เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
หมายเหตุ
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน
2
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
4
เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
ลูกหนี้เงินยืม
5
ลูกหนี้ค่าภาษีบารุงท้องที่
6
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ
7
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
8
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้
3
ลูกหนี้เงินสะสม
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางอุบลรัตน์ กิตติยุทธโยธิน)
ผู้อานวยการสานักการคลัง

(นายฉลอง ฆารเลิศ)
ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

437,633,629.22

86,533,533.13
15,954,347.31
86,400.00
5,692.40
24,622,273.22
3,000.00
127,205,246.06
127,219,669.00
2,350,677.00
129,570,346.00
256,775,592.06

(นายจารุวัฒน์ บุญเพิม่ )
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
หมายเหตุ
2

ทุนทรัพย์สิน
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
รายจ่ายค้างจ่าย
รายจ่ายผัดส่งใบสาคัญ
เงินรับฝาก
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน

เจ้าหนี้เงินกู้
เจ้าหนี้เงินสะสม
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

9
10

437,633,629.22

28,833,712.27
86,400.00
13,928,161.22
42,848,273.49

11

34,090,253.12
2,350,677.00
36,440,930.12
79,289,203.61

เงินสะสม
12
เงินทุนสารองเงินสะสม
รวมเงินสะสม
รวมหนี้สินและเงินสะสม
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

144,867,082.63
32,619,305.82
177,486,388.45
256,775,592.06

เงินสะสม

(นางอุบลรัตน์ กิตติยุทธโยธิน)
ผู้อานวยการสานักการคลัง

(นายฉลอง ฆารเลิศ)
ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

(นายจารุวัฒน์ บุญเพิม่ )
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
ข้อมูลทัว่ ไป
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีพนื้ ทีท่ งั้ หมด 16.96 ตารางกิโลเมตร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีหน้าทีห่ ลักในการบริหารจัดการทรัพยากร และพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ 3 พันธกิจ 14 ยุทธศาสตร์
18 เป้าประสงค์ ทีส่ อดคล้องตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ประกาศใช้
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยงบประมาณด้านรายรับและรายจ่าย
จานวน 365,205,588 บาท ด้วยข้อจากัดทางด้านการเงินