7. วัสดุสํารวจ 40,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสํารวจ ที่จําเป็นของสํานักช่าง
8. วัสดุอ่ืน ๆ 10,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอ่ืน ๆ ที่จําเป็นของสํานักช่าง
9. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 20,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อคลอรีน สารส้ม เพ่ือใช้บําบัดนํ้าสวนสาธารณะ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,310,000        บาท
1. ค่าไฟฟ้า 1,200,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าตลาดโต้รุ่ง ตลาดลาน 3 ศูนย์เครื่องจักรกล 
กล้องวงจรปิด เสียงตามสาย เครื่องสูบนํ้ากุดยางสามัคคี ไฟฟ้าสาธารณะ
ไฟฟ้าสาธารณะเพ่ือประชาชนออกกําลังกาย สวนเฉลิมพระเกียรติแก่งดอนกลาง
งานรัฐพิธี งานประเพณีและงานอ่ืน ๆ ของเทศบาล
2. ค่านํ้าประปา 100,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่านํ้าประปานํ้าพุ ศาลหลักเมือง หอเจ้าบ้าน เรือนเพาะชํา 
สวนสาธารณะกุดนํ้ากิน ศูนย์เครื่องจักรกล อาคารสวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง
อาคารสวนสาธารณะกุดโง้ง และอาคารพุทธมณฑลแก่งดอนกลาง
3. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 10,000             บาท
เพ่ือเป็นค่าบริการการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารอ่ืน ๆ ตามความจําเป็น 
ของศูนย์เครื่องจักรกลเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ สํานักช่าง
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งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รวม 100,000          บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000          บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รวม 100,000          บาท
1. เครื่องกําเนิดไฟฟ้า (แบบเคลื่อนที่) ขนาด 10 KW 100,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า (แบบเคลื่อนที่) ขนาด 10 KW
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 100,000 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท 
ตามราคาท้องถิ่นกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีคุณลักษณะ ดังน้ี
 - เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ กระบอกสูบเด่ียว ระบายความร้อนด้วยอากาศ
 - ระบบเผาไหม้ ระบบฉีดตรง
 - ความจุกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 800 ซีซี
 - กําลังเคร่ืองยนต์ ไม่น้อยกว่า 15 แรงม้า ที่ 3,000 รอบต่อนาที
 - กระแสไฟ 220 โวลต์ /50 เฮิรทซ์
 - แรงดันไฟฟ้าที่กําหนด 240/120 โวลต์
 - กําลังไฟฟ้าสูงสุด 10 KW
 - ค่าประกอบกําลังไฟฟ้า 1 โวลต์

งบเงินอุดหนุน รวม 900,000          บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ รวม 900,000          บาท
1. เงินอุดหนุนกิจการประปา 400,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดต้ังการขยายเขตประปาในเขตเทศบาล  ตามอํานาจหน้าที่โดยเทศบาล   
จะต้องจ่ายเงินให้กับการประปา ในการดําเนินการติดต้ัง
2. เงินอุดหนุนกิจการไฟฟ้า 500,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดต้ังการขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาลตามอํานาจหน้าที่  โดยเทศบาล  
จะต้องจ่ายเงินให้กับการไฟฟ้าในการดําเนินการติดต้ัง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่163 ลําดับที่ 2 และ 3
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งานสวนสาธารณะ(สํานักช่าง) รวม 200,000          บาท
รวม 200,000          บาท

ค่าวัสดุ รวม 200,000          บาท
1. วัสดุการเกษตร 200,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเกษตร ที่จําเป็นของสํานักช่าง

งบดําเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(สํานักสาธารณสุข ฯ) รวม 24,944,500      บาท
งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างพนักงานจ้าง) รวม 16,531,500      บาท

รวม 16,531,500      บาท
682,080           บาท

ของพนักงานเทศบาลในสํานักสาธารณสุข ฯ จํานวน 2 คน
1.2.  ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 550,860           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราว ลูกจ้างประจํา
สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จํานวน 2 คน
1.3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 15,298,560       บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราว ที่จ้างพนักงาน
จ้างตามภารกิจ จํานวน 9 คน และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 117 คน

รวม 7,923,000        บาท
รวม 4,280,000        บาท

1. รายจ่ายเพื่อที่ได้มาซ่ึงบริการ 240,000          บาท
1.1. ค่าจ้างเหมาบริการ 240,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานจากบุคคลภายนอกทําการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือจ้าง
ทําของต่าง ๆ ที่มีความจําเป็น
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ รวม 3,040,000        บาท
2.1. โครงการเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ 10,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวอย่างและค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศภายใน 
เขตเทศบาล  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามโครงการกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่  154  ลําดับที่ 6
2.2. โครงการชุมชนปลอดถังขยะ 30,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ ภาชนะในการจัดเก็บและรองรับขยะประเภทต่าง ๆ ใน
ชุมชน เช่น  ถังหมักชีวภาพ ถังขยะครัวเรือน ภาชนะใส่ขยะรีไซเคิล และการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือลดปริมาณขยะในชุมชนต่าง ๆ จัดซื้อของรางวัลเพ่ือเป็นขวัญกําลังใจ  
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามโครงการกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 127   ลําดับที่ 1

1.1. เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น

157

ค่าใช้สอย 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนประจําปี  เงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวและเงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิ

1. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา) 

งบดําเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)



2.3. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งนํ้าธรรมชาติและสถานที่กําจัดขยะ 100,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้า  ทางห้องปฏิบัติการแบ่งเป็นการตรวจวิเคราะห์
BOD ของกุดนํ้ากิน  กุดยางสามัคคี  หนองไชยวานและลํานํ้าปาว เดือนละ  1 ครั้งๆละ 
8 ตัวอย่าง จํานวน 10 เดือน และตรวจวิเคราะห์สารปนเป้ือนหรือโลหะหนักในแหล่ง  
นํ้าธรรมชาติรวมถึงนํ้าประปาในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ และระบบบําบัดนํ้าเสีย
และน้ําใต้ดินของระบบกําจัดขยะจํานวน 2 ครั้ง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด 
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่  154  ลําดับที่ 4
2.4. โครงการตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยหมักอินทรีย์เพ่ือปรับปรุงคุณภาพ 10,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพปุ๋ยหมักอินทรีย์ ทางห้องปฏิบัติการ
จํานวน 1 ครั้ง และค่าวัสดุปรับปรุงคุณภาพปุ๋ยหมักอินทรีย์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามโครงการกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่  158  ลําดับที่ 15
2.5. โครงการติดต้ังถังดักไขมัน 10,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนและผู้ประกอบการร้านอาหาร
เรื่องการติดต้ังและดูแลถังดักไขมันได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าอาหาร 
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวิทยากรรวมถึงอุปกรณ์ในการจัดทําถังดักไขมัน
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 154   ลําดับที่ 5
2.6. โครงการจัดการขยะพิษ 20,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทําถังขยะพิษ รวมถึงค่าดําเนินการ
จัดจ้างบริษัทที่มีศักยภาพในการกําจัดขยะพิษอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่  127  ลําดับที่ 2
2.7. โครงการล้างทําความสะอาดตลาด 60,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโซดาไฟ คลอรีน ฯลฯ สําหรับใช้ในการล้างทําความสะอาดตลาด
ลาน 1,2,3  ตลาดร่วมใจการเกษตร ตลาดโต้รุ่ง และจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างในการล้างทําความสะอาดตลาด                   
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามโครงการกําหนด  
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 153   ลําดับที่ 3
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2.8. โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน 2,700,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ในชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 152   ลําดับที่ 1
2.9. โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย ตลาดและตลาดโต้รุ่ง 50,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าวิทยากร
ค่าจัดทําเกียรติบัตร ค่าพาหนะ อุปกรณ์ในการจัดอบรม ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามโครงการกําหนด 
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่  156  ลําดับที่ 11
2.10. โครงการอบรมพัฒนาเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมย่ังยืน                             25,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าที่พักแก่วิทยากร ค่าวิทยากร  ค่าอาหารว่าง 
อาหารกลางวัน ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าแผ่นพับหรืออ่ืนๆ
ในการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสิ่งแวดล้อม  เช่น นํ้าเสีย ขยะ อากาศเสีย 
ก๊าซเรือนกระจก และระบบนิเวศน์ เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆตามโครงการกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่  128  ลําดับที่ 3
2.11. โครงการอบรมการจัดการขยะต้ังแต่ต้นทาง 25,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน
ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าแผ่นพับหรืออ่ืนๆ ที่จําเป็น
ตามโครงการกําหนด ในการส่งเสริมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่เขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุและหน่วยงานที่นําขยะมาร่วมกําจัดกับเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 128   ลําดับที่ 4

3. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 1,000,000        บาท
3.1. ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน 1,000,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชํารุดเสียหายเช่น รถเก็บขนขยะ 
รถขนก่ิงไม้ รถดูดโคลน รถแบ็คโฮ รถแทรคเตอร์ โต๊ะ เก้าอ้ี เครื่องพิมพ์ดีด 
เครื่องคอมพิวเตอร์  ฯลฯ 

159



ค่าวัสดุ รวม 3,643,000        บาท
1. วัสดุงานบ้านงานครัว 300,000           บาท
เช่น ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ มีด แปรง ถังรองรับขยะ  ฯลฯ 
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,000              บาท
เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟ ถ่านไฟฉายลําโพง ไมโครโฟน ลําโพง ฯลฯ
3. วัสดุก่อสร้าง 1,800,000         บาท
เช่น ไม้ต่างๆ นํ้ามันทาไม้ อิฐ ปูน เลื่อย สว่าน เหล็กเส้น  ฯลฯ 
4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 540,000           บาท
เช่น แบตเตอร์รี่ ยางนอก ยางใน กระจกมองข้างรถยนต์ หัวเทียน ตลับปืน 
สัญญาณไฟกระพริบ ฯลฯ 
5. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น                                                                              840,000           บาท
เช่น นํ้ามันเบนซิน  นํ้ามันหล่อลื่น ฯลฯ 
6. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 100,000           บาท
เช่น หัวเช้ือนํ้ายากําจัดยุง แมลงวัน  ฯลฯ 
7. วัสดุการเกษตร 10,000             บาท
เช่น ปุ๋ย พันธ์ุพืช สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช และสัตว์ หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ
สปริงเกอร์ ฯลฯ 
8. วัสดุเครื่องแต่งกาย 50,000             บาท
เช่น รองเท้า เสื้อ ถุงมือ หมวก ฯลฯ 

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รวม 490,000          บาท
ค่าครุภัณฑ์  รวม 490,000          บาท
ครุภัณฑ์อ่ืน รวม 490,000          บาท
1. ค่าซื้อเคร่ืองไล่นก 490,000           บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อเคร่ืองไล่นก พร้อมระบบป้องกัน สําหรับตลาดเทศบาล ลาน 2 ขนาดพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร และติดต้ังตาข่ายป้องกันนกเคลือบสารป้องกันรังสียูวี(HDPE)
เส้นตาข่ายขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร ช่องตาข่ายสี่เหลี่ยม
ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 x 1.5 เซนติเมตร 
ราคาตามท้องถิ่นกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่  252  ลําดับที่ 26

43,914,500      บาท
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งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(กองสวัสดิการสังคม) รวม 6,491,940     บาท
งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างพนักงานจ้าง) รวม 5,662,940     บาท

รวม 5,662,940     บาท
4,361,900      บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนประจําปี เงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวและเงินเพ่ิมคุณวุฒิ
แก่พนักงานเทศบาลกองสวัสดิการสังคม จํานวน 10 คน
1.2. เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น แยกเป็น 67,200          บาท
 - เงินค่าตอบแทนรายเดือน 67,200             บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม จํานวน 1 คน
1.3. เงินประจําตําแหน่ง 139,200        บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม จํานวน 1 คน
และหัวหน้าฝ่ายที่มีสิทธ์ิได้รับ จํานวน 4 คน 
1.4.  ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 254,640        บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  
เงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวและเงินปรับเพ่ิมคุณวุฒิจํานวน 1 คน 
1.5. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 840,000        บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราว สําหรับกองสวัสดิการฯ
จํานวน  7  คน 

รวม 807,000        บาท
รวม 312,000        บาท

40,000          บาท
2. ค่าเช่าบ้าน 182,000        บาท
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 90,000          บาท
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา) 
1.1. เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)
ค่าตอบแทน 
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ



รวม 350,000        บาท
รวม 180,000        บาท

1.1. ค่าถ่ายเอกสาร 40,000          บาท
130,000        บาท

10,000             บาท

กองสวัสดิการสังคม เป็นเงิน 10,000 บาท
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานตามโครงการสํารวจข้อมูลชุมชน จํานวน 2 คน 120,000            บาท

เป็นเงิน 120,000 บาท
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 51 ลําดับที่ 1
1.3. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 10,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ของทางราชการ

2. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 100,000        บาท
2.1. ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน 100,000        บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เคร่ืองใช้สํานักงาน ยานพาหนะ ให้อยู่
ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 
3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ รวม 70,000         บาท
3.1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 20,000          บาท
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
3.2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 50,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรตามคําสั่งของทางราชการ
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ค่าวัสดุ รวม 125,000        บาท
1. วัสดุสํานักงาน 50,000          บาท
เช่น กระดาษA4 ตรายาง แผ่นป้ายต่างๆ นํ้าด่ืม เก้าอ้ีพลาสติก ฯลฯ
2. วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000            บาท
เช่น นํ้ายาล้างจาน นํ้ายาล้าง ห้องนํ้า ผ้าปูโต๊ะ กระดาษทิชชู สเปย์ปรับอากาศ ฯลฯ
3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000          บาท
เช่น ยางรถยนต์  แบตเตอรี่ นํ้ามันเบรค ฯลฯ
4. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 2,000            บาท
เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน  ก๊าซ LPG  ฯลฯ

1.2. ค่าจา้งเหมาบริการ
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหน่ึงหรือจ้างจัดทําสิ่งของต่าง ๆ ของ

ค่าใช้สอย  
1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

162



5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000            บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดทําป้าย แผ่นพับใบปลิว ค่าฟิล์ม สไลด์ รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการ
ล้างอัด ขยาย ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป สําหรับใช้ในกองสวัสดิการสังคม
6. วัสดุคอมพิวเตอร์ 33,000          บาท
เช่น หมึกเคร่ืองปร้ิน เมนบอร์ด เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ
7. วัสดุกีฬา 20,000          บาท
เช่น วัสดุ อุปกรณ์การกีฬา ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค  รวม 20,000         บาท
1. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 20,000          บาท
เพ่ือเป็นค่าบริการการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารโทรคมนาคมอ่ืน ๆ ตามความจําเป็น 

