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เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จงัหวัดกาฬสินธุ์
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
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รวม

8,497.75           

จ านวนเงิน

8,485.40           

16,983.15        

ประเภทลูกหน้ี



หมายเหตุ  6  รายจ่ายค้างจ่าย
แหลง่เงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน

เงินงบประมาณ เคหะและชุมชน  ไฟฟา้และถนน ค่าวัสดุ วัสดุกอ่สร้าง ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง จ านวน 9 รายการ 550,000.00      

เงินงบประมาณ บริหารงานท่ัวไป  บริหารท่ัวไป ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้าง โครงการติดต้ังระบบเสียงตามสาย 2,430,000.00   
ส่ิงสาธารณูปการ

เงินงบประมาณ เคหะและชุมชน  ก าจัดขยะมูลฝอย ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้าง โครงการกอ่สร้างห้องน้ าสาธารณะตลาดร่วมใจการเกษตร 398,000.00      
และส่ิงปฏิกลู ส่ิงสาธารณูปการ

เงินงบประมาณ เคหะและชุมชน  ก าจัดขยะมูลฝอย ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้าง โครงการกอ่สร้างระบบระบายน้ าตลาดโต้รุ่ง 729,000.00      
และส่ิงปฏิกลู ส่ิงสาธารณูปการ

เงินงบประมาณ เคหะและชุมชน  ก าจัดขยะมูลฝอย ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้าง โครงการกอ่สร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ 1,038,760.00   
และส่ิงปฏิกลู ส่ิงสาธารณูปการ (ระยะท่ี 2)

เงินงบประมาณ การศึกษา  ระดับกอ่นวัยเรียน ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง อาคารต่าง ๆ โครงการปรับปรุงห้องผู้บริหาร  โรงเรียนเทศบาล 4 175,000.00      
และประถมศึกษา วัดใต้โพธ์ิค้ า

เงินงบประมาณ การศึกษา  ระดับกอ่นวัยเรียน ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง อาคารต่าง ๆ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าโรงเรียนเทศบาล 3 192,000.00      
และประถมศึกษา วัดเหนือ

เงินงบประมาณ การศึกษา  ระดับกอ่นวัยเรียน ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง อาคารต่าง ๆ โครงการปรับปรุงห้องเรียนเป็นห้องซ้อมดนตรี 149,500.00      
และประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธ์ุพทิยาสิทธ์ิ

เงินงบประมาณ การศึกษา  ระดับกอ่นวัยเรียน ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้าง โครงการปรับปรุงพื้นห้องเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ 236,000.00      
และประถมศึกษา ส่ิงสาธารณูปการ

5,898,260.00  

เทศบาลเมืองกาฬสนิธุ์  อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสนิธุ์
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรบัปี  สิน้สดุวันที่   30  กันยายน  2558

ยอดยกไป
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5,898,260.00  
เงินบประมาณ อตุสาหกรรม  กอ่สร้างโครงสร้าง ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้าง โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยูซอยอดุมชัย 1,502,000.00   

และการโยธา พื้นฐาน ส่ิงสาธารณูปการ ชุมชนกดุยางสามัคคี
เงินบประมาณ อตุสาหกรรม  กอ่สร้างโครงสร้าง ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้าง โครงการกอ่สร้างระบบระบายน้ าซอยท่าสินค้า 1 1,644,000.00   

และการโยธา พื้นฐาน ส่ิงสาธารณูปการ
เงินบประมาณ อตุสาหกรรม  กอ่สร้างโครงสร้าง ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้าง โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยูซอยอนรรฆนาค 5 163,500.00      

และการโยธา พื้นฐาน ส่ิงสาธารณูปการ ชุมชนหน้าโรงเล่ือย
เงินงบประมาณ อตุสาหกรรม  กอ่สร้างโครงสร้าง ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้าง โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ข้างศาลา SML ชุมชนหน้าโรงเล่ือย 39,000.00       

และการโยธา พื้นฐาน ส่ิงสาธารณูปการ (ต่อจากโครงการเดิม)
เงินงบประมาณ อตุสาหกรรม  กอ่สร้างโครงสร้าง ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้าง โครงการต่อเติมศาลาชุมชน ชุมชนทุ่งสระ ติดต้ังโครงหลังคา 75,000.00       

และการโยธา พื้นฐาน ส่ิงสาธารณูปการ และมุงหลังคา
เงินงบประมาณ อตุสาหกรรม  กอ่สร้างโครงสร้าง ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้าง โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ซอยติดก าแพงวัดหอไตรปิฏการาม 131,000.00      

และการโยธา พื้นฐาน ส่ิงสาธารณูปการ ชุมชนวัดหอไตรปิฏการาม
เงินงบประมาณ อตุสาหกรรม  กอ่สร้างโครงสร้าง ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้าง โครงการกอ่สร้างศาลาชุมชนวัดหอไตรปิฏการาม 345,500.00      

และการโยธา พื้นฐาน ส่ิงสาธารณูปการ ชุมชนวัดหอไตรปิฏการาม
เงินงบประมาณ อตุสาหกรรม  กอ่สร้างโครงสร้าง ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้าง โครงการกอ่สร้างศาลาชุมชนวัดสว่างคงคา ชุมชนวัดสว่างคงคา 349,500.00      

และการโยธา พื้นฐาน ส่ิงสาธารณูปการ
เงินงบประมาณ อตุสาหกรรม  กอ่สร้างโครงสร้าง ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้าง โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู ซอยวาสนา 797,000.00      

และการโยธา พื้นฐาน ส่ิงสาธารณูปการ ชุมชนหัวโนนโก
เงินงบประมาณ อตุสาหกรรม  กอ่สร้างโครงสร้าง ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้าง โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอยโยสะอาด ชุมชน 56,000.00       

และการโยธา พื้นฐาน ส่ิงสาธารณูปการ ทุ่งศรีเมืองกลาง
เงินงบประมาณ อตุสาหกรรม  กอ่สร้างโครงสร้าง ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้าง โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ซอยทองเจืออทิุศ เช่ือมวิโรจน์รัตน์ 415,200.00      

และการโยธา พื้นฐาน ส่ิงสาธารณูปการ ชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง
#########

ยอดยกมา

ยอดยกไป
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#########
เงินงบประมาณ อตุสาหกรรม  กอ่สร้างโครงสร้าง ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้าง โครงการกอ่สร้างระบบระบายน้ า ซอยแยกทางเข้าตลาดเกษตร 1,380,000.00   

และการโยธา พื้นฐาน ส่ิงสาธารณูปการ ชุมชนทุ่งศรีเมืองพฒันา
เงินงบประมาณ อตุสาหกรรม  กอ่สร้างโครงสร้าง ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้าง โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ซอยชัยวิวัฒน์พฒันา ถึงชุมชน 1,881,000.00   

และการโยธา พื้นฐาน ส่ิงสาธารณูปการ เกษตรสมบูรณ์ ชุมชนหาดล าดวน
เงินงบประมาณ อตุสาหกรรม  กอ่สร้างโครงสร้าง ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้าง โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ซอยคริสตจักร ชุมชนซอยน้ าทิพย์ 64,000.00       

และการโยธา พื้นฐาน ส่ิงสาธารณูปการ
เงินงบประมาณ อตุสาหกรรม  กอ่สร้างโครงสร้าง ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้าง โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอยหน้าบ้านประธานชุมชน 94,000.00       

และการโยธา พื้นฐาน ส่ิงสาธารณูปการ ชุมชนซอยน้ าทิพย์
เงินงบประมาณ อตุสาหกรรม  กอ่สร้างโครงสร้าง ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้าง โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอยทางเข้าหมู่บ้านจารุพฒันา 432,000.00      

และการโยธา พื้นฐาน ส่ิงสาธารณูปการ ชุมชนโพธ์ิไทร
เงินงบประมาณ อตุสาหกรรม  กอ่สร้างโครงสร้าง ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้าง โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอยบ้านยายชา ถึงบ้านยายนูญ 62,000.00       

