
งบ/หมวด หมวด แหล่งเงิน ประมาณการ  งานบริหารทั่วไป
 งานวางแผนสถิติและ

วชิาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
  อดุหนุนระบุ
วัตถปุระสงค์

-                     393,630.00          393,630.00         

งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน
  อดุหนุนระบุ
วัตถปุระสงค์

1,235.00              1,235.00            

ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
ค่าสาธารณูปโภค 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
  รางวัลการบริหาร
จดัการที่ดี

-                     124,490.00          127,114.00            251,604.00         

ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง 
งบรายจา่ยอื่น รายจา่ยอื่น 
งบเงินอดุหนุน เงินอดุหนุน 

-                    519,355.00         -                       127,114.00          646,469.00        รวม

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวดักาฬสินธุ์
รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน  บริหารงานทั่วไป

ต้ังแต่วนัที่  1  ตุลาคม  2557  ถึงวนัที่  30  กันยายน  2558



งบ/หมวด หมวด แหล่งเงิน ประมาณการ
 งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับการรักษา
ความสงบภายใน

 งานเทศกิจ
งานป้องกันฝ่ายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย
รวม

งบบคุลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 

งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
ค่าสาธารณูปโภค 

งบลงทนุ ค่าครุภัณฑ์ 
  รางวัลการบริหาร
จดัการที่ดี

-                     777,878.00                777,878.00            

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 
  รางวัลการบริหาร
จดัการที่ดี

-                     168,000.00                168,000.00            

งบรายจา่ยอืน่ รายจา่ยอืน่ 
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 

-                   -                      -                     945,878.00               945,878.00           รวม

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์
รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

ต้ังแต่วันที่  1  ตุลาคม  2557  ถึงวันที่  30  กันยายน  2558



งบ/หมวด หมวด แหล่งเงิน ประมาณการ
 งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับการศึกษา

 งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา

งานระดับ
มัธยมศึกษา

งานศึกษาไม่
ก าหนดระดับ

รวม

งบบคุลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
  อุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์

-                   1,307,347.16    1,307,347.16      

งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน
  อุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์

-                   1,513,630.00        1,513,630.00      

ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
ค่าสาธารณูปโภค 

งบลงทนุ ค่าครุภัณฑ์ 
  อุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์

-                   2,992,040.00          2,992,040.00      

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง อุดหนุนเฉพาะกิจ -                   36,720,000.00         36,720,000.00     
งบรายจา่ยอืน่ รายจา่ยอืน่ -                   

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 
  อุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์

-                   6,652,324.00          1,687,638.00    266,900.00       8,606,862.00      

-                  1,513,630.00       46,364,364.00       1,687,638.00   1,574,247.16   51,139,879.16   รวม

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์
รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน  การศึกษา

ต้ังแต่วันที่  1  ตุลาคม  2557  ถึงวันที่  30  กันยายน  2558



งบ/หมวด หมวด แหล่งเงิน ประมาณการ
 งานบริหารทั่วไป

เก่ียวกับสาธารณสุข
 งานโรงพยาบาล

งานบริการ
สาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอ่ืน

งานศูนยบ์ริการ
สาธารณสุข

รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) -                    

งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน -                    
ค่าใช้สอย 

ค่าวัสดุ 
  รางวัลการบริหาร
จดัการที่ดี

-                   6,000.00            6,000.00            

ค่าสาธารณูปโภค 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
  รางวัลการบริหาร
จดัการที่ดี

-                   47,100.00             1,393,530.00       1,440,630.00       

ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง -                    
งบรายจา่ยอื่น รายจา่ยอื่น -                    
งบเงินอดุหนุน เงินอดุหนุน -                    

-                  47,100.00           -                     1,399,530.00     -                1,446,630.00     รวม

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวดักาฬสินธุ์
รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน  สาธารณสุข

ต้ังแต่วนัที่  1  ตุลาคม  2557  ถึงวนัที่  30  กันยายน  2558



งบ/หมวด หมวด แหล่งเงิน ประมาณการ
 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

รวม

งบบคุลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 

งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย -                       
ค่าวัสดุ 
ค่าสาธารณูปโภค 

งบลงทนุ ค่าครุภัณฑ์ 

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 
  อุดหนุนยุทธศาสตร์เพื่อ
พฒันาประเทศ

-                        1,309,459.00               1,309,459.00          

  อุดหนุนเฉพาะกิจ -                        7,007,000.00               7,007,000.00          
งบรายจา่ยอืน่ รายจา่ยอืน่ 
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 

-                       -                           8,316,459.00             8,316,459.00         รวม

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์
รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