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รวม 22,000         บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000         บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รวม 22,000         บาท
1. ค่าซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 22,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท
เป็นเงิน 22,000 บาท สําหรับใช้ในกองสวัสดิการสังคม
ตามราคากลางและลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในมาตรฐานครุภัณฑ์กําหนด
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (กองสวัสดิการ ฯ) รวม 1,722,000     บาท
รวม 1,672,000     บาท
รวม 1,672,000     บาท

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ รวม 1,672,000     บาท
1.1. โครงการคัดเลือกแม่ดีเด่นเน่ืองในวันแม่แห่งชาติ  53,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดกิจกรรมคัดเลือกแม่ดีเด่นในชุมชน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ตาม
โครงการและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด 
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่  212   ลําดับที่ 13
1.2. โครงการเฝ้าระวังของกลุ่มสตรีเพ่ือลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในชุมชน 35,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดกิจกรรมวันสตรีไทยสากลและวันสตรีไทย
(8 มีนาคม และ 1 สิงหาคม ) การจัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายท้องถิ่นไทย
บูรณาการกับงานวันสตรีและครอบครัว และการจัดอบรมเฝ้าระวังของกลุ่มสตรีเพ่ือ
ลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในชุมชน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด 
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่  130   ลําดับที่ 2
1.3. โครงการจัดกิจกรรมพ้ืนที่สร้างสรรค์สําหรับเยาวชน   88,000          บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม  การจัดกิจกรรมการอบรมคณะกรรมการสภาเด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาล  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด 
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่  209   ลําดับที่ 5
1.4. โครงการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชนและผู้นําชุมชน 540,000        บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชนและผู้นําชุมชน
กลุ่มต่าง ๆ  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่   208  ลําดับที่ 1
1.5. โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรชุมชน  26,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ชุมชน  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่  208   ลําดับที่ 2
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1.6. โครงการขับเคลื่อนชุมชนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ 26,000          บาท
พระเจ้าอยู่หัว
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด 
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่  210  ลําดับที่ 9
1.7. โครงการชุมชนร่วมใจรักษาศีล 5 26,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการส่งเสริมให้ชุมชนรักษาศีล 5 และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ
ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด 
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่  211   ลําดับที่ 10
1.8. โครงการครอบครัวคุณธรรม  นําสังคมเมืองกาฬสินธ์ุสู่ความเข้มแข็ง  40,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในชุมชนและครอบครัว
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่   213  ลําดับที่ 19
1.9. โครงการเฝ้าระวังและติดตามผู้ผ่านการบําบัดฟ้ืนฟู ผู้ติดยาเสพติด  10,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเฝ้าระวังผู้ติดยาเสพติด  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด 
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่   212  ลําดับที่ 14
1.10. โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 20,000          บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เน่ืองในวันต้านภัยยาเสพติด
และโครงการจังหวัดกาฬสินธ์ุ  ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นตาม
โครงการกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 212   ลําดับที่ 15
1.11. โครงการอบรมจัดทําแผนและทบทวนแผนชุมชน 44,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมการจัดทําแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนชุมชน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด 
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่   210  ลําดับที่ 7
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1.12. โครงการฝึกอบรมอาชีพและส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพชุมชน 40,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพในชุมชนโดยมุ่งเน้นแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หรือการดําเนินงานตามโครงการอันเน่ืองในพระราชดําริ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จําเป็นตามโครงการ
กําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่   222  ลําดับที่ 1
1.13. โครงการประกวดชุมชนดีเด่น 26,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดประกวดชุมชนดีเด่น เช่น ค่าโล่รางวัล 
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่   208  ลําดับที่ 3
1.14. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์สมานฉันท์ ปรองดอง 50,000          บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน เพ่ือความปรองดอง สมานฉันท์ รู้รักสามัคคี
เช่น ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าโล่รางวัล และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด 
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่  209   ลําดับที่ 4
1.15. โครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ 26,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด 
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่  213   ลําดับที่ 20
1.16. โครงการสร้างสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น 30,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสร้างความอบอุ่นในครอบครัว และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่  213   ลําดับที่ 21
1.17. โครงการเข้าค่ายเยาวชนเพ่ือสร้างภาวะผู้นําและป้องกันแก้ไขปัญหาของเยาวชน 100,000        บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายและทัศนศึกษาของเยาวชน เช่น ค่าอาหาร ค่ารถ  
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่  209   ลําดับที่ 6
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1.18. โครงการส่งเสริมการดําเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน 30,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการส่งเสริมการดําเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน  
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด 
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่  214 ลําดับที่ 23
1.19. โครงการจัดทํารายงานกิจการชุมชน  20,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทํารายงานกิจการต่าง ๆ ของชุมชนในเทศบาลท้ัง 36 ชุมชน
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 210  ลําดับที่ 8
1.20. โครงการเลือกต้ังประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน 120,000        บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกต้ังประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด 
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่  213   ลําดับที่ 22
1.21. โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 20,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาสําหรับผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด 
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่  215  ลําดับที่ 30
1.22. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากโครงการพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ- 26,000          บาท
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองพระราชดําริ ฯ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด 
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่  216   ลําดับที่ 32
1.23. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัวในชุมชน 30,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัว 
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่   216  ลําดับที่ 33
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1.24. โครงการกาฬสินธ์ุร่วมใจไทยพุทธ - มุสลิม 26,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยพุทธและ
มุสลิม และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด  
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่  218   ลําดับที่ 39
1.25. โครงการจุติสุขาวดี สร้างสุขที่ปลายทางชีวิต 20,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือตามโครงการ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็น
ตามโครงการกําหนด  
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 215    ลําดับที่ 31
1.26. โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชนและ 200,000        บาท
ผู้ปฏิบัติงานชุมชน
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่   211  ลําดับที่ 12

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000         บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ รวม 50,000         บาท
1. เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดกาฬสินธ์ุ 50,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดกาฬสินธ์ุ ตามโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี เพิ่มเติม หน้าที่ 8 ลําดับที่ 1

8,213,940     บาท
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งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (สํานักการศึกษา) รวม 250,000         บาท
รวม 250,000         บาท
รวม 250,000         บาท

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ รวม 250,000         บาท
1.1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 250,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เก่ียวกับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจําปี และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่  89  ลําดับที่ 26
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งบดําเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)
ค่าใช้สอย 



งานกีฬาและนันทนาการ (สํานักการศึกษา) รวม 1,728,000       บาท
งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างพนักงานจ้าง) รวม 1,116,000       บาท

รวม 1,116,000       บาท
1.1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,116,000        บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราวและเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราว ดังน้ี
 - พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 คน 
 - พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 6 คน 

รวม 612,000         บาท
รวม 612,000         บาท

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ รวม 612,000         บาท
1.1. โครงการอบรมสัมมนาผู้รับผิดชอบสนามกีฬา 12,000            บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าพัฒนาบุคลากร (ครูอาสาพัฒนากีฬา) จํานวน 2 คน ๆ ละ 6,000 บาท 
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่  68  ลําดับที่ 2
1.2.โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 300,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียเลี้ยงนักกีฬา ค่าเบ้ียเลี้ยงครู ผู้ฝึกสอน ค่าใช้จ่ายในการเตรียมทีมเข้าร่วมการแข่งขัน  
และนํานักกีฬาเข้าแข่งขันระดับภาคและระดับประเทศ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็น
ตามโครงการกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่  110  ลําดับที่ 4
1.3. โครงการฝึกอบรมและแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชน-ประชาชน 50,000            บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทักษะกีฬาขั้นพ้ืนฐานและแข่งขันกีฬาเยาวชน–ประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬาและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็น
ตามโครงการกําหนด  
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 111   ลําดับที่ 6
1.4. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 50,000            บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล สําหรับเยาวชนและประชาชน
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด 
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 109   ลําดับที่ 1

งบดําเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)
ค่าใช้สอย
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1.5. โครงการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์ 50,000            บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขต
ในการเช่ือมความสัมพันธ์ของชุมชนและ อปท. และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด  
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่  60  ลําดับที่ 1
1.6. โครงการส่งเสริมสุขภาพเต้นแอโรบิคสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ 50,000            บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่  109  ลําดับที่ 2
1.7 .โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาวอลเลย์บอล 100,000          บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาวอลเลย์บอล
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 107  ลําดับที่ 17
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน (สํานักการศึกษา) รวม 2,040,000       บาท
รวม 2,040,000       บาท
รวม 2,040,000       บาท

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ รวม 2,040,000       บาท
1.1. โครงการส่งเสริมฟ้ืนฟูประเพณีวัฒนธรรมไทย 1,840,000       บาท
 - ประเพณีวันปีใหม่ 60,000            บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นตาม
โครงการกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 112 ลําดับที่ 2.1
 - ประเพณีวันสงกรานต์ 500,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตกแต่งรถขบวนแห่ ค่าโล่รางวัล ค่าจ้างเหมาตกแต่งอ่ืน ๆ 
ค่าแต่งตัวผู้เข้าร่วมขบวนแห่  ค่ารางวัล  ค่าพิธีทางศาสนา และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็น
ตามโครงการกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 112 ลําดับที่ 2.2
 - งานบวงสรวงหอเจ้าบ้าน ศาลหลักเมือง ศาลเจ้าพ่อโสมพะมิตร ปู่แฮ่ ปู่หาร ปู่กุลาบุญโฮม 300,000          บาท
ปู่บุญกุดตากุดโง้งและปู่ตากุดนํ้ากิน
เพ่ือจ่ายเป็นค่าพิธีทางศาสนา และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 113 ลําดับที่ 2.3
 - งานประเพณีแห่เทียน 350,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตกแต่งรถขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา ค่าจ้างเหมาตกแต่งอ่ืน ๆ ค่าชุดแสดง
นําขบวนแห่ของชาวคุ้มวัดต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 114 ลําดับที่ 2.4
 - งานบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร 100,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าพิธีทางศาสนา และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 113 ลําดับที่ 2.3

ค่าใช้สอย 
งบดําเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)
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 - งานประเพณีวันลอยกระทง 350,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินรางวัล  และของรางวัลการประกวด ประเภทต่าง ๆ และโล่ต่าง ๆ 
ค่าสายสะพาย ค่าจัดทํากระทง  ค่ามหรสพ หรือการแสดงต่าง ๆ สมโภชในงาน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นตามโครงการกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 114 ลําดับที่ 2.5
 - งานประเพณีบุญซําฮะ 180,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าพิธีทางศาสนา และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นตามที่โครงการกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 114 ลําดับที่ 2.6
1.2. โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 50,000            บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ที่จําเป็นตามที่โครงการกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 116 ลําดับที่ 6
1.3 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 150,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่าประชุมคณะกรรมการและ
อนุกรรมการพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธ์ุ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นตามที่โครงการกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 117  ลําดับที่  7

4,018,000       บาทรวมแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

173



งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (สํานักช่าง) รวม 12,211,480   บาท
งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างพนักงานจ้าง) รวม 10,978,380   บาท

รวม 10,978,380   บาท
8,102,400      บาท

180,000        บาท

ผู้อํานวยการส่วนโยธา จํานวน 1 คน และผู้อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร ฯ
จํานวน 1 คน 

354,000        บาท

หัวหน้าฝ่ายและวิศวกรโยธาชํานาญการ ที่มีสิทธ์ิได้รับ จํานวน 10 คน 
1.4.  ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 2,341,980      บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราว
สําหรับสํานักช่าง จํานวน 8 อัตรา 

รวม 1,131,400     บาท
รวม 471,400        บาท

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 200,000        บาท
1.1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 200,000            บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้แทนชุมชนหรือประชาคม ที่ได้รับแต่งต้ังเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

50,000          บาท
3. ค่าเช่าบ้าน 86,400          บาท
4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 135,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนประจําปี เงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวและเงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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ของพนักงานเทศบาลในสํานักช่าง  จํานวน 18 คน

1. เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)
1.1. เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักช่าง  ผู้อํานวยการส่วน

1.2. เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมประจําตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักช่าง จํานวน 1 คน

งบดําเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

1.3. เงินประจําตําแหน่ง

ค่าตอบแทน 



รวม 300,000        บาท
รวม 250,000        บาท

1.1. ค่าถ่ายเอกสาร 50,000          บาท
200,000        บาท

สํานักช่าง
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ รวม 50,000         บาท
2.1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 20,000          บาท
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
2.2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 30,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรตามคําสั่งของทางราชการ
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ค่าวัสดุ รวม 360,000        บาท
1. วัสดุสํานักงาน 200,000        บาท
เช่น กระดาษA4 ตรายาง แผ่นป้ายต่างๆ นํ้าด่ืม เก้าอ้ีพลาสติก ฯลฯ
2. วัสดุงานบ้านงานครัว 80,000          บาท
เช่น นํ้ายาล้างจาน ผ้าปูโต๊ะ กระดาษทิชชู สเปย์ปรับอากาศ ฯลฯ
3. วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000          บาท
เช่น หมึกเคร่ืองปร้ิน เมนบอร์ด เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 101,700        บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 101,700        บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน รวม 41,700         บาท
1. ค่าซื้อเก้าอ้ีบุนวมล้อหมุนแบบมีพนักพิงสูง 11,700          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอ้ีบุนวมล้อหมุนแบบมีพนักพิงสูง จํานวน 3 ตัว ๆ ละ
3,900 บาท เป็นเงิน 11,700 บาท สําหรับพนักงานสํานักช่าง 
ราคาท้องถิ่นกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
2. ค่าซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 8 แกะลาย ปิดทอง 30,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 8 แกะลาย ปิดทอง จํานวน 2 ชุดๆ ละ
15,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท สําหรับงานจัดสถานที่ สํานักช่าง 
ราคาท้องถิ่นกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

1.2. ค่าจ้างเหมาบริการ
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหน่ึงหรือจ้างจัดทําสิ่งของต่าง ๆ ของ
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รวม 60,000         บาท
1. ค่าซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 60,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 30,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท 
สําหรับใช้งานออกแบบ ตามราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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งานก่อสร้าง (สํานักช่าง) รวม 16,246,000   บาท
งบลงทุน (หมวดครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รวม 16,246,000   บาท
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 16,246,000   บาท
1. ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 50,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) สําหรับค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโถค
และสิ่งสาธารณูปการ
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
2. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยประชาสัมพันธ์  (ฝั่งทิศตะวันออก) ชุมชนดงปอ 111,000        บาท
เพ่ือจ่ายเป็นก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 67.00 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 201.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่  168  ลําดับที่ 15
3. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกวิโรจน์รัตน์ 6  ชุมชนทุ่งศรีเมืองพัฒนา 230,000        บาท
เพ่ือจ่ายเป็นก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่  187  ลําดับที่ 81
4. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายนํ้า ค.ส.ล. รูปตัวยู   ซอยสุขสบายใจ 15  680,000        บาท
ชุมชนสุขสบายใจ
เพ่ือจ่ายเป็นก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร และก่อสร้างางระบายนํ้า ค.ส.ล. รูปตัวยู
กว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาว 236.00 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่  190  ลําดับที่ 92
5. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแดงปนัดดา ชุมชนสงเปลือยกลาง 182,000        บาท
เพ่ือจ่ายเป็นก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 330.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่  192  ลําดับที่ 98
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6. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเอกพล ชุมชนคุ้มห้วย 534,000        บาท
เพ่ือจ่ายเป็นก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่  193 ลําดับที่ 103
7. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านครูอํานวย   ชุมชนทุ่งมน  360,000        บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร 
หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 575.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี เพิ่มเติม หน้าที่  2 ลําดับที่ 2
8. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยยายกุล ชุมชนสงเปลือยกลาง 169,000        บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร 
หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 315.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี เพิ่มเติม หน้าที่  5 ลําดับที่ 9
9. โครงการก่อสร้างระบบระบายนํ้า ซอยตาดี  ชุมชนดงปอ 2,375,000      บาท
เพ่ือจ่ายเป็นก่อสร้างท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี ค.ส.ล.
ความยาวรวม 205.00 เมตร และก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู
กว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาว 626.00 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่  167 ลําดับที่ 11
10. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยวิโรจน์รัตน์ 6  ชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง 890,000        บาท
เพ่ือจ่ายเป็นก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร 
ยาว 325.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่  170 ลําดับที่ 22
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11. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายนํ้า ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยสุวรรณ  368,000        บาท
ชุมชนสงเปลือยกลาง
เพ่ือจ่ายเป็นก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 2.00 - 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 151.00 ตารางเมตร
และก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร 
ยาว 107.00 เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่  182 ลําดับที่ 65
12. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู  ซอยนวลทอง ชุมชนท่าสินค้า 465,000        บาท
เพ่ือจ่ายเป็นก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร
ยาว 167.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่  196 ลําดับที่ 113
13. โครงการก่อสร้างระบบระบายนํ้า ซอยท่าสินค้า 1  (ต่อจากโครงการเดิม) ชุมชนดอนสวรรค์ 859,000        บาท
เพ่ือจ่ายเป็นก่อสร้างท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี ค.ส.ล.
ความยาวรวม 260.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่  199 ลําดับที่ 125
14. โครงการก่อสร้างระบบระบายนํ้า ซอยหลังวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธ์ุ ชุมชน ก.ส.ส. 500,000        บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี ค.ส.ล.
ความยาวรวม 160.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี เพิ่มเติม หน้าที่  4 ลําดับที่ 6
15. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยดลวาส ชุมชนสงเปลือยใน 453,000        บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า
0.40 เมตร ยาว 163.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี เพิ่มเติม หน้าที่ 5 ลําดับที่ 10
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16. โครงการก่อสร้างระบบระบายนํ้า ซอยข้างศาลาชุมชน SML ชุมชนกุดยางสามัคคี 204,000        บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ความยาวรวม
15.00 เมตร และก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า
0.40 เมตร ยาว 60.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี เพิ่มเติม หน้าที่ 6 ลําดับที่ 11
17.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมระบบระบายนํ้า ซอยโรงแรมเดอะเกรซ 2,115,000      บาท
ชุมชนสงเปลือยนอก
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 331.00 เมตร
หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,324.00 ตารางเมตร และก่อสร้างท่อระบายนํ้า 
ค.ส.ล. Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ความยาวรวม 38.00 เมตร และก่อสร้าง
รางระบายนํ้า ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร
ยาว 465.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี เพิ่มเติม หน้าที่ 4 ลําดับที่ 8
18. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนน 1155 1,872,000      บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร 
กว้าง 6.80 - 12.80 เมตร ยาว 338.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
3,278.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี  หน้าที่ 166 ลําดับที่ 4
19. โครงการปรับปรุงผิวจราจรย่านการค้า ด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  ชุมชนตลาดสด 1,829,000      บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้าง 4.70 – 15.20 เมตร
ยาว 457.00 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,300.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี เพิ่มเติม  หน้าที่  6 ลําดับที่ 12
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20. โครงการก่อสร้างระบบระบายนํ้าเพ่ือป้องกันนํ้าท่วมและปรับปรุงระบบรวบรวมนํ้าเสีย 2,000,000      บาท
ชุมชนแก่งดอนกลาง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. 
จํานวน 3 ช่อง ขนาดกว้าง 2.40 เมตร สูง 2.40 เมตร ความยาว 17.00 เมตร 
และวางท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. Ø 1.20 เมตร ความยาว 58.00 เมตร (ท่อเดิม)    
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด 
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี เพิ่มเติม หน้าที่  6   ลําดับที่ 13

28,457,480   บาท
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รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวม
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย งบกลาง บริหารงานทั่วไปกษาความสงบภายใ การศึกษา สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ เคหะ ฯ สร้างความเข้มแข็ง ศาสนา วัฒนธรรม ฯ อุตสาหกรรมฯ
งบกลาง งบกลาง  - ค่าชําระหนี้เงินกู้ 6,642,400     6,642,400     

 - ค่าชําระหนี้ดอกเบี้ย 646,300       646,300        
 - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 2,920,000     2,920,000     
 - รายจ่ายตามข้อผูกพัน 13,680,961   13,680,961    
 - เงินสํารองจ่าย 2,428,139     2,428,139     

บําเหน็จ  - เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 31,320,000   31,320,000    
บํานาญ  - เงินเบี้ยยังชีพคนพิการ 8,623,200     8,623,200     

 - เงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 222,000       222,000        
งบ เงินเดือน  - เงินเดือนนายก/รองนายก 1,429,920     1,429,920     

บุคลาการ  (ฝ่ายการ  - เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก ฯ 351,000        351,000        
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เมือง)  - เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 351,000        351,000        
 - เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกฯ 459,000        459,000        
 - เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล 3,563,640     3,563,640     

ตารางสรุปเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2565



แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวม
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย งบกลาง บริหารงานทั่วไปกษาความสงบภายใ การศึกษา สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ เคหะ ฯ สร้างความเข้มแข็ง ศาสนา วัฒนธรรม ฯ อุตสาหกรรมฯ

เงินเดือน  - เงินเดือนพนักงาน 25,509,480    3,863,640       55,910,608    7,882,680     682,080      4,361,900      8,102,400     106,312,788    

(ฝ่ายประจํา)  - เงินค่าตอบแทนรายเดือน 756,000        384,000         381,600       -        67,200          180,000       1,768,800     
 - เงินเพิ่มตําแหน่งนิติกร 114,000        114,000        
 - เงินเพิ่มตําแหน่งด้านการสาธารณสุข พตส. 72,000         72,000          
 - เงินประจําตําแหน่ง 972,000        36,000           438,000         477,600       139,200        354,000       2,416,800     
 - เงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล 7,852,800      7,852,800     
 - ค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานครูเทศบาล 7,390,800      7,390,800     
 - เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ 10,440           10,440          
 - ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 1,962,180     1,044,720       770,552         550,860      254,640        2,341,980     6,924,932     

 - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 7,365,360     5,446,320       7,661,400      4,447,980     24,736,560  840,000        1,116,000     51,613,620    
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งบ ค่าตอบแทน  - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น 65,000         1,620,000       80,000          -              200,000       1,965,000     
ดําเนินงาน ประโยชน์แก่ อปท.