และการโยธา พื้นฐาน ส่ิงสาธารณูปการ ท้าพสูิจน์ ชุมชนดอนสวรรค์
เงินงบประมาณ อตุสาหกรรม  กอ่สร้างโครงสร้าง ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้าง โครงการกอ่สร้างทางเท้าจากแยกวัดใต้ ถึงหน้าศาลหลักเมือง 612,000.00      

และการโยธา พื้นฐาน ส่ิงสาธารณูปการ ชุมชนวัดใต้โพธ์ิค้ า
เงินงบประมาณ อตุสาหกรรม  กอ่สร้างโครงสร้าง ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้าง โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอยยายทองสุข ชุมชนวัดสว่าง 603,000.00      

และการโยธา พื้นฐาน ส่ิงสาธารณูปการ พฒันา
เงินงบประมาณ อตุสาหกรรม  กอ่สร้างโครงสร้าง ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้าง โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู ซอยบ้านนายวินัย 117,500.00      

และการโยธา พื้นฐาน ส่ิงสาธารณูปการ ชุมชนบุญกว้าง
เงินงบประมาณ อตุสาหกรรม  กอ่สร้างโครงสร้าง ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้าง โครงการกอ่สร้างลานคอนกรีตหน้าศาลาชุมชน SML ชุมชน 450,000.00      

และการโยธา พื้นฐาน ส่ิงสาธารณูปการ ริมแกง่ดอนกลาง
#########

ยอดยกมา
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#########
เงินงบประมาณ อตุสาหกรรม  กอ่สร้างโครงสร้าง ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้าง โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอยสนามฟตุบอลใบบุญ ชุมชน 381,600.00      

และการโยธา พื้นฐาน ส่ิงสาธารณูปการ สุขสบายใจ
เงินงบประมาณ อตุสาหกรรม  กอ่สร้างโครงสร้าง ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้าง โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอยแยกวิโรจน์รัตน์ 1 ชุมชน 159,999.00      

และการโยธา พื้นฐาน ส่ิงสาธารณูปการ สุขสบายใจ
เงินงบประมาณ อตุสาหกรรม  กอ่สร้างโครงสร้าง ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้าง โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอยแยกถนนมาประณีต 193,100.00      

และการโยธา พื้นฐาน ส่ิงสาธารณูปการ เย้ืองหมู่บ้านปาวรรีย์ ข้างร้านกว๋ยเต๋ียว ชุมชนสุขสบายใจ
เงินงบประมาณ อตุสาหกรรม  กอ่สร้างโครงสร้าง ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้าง โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ซอยข้างโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธ์ุ 344,000.00      

และการโยธา พื้นฐาน ส่ิงสาธารณูปการ ชุมชน กสส.
เงินงบประมาณ อตุสาหกรรม  กอ่สร้างโครงสร้าง ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้าง โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู ซอยร่วมใจพฒันา 655,000.00      

และการโยธา พื้นฐาน ส่ิงสาธารณูปการ ชุมชนสงเปลือยใน
เงินงบประมาณ อตุสาหกรรม  กอ่สร้างโครงสร้าง ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้าง โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู หน้าหอพกัสุรีย์พร 150,400.00      

และการโยธา พื้นฐาน ส่ิงสาธารณูปการ ชุมชนสงเปลือยกลาง
เงินงบประมาณ อตุสาหกรรม  กอ่สร้างโครงสร้าง ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้าง โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู ซอยตาดี ชุมชน 1,266,000.00   

และการโยธา พื้นฐาน ส่ิงสาธารณูปการ ดงปอ
เงินงบประมาณ อตุสาหกรรม  กอ่สร้างโครงสร้าง ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้าง โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู  ซอยบ้านลุงอนิ 304,800.00      

และการโยธา พื้นฐาน ส่ิงสาธารณูปการ ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง
เงินงบประมาณ อตุสาหกรรม  กอ่สร้างโครงสร้าง ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้าง โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอย1 ฝ่ังซ้ายมือแยกถนนทางเข้า 120,800.00      

และการโยธา พื้นฐาน ส่ิงสาธารณูปการ วัดป่าทุ่งศรีเมือง ฝ่ังทิศตะวันตก ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง
เงินงบประมาณ อตุสาหกรรม  กอ่สร้างโครงสร้าง ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้าง โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอย 2 (ติดก าแพงวัด) ถนนทาง 188,000.00      

และการโยธา พื้นฐาน ส่ิงสาธารณูปการ เข้าวัดป่าทุ่งศรีเมือง ฝ่ังทิศตะวันตก  ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง
เงินงบประมาณ อตุสาหกรรม  กอ่สร้างโครงสร้าง ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้าง โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ซอยออ่นส าอางค์ ชุมชนดงปอ 130,000.00      

และการโยธา พื้นฐาน ส่ิงสาธารณูปการ
#########

ยอดยกมา
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แหลง่เงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน
#########

เงินงบประมาณ อตุสาหกรรม  กอ่สร้างโครงสร้าง ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้าง โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยูซอยบ้านนายโกศล 512,000.00      
และการโยธา พื้นฐาน ส่ิงสาธารณูปการ ชุมชนหัวคู-หนองเรือพฒันา

เงินงบประมาณ อตุสาหกรรม  กอ่สร้างโครงสร้าง ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้าง โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอยบ้านอาจารย์ชุมพร เนตรวงศ์ 147,000.00      
และการโยธา พื้นฐาน ส่ิงสาธารณูปการ ชุมชนกดุยางสามัคคี

เงินงบประมาณ อตุสาหกรรม  กอ่สร้างโครงสร้าง ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้าง โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ซอยบ้านอาจารย์ฟศัูกด์ิ ทักษิมา 146,000.00      
และการโยธา พื้นฐาน ส่ิงสาธารณูปการ (ซอยบักโจ้เกา่) ชุมชนกดุยางสามัคคี

เงินงบประมาณ อตุสาหกรรม  กอ่สร้างโครงสร้าง ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้าง โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู ซอยทองดีซาวน์ 315,000.00      
และการโยธา พื้นฐาน ส่ิงสาธารณูปการ ชุมชนสงเปลือยกลาง

เงินงบประมาณ อตุสาหกรรม  กอ่สร้างโครงสร้าง ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้าง โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพกัถนนดอนกลอย 270,000.00      
และการโยธา พื้นฐาน ส่ิงสาธารณูปการ เช่ือมริมแกง่ดอนกลาง ชุมชนดอนกลอย

เงินงบประมาณ อตุสาหกรรม  กอ่สร้างโครงสร้าง ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้าง โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ซอยแยกซอยสุขสบายใจ 3 ฝ่ังซ้าย 186,000.00      
และการโยธา พื้นฐาน ส่ิงสาธารณูปการ ชุมชนสุขสบายใจ

เงินงบประมาณ อตุสาหกรรม  กอ่สร้างโครงสร้าง ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้าง โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ซอยแยกอภัย 1 ฝ่ังซ้าย (ทางข้าง 78,000.00       
และการโยธา พื้นฐาน ส่ิงสาธารณูปการ บ้านป้าบรรจง)  ชุมชนหน้าโรงซ่อม ร.พ.ช.