ต้ังแต่วันที่  1  ตุลาคม  2557  ถึงวันที่  30  กันยายน  2558



งบ/หมวด หมวด แหล่งเงิน ประมาณการ
 งานบริหารทั่วไป

เก่ียวกับเคหะ
และชุมชน

 งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ
งานก าจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล

งานบ าบัดน  า
เสีย

รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 

งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย 

ค่าวัสดุ 
  รางวัลการบริหาร
จดัการท่ีดี

-                   308,330.00     308,330.00         

ค่าสาธารณูปโภค 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
  รางวัลการบริหาร
จดัการท่ีดี

-                   20,000.00       2,515,558.00         2,535,558.00      

ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง 
  รางวัลการบริหาร
จดัการท่ีดี

-                   1,507,000.00         1,507,000.00      

งบรายจา่ยอื่น รายจา่ยอื่น 
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 

-                  -                328,330.00    -                4,022,558.00        4,350,888.00      รวม

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน  เคหะและชุมชน

ตั งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2557  ถึงวันที่  30  กันยายน  2558



งบ/หมวด หมวด แหลง่เงนิ ประมาณการ
 งานบริหารทั่วไป

เก่ียวกับการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

 งานสง่เสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็ง

ของชุมชน
รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 

งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย  อดุหนุนระบุวัตถุประสงค์ -                        300,000.00                 300,000.00            
ค่าวัสดุ 
ค่าสาธารณูปโภค 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง 

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 
งบเงินอดุหนุน เงินอดุหนุน 

-                       -                          300,000.00               300,000.00           รวม

เทศบาลเมืองกาฬสนิธุ ์ อ าเภอเมืองกาฬสนิธุ ์ จงัหวัดกาฬสนิธุ์
รายงานรายจา่ยในการด าเนินงานที่จา่ยจากเงนิรายรับตามแผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ต้ังแต่วันที่  1  ตุลาคม  2557  ถึงวันที่  30  กันยายน  2558



งบ/หมวด หมวด แหล่งเงิน ประมาณการ  งบกลาง รวม
งบกลาง งบกลาง  อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ -                               36,827,197.75           36,827,197.75              

-                             36,827,197.75          36,827,197.75             รวม

เทศบาลเมอืงกาฬสินธุ์  อ าเภอเมอืงกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์
รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานทีจ่่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน  งบกลาง

ต้ังแต่วันที ่ 1  ตุลาคม  2557  ถึงวันที ่ 30  กันยายน  2558



งบ หมวด  แหล่งเงิน  บริหารงานทัว่ไป
 การรักษาความ

สงบภายใน
 การศึกษา  สาธารณสุข  สังคมสงเคราะห์  เคหะและชุมชน

 สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

 การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

 อุตสาหกรรม
และการโยธา

 
การเกษตร

 การพาณิชย์  งบกลาง  รวม

รายจ่าย
งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมอืง)

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
  อุดหนนุระบุ
วัตถุประสงค์

393,630.00      1,307,347.16    1,700,977.16     

งบด าเนินการ
ค่าตอบแทน

  อุดหนนุระบุ
วัตถุประสงค์

1,235.00          1,513,630.00    1,514,865.00     

ค่าใช้สอย
  อุดหนนุระบุ
วัตถุประสงค์

300,000.00     300,000.00        

ค่าวัสดุ
  รางวัลการ
บริหารจัดการทีดี่

6,000.00          308,330.00      314,330.00        

ค่าสาธารณูปโภค -                  

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
  อุดหนนุระบุ
วัตถุประสงค์

2,992,040.00    2,992,040.00     

  รางวัลการ
บริหารจัดการทีดี่

251,604.00      777,878.00      1,440,630.00    2,535,558.00    5,005,670.00     

ค่าทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง  อุดหนนุเฉพาะกจิ 36,720,000.00  36,720,000.00    

  รางวัลการ
บริหารจัดการทีดี่

168,000.00      1,507,000.00    1,675,000.00     

  อุดหนนุเพือ่
พัฒนาประเทศ

1,309,459.00  1,309,459.00     

  อุดหนนุเฉพาะกจิ 7,007,000.00  7,007,000.00     
งบรายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน -                  

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
  อุดหนนุระบุ
วัตถุประสงค์

8,606,862.00    8,606,862.00     

งบกลาง งบกลาง
  อุดหนนุระบุ
วัตถุประสงค์

36,827,197.75  36,827,197.75    

-                 646,469.00     945,878.00     51,139,879.16 1,446,630.00   -              4,350,888.00   300,000.00    -              8,316,459.00 -        -          36,827,197.75 103,973,400.91 

เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์  อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ์  จงัหวัดกาฬสนิธุ์
รายงานรายจา่ยในการด าเนินงานที่จา่ยจากเงินรายรับตามแผนงานรวม  (อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)