 - ค่าเบี้ยประชุม 30,000         30,000          
 -ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 160,000        50,000           5,000            10,000         40,000          50,000         315,000        
 - ค่าเช่าบ้าน 322,000        -                36,000          182,000        86,400         626,400        
 - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 416,000        95,000           50,000          80,000         90,000          135,000       866,000        
 - เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล -              -              
 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง 5,000             5,000           



แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวม
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย งบกลาง บริหารงานทั่วไปกษาความสงบภายใ การศึกษา สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ เคหะ ฯ สร้างความเข้มแข็ง ศาสนา วัฒนธรรม ฯ อุตสาหกรรมฯ

ค่าใช้สอย  - รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ 4,131,000     100,000          7,586,000      277,000       2,070,000    180,000        250,000       14,594,000    
 - รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 350,000        350,000        
 - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 3,757,000     380,000          27,052,400    448,100       4,032,000    1,742,000      2,902,000     50,000         40,363,500    
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 
 - ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 300,000        150,000          1,050,000      1,300,000    100,000        2,900,000     

ค่าวัสดุ  - วัสดุสํานักงาน 320,000        50,000           150,000         50,000         50,000          200,000       820,000        
 - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 130,000        10,000           50,000          20,000         1,003,000    1,213,000     
 - วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000         10,000           12,134,700    30,000         300,000      5,000           80,000         12,589,700    
 - วัสดุก่อสร้าง 80,000         20,000           50,000          3,800,000    3,950,000     
 - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 140,000        100,000          10,000          840,000      10,000          1,100,000     

 - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 160,000        5,000            10,000         80,000        5,000           260,000        
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 - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 8,100,000     100,000         1,240,000    2,000           9,442,000     
 - วัสดุคอมพิวเตอร์ 280,000        20,000           80,000          60,000         33,000          80,000         553,000        
 - วัสดุการเกษตร 20,000         30,000          210,000      260,000        
 - วัสดุเครื่องแต่งกาย 20,000           50,000          100,000      170,000        
 - วัสดุเครื่องดับเพลิง 100,000          100,000        
 - วัสดุการศึกษา 10,000          10,000          
 - วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 30,000           50,000         120,000      200,000        
 - วัสดุกีฬา 30,000          20,000          50,000          
 - วัสดุสํารวจ 40,000        40,000          
 - วัสดุโรงงาน -              
 - วัสดุอื่น 10,000         10,000        20,000          



แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวม
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย งบกลาง บริหารงานทั่วไปกษาความสงบภายใ การศึกษา สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ เคหะ ฯ สร้างความเข้มแข็ง ศาสนา วัฒนธรรม ฯ อุตสาหกรรมฯ

ค่าสาธารณูป- - ค่าไฟฟ้า -              976,000         350,000       1,200,000    2,526,000     
โภค  - ค่าน้ําประปา 150,000        60,000           606,000         1,206,000     100,000      2,122,000     

 - ค่าบริการโทรศัพท์ 100,000        20,000           33,600          153,600        
 - ค่าบริการไปรษณีย์ 350,000        350,000        
 - ค่าบริการโทรคมนาคม 517,040        50,000           45,600          25,000         10,000        20,000          667,640        
 - ค่าเช่าพื้นที่เว็ปไซต์ 105,120        105,120        

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  - ครุภัณฑ์สํานักงาน 18,000         -                340,300         -              41,700         400,000        
 - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -              
 - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 100,000      100,000        
 - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 127,300         127,300        
 - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 110,000          110,000        

 - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 93,500          -             93,500          
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 - ครุภัณฑ์โรงงาน 14,200          14,200          
 - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ 17,600         131,300         22,000          60,000         230,900        
 - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง -              
 - ครุภัณฑ์การเกษตร 7,000            7,000           
 - ครุภัณฑ์ดนตรี -              
 - ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 350,000          350,000        
 - ครุภัณฑ์กีฬา -              
 - ครุภัณฑ์สํารวจ -              
   ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง -              
   ครุภัณฑ์การศึกษา 600,000         600,000        
 - ครุภัณฑ์อื่น 490,000      490,000        



แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวม
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย งบกลาง บริหารงานทั่วไปรักษาความสงบภายใน การศึกษา สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ เคหะ ฯ สร้างความเข้มแข็ง ศาสนา วัฒนธรรม ฯ อุตสาหกรรมฯ

ค่าที่ดินและ  - โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย -              
สิ่งก่อสร้าง  - อาคารต่าง ๆ -              -              

 - โครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ -              16,196,000   16,196,000    
 - ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค -              
 - ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK) 50,000         50,000          
 - ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน ฯ -              

เงิน เงินอุดหนุน  - เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -              
อุดหนุน  - เงินอุดหนุนส่วนราชการ 100,000        13,834,800    900,000      50,000          14,884,800    

 - เงินอุดหนุนเอกชน -              
 - เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน -               720,000       170,000  -              890,000        

รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 1,000           1,000           

66,483,000    62,983,340       13,751,120     145,776,860    16,607,960    170,000   43,914,500   8,213,940     4,018,000    28,457,480      390,376,200    
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390,376,200    รวมทั้งสิ้น
รวมแผนงาน



 
ส่วนท่ี 3 

 

 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 
 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ของ 
 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
 

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 

 



รายรับ รับจริง รับจริง ประมาณการ ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

หมวดรายได้
ประเภทดอกเบี้ยรับจํานํา 9,575,044.58     9,427,339.42    10,800,000.00      10,000,000.00      
ประเภทดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 114.62             74.60              1,000.00              500.00                
ประเภทกําไรในการจําหน่ายทรัพย์หลุด 1,545,529.00     1,646,603.00    1,500,000.00        1,000,000.00        
ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด -                  -                 1,000.00              500.00                

11,120,688.20 11,074,017.02 12,302,000.00     11,001,000.00     
หมวดรายได้อื่น ๆ

เงินบําเหน็จรางวัล 20% 1,204,946.96 1,146,783.91 1,500,000.00 1,400,000.00
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30% 1,807,420.45 1,720,175.86 2,250,000.00 2,100,000.00
เงินสมทบทุนดําเนินการ 50% 3,012,367.41 2,866,959.78 3,750,000.00 3,500,000.00

6,024,734.82 5,733,919.55 7,500,000.00 7,000,000.00
17,145,423.02 16,807,936.57 19,802,000.00 18,001,000.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

รายจ่าย จ่ายจริง จ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

งบกลาง 2,688,309.29 1,966,955.22 1,114,689.38 1,771,500.00
งบบุคลากร 1,684,445.16 1,724,550.74 1,366,587.00 1,990,000.00
งบดําเนินงาน 906,955.73 799,279.78 643,586.90 1,856,000.00
งบลงทุน -                  63,980.00 -                     14,900.00            
งบอุดหนุน -                  -                 -                     -                     
รายจ่ายอื่น 6,049,469.64 5,797,819.52 4,533,385.51        7,063,900.00