เงินงบประมาณ อตุสาหกรรม  กอ่สร้างโครงสร้าง ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้าง โครงการกอ่สร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ า รูปตัวยู ถนน 427,200.00      
และการโยธา พื้นฐาน ส่ิงสาธารณูปการ พมิพะนิตย์ จากแยกไฟแดงป้ายไปบ้านกดุออ้ ชุมชนสงเปลือยใน

เงินงบประมาณ อตุสาหกรรม  กอ่สร้างโครงสร้าง ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้าง โครงการกอ่สร้างระบบระบายน้ าถนนวิโรจน์รัตน์ จากแยก 1,528,000.00   
และการโยธา พื้นฐาน ส่ิงสาธารณูปการ โรงพยาบาลสัตว์ ถึงหน้าส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ

ชุมชนทุ่งศรีเมือง
เงินงบประมาณ อตุสาหกรรม  กอ่สร้างโครงสร้าง ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้าง โครงการกอ่สร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู 447,800.00      

และการโยธา พื้นฐาน ส่ิงสาธารณูปการ ซอยโรงเรียนอนุบาลบุญโฮมศุภกฤษ
#########

ยอดยกมา
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แหลง่เงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน
#########

เงินรางวัล เคหะและชุมชน  ก าจัดขยะมูลฝอย ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อืน่ เคร่ืองเติมอากาศแบบ Jet aerator จ านวน 3 ชุด 184,998.00      
บริหารจัดการท่ีดี และส่ิงปฏิกลู

เงินรางวัล เคหะและชุมชน  ก าจัดขยะมูลฝอย ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ซ้ือรถบรรทุกเทท้ายติดเครน 1 คัน 2,195,000.00   
บริหารจัดการท่ีดี และส่ิงปฏิกลู และขนส่ง

เงินรางวัล เคหะและชุมชน  ก าจัดขยะมูลฝอย ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้าง โครงการกอ่สร้างเมรุส าหรับเตาเผาแบบไร้ควัน ณ วัดสว่างคงคา 1,507,000.00   
บริหารจัดการท่ีดี และส่ิงปฏิกลู ส่ิงสาธารณูปการ ชุมชนวัดสว่างคงคา

เงินรางวัล การรักษาความสงบ  ป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้าง โครงการปรับปรุงระบบการจราจรบริเวณส่ีแยกบ้านคลังจังหวัด 84,000.00       
บริหารจัดการท่ีดี ภายใน และระงับอคัคีภัย ส่ิงสาธารณูปการ (ถนนชัยสุนทรติดกบัถนนสุรินทร์)

เงินรางวัล การรักษาความสงบ  ป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้าง โครงการปรับปรุงระบบการจราจรบริเวณแยกวงเวียนโรงมวย 84,000.00       
บริหารจัดการท่ีดี ภายใน และระงับอคัคีภัย ส่ิงสาธารณูปการ ถนน 1155 ตัดกบัถนนอนรรฆนาค

เงินอดุหนุน อตุสาหกรรม  กอ่สร้างโครงสร้าง ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้าง โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู ถนนกาฬสินธ์ุ 1,308,000.00   
ยุทธศาสตร์ และการโยธา พื้นฐาน ส่ิงสาธารณูปการ (ช่วงจากไปรษณีย์ถึงแยกถนน 1155)

เพื่อพฒันาประเทศ
เงินอดุหนุน การศึกษา  ระดับกอ่นวัยเรียน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิน่ (พร้อมติดต้ัง) 1,085,540.00   
เฉพาะกจิ และประถมศึกษา

เงินอดุหนุน การศึกษา  ระดับกอ่นวัยเรียน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์ 1,717,500.00   
เฉพาะกจิ และประถมศึกษา

เงินอดุหนุน การศึกษา  ระดับกอ่นวัยเรียน ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง อาคารต่าง ๆ โครงการกอ่สร้างอาคารเรียนอนุบาล (ตอกเสาเข็ม) 3,064,880.00   
เฉพาะกจิ และประถมศึกษา ร.ร.เทศบาล 3 วัดเหนือ  สาขาดงปอ

#########
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แหลง่เงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน
#########

เงินอดุหนุน การศึกษา  ระดับกอ่นวัยเรียน ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง อาคารต่าง ๆ โครงการกอ่สร้างอาคารเอนกประสงค์ (ตอกเสาเข็ม) 6,579,000.00   
เฉพาะกจิ และประถมศึกษา ร.ร.เทศบาล 3 วัดเหนือ สาขาดงปอ

เงินอดุหนุน การศึกษา  ระดับกอ่นวัยเรียน ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง อาคารต่าง ๆ โครงการกอ่สร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) 9,127,840.00   
เฉพาะกจิ และประถมศึกษา ร.ร.เทศบาล 4 วัดใต้โพธ์ิค้ า

เงินอดุหนุน การศึกษา  ระดับกอ่นวัยเรียน ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง อาคารต่าง ๆ โครงการกอ่สร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) 9,126,950.00   
เฉพาะกจิ และประถมศึกษา ร.ร.เทศบาล 1 กาฬสินธ์ุพทิยาสิทธ์ิ

เงินอดุหนุน การศึกษา  ระดับกอ่นวัยเรียน ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้าง ค่ากอ่สร้างส้วม โรงเรียนเทศบาล 4 วัดใต้โพธ์ิค้ า (ถนนประดิษฐ์) 310,000.00      
เฉพาะกจิ และประถมศึกษา ส่ิงสาธารณูปการ

เงินอดุหนุน อตุสาหกรรม  กอ่สร้างโครงสร้าง ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่าบ ารุงรักษาและ โครงการปรับปรุงแกม้ลิงกดุโง้ง  สาธารณประโยชน์ 7,007,000.00   
เฉพาะกจิ และการโยธา พื้นฐาน ปรับปรุงท่ีดินและ ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ

ส่ิงกอ่สร้าง

#########รวมทั้งสิน้
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หมายเหตุ  7  เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 595,301.25             
เงินประกันสัญญา (พัสดุ) 2,176,477.50           
เงินประกันสัญญาเช่าอาคาร 2,195,695.00           
ค่าใช้จ่าย 5% 23,491.99               
เงินประกันการก่อสร้างตลาดสด 1,145,428.00           
เงินบริจาคเพือ่ใช้ในกิจการโรงฆา่สัตว์ 15,293.87               
เงินรับฝากภาษีโรงเรือนและทีดิ่น 88,828.00               

เงินรับฝาก ก.บ.ท. 281,324.83             
เงินรับฝากสมทบกองทุน ก.ส.จ. 256.70                   
เงินรับฝากค่าปรับ พ.ร.บ.รักษาความสะอาด 15,900.00               
เงินรับฝากหน่วยปฐมภูมิ (ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที ่1) 482,480.65             
เงินรับฝากค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ 9,900.49                 
เงินรับฝากค่าธรรมเนียมเปล่ียนตัวผู้เช่าทีร่าชพัสดุ 4,440.00                 
เงินรับฝากโครงการคุณธรรมน าธรรมาภิบาล 50.00                     
เงินรับฝากหน่วยปฐมภูมิ (ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที ่2) 610,389.92             
เงินรับฝากประกันอัคคีภัย 26,192.98               
เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล สปสช. 680.00                   
เงินรับฝากส่ิงอ านวยความสะดวกคนพิการ 600.00                   
เงินรับฝากสมทบประกันสังคม 34.00                     
เงินรับฝากค่าตัดต้นจามจุรี 5,000.00                 
เงินรับฝากหลักประกันค่าอนุญาตให้ขุดเจาะ 100,000.00             
เงินรับฝากกลุ่มอาชีพเกษตรอินทรีย์ 320.00                   
เงินรับฝากโครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,200.00                 
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด 944,637.05             

8,723,922.23          รวมจ านวนเงิน

เทศบาลเมอืงกาฬสินธุ์  อ าเภอเมอืงกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี  สิ้นสุดวันที ่  30  กันยายน  2558



หมายเหตุ 8 เจา้หน้ีเงินกู้

เลขที่ ลงวนัที่
1. เงินทุนส่งเสริมกจิการเทศบาล  ช าระเงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค (ธนาคารออมสิน) 14,262,982.86    2270/201/2559  27 ก.ย. 2549 3,429,345.10    2560

อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 3 ต่อปี ช าระคืนภายใน 10 ปี
2. ธนาคารกรุงไทย  ช าระหนีธ้นาคารกรุงเทพ 11,457,552.21    -  22 เม.ย. 2552 4,383,552.21    2562

อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 15 ต่อปี ช าระคืนภายใน 10 ปี
3. ธนาคารออมสิน  โครงการกอ่สร้างอาคารศูนย์อาหารและอปุกรณ์เคร่ืองใชห้รือครุภัณฑ์ต่าง ๆ 14,000,000.00    -  15 ก.พ. 2550 1,244,238.04    2560

ดอกเบีย้รายเดือน ๆ ละ 23,000 บาท ช าระคืนภายใน 10 ปี
4. เงินทุนส่งเสริมกจิการเทศบาล  กอ่สร้างโครงการต่าง ๆ รวม 31 โครงการ 23,097,023.41    658/69/2552  22 ก.ค. 2552 12,272,748.41  2563

อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 3 ต่อปี ช าระคืนภายใน 10 ปี
5. เงินทุนส่งเสริมกจิการเทศบาล  กอ่สร้างระบบสาธารณูปโภคขั้นพืน้ฐาน รวม 11 โครงการ 4,958,360.00      733/56/2553  9 ก.พ. 2553 2,661,681.39    2563

อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 3 ต่อปี ช าระคืนภายใน 10 ปี
6. กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค  โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถดูดโคลนและรถบรรทุกน้ า 17,085,408.00     7/2553  7 ก.ค. 2553 9,287,808.00    2563
ธนาคารออมสิน อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.50 ต่อปี ช าระคืนภายใน 10 ปี
7. เงินทุนส่งเสริมกจิการเทศบาล  กอ่สร้างโครงการต่าง ๆ รวม 3 โครงการ 20,717,631.00    1297/113/2556  4 ก.ย. 2556 20,717,631.00  2568

อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 3 ต่อปี ช าระคืนภายใน 10 ปี
รวมจ านวนเงิน 105,578,957.48  53,997,004.15 

(นายฉลอง  ฆารเลิศ)
ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุผู้อ านวยการส านักการคลัง

ช่ือเจ้าหน้ี

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ

โครงการทีข่อกู้ จ านวนเงินทีข่อกู้
สญัญากู้เงิน

เงินต้นค้างช าระ ปีสิน้สดุสญัญา

(นายจารุวัฒน์  บุญเพิม่)

เทศบาลเมืองกาฬสนิธุ์  อ าเภอเมืองกาฬสนิธุ์ จงัหวัดกาฬสนิธุ์
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรบัปี  สิน้สดุวันที่  30  กันยายน  2558

(นางอบุลรัตน์  กติติยุทธโยธิน)



หมายเหตุ  9 หน่วย : บาท

หมายเหตุ
เงินสะสม  1  ตุลาคม  2557 103,376,931.97   
รายรับจริงสูงกว่าจ่ายจริง 9.2 12,104,446.46  
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนส ารองเงินสะสม) 3,026,111.62    
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนส ารองเงินสะสม 9,078,334.84    

ค่าใช้จ่ายปีก่อน 130,451.50      
เงินรับฝากเหลือจ่าย 4,400.00          
เงินเกินบัญชี 3,500.00          
รายจ่ายค้างจ่ายปี 2557 85,618.00        
รายจ่ายค้างจ่ายปี 2556 16,906.00        
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม 8,543.00          
งบกลาง (ปรับปรุงต้นเงินกู)้ 9,134,192.41    
รายการปรับปรุงบัญชี 30,677.35        18,492,623.10    

หัก จ่ายขาดเงินสะสม 9.1 6,666,541.28    
รายการปรับปรุงบัญชี 39,320.35        6,705,861.63      

เงินสะสม ณ 30  กันยายน  2558 115,163,693.44  

เงินสะสม  30  กันยายน  2558  ประกอบด้วย

1.  เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) 14,581,479.26    
2.  ลูกหนี้ค่าภาษี 16,983.15          
3.  ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม 7,144,285.00      
4.  ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ช าระหนี้แล้ว 73,222,664.85    
5.  เงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ 20,198,281.18    

115,163,693.44  

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  จงัหวัดกาฬสินธุ์
งบเงินสะสม

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่ 30  กันยายน  2558

รวม



ว.ด.ป. เงินยืม
ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง ใบส ำคัญ เงินสด คงค้ำง

29 มิ.ย. 58 นายฉลอง ฆารเลิศปลัดเทศบาลนายจารุวัฒน์ บุญเพิม่นายกเทศมนตรี จ่ายเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าเดือน ก.ค 58 692,420.00     692,420.00    
" " " " " " 518,060.00     518,060.00    
" " " " " " 118,500.00     118,500.00    
" " " " " " 340,120.00     340,120.00    
" " " " " " 237,600.00     237,600.00    

29 มิ.ย. 58 " " " " จ่ายเบีย้คนพิการ ประจ าเดือน ก.ค. 58 53,600.00       53,600.00      
" " " " " " 265,600.00     265,600.00    
" " " " " " 27,700.00       27,700.00      
" " " " " " 83,700.00       83,700.00      

21 ก.ค. 58 " " " " จ่าย ชคบ.(ตกเบกิ) 4% ฉบบัที่ 16 ราย
นายเสนห่ ์โพธิแท่น,นายกิตติศักด์ิ ขจรโมทย์
ประจ าเดือน ธ.ค 57 - ก.ค 58 11,976.00       11,976.00      

2,349,276.00  2,349,276.00 

หมำยเหตุ

เทศบำลเมอืงกำฬสินธุ์ อ ำเภอเมอืงกำฬสินธุ์ จังหวัดกำฬสินธุ์
รำยละเอียดลูกหน้ีเงินยืมสะสม
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558

ผู้ยืม ผู้อนุญำต
รำยกำร จ ำนวนเงิน วันที่ส่งใช้

กำรส่งใช้

ยอดยกไป



 - 2 -

ว.ด.ป. เงินยืม
ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง ใบส ำคัญ เงินสด คงค้ำง

2,349,276.00  2,349,276.00 

27 ก.ค. 58 นายฉลอง ฆารเลิศปลัดเทศบาลนายจารุวัฒน์ บุญเพิม่นายกเทศมนตรี จ่ายเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าเดือน ส.ค 58 745,340.00     745,340.00    
" " " " " " 567,080.00     567,080.00    
" " " " " " 125,040.00     125,040.00    
" " " " " " 360,980.00     360,980.00    
" " " " " " 103,060.00     103,060.00    

27 ก.ค. 58 " " " " จ่ายเบีย้คนพิการ ประจ าเดือน ส.ค. 58 52,800.00       52,800.00      
" " " " " " 265,600.00     265,600.00    
" " " " " " 84,500.00       84,500.00      
" " " " " " 28,500.00       28,500.00      

18 ส.ค. 58 " " " " จ่าย ชคบ รายนายเสนห่ ์โพธิแท่น
นายกิตติศักด์ิ ขจรโมทย์ประจ าเดือน ส.ค 58 765.00           765.00          

4,682,941.00  4,682,941.00 

หมำยเหตุ
ผู้ยืม ผู้อนุญำต

รำยกำร จ ำนวนเงิน วันที่ส่งใช้
กำรส่งใช้

ยอดยกไป

ยอดยกมำ
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ว.ด.ป. เงินยืม
ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง ใบส ำคัญ เงินสด คงค้ำง

4,682,941.00  4,682,941.00 

27 ก.ค. 58 นายฉลอง ฆารเลิศปลัดเทศบาลนายจารุวัฒน์ บุญเพิม่นายกเทศมนตรี จ่ายเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าเดือน ก.ย 58 103,320.00     103,320.00    
" " " " " " 744,600.00     744,600.00    
" " " " " " 564,140.00     564,140.00    
" " " " " " 123,740.00     123,740.00    
" " " " " " 361,400.00     361,400.00    

27 ก.ค. 58 " " " " จ่ายเบีย้คนพิการ ประจ าเดือน ก.ย. 58 52,800.00       52,800.00      
" " " " " " 264,000.00     264,000.00    
" " " " " " 29,300.00       29,300.00      
" " " " " " 83,700.00       83,700.00      

10 ก.ย. 58 " " " " จ่าย ชคบ รายนายเสนห่ ์โพธิแท่น
นายกิตติศักด์ิ ขจรโมทย์ประจ าเดือน ก.ย 58 7,234.00         7,234.00        

7,017,175.00  7,017,175.00 

หมำยเหตุ
ผู้ยืม ผู้อนุญำต

รำยกำร จ ำนวนเงิน วันที่ส่งใช้

ยอดยกไป

ยอดยกมำ

กำรส่งใช้
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ว.ด.ป. เงินยืม
ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง ใบส ำคัญ เงินสด คงค้ำง

7,017,175.00  7,017,175.00 

16 ก.ย. 58 นายฉลอง ฆารเลิศปลัดเทศบาลนายจารุวัฒน์ บุญเพิม่นายกเทศมนตรี จ่ายค่าจ้างพนกังานจ้างภารกิจ/ทั่วไป
" " " " " (ศพด ทม.กส. 2) ประจ าเดือน ก.ย 58 64,200.00       64,200.00      