ต้ังแต่วันที่  1  ตุลาคม  2557  ถึงวันที่  30  กันยายน  2558

รวม



งบ หมวด  บริหารงานทั่วไป
 การรักษาความ

สงบภายใน
 การศึกษา  สาธารณสุข  สังคมสงเคราะห์  เคหะและชุมชน

 สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

 การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

 อุตสาหกรรม
และการโยธา

 
การเกษตร

 การพาณชิย์  งบกลาง  รวม

รายจ่าย -                  
งบบคุลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,797,521.00    1,797,521.00     

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,381,269.00    4,381,269.00     
งบด าเนินการ ค่าตอบแทน -                  

ค่าใช้สอย -                  
ค่าวัสดุ -                  
ค่าสาธารณูปโภค -                  

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ -                  
ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง -                  

งบรายจ่ายอืน่ รายจ่ายอืน่ 99,850.00        99,850.00         
งบเงินอดุหนุน เงินอดุหนุน -                  
งบกลาง งบกลาง 387,901.28      387,901.28        

6,278,640.00  -                -                -                -              -                -              -              -              -        -          387,901.28     6,666,541.28    รวม

เทศบาลเมืองกาฬสนิธุ ์ อ าเภอเมืองกาฬสนิธุ ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์
รายงานรายจา่ยในการด าเนินงานที่จา่ยจากเงินสะสม

ต้ังแต่วนัที่  1  ตุลาคม  2557  ถึงวนัที่  30  กันยายน  2558



งบ หมวด  บริหารงานทั่วไป
 การรักษาความ

สงบภายใน
 การศึกษา  สาธารณสุข  สังคมสงเคราะห์  เคหะและชุมชน

 สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

 การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

 อุตสาหกรรม
และการโยธา

 
การเกษตร

 การพาณชิย์  งบกลาง  รวม

รายจ่าย -                  
งบบคุลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -                  

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) -                  
งบด าเนินการ ค่าตอบแทน -                  

ค่าใช้สอย -                  
ค่าวัสดุ -                  
ค่าสาธารณูปโภค -                  

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ -                  
ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง 8,837,610.00  8,837,610.00     

งบรายจ่ายอืน่ รายจ่ายอืน่ -                  
งบเงินอดุหนุน เงินอดุหนุน -                  
งบกลาง งบกลาง -                  

-                -                -                -                -              -                -              -              8,837,610.00 -        -          -                8,837,610.00    

เทศบาลเมืองกาฬสนิธุ ์ อ าเภอเมืองกาฬสนิธุ ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์
รายงานรายจา่ยในการด าเนินงานที่จา่ยจากเงินกู้

ต้ังแต่วนัที่  1  ตุลาคม  2557  ถึงวนัที่  30  กันยายน  2558

รวม



งานบริหาร การรักษา การศึกษา สาธารณสุข สังคม เคหะ สร้างความ การศาสนา อุตสาหกรรม การ การ งบกลาง
หมวด ประมาณการ รวม ทัว่ไป ความสงบ สงเคราะห์ ชุมชน เข้มแข็ง วัฒนธรรมและ และ เกษตร พาณิชย์

ภายใน ของชุมชน นันทนาการ การโยธา
รายจ่าย
งบกลาง 24,425,447.00   56,138,534.70   56,138,534.70  
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) #REF! 4,313,830.00     4,313,830.00   
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) #REF! 139,708,770.21  22,964,047.83 8,724,440.00   63,707,992.60  9,016,715.40   28,370,222.38 3,367,418.00   1,594,920.00 1,963,014.00   
ค่าตอบแทน #REF! 3,343,682.50     936,109.00     231,610.00     1,336,425.25    412,210.00     86,445.25       130,407.75     210,475.25     
ค่าใช้สอย #REF! 39,382,549.85   8,712,385.12   1,407,495.42   18,493,384.59  490,827.00     5,750,828.59   1,671,978.99   2,842,810.14 12,840.00       
ค่าวัสดุ #REF! 32,940,010.33   11,207,372.84 229,243.00     10,563,650.22  136,163.00     10,063,567.27 4,900.00         640,924.00   94,190.00       
ค่าสาธารณูปโภค #REF! 5,572,544.88     877,250.18     176,310.13     1,440,668.18    1,754,736.84   1,323,579.55   
ค่าครุภัณฑ์ #REF! 7,378,712.00     621,504.00     539,360.00     575,760.00      1,555,230.00   4,021,858.00   65,000.00     
ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง #REF! 39,580,189.00   2,430,000.00   882,000.00     11,421,130.00  3,672,760.00   21,174,299.00 
รายจ่ายอื่น #REF! 50,000.00         50,000.00       
เงินอุดหนุน #REF! 27,642,523.55   200,000.00     400,000.00     23,941,539.00  294,150.00     ####### 2,181,834.55   200,000.00     200,000.00   