11,329,179.82 10,352,585.26 7,658,248.79 12,696,300.00

รายจ่ายจริง
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รวมรายจ่าย

คําแถลง
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

รวมหมวดรายได้

รวมหมวดรายได้อื่น ๆ
รวมทุกหมวด

คําแถลงงบประมารรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ



ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน  18,001,000  บาท  แยกเป็น

ประเภทรายรับในหมวดรายได้ รวม 11,001,000 บาท
1. ประเภทดอกเบี้ยรับจํานํา 10,000,000 บาท
โดยคํานวณจากเงินทุนหมุนเวียนเป็นเกณฑ์
2. ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 500 บาท
โดยคํานวณจากอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันเป็นเกณฑ์
3. ประเภทกําไรในการจําหน่ายทรัพย์หลุด 1,000,000 บาท
โดยคํานวณจากเงินทุนหมุนเวียนเป็นเกณฑ์
4. ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด 500 บาท
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ท่ีไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอ่ืน ๆ

ประเภทรายรับในหมวดรายได้อื่น ๆ รวม 7,000,000 บาท
1. เงินบําเหน็จรางวัล 20% ของกําไรสุทธิ 1,400,000 บาท
2. เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30% ของกําไรสุทธิ 2,100,000 บาท
3. เงินสมทบทุนดําเนินการ 50% ของกําไรสุทธิ 3,500,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาล

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธ์ุ
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ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน 12,696,300  บาท  แยกเป็น

แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง รวม 1,771,500 บาท
งบกลาง รวม 1,771,500 บาท
1. ประเภทค่าชําระดอกเบี้ยเงินกู้ รวม 1,550,000 บาท
1.1 ค่าชําระดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคาร  1,550,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชี  และตามหนังสือสัญญาเงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคารออมสิน สาขาถีนานนท์ ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2555 ต้นเงินกู้จํานวนเงิน 
20,000,000 บาท บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมคร้ังท่ี 1 ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2557 
ต้นเงินกู้จํานวนเงิน 20,000,000 บาท บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมคร้ังท่ี 2 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน  
2559 ต้นเงินกู้จํานวนเงิน 20,000,000 บาท และบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมคร้ังท่ี 3  
ลงวันท่ี 6 ตุลาคม 2560 ต้นเงินกู้จํานวนเงิน 16,000,000 บาท จากธนาคารออมสิน  
รวมต้นเงินกู้จํานวนเงิน 76,000,000 บาท 
ประมาณการน้อยกว่างบประมาณปี 2564
2. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน รวม 221,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล
ในอัตราร้อยละ 2  ของรายได้ในปีท่ีล่วงมา  (รายได้ของปีท่ีล่วงมา (ปี 63)  เท่ากับ 
11,074,017.02 บาท) 
ประมาณการน้อยกับปีงบประมาณ 2564

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ

อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธ์ุ
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการสถานธนานุบาล



แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการสถานธนานุบาล
งบบุคลากร (เงินเดือนและค่าจ้างประจํา) รวม 1,990,000 บาท
1. ประเภทเงินเดือนและค่าจ้างประจํา 1,900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจําของพนักงานสถานธนานุบาลตามอัตรากําลัง 6 อัตรา
ต้ังจ่ายจากรายได้ (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2564
2. ประเภทเงินเพิ่มเงินประจําตําแหน่ง 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มเงินประจําตําแหน่งให้กับผู้จัดการสถานธนานุบาล 
และผู้ช่วยผู้จัดการ ต้ังจ่ายจากรายได้ (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณ 2564
งบดําเนินงาน  (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค) รวม 1,856,000 บาท
ค่าตอบแทน  รวม 1,279,000 บาท
1. ประเภทค่าเช่าบ้าน 49,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานสถานธนานุบาลท่ีโอน (ย้าย) มาจากท่ีอื่น
และมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ ต้ังจ่ายจากรายได้     
(ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณ 2564
3. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานสถานธนานุบาลท่ีมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร ต้ังจ่ายจากรายได้ (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2564
4. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนานุบาลและครอบครัวตาม
ระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2564
5. ประเภทค่าอาหาร 160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจําวันทําการ ให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ในอัตรา
วันละ 100 บาท จํานวน 6 ราย ต้ังจ่ายจากรายได้ (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2564
6. ประเภทค่าตอบแทนในการจําหน่ายทรัพย์หลุด 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในวันจําหน่ายทรัพย์หลุด ในอัตราคนละ 200 บาท
จํานวน 8 ราย ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2564
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7. ประเภทค่าเงินรางวัลเจ้าหน้าท่ี 220,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสําหรับผู้บริหารท้องถิ่น  ในอัตราเดือนละ 6,000  บาท  
และจ่ายเป็นค่าตอบแทนสําหรับผู้ตรวจการสถานธนานุบาลหรือผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทน
ผู้ตรวจการสถานธนานุบาล ในอัตราเดือนละ 4,000 บาท และเป็นค่าตอบแทน
ให้กับพนักงานสถานธนานุบาลในการตรวจทรัพย์รับจํานําของสถานธนานุบาล 
ต้ังจ่ายจากรายได้ (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2564
8. ประเภทค่าเงินสมทบเงินสะสม 190,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบ ให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล 10% ของเงินค่าจ้าง
ประจํา จํานวน 6 ราย ต้ังจ่ายจากรายได้ (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2564
9. ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานสถานธนานุบาล 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงาน ต้ังจ่ายจากรายได้    
(ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณ 2564

ค่าใช้สอย รวม 335,000 บาท
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ รวม 105,000 บาท
1.1 ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต้ังโรงรับจํานําของสถานธนานุบาล และค่าธรรมเนียมอ่ืน
ต้ังจ่ายจากรายได้ (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณ 2564
1.2 ค่าเบี้ยประกันภัย 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยสถานธนานุบาล ต้ังจ่ายจากรายได้ 
(ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2564
1.3 ค่าสอบบัญชี 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสอบบัญชีให้ผู้สอบบัญชี ในการตรวจสอบบัญชี และรับรองงบการเงินของสถานธนานุบาล
(ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2564
1.4 ค่าภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของสถานธนานุบาล ต้ังจ่ายจากรายได้
(ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2564
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1.5 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่และจัดกิจกรรมวันสถาปนาสถานธนานุบาล
วันท่ี 12 พฤษภาคม ของทุกปี ต้ังจ่ายจากรายได้ (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2564
1.6  ค่าจ้างเหมาบริการ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างจัดทําส่ิงของต่าง ๆ 
ของสถานธนานุบาล  ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2564

2. ประเภทรายจ่ายบํารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 160,000 บาท
2.1 ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ของสํานักงาน เช่น เคร่ืองปรับ
อากาศ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ ใช้ในการปรับปรุงและรักษาโปรแกรม
ท่ีมีเครือข่ายเช่ือมโยงกับสํานักงาน จ.ส.ท. ต้ังจ่ายจากรายได้ (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2564
2.2 ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน 30,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืนๆ ซ่อมแซมทรัพย์หลุดจํานํา
ต้ังจ่ายจากรายได้ (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณ 2564
2.3 ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมตัวอาคารสถานธนานุบาล ต้ังจ่าย
จากรายได้ (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2564

3. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รวม 20,000 บาท
3.1 ค่ารับรอง 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร น้ําด่ืม และเคร่ืองด่ืมรับรองผู้ตรวจการสถานธนานุบาล
พนักงานสถานธนานุบาลและประชาชนท่ีมาใช้บริการ ต้ังจ่ายจากรายได้ 
(ปรากฎแผนงานการพาณิชย์)
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2564
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4. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ รวม 50,000 บาท
4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ และค่าเช่าท่ีพัก ให้พนักงานสถานธนานุบาล
ต้ังจ่ายจากรายได้ (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2564

ค่าวัสดุ รวม 142,000 บาท
1. ประเภทวัสดุสํานักงาน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ ต๋ัวรับจํานํา ใบเสร็จรับเงินค่าดอกเบี้ย   และ
ใบเสร็จจําหน่ายทรัพย์หลุด และเคร่ืองใช้สํานักงาน เช่น กระดาษปากกา ค่าถ่ายเอกสารและอ่ืน ๆ 
ท่ีเข้าประเภทรายจ่ายนี้ ต้ังจ่ายจากรายได้ (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2564
2. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า และอ่ืน ๆ 
ท่ีเข้าประเภทรายจ่ายนี้ ต้ังจ่ายจากรายได้ (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2564
3. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถูกพื้น น้ํายาดับกล่ิน
และอ่ืน ๆ ท่ีเข้าประเภทรายจ่ายนี้ ต้ังจ่ายจากรายได้ (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2564
4. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ผงหมึกเคร่ืองพิมพ์ 
และอ่ืน ๆ ท่ีเข้าประเภทรายจ่ายนี้ ต้ังจ่ายจากรายได้ (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2564
5. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน และอ่ืน ๆ
ท่ีเข้าประเภทรายจ่ายนี้ ต้ังจ่ายจากรายได้ (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2564
6. ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ํามันเบนซิน และอ่ืน ๆ ท่ีเข้าประเภท 
รายจ่ายนี้ ต้ังจ่ายจากรายได้ (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2564
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7. ประเภทวัสดุก่อสร้าง 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ และอ่ืน ๆ ท่ีเข้าประเภท 
รายจ่ายนี้ ต้ังจ่ายจากรายได้ (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2564

ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท
1. ประเภทค่าไฟฟ้า 75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฎในแผน
งานการพาณิชย์)
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2564
2. ประเภทค่าน้ําประปา 6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาของสถานธนานุบาล ต้ังจ่ายจากรายได้ (ปรากฎในแผน
งานการพาณิชย์)
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2564
3. ประเภทค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 14,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าโทรศัพท์  และค่าบริการส่ือสารโทรคมนาคมอื่นๆ
ตามความจําเป็นของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2564
4. ประเภทค่าไปรษณีย์ โทรเลข ธนาณัติ 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  โทรเลข  เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับจัดส่งเอกสารหนังสือรายงานต่างๆท่ีเกี่ยวกับ
สถานธนานุบาล  ตั้งจ่ายจากราได้ (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2564

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) รวม 14,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 14,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน รวม 14,900 บาท
1. ค่าซ้ือเก้าอ้ีนวมล้อหมุนแบบมีพนักพิงสูง
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือเก้าอ้ีนวมล้อหมุนแบบมีพนักพิงสูง  จํานวน  1  ตัวๆละ 3,900  บาท 3,900 บาท
เป็นเงิน  3,900 บาท  สําหรับผู้จัดการสถานธนานุบาล ตามราคาท้องถิ่นกําหนด 
ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
2. ค่าซ้ือเก้าอ้ีนวมแบบมีพนักพิง รวม 11,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือเก้าอ้ีนวมล้อหมุนแบบมีพนักพิงสูง  จํานวน  5  ตัวๆละ 2,200  บาท
เป็นเงิน  11,000 บาท  สําหรับพนักงานสถานธนานุบาล  ตามราคาท้องถิ่นกําหนด 
ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
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งบรายจ่ายอื่น รวม 7,063,900 บาท
ประเภทรายจ่ายอื่น ๆ รวม 7,063,900 บาท
1. ค่าใช้จ่ายฝ่ายอํานวยการ รวม 63,900 บาท
เพื่อจ่ายให้สํานักงาน จ.ส.ท. ท่ีกําหนดในแต่ละปี ต้ังจ่ายจากรายได้   
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)    
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณ 2564

2. ค่าใช้จ่ายจากกําไรสุทธิ รวม 7,000,000 บาท
เพื่อจ่ายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานธนานุบาล และเป็นเงินรางวัล
ประจําปีของพนักงานสถานธนานุบาล ต้ังจ่ายจากรายได้ (ปรากฎในแผนงาน
การพาณิชย์)
2.1 เงินบําเหน็จรางวัล 20% 1,400,000 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่สํานักงาน จ.ส.ท.  จังหวัดกาฬสินธ์ุ เทศบาลเมืองกาสินธ์ุ และพนักงาน
สถานธนานุบาล ต้ังจ่ายจากรายได้ (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณ 2564
2.2 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30% 2,100,000 บาท
เพื่อจ่ายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้ังจ่ายจากรายได้ (ปรากฎในแผนงานพาณิชย์)
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณ 2564
2.3 เงินสมทบทุนดําเนินการ 50% 3,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล ต้ังจ่ายจากรายได้
(ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณ 2564
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แผนงานงบกลาง แผนงานการพาณิชย์ รวม
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
งบกลาง งบกลาง ค่าชําระดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคาร 1,550,000 1,550,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 221,500 221,500
งบบุคลากร เงินเดือนและค่าจ้างประจํา ประเภทเงินเดือนและค่าจ้างประจํา 1,900,000 1,900,000

ประเภทเงินเพิ่มเงินประจําตําแหน่ง 90,000 90,000
งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบ้าน 49,000 49,000

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 120,000 120,000
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 500,000 500,000
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ประเภทค่าอาหาร 160,000 160,000
ประเภทค่าตอบแทนในการจําหน่ายทรัพย์หลุด 20,000 20,000
ประเภทเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ 220,000 220,000
ประเภทค่าสมทบเงินสะสม 190,000 190,000
ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 20,000 20,000

ค่าใช้สอย ประเภทค่าธรรมเนียมต่างๆ 5,000 5,000
ประเภทค่าเบี้ยประกันภัย 20,000 20,000
ประเภทค่าสอบบัญชี 40,000 40,000
ประเภทภาษีโรงเรือนและที่ดิน 20,000 20,000
ประเภทค่าโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 10,000
ประเภทค่าจ้างเหมาบริการ 10,000 10,000

แผนงาน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย



แผนงานงบกลาง แผนงานการพาณิชย์ รวม
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย ประเภทค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ 30,000 30,000
ประเภทค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น 30,000 30,000
ประเภทค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 100,000 100,000
ประเภทค่ารับรอง 20,000 20,000
ประเภทค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการ 50,000 50,000

ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสํานักงาน 70,000 70,000
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 10,000
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 20,000
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 20,000
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ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,000 2,000
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 10,000 10,000
ประเภทวัสดุก่อสร้าง 10,000 10,000

ค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าไฟฟ้า 75,000 75,000
ประเภทค่าน้ําประปา 6,000 6,000
ประเภทค่าโทรศัพท์ 14,000 14,000
ประเภทไปรษณีย์ โทรเลข ธนาณัติ 5,000 5,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น ๆ ประเภทค่าใช้จ่ายฝ่ายอํานวยการ 63,900 63,900
ประเภทรายจ่ายกําไรสุทธิ 7,000,000 7,000,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน 14,900 14,900
1,771,500 10,924,800 12,696,300

แผนงาน

รวมทั้งสิ้น