16 ก.ย. 58 " " " " จ่ายประกันสังคมพนกังานจ้างภารกิจ/ทั่วไป
" " " " " (ศพด ทม.กส. 2) ประจ าเดือน ก.ย 58 3,210.00         3,210.00        

24 ก.ย. 58 " " " " จ่ายค่าจ้างพนกังานจ้างภารกิจ/ทั่วไป
(ศพด ทม.กส. 2) ประจ าเดือน ก.ค 58 59,700.00       59,700.00      

7,144,285.00  7,144,285.00 

หมำยเหตุวันที่ส่งใช้
กำรส่งใช้

จ ำนวนเงิน

ยอดยกมำ

รวมทั้งสิน้

ผู้ยืม ผู้อนุญำต
รำยกำร



หน่วย:บาท
วันที่ คงเหลอืเบิกจ่าย
อนุมัติ จ่ายขาด ยมืเงินสะสม ปี 2559

งบกลาง
10 ก.ค 58 บ ำเหน็จลูกจ้ำงประจ ำ 224,675.00         224,675.00          
4 ส.ค 58 ค่ำครองชีพผู้รับบ ำนำญ 155,127.00         155,127.00          
28 ก.ย 58 ค่ำครองชีพผู้รับบ ำนำญ 632.00               632.00                
28 ก.ย 58 ค่ำครองชีพผู้รับบ ำนำญ 7,467.28            7,467.28              

เงินเดือน
16 ต.ค 57 เงินเดือนพนักงำน 98,383.00           98,383.00            
27 ต.ค 57 เงินเดือนพนักงำน 16,860.00           16,860.00            
28 ต.ค 57 เงินเดือนพนักงำน 11,310.00           11,310.00            
28 ต.ค 57 เงินเดือนพนักงำน 66,644.00           66,644.00            
28 ต.ค 57 เงินเดือนพนักงำน 53,701.00           53,701.00            
30 ต.ค 57 เงินเดือนพนักงำน 49,655.00           49,655.00            
3 พ.ย 57 เงินเดือนพนักงำน 15,420.00           15,420.00            

" เงินเดือนพนักงำน 38,210.00           38,210.00            
ยอดยกไป 738,084.28        738,084.28         

เทศบาลเมืองกาฬสนิธุ์ 

ผู้บริหำรอนุมัติ

                         -2-

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
หมายเหตุ 9.1                                                                                    ปีงบประมาณ 2558

หมวด/ประเภท
จ านวนเงินที่ได้รบัอนุมัติ

ก่อหน้ีผูกพันยงัไม่ได้ก่อหน้ี เบิกจ่ายแลว้ หมายเหตุ



วันที่ คงเหลอืเบิกจ่าย
อนุมัติ จ่ายขาด ยมืเงินสะสม ปี 2559

ยอดยกมา 738,084.28        738,084.28         
3 พ.ย 57 เงินเดือนพนักงำน 32,579.00           32,579.00            

" เงินเดือนพนักงำน 36,840.00           36,840.00            
10 พ.ย 57 เงินเดือนพนักงำน 53,476.00           53,476.00            

" เงินเดือนพนักงำน 11,250.00           11,250.00            
" เงินเดือนพนักงำน 11,250.00           11,250.00            

29 ม.ค 58 เงินเดือนพนักงำน 23,923.00           23,923.00            
29 ม.ค 58 เงินเดือนพนักงำน 20,540.00           20,540.00            
4 ก.พ 58 เงินเดือนพนักงำน 6,532.00            6,532.00              
9 ก.พ 58 เงินเดือนพนักงำน 6,532.00            6,532.00              
12 ก.พ 58 เงินเดือนพนักงำน 112,097.00         112,097.00          

" เงินเดือนพนักงำน 27,321.00           27,321.00            
" เงินเดือนพนักงำน 27,321.00           27,321.00            
" เงินเดือนพนักงำน 26,438.00           26,438.00            

5 มี.ค 58 เงินเดือนพนักงำน 119,160.00         119,160.00          
" เงินเดือนพนักงำน 31,100.00           31,100.00            

ยอดยกไป 1,284,443.28      1,284,443.28       

วันที่ คงเหลอืเบิกจ่าย

ผู้บริหำรอนุมัติ

                         -3-

หมวด/ประเภท
จ านวนเงินที่ได้รบัอนุมัติ

ก่อหน้ีผูกพันยงัไม่ได้ก่อหน้ี เบิกจ่ายแลว้ หมายเหตุ

หมวด/ประเภท
จ านวนเงินที่ได้รบัอนุมัติ

ก่อหน้ีผูกพันยงัไม่ได้ก่อหน้ี เบิกจ่ายแลว้ หมายเหตุ



อนุมัติ จ่ายขาด ยมืเงินสะสม ปี 2559

ยอดยกมา 1,284,443.28      1,284,443.28       
12 มี.ค 58 เงินเดือนพนักงำน 29,250.00           29,250.00            

" เงินเดือนพนักงำน 8,492.00            8,492.00              
" เงินเดือนพนักงำน 22,500.00           22,500.00            
" เงินเดือนพนักงำน 8,492.00            8,492.00              
" เงินเดือนพนักงำน 17,657.00           17,657.00            
" เงินเดือนพนักงำน 4,821.00            4,821.00              
" เงินเดือนพนักงำน 4,821.00            4,821.00              
" เงินเดือนพนักงำน 7,839.00            7,839.00              
" เงินเดือนพนักงำน 29,250.00           29,250.00            

16 เม.ย 58 เงินเดือนพนักงำน 119,160.00         119,160.00          
" เงินเดือนพนักงำน 29,250.00           29,250.00            
" เงินเดือนพนักงำน 29,250.00           29,250.00            
" เงินเดือนพนักงำน 22,500.00           22,500.00            

13 พ.ค 58 เงินเดือนพนักงำน 119,160.00         119,160.00          
" เงินเดือนพนักงำน 29,250.00           29,250.00            

ยอดยกไป 1,766,135.28      1,766,135.28       

วันที่ คงเหลอืเบิกจ่าย
อนุมัติ จ่ายขาด ยมืเงินสะสม ปี 2559

ผู้บริหำรอนุมัติ

                         -4-

หมวด/ประเภท
จ านวนเงินที่ได้รบัอนุมัติ

ก่อหน้ีผูกพันยงัไม่ได้ก่อหน้ี เบิกจ่ายแลว้ หมายเหตุ

หมวด/ประเภท ก่อหน้ีผูกพันยงัไม่ได้ก่อหน้ี เบิกจ่ายแลว้ หมายเหตุ



ยอดยกมา 1,766,135.28      1,766,135.28       
13 พ.ค 58 เงินเดือนพนักงำน 29,250.00           29,250.00            

" เงินเดือนพนักงำน 22,500.00           22,500.00            
11 มิ.ย 58 เงินเดือนพนักงำน 119,160.00         119,160.00          

" เงินเดือนพนักงำน 29,250.00           29,250.00            
" เงินเดือนพนักงำน 29,250.00           29,250.00            
" เงินเดือนพนักงำน 37,725.00           37,725.00            

15 ก.ค 58 เงินเดือนพนักงำน 119,160.00         119,160.00          
" เงินเดือนพนักงำน 29,250.00           29,250.00            
" เงินเดือนพนักงำน 29,250.00           29,250.00            
" เงินเดือนพนักงำน 38,250.00           38,250.00            

18 ส.ค 58 เงินเดือนพนักงำน 29,250.00           29,250.00            
" เงินเดือนพนักงำน 38,250.00           38,250.00            
" เงินเดือนพนักงำน 29,250.00           29,250.00            
" เงินเดือนพนักงำน 119,160.00         119,160.00          

10 ก.ย 58 เงินเดือนพนักงำน 93,010.00           93,010.00            
ยอดยกไป 2,558,100.28      2,558,100.28       

วันที่ คงเหลอืเบิกจ่าย
อนุมัติ จ่ายขาด ยมืเงินสะสม ปี 2559

ยอดยกมา 2,558,100.28      2,558,100.28       

ผู้บริหำรอนุมัติ

                         -5-

หมวด/ประเภท
จ านวนเงินที่ได้รบัอนุมัติ

ก่อหน้ีผูกพันยงัไม่ได้ก่อหน้ี เบิกจ่ายแลว้ หมายเหตุ



9 ก.ย 56 เงินเดือนพนักงำน 119,160.00         119,160.00          
9 ก.ย 56 เงินเดือนพนักงำน 29,250.00           29,250.00            
9 ก.ย 56 เงินเดือนพนักงำน 29,250.00           29,250.00            
16 ก.ย 56 เงินเดือนพนักงำน 38,250.00           38,250.00            
19 ก.ย 56 เงินเดือนพนักงำน 87,030.00           87,030.00            
5 มี.ค 58 ค่ำจ้ำงประจ ำ 264,190.00         264,190.00          
17 ส.ค 58 ค่ำจ้ำงประจ ำ 102,060.00         102,060.00          
18 ส.ค 58 ค่ำจ้ำงประจ ำ 11,820.00           11,820.00            

ค่ำจ้ำงประจ ำ 206,300.00         206,300.00          
18 ส.ค 58 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว 3,101,281.00       3,101,281.00        

ค่ำจ้ำงช่ัวครำว 20,000.00           20,000.00            
รายจ่ายอ่ืน สมัยสำมัญสมัยที่3คร้ังที่2/58

7 ก.ย 58 คืนเงินประกนัสัญญำ 99,850.00           99,850.00            ลว. 26 สิงหำคม 58

รวมทั้งสิน้ 6,666,541.28      6,666,541.28       

ผู้บริหำรอนุมัติ



ว.ด.ป. เงินยมื
ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง ใบส ำคัญ เงินสด คงค้ำง

20 ส.ค. 58 จ่าเอกภราดร  เนตรวงษห์น.ฝ่ายปอ้งกนั นายจารุวัฒน ์บญุเพิ่ม นายกเทศมนตรี ยืมทดรองจ่าย อบรมหลักสูตร- 36,884.00  36,884.00   
และบรรเทา นักบริหารงานท่ัวไป  รุ่นท่ี 50
สาธารณภัย 27 ก.ย. 58 - 29 ต.ค.58 

คลอง 8  จ.ปทุมธานี

2 ก.ย. 58 นางพสิมัย  แสงช านิ บุคลากร นายจารุวัฒน ์บญุเพิ่ม นายกเทศมนตรี ยืมทดรองจ่าย อบรมหลักสูตรบุคลากร 32,962.00  32,962.00   
รุ่นท่ี 46 21 ก.ย. 58 - 16 ต.ค.58 
คลอง 6   จ.ปทุมธานี

69,846.00 69,846.00  

กำรสง่ใช้
หมำยเหตุ

รวมทั้งสิน้

เทศบำลเมืองกำฬสนิธุ์ อ ำเภอเมืองกำฬสนิธุ์ จังหวัดกำฬสนิธุ์
รำยละเอียดลกูหน้ีเงินยมืเงินงบประมำณ

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558

ผู้ยมื ผู้อนุญำต
รำยกำร จ ำนวนเงิน วันที่สง่ใช้



หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

หมายเหตุ  1  ค่าครุภัณฑ์ หน่วย : บาท

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  1 เคร่ือง 35,000.00        
พัดลมเพดาน  2 เคร่ือง 3,600.00          
เคร่ืองล้างอัดฉดีแรงดันสูง  1 เคร่ือง 5,500.00          
เคร่ืองปรับอากาศขนาด 10,000 บีทียู 30,000.00        
เคร่ืองกรองน า้ด่ืม  1 เคร่ือง 9,000.00          
เคร่ืองตัดหญ้าชนิดสายสะพาย  1 เคร่ือง 9,500.00          
เคร่ืองสูบน า้ไดโว่  3 ชุด 25,500.00        
ซ่อมแซมรถบรรทุกน า้ดับเพลิง 200,000.00       
โต๊ะท้างานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต  16 ตัว 80,000.00        
เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์  1 เคร่ือง 7,300.00          
เคร่ืองเสียงและเคร่ืองเล่น DVD 1 ชุด 99,000.00        
ค่าปรับปรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  1 รายการ 100,000.00       
เคร่ืองคอมพิวเตอร์  2 ชุด 39,500.00        
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อี   1 ชุด 3,800.00          
เกา้อี รอตรวจ  1 ชุด 3,000.00          
เคร่ืองท้าน า้เย็น  1  เคร่ือง 5,500.00          
โต๊ะตรวจสัตว์หน้าเรียบ  1 ตัว 11,000.00        
เคร่ืองช่วยชีวิต  1 เคร่ือง 2,750.00          
เคร่ืองดูดเสมหะ  1 เคร่ือง 9,350.00          
โคมไฟผ่าตัด  1 เคร่ือง 40,700.00        
เคร่ืองช่ังน า้หนัก  1 เคร่ือง 22,000.00        
กล้องจลุทรรศน์  1 เคร่ือง 16,500.00        
เคร่ืองตัดหญ้าชนิดสายสะพาย  1 เคร่ือง 38,000.00        
เคร่ืองเจยีเหล็ก ชนิดมือถอื  1 เคร่ือง 4,500.00          
เคร่ืองไล่นกระบบไฟฟ้า 490,000.00       
เคร่ืองปั๊มน า้บาดาลขนาด 3 นิ ว  2 เคร่ือง 34,000.00        
เคร่ืองเจาะคอนกรีต  1 เคร่ือง 80,000.00        
รถขดุและดันตีนตะขาบ  1  คัน 680,000.00       
โต๊ะเล่ือยวงเดือน  1 ชุด 31,800.00        
เกา้อี พลาสติกรุ่นเกา้อี ทอง  300 ตัว 78,000.00        
เคร่ืองตัดหญ้าแบบเดินตาม  1 เคร่ือง 12,000.00        
ยอดยกไป 2,206,800.00    

ยอดยกมา 2,206,800.00    
เคร่ืองตัดหญ้าแบบสายสะพาย  4 เคร่ือง 38,000.00        
กล้องวงจรปิด CCTV  1 ชุด 22,500.00        
พัดลมโคจร  24 ตัว 45,600.00        

 - 2 -



โต๊ะเหล็กขนาด 3 ฟุต 4 ลิ นชัก  5 ตัว 24,000.00        
เกา้อี บุนวมชนิดหมุนได้มีท่ีรองแขน  5 ตัว 9,500.00          
ตู้เกบ็เอกสาร  7 หลัง 29,100.00        
กล้องวงจรปิด CCTV  1 ชุด 22,500.00        รร.ท.3
เคร่ืองสูบน า้แบบหอยโขง่  1 เคร่ือง 9,500.00          รร.ท.3
กลองพาเหรด ขนาด 14 นิ ว  5 ใบ 8,750.00          
กลองใหญ่ ขนาด 24 นิ ว  1 ใบ 2,750.00          
เบลไรล่า 27 คีย์  10 ชุด 24,000.00        
ฉาบเดินแถว  2 คู่ 4,800.00          
เมโลเดียน 32 คีย์  10 เคร่ือง 24,500.00        
ควินทอม 2 ใบพร้อมขาตั ง  1 ตัว 9,300.00          
โต๊ะ-เกา้อี  นักเรียนขาเหล็ก  30 ชุด 53,400.00        
ตู้เหล็ก 2 บาน แบบมือเปิดจบับิด  2 หลัง 9,960.00          
พัดลมโคจร  10 ตัว 19,000.00        
เคร่ืองมิกเซอร์  1 เคร่ือง 15,500.00        
ไมโครโฟนไร้สาย  1 ชุด 15,400.00        
เคร่ืองปั่นไฟ  1 เคร่ือง 15,700.00        
เคร่ืองสูบน า้บาดาล  1 เคร่ือง 21,000.00        
เคร่ืองตัดหญ้าแบบเดินตาม  2 เคร่ือง 24,000.00        
เสาวอลเลย์บอลในร่ม  1 ชุด 35,000.00        
เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า  1 เคร่ือง 6,000.00          
รวม 2,696,560.00    



หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

หมายเหตุ  2  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน่วย : บาท

โครงการจัดระบบการจราจรวงเวียนน ้าพุ 367,000.00      
โครงการจัดระบบการจราจรรอบวัดใต้โพธ์ิค ้า 347,000.00      
โครงการติดตั งระบบเสียงตามสาย 2,430,000.00   
โครงการกอ่สร้างระบบก้าจัดขยะ ระยะที่ 2 1,038,760.00   
โครงการปรับปรุงตลาดโต้รุ่ง 729,000.00      
โครงการกอ่สร้างหอ้งน ้าตลาดร่วมใจการเกษตร 398,000.00      
โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า คสล.รูปตัวยู ซอยอดุมชัย ชุมชนกดุยางสามัคคี 1,502,000.00   
โครงการกอ่สร้างระบบระบายน ้า ซอยทา่สินค้า  1 1,644,000.00   
โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า คสล.รูปตัวยู ซอยอนรรฆนาค 5 ชุมชนหนา้โรงเล่ือย 163,500.00      
โครงการกอ่สร้างรางถนน คสล.ข้างศาลา SML ชุมชนหนา้โรงเล่ือย (ต่อจากโครงการเดิม) 39,000.00       
โครงการกอ่สร้างต่อเติมศาลา ชุมชนทุ่งสระ 75,000.00       
โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ซอยติดก้าแพงวัดหอไตรปฎิการาม ชุมชนหอไตรปฎิการาม 131,000.00      
โครงการกอ่สร้างตลาดชุมชนหนองไชยวาน ชุมชนหนองไชยวาน 352,900.00      
โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ซอยติดก้าแพงวัดหอไตรปฎิการาม ชุมชนวัดหอไตรปฎิการาม 345,500.00      
โครงการกอ่สร้างศาลาชุมชนวัดสว่างคงคา ชุมชนวัดสว่างคงคา 349,500.00      
โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า คสล.รูปตัวยู ซอยวาสนา ชุมชนหวัโนนโก 797,000.00      
โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ซอยโยสะอาด ชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง 56,000.00       
โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ซอยทองเจืออทุศิเชือ่มวิโรจนรั์ตน ์ชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง 415,200.00      
โครงการกอ่สร้างระบบระบายน ้า ซอยแยกทางเข้าตลาดเกษตร  ชุมชนทุ่งศรีเมืองพฒันา 1,380,000.00   
โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ซอยชัยวิวัฒนพ์ฒันาถึงชุมชนเกษตรสมบรูณ์ ชุมชนหาดล้าดวน 1,881,000.00   
โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ซอยคริสต์จักร ชุมชนซอยน ้าทพิย์ 64,000.00       
โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ซอยหนา้บา้นประธานชุมชน ชุมชนซอยน ้าทพิย์ 94,000.00       
โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ซอยทางเข้าหมูบ่า้นจารุพฒันา ชุมชนโพธ์ิไทร 432,000.00      
โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ซอยบา้นยายชาถึงบา้นยายนญูทา้พสูิจน ์ชุมชนดอนสวรรค์ 62,000.00       
โครงการกอ่สร้างทางเทา้จากแยกวัดใต้ถึงหนา้ศาลหลักเมือง ชุมชนวัดใต้โพธ์ิค ้า 612,000.00      
โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ซอยยายทองสุขชุมชนวัดสว่างพฒันา ชุมชนวัดสว่างพฒันา 603,000.00      
โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า คสล.รูปตัวยู ซอยบา้นนายวินยั ชุมชนบญุกว้าง 117,500.00      
โครงการกอ่สร้างลานคอนกรีตหนา้ศาลาชุมชน SML  ชุมชนริมแกง่ดอนกลาง 450,000.00      
โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ซอยสนามฟตุบอลใบบญุ ชุมชนสุขสบายใจ 381,600.00      
โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ซอยแยกซอยวิโรจนรั์ตน ์1 ชุมชนสุขสบายใจ 159,999.00      
โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ซอยแยกถนนมาประณีตเยื องหมูบ่า้นปาวารีย์ข้างร้านกว๋ยเต๋ียว ชุมชนสุขสบายใจ 193,100.00      
โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ซอยข้างโรงเรียนอนบุาลกาฬสินธ์ุ ชุมชน ก.ส.ส. 344,000.00      
โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า คสล.รูปตัวยู ซอยร่วมใจพฒันา ชุมชนสงเปลือยใน 655,000.00      
โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า คสล.รูปตัวยู หนา้หอพกั ชุมชนสงเปลือยกลาง 150,400.00      
โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า คสล.รูปตัวยู ซอยตาดี ชุมชนดงปอ 1,266,000.00   
โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า คสล.รูปตัวยู ซอยบา้นลุงอนิ ชุมชนวัดปา่ทุ่งศรีเมือง 304,800.00      
โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ซอย 1 ฝ่ังซ้ายมือแยกถนนทางเข้าวัดปา่ทุ่งศรีเมืองฝ่ังตะวันตก ชุมชนวัดปา่ทุ่งศรีเมือง 120,800.00      
ยอดยกไป #########

ยอดยกมา #########
โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ซอย 2 (ติดก้าแพงวัด) ถนนทางเข้าวัดปา่ทุ่งศรีเมืองฝ่ังตะวันตก ชุมชนวัดปา่ทุ่งศรีเมือง 188,000.00      
โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ซอยออ่นส้าอางค์ ชุมชนดงปอ 130,000.00      
โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า คสล.รูปตัวยู ซอยบา้นนายโกศล ชุมชนหวัคู-หนองเรือ 512,000.00      
โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ซอยบา้นอาจารย์ชุมพร เนตรวงศ์ ชุมชนกดุยางสามัคคี 147,000.00      
โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ซอยบา้นอาจารย์ฟศัูกด์ิ ทกัษมิา (ซอยบกัโจ้เกา่) ชุมชนกดุยางสามัคคี 146,000.00      
โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า คสล.รูปตัวยู ซอยทองดีซาวด์ ชุมชนสงเปลือยกลาง 315,000.00      
โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า คสล.พร้อมบอ่พกั ถนนดอนกลอย เชือ่มริมแกง่ดอนกลาง ชุมชนดอนกลอย 270,000.00      
โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ซอยแยกซอยสุขสบายใจ 3 ฝ่ังทางซ้าย (ตรงข้ามบา้นนายสังวาล เมืองโคตร) ชุมชนสุขสบายใจ 186,000.00      
โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ซอยแยกซอยอภัย 1 ฝ่ังทางซ้าย (ข้างบา้นปา้บรรจง) ชุมชนหนา้โรงซ่อม รพช. 78,000.00       

 - 2 -



โครงการกอ่สร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน ้า คสล.รูปตัวยู ถนนพมิพะนติย์จากแยกไฟแดงปา้ยไปบา้นกดุออ้ ชุมชนสงเปลือยใน 427,200.00      
โครงการกอ่สร้างระบบระบายน ้าถนนวิโรจนรั์ตนจ์ากแยกโรงพยาบาลสัตว์ถึงหนา้ สน.เทศบาลฯ ชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง 1,528,000.00   
โครงการกอ่สร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน ้า คสล.รูปตัวยู ซอยโรงเรียนอนบุาลบญุโฮมศุภฤกษ์ 447,800.00      
โครงการกอ่สร้างอาคารศาลาชุมชนหวัโนนโก ชุมชนหวัโนนโก 349,500.00      
โครงการกอ่สร้างปา้ยชือ่โรงเรียน 477,500.00      
โครงการกอ่สร้างเสาธง 198,500.00      
โครงการกอ่สร้างหอพระ 65,000.00       
โครงการกอ่สร้างเวทกีารแสดงพร้อมเสาธง 676,000.00      
โครงการกอ่สร้างรั วประตู ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 28,000.00       
โครงการจัดท้าหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ 469,500.00      
โครงการปรับปรุงพื นหอ้งเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนอื 236,000.00      
โครงการปรับปรุงหอ้งผู้บริหาร โรงเรียนเทศบาล 4 วัดใต้โพธ์ิค ้า 175,000.00      
โครงการปรับปรุงหอ้งน ้า โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนอื 192,000.00      
โครงการปรับปรุงหอ้งซ้อมดนตรี โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธ์ุพทิยาสิทธ์ิ 149,500.00      
โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน 183,000.00      
โครงการกอ่สร้างทางเทา้ โรงเรียนทเศบาล 2 วัดสว่างคงคา 59,800.00       2871300
รวม #########