รวมรายจ่าย #REF! 356,051,347.02  52,312,498.97 12,590,458.55 131,480,549.84 13,660,032.24 ####### 55,471,095.59 5,374,704.74   5,343,654.14 23,454,818.25 -       -        56,138,534.70  

รายรับ
ภาษีอากร 17,595,000.00   20,622,854.28   
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 9,794,000.00     11,697,303.50   
รายได้จากทรัพย์สิน 8,345,000.00     9,307,780.11     
รายได้จากทุน 100,000.00        135,680.00        
รายได้จากสาธารณูปโภค 900,000.00        829,205.88        
รายได้เบด็เตล็ด 7,870,500.00     7,062,563.98     
ภาษีจัดสรร 129,173,407.00  125,534,304.87  
เงินอุดหนุนท่ัวไป 131,022,778.00  130,753,924.00  
เงินอุดหนุนท่ัวไประบวัุตถุประสงค์/เฉพาะกจิ -                  63,603,057.15   

รวมรายรับ 304,800,685.00  369,546,673.77  -                -                -                 -                -           -                -                -              -                -       -        -                
13,495,326.75   

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์
งบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ต่ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557  ถึง วันที่ 30 กันยายน 2558

รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ ากว่า)รายจ่าย



งานบริหาร การรักษา การศึกษา สาธารณสุข สังคม เคหะ สร้างความ การศาสนา อุตสาหกรรม การ การ งบกลาง
หมวด ประมาณการ รวม ทัว่ไป ความสงบ สงเคราะห์ ชุมชน เข้มแข็ง วัฒนธรรมและ และ เกษตร พาณิชย์

ภายใน ของชุมชน นันทนาการ การโยธา
รายจ่าย
งบกลาง  (หมายเหตุ 1) 24,425,447.00   58,650,931.39   58,650,931.39  
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) #REF! 4,313,830.00     4,313,830.00   
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  (หมายเหตุ 2) #REF! 140,148,282.07  23,135,956.53 8,724,440.00   63,975,595.76  9,016,715.40   28,370,222.38 3,367,418.00   1,594,920.00 1,963,014.00   
ค่าตอบแทน  (หมายเหตุ 3) #REF! 3,610,988.00     937,344.00     231,610.00     1,602,495.75    412,210.00     86,445.25       130,407.75     210,475.25     
ค่าใช้สอย  (หมายเหตุ 4) #REF! 39,382,549.85   8,712,385.12   1,407,495.42   18,493,384.59  490,827.00     5,750,828.59   1,671,978.99   2,842,810.14 12,840.00       
ค่าวัสดุ  (หมายเหตุ 5) #REF! 32,940,010.33   11,207,372.84 229,243.00     10,563,650.22  136,163.00     10,063,567.27 4,900.00         640,924.00   94,190.00       
ค่าสาธารณูปโภค #REF! 5,572,544.88     877,250.18     176,310.13     1,440,668.18    1,754,736.84   1,323,579.55   
ค่าครุภัณฑ์  (หมายเหตุ 6) #REF! 10,694,270.00   621,504.00     1,051,878.00   3,378,800.00    1,555,230.00   4,021,858.00   65,000.00     
ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง  (หมายเหตุ 7) #REF! 74,797,318.00   2,430,000.00   882,000.00     39,629,800.00  3,672,760.00   28,182,758.00 
รายจ่ายอื่น #REF! 50,000.00         50,000.00       
เงินอุดหนุน  (หมายเหตุ 8) #REF! 27,651,846.55   200,000.00     400,000.00     23,950,862.00  294,150.00     ####### 2,181,834.55   200,000.00     200,000.00   

รวมรายจ่าย #REF! 397,812,571.07  52,485,642.67 13,102,976.55 163,035,256.50 13,660,032.24 ####### 55,471,095.59 5,374,704.74   5,343,654.14 30,463,277.25 -       -        58,650,931.39  

รายรับ
ภาษีอากร 17,595,000.00   20,622,854.28   
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 9,794,000.00     11,697,303.50   
รายได้จากทรัพย์สิน 8,345,000.00     9,307,780.11     
รายได้จากทุน 100,000.00        135,680.00        
รายได้จากสาธารณูปโภค 900,000.00        829,205.88        
รายได้เบด็เตล็ด 7,870,500.00     7,062,563.98     
ภาษีจัดสรร 129,173,407.00  125,534,304.87  
เงินอุดหนุนท่ัวไป 131,022,778.00  130,753,924.00  
เงินอุดหนุนท่ัวไประบวัุตถุประสงค์/เฉพาะกจิ -                  103,973,400.91  

รวมรายรับ 304,800,685.00  409,917,017.53  -                -                -                 -                -           -                -                -              -                -       -        -                
12,104,446.46   

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์
งบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ต่ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557  ถึง วันที่ 30 กันยายน 2558

รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ ากว่า)รายจ่าย



หมายเหตุ 1 งบกลาง  จ านวน 58,650,931.39     บาท ประกอบด้วย
จ่ายจากเงินรายรับ 21,823,733.64     บาท
จ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 36,827,197.75     บาท

หมายเหตุ 2 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  จ านวน 140,148,282.07    บาท ประกอบด้วย
จ่ายจากเงินรายรับ 138,447,304.91    บาท
จ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 1,700,977.16       บาท

หมายเหตุ 3 ค่าตอบแทน  จ านวน 3,610,988.00       บาท ประกอบด้วย
จ่ายจากเงินรายรับ 2,096,123.00       บาท
จ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 1,514,865.00       บาท

หมายเหตุ 4 ค่าใช้สอย  จ านวน 39,382,549.85     บาท ประกอบด้วย
จ่ายจากเงินรายรับ 39,082,549.85     บาท
จ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 300,000.00         บาท

หมายเหตุ 5 ค่าวัสดุ  จ านวน 32,940,010.33     บาท ประกอบด้วย
จ่ายจากเงินรายรับ 32,625,680.33     บาท
จ่ายจากเงินรางวัลการบริหารจัดการทีดี่ 314,330.00         บาท

หมายเหตุ 6 ค่าครุภัณฑ์  จ านวน 10,694,270.00     บาท ประกอบด้วย
จ่ายจากเงินรายรับ 2,696,560.00       บาท
จ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 2,992,040.00       บาท
จ่ายจากเงินรางวัลการบริหารจัดการทีดี่ 5,005,670.00       บาท

หมายเหตุ 7 ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง  จ านวน 74,797,318.00     บาท ประกอบด้วย
จ่ายจากเงินรายรับ 28,085,859.00     บาท
จ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 43,727,000.00     บาท
จ่ายจากเงินรางวัลการบริหารจัดการทีดี่ 1,675,000.00       บาท
จ่ายจากเงินอุดหนุนเพือ่พัฒนาประเทศ 1,309,459.00       บาท

หมายเหตุ 8 เงินอุดหนุน  จ านวน 27,651,846.55     บาท ประกอบด้วย
จ่ายจากเงินรายรับ 19,044,984.55     บาท
จ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 8,606,862.00       บาท

รายละเอียดประกอบงบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ



งานบริหาร การรักษา การศึกษา สาธารณสุข สังคม เคหะ สร้างความ การศาสนา อุตสาหกรรม การ การ งบกลาง
หมวด ประมาณการ รวม ทัว่ไป ความสงบ สงเคราะห์ ชุมชน เข้มแข็ง วัฒนธรรมและ และ เกษตร พาณิชย์

ภายใน ของชุมชน นันทนาการ การโยธา
รายจ่าย
งบกลาง 24,425,447.00   56,526,435.98   56,526,435.98  
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) #REF! 6,111,351.00     6,111,351.00   
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) #REF! 144,090,039.21  27,345,316.83 8,724,440.00   63,707,992.60  9,016,715.40   28,370,222.38 3,367,418.00   1,594,920.00 1,963,014.00   
ค่าตอบแทน #REF! 3,343,682.50     936,109.00     231,610.00     1,336,425.25    412,210.00     86,445.25       130,407.75     210,475.25     
ค่าใช้สอย #REF! 39,382,549.85   8,712,385.12   1,407,495.42   18,493,384.59  490,827.00     5,750,828.59   1,671,978.99   2,842,810.14 12,840.00       
ค่าวัสดุ #REF! 32,940,010.33   11,207,372.84 229,243.00     10,563,650.22  136,163.00     10,063,567.27 4,900.00         640,924.00   94,190.00       
ค่าสาธารณูปโภค #REF! 5,572,544.88     877,250.18     176,310.13     1,440,668.18    1,754,736.84   1,323,579.55   
ค่าครุภัณฑ์ #REF! 7,378,712.00     621,504.00     539,360.00     575,760.00      1,555,230.00   4,021,858.00   65,000.00     
ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง #REF! 39,580,189.00   2,430,000.00   882,000.00     11,421,130.00  3,672,760.00   21,174,299.00 
รายจ่ายอื่น #REF! 149,850.00        149,850.00     
เงินอุดหนุน #REF! 27,642,523.55   200,000.00     400,000.00     23,941,539.00  294,150.00     ####### 2,181,834.55   200,000.00     200,000.00   

รวมรายจ่าย #REF! 362,717,888.30  58,591,138.97 12,590,458.55 131,480,549.84 13,660,032.24 ####### 55,471,095.59 5,374,704.74   5,343,654.14 23,454,818.25 -       -        56,526,435.98  