หมายเหตุ หน่วย : บาท
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน 2 393,194,296.64   

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 4 91,394,843.97      
เงินฝาก ก.ส.ท. 14,581,479.26      
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 38,018,710.00      
ลูกหนี้ค่าภาษีบ ารุงท้องที่ 5 16,983.15            
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ 69,846.00            
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม 7,144,285.00        
รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 151,226,147.38   

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ 3 127,219,669.00     
รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 127,219,669.00   

รวมสินทรัพย์ 278,445,816.38   

ทุนทรัพย์สิน 2 393,194,296.64   

หน้ีสิน
หน้ีสินหมนุเวียน

รายจ่ายค้างจ่าย 6 68,443,867.00      

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  จงัหวัดกาฬสินธุ์
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วันที่  30 กันยายน 2558



เงินอุดหนุนทัว่ไประบุวัตถุประสงค์ 2,302,877.00        
รายจ่ายผลัดส่งใบส าคัญ 69,846.00            
เงินรับฝาก 7 8,723,922.23        
รวมหน้ีสินหมนุเวียน 79,540,512.23     

หน้ีสินไมห่มนุเวียน

เจ้าหนี้เงินกู้ 8 53,997,004.15      

รวมหน้ีสินไมห่มนุเวียน 53,997,004.15     

รวมหน้ีสิน 133,537,516.38   

เงินสะสม
เงินสะสม 9 115,163,693.44     

เงินทุนส ารองเงินสะสม 29,744,606.56      
รวมเงินสะสม 144,908,300.00   

รวมหน้ีสินและเงินสะสม 278,445,816.38   
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ผู้อ านวยการส านักการคลัง ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ
(นางอุบลรัตน์  กิตติยุทธโยธิน) (นายฉลอง  ฆารเลิศ) (นายจารุวัฒน์  บุญเพิม่)



หมายเหตุ  2 หน่วย : บาท

ช่ือ จ านวนเงนิ
ก.อสังหาริมทรัพย์
 1.ที่ดิน 7,905,800.00               ก.รายได้เทศบาล 248,786,489.31              
 2.ส านักงาน-ที่ท าการ-ศูนย์บริหารงาน 96,305,960.87             ข.เงินผู้ที่มีผู้อุทศิให้ 10,292,163.00               
 3.โรงฆ่าสัตว์ 3,225,900.00               ค.เงินอุดหนุน 133,499,194.33              
 4.โรงเก็บรถ 30,000.00                   ง.เงินรางวัลธรรมาภิบาล 616,450.00                    
 5.ตลาด 8,555,365.00               
 6.ส านักงานการศึกษา(โรงเรียน) 78,945,701.46             
ข.สังหาริมทรัพย์
 1.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 80,576,935.00             
 2.เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอุปกรณ์
     ก.ในการดับเพลิง 1,438,000.00               
     ข.ในการโยธา 3,059,050.00               
     ค.ในการฆ่าสัตว์ 441,450.00                 
     ง.ในการศึกษา 12,526,500.00             
 3.ครุภัณฑ์ส านักงาน 22,451,493.31             
 4.ครุภัณฑ์งานบา้นงานครัว 2,763,023.00               
 5.ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 16,032,372.00             
 6.ครุภัณฑ์ไฟฟา้และวิทยุ 21,223,443.00             
 7.ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5,237,140.00               
 8.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 4,662,800.00               
 9.ครุภัณฑ์ดนตรี 1,209,370.00               
 10.ครุภัณฑ์กีฬา 7,117,040.00               
 11.ครุภัณฑ์การเกษตร 2,324,140.00               
 12.ครุภัณฑ์โรงงาน 2,670,200.00               
 13.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 12,091,926.00             
 14.ครุภัณฑ์สนาม 675,523.00                 
 15.ครุภัณฑ์หอ้งสมุด 670,364.00                 
 16.ครุภัณฑ์อาวุธ 35,000.00                   
 17.ครุภัณฑ์อื่นๆ 850,000.00                 
 18.ครุภัณฑ์ส ารวจ 169,800.00                 

รวม 393,194,296.64          393,194,296.64            

     (นางอุบลรัตน์  กิตติยุทธโยธิน) (นายฉลอง  ฆารเลิศ) (นายจารุวัฒน์  บญุเพิ่ม)
       ผู้อ านวยการส านักการคลัง ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ

เทศบาลเมอืงกาฬสินธุ์ อ าเภอเมอืงกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
งบทรัพย์สิน

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่ 30  กันยายน  2558

ประเภททรพัย์สิน ราคาทรพัย์สิน
แหล่งที่มาของทรพัย์สิน



หมายเหตุ  3 หน่วย : บาท

จ านวนเงนิ
ก. อสังหาริมทรัพย์ 

1. อาคารบ้านพักพนักงานเทศบาล 2,994,000.00      เงินกูเ้งินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 2,994,000.00     
(ก.ส.ท.)

2. โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 17,070,000.00    เงินกูเ้งินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 17,070,000.00   
(ก.ส.ท.)

3. อาคารบ้านพักพนักงานดับเพลิง 8,826,776.00      เงินกูเ้งินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 8,826,776.00     
(ก.ส.ท.)

4. ทีดิ่นทางเข้าสวนสาธารณะ 11,142,662.00    ธนาคารกรุงไทย 11,142,662.00   

5. สิทธิการใช้ประโยชน์อาคารราชพัสดุ 13,460,000.00    ธนาคารออมสิน 13,460,000.00   

6. ก่อสร้างโครงการต่าง ๆ รวม 31 โครงการ 24,913,000.00    เงินกูเ้งินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 24,913,000.00   
(ก.ส.ท.)

7. ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน 4,972,600.00      เงินกูเ้งินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 4,972,600.00     
รวม 11 โครงการ (ก.ส.ท.)
8. ก่อสร้างศูนย์เคร่ืองจักรกล 9,777,631.00      เงินกูเ้งินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 9,777,631.00     

(ก.ส.ท.)
ข. สังหาริมทรัพย์

1. รถยนต์ไฮดรอลิคตีนตะขาบ 5,795,000.00      ธนาคารกรุงไทย 5,795,000.00     

2. รถดูดโคลน 15,734,000.00    เงินกูก้องทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค 15,734,000.00   
(ส.พ.ม.)

3. รถบรรทุกน้้า 1,594,000.00      เงินกูก้องทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค 1,594,000.00     
(ส.พ.ม.)

4. รถบรรทุกขยะ 3 คัน 8,670,000.00      เงินกูเ้งินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 8,670,000.00     
(ก.ส.ท.)

5. รถขุดตีนตะขาบ 2,270,000.00      เงินกูเ้งินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 2,270,000.00     
(ก.ส.ท.)

127,219,669.00 127,219,669.00 

(นางอุบลรัตน์  กิตติยุทธโยธิน)
ผู้อ้านวยการส้านักการคลัง

รวม

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ทรัพย์สินเกิดจากเงนิกู้

ณ วันที ่ 30  กันยายน  2558

ประเภททรัพย์สิน ราคาทรัพย์สิน
แหล่งทีม่าของทรัพย์สิน
ช่ือ

(นายฉลอง  ฆารเลิศ)
ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ

(นายจารุวัฒน์  บุญเพิม่)
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ



หมายเหตุ  4  เงินสดและเงินฝากธนาคาร

 เงินสด    -                   
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์  เลขที่ 404-1-00055-6 27,077,058.41    
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 404-6-21121-0 2,213,559.50      
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 010322088964 4,821,049.61      
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 010322178141 543,278.78         
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 020011904290 613,201.68         
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทเผ่ือเรียก เลขที่ 05100136569-4 14,162,276.17    

เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทเผ่ือเรียก เลขที่ 02002492226-0 6,789,720.37      
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทประจ า เลขที่ 30000017456-9 7,299,520.97      
เงินฝากธนาคารอิสลาม  ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 130-1-00003-5 6,329,552.92      
เงินฝากธนาคารอิสลาม  ประเภทประจ า เลขที่ 130-2-00084-5 21,545,625.56    

รวม 91,394,843.97   

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ ์จังหวัดกาฬสินธุ์
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี  สิ้นสุดวันที่   30  กันยายน  2558
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