รายรับ
ภาษีอากร 17,595,000.00   20,622,854.28   
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 9,794,000.00     11,697,303.50   
รายได้จากทรัพย์สิน 8,345,000.00     9,307,780.11     
รายได้จากทุน 100,000.00        135,680.00        
รายได้จากสาธารณูปโภค 900,000.00        829,205.88        
รายได้เบด็เตล็ด 7,870,500.00     7,062,563.98     
ภาษีจัดสรร 129,173,407.00  125,534,304.87  
เงินอุดหนุนท่ัวไป 131,022,778.00  130,753,924.00  
เงินอุดหนุนท่ัวไประบวัุตถุประสงค์/เฉพาะกจิ -                  63,603,057.15   

รวมรายรับ 304,800,685.00  369,546,673.77  -                -                -                 -                -           -                -                -              -                -       -        -                
6,828,785.47     

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์
งบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
ต่ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557  ถึง วันที่ 30 กันยายน 2558

รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ ากว่า)รายจ่าย



งานบริหาร การรักษา การศึกษา สาธารณสุข สังคม เคหะ สร้างความ การศาสนา อุตสาหกรรม การ การ งบกลาง
หมวด ประมาณการ รวม ทัว่ไป ความสงบ สงเคราะห์ ชุมชน เข้มแข็ง วัฒนธรรมและ และ เกษตร พาณิชย์

ภายใน ของชุมชน นันทนาการ การโยธา
รายจ่าย
งบกลาง 24,425,447.00   58,650,931.39   58,650,931.39  
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) #REF! 6,111,351.00     6,111,351.00   
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) #REF! 144,529,551.07  27,517,225.53 8,724,440.00   63,975,595.76  9,016,715.40   28,370,222.38 3,367,418.00   1,594,920.00 1,963,014.00   
ค่าตอบแทน #REF! 3,610,988.00     937,344.00     231,610.00     1,602,495.75    412,210.00     86,445.25       130,407.75     210,475.25     
ค่าใช้สอย #REF! 39,382,549.85   8,712,385.12   1,407,495.42   18,493,384.59  490,827.00     5,750,828.59   1,671,978.99   2,842,810.14 12,840.00       
ค่าวัสดุ #REF! 32,940,010.33   11,207,372.84 229,243.00     10,563,650.22  136,163.00     10,063,567.27 4,900.00         640,924.00   94,190.00       
ค่าสาธารณูปโภค #REF! 5,572,544.88     877,250.18     176,310.13     1,440,668.18    1,754,736.84   1,323,579.55   
ค่าครุภัณฑ์ #REF! 10,694,270.00   621,504.00     1,051,878.00   3,378,800.00    1,555,230.00   4,021,858.00   65,000.00     
ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง #REF! 74,797,318.00   2,430,000.00   882,000.00     39,629,800.00  3,672,760.00   28,182,758.00 
รายจ่ายอื่น #REF! 149,850.00        149,850.00     
เงินอุดหนุน #REF! 27,651,846.55   200,000.00     400,000.00     23,950,862.00  294,150.00     ####### 2,181,834.55   200,000.00     200,000.00   

รวมรายจ่าย #REF! 404,091,211.07  58,764,282.67 13,102,976.55 163,035,256.50 13,660,032.24 ####### 55,471,095.59 5,374,704.74   5,343,654.14 30,463,277.25 -       -        58,650,931.39  

รายรับ
ภาษีอากร 17,595,000.00   20,622,854.28   
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 9,794,000.00     11,697,303.50   
รายได้จากทรัพย์สิน 8,345,000.00     9,307,780.11     
รายได้จากทุน 100,000.00        135,680.00        
รายได้จากสาธารณูปโภค 900,000.00        829,205.88        
รายได้เบด็เตล็ด 7,870,500.00     7,062,563.98     
ภาษีจัดสรร 129,173,407.00  125,534,304.87  
เงินอุดหนุนท่ัวไป 131,022,778.00  130,753,924.00  
เงินอุดหนุนท่ัวไประบวัุตถุประสงค์/เฉพาะกจิ -                  103,973,400.91  

รวมรายรับ 304,800,685.00  409,917,017.53  -                -                -                 -                -           -                -                -              -                -       -        -                
5,825,806.46     

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์
งบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
ต่ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557  ถึง วันที่ 30 กันยายน 2558

รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ ากว่า)รายจ่าย



งานบริหาร การรักษา การศึกษา สาธารณสุข สังคม เคหะ สร้างความ การศาสนา อุตสาหกรรม การ การ งบกลาง
หมวด ประมาณการ รวม ทัว่ไป ความสงบ สงเคราะห์ ชุมชน เข้มแข็ง วัฒนธรรมและ และ เกษตร พาณิชย์

ภายใน ของชุมชน นันทนาการ การโยธา
รายจ่าย
งบกลาง 24,425,447.00   56,526,435.98   56,526,435.98  
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) #REF! 6,111,351.00     6,111,351.00   
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) #REF! 144,090,039.21  27,345,316.83 8,724,440.00   63,707,992.60  9,016,715.40   28,370,222.38 3,367,418.00   1,594,920.00 1,963,014.00   
ค่าตอบแทน #REF! 3,343,682.50     936,109.00     231,610.00     1,336,425.25    412,210.00     86,445.25       130,407.75     210,475.25     
ค่าใช้สอย #REF! 39,382,549.85   8,712,385.12   1,407,495.42   18,493,384.59  490,827.00     5,750,828.59   1,671,978.99   2,842,810.14 12,840.00       
ค่าวัสดุ #REF! 32,940,010.33   11,207,372.84 229,243.00     10,563,650.22  136,163.00     10,063,567.27 4,900.00         640,924.00   94,190.00       
ค่าสาธารณูปโภค #REF! 5,572,544.88     877,250.18     176,310.13     1,440,668.18    1,754,736.84   1,323,579.55   
ค่าครุภัณฑ์ #REF! 7,378,712.00     621,504.00     539,360.00     575,760.00      1,555,230.00   4,021,858.00   65,000.00     
ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง #REF! 48,417,799.00   2,430,000.00   882,000.00     11,421,130.00  3,672,760.00   30,011,909.00 
รายจ่ายอื่น #REF! 149,850.00        149,850.00     
เงินอุดหนุน #REF! 27,642,523.55   200,000.00     400,000.00     23,941,539.00  294,150.00     ####### 2,181,834.55   200,000.00     200,000.00   

รวมรายจ่าย #REF! 371,555,498.30  58,591,138.97 12,590,458.55 131,480,549.84 13,660,032.24 ####### 55,471,095.59 5,374,704.74   5,343,654.14 32,292,428.25 -       -        56,526,435.98  

รายรับ
ภาษีอากร 17,595,000.00   20,622,854.28   
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 9,794,000.00     11,697,303.50   
รายได้จากทรัพย์สิน 8,345,000.00     9,307,780.11     
รายได้จากทุน 100,000.00        135,680.00        
รายได้จากสาธารณูปโภค 900,000.00        829,205.88        
รายได้เบด็เตล็ด 7,870,500.00     7,062,563.98     
ภาษีจัดสรร 129,173,407.00  125,534,304.87  
เงินอุดหนุนท่ัวไป 131,022,778.00  130,753,924.00  
เงินอดุหนุนทั่วไประบุวัตถปุระสงค์/เฉพาะกจิ และเงินกู้ -                  72,440,667.15   

รวมรายรับ 304,800,685.00  378,384,283.77  -                -                -                 -                -           -                -                -              -                -       -        -                
6,828,785.47     

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์
งบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ  เงินสะสม  และเงินกู้

ต่ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557  ถึง วันที่ 30 กันยายน 2558

รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ ากว่า)รายจ่าย



งานบริหาร การรักษา การศึกษา สาธารณสุข สังคม เคหะ สร้างความ การศาสนา อุตสาหกรรม การ การ งบกลาง
หมวด ประมาณการ รวม ทัว่ไป ความสงบ สงเคราะห์ ชุมชน เข้มแข็ง วัฒนธรรมและ และ เกษตร พาณิชย์

ภายใน ของชุมชน นันทนาการ การโยธา
รายจ่าย
งบกลาง 24,425,447.00   58,650,931.39   58,650,931.39  
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) #REF! 6,111,351.00     6,111,351.00   
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) #REF! 144,529,551.07  27,517,225.53 8,724,440.00   63,975,595.76  9,016,715.40   28,370,222.38 3,367,418.00   1,594,920.00 1,963,014.00   
ค่าตอบแทน #REF! 3,610,988.00     937,344.00     231,610.00     1,602,495.75    412,210.00     86,445.25       130,407.75     210,475.25     
ค่าใช้สอย #REF! 39,382,549.85   8,712,385.12   1,407,495.42   18,493,384.59  490,827.00     5,750,828.59   1,671,978.99   2,842,810.14 12,840.00       
ค่าวัสดุ #REF! 32,940,010.33   11,207,372.84 229,243.00     10,563,650.22  136,163.00     10,063,567.27 4,900.00         640,924.00   94,190.00       
ค่าสาธารณูปโภค #REF! 5,572,544.88     877,250.18     176,310.13     1,440,668.18    1,754,736.84   1,323,579.55   
ค่าครุภัณฑ์ #REF! 10,694,270.00   621,504.00     1,051,878.00   3,378,800.00    1,555,230.00   4,021,858.00   65,000.00     
ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง #REF! 83,634,928.00   2,430,000.00   882,000.00     39,629,800.00  3,672,760.00   37,020,368.00 
รายจ่ายอื่น #REF! 149,850.00        149,850.00     
เงินอุดหนุน #REF! 27,651,846.55   200,000.00     400,000.00     23,950,862.00  294,150.00     ####### 2,181,834.55   200,000.00     200,000.00   

รวมรายจ่าย #REF! 412,928,821.07  58,764,282.67 13,102,976.55 163,035,256.50 13,660,032.24 ####### 55,471,095.59 5,374,704.74   5,343,654.14 39,300,887.25 -       -        58,650,931.39  

รายรับ
ภาษีอากร 17,595,000.00   20,622,854.28   
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 9,794,000.00     11,697,303.50   
รายได้จากทรัพย์สิน 8,345,000.00     9,307,780.11     
รายได้จากทุน 100,000.00        135,680.00        
รายได้จากสาธารณูปโภค 900,000.00        829,205.88        
รายได้เบด็เตล็ด 7,870,500.00     7,062,563.98     
ภาษีจัดสรร 129,173,407.00  125,534,304.87  
เงินอุดหนุนท่ัวไป 131,022,778.00  130,753,924.00  
เงินอดุหนุนทั่วไประบุวัตถปุระสงค์/เฉพาะกจิ และเงินกู้ -                  112,811,010.91  

รวมรายรับ 304,800,685.00  418,754,627.53  -                -                -                 -                -           -                -                -              -                -       -        -                
5,825,806.46     

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์
งบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ  เงินสะสม  และเงินกู้

ต่ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557  ถึง วันที่ 30 กันยายน 2558

รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ ากว่า)รายจ่าย



จ ำนวนเงนิ
1.  อุดหนุนด้ำนกำรศึกษำ

1.1  ค่าเช่าบ้านครู 204,188.00     
1.2  ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร 61,882.50       
1.3  เงินเดือนพนักงานครู (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 176,274.16     
1.4  เงินสมทบประกนัสังคมครูผู้ดูแลเด็ก 6,113.00         
1.5  ค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 91,329.00       
1.6  โครงการจัดการศึกษาต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9,323.00         

2.  เงนิอุดหนุนสวัสดิกำร
2.1  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,835,900.00   
2.2  เบี้ยยังชีพคนพิการ 388,300.00     

3.  เงนิอุดหนุนถ่ำยโอน ร.พ.ช.
3.1  ค่าจ้างประจ า 171,908.70     
3.2  เงิน ช.ค.บ. บ านาญ 281,662.74     
3.3  ค่ารักษาพยาบาล 1,235.00         
3.4  เงินสมทบ ก.ส.จ. 420.95           

4.  เงนิอุดหนุนยทุธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ
4.1  โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู  ถนนกาฬสินธ์ุ (ช่วงจากไปรษณีย์ถึงแยกถนน  1155) 1,459.00         

5.  เงนิรำงวัลกำรบริหำรจดักำรที่ดี (รำงวัลธรรมำภิบำล)
5.1  ปี  2556 13,616.00       
5.2  ปี  2557 3,902.00         

3,247,514.05  

รำยกำร

รวมจ ำนวนเงนิ

เทศบำลเมืองกำฬสินธุ ์ อ ำเภอเมืองกำฬสินธุ ์ จังหวัดกำฬสินธุ์
รำยละเอียดเงินอุดหนุนทัว่ไประบุวัตถุประสงค์ / อุดหนุนเฉพำะกิจ (เหลือจ่ำย)

ณ วันที ่ 30  กันยำยน  2558



จ ำนวนเงนิ
1.  อุดหนุนด้ำนกำรศึกษำ

1.1  ค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 59,700.00       
2.  เงนิอุดหนุนสวัสดิกำร

2.1  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,835,900.00   
2.2  เบี้ยยังชีพคนพิการ 388,300.00     

3.  เงนิอุดหนุนยทุธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ
3.1  โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า คสล.รูปตัวยู  ถนนกาฬสินธ์ุ (ช่วงจากไปรษณีย์ถึงแยกถนน  1155) 1,459.00         

4.  เงนิรำงวัลกำรบริหำรจดักำรที่ดี (รำงวัลธรรมำภิบำล)
4.1  ปี  2556 13,616.00       
4.2  ปี  2557 3,902.00         

2,302,877.00  

เทศบำลเมืองกำฬสินธุ ์ อ ำเภอเมืองกำฬสินธุ ์ จังหวัดกำฬสินธุ์
รำยละเอียดเงินอุดหนุนทัว่ไประบุวัตถุประสงค์ / อุดหนุนเฉพำะกิจ (เหลือจ่ำย)

ณ วันที ่ 30  กันยำยน  2558

รำยกำร

รวมจ ำนวนเงนิ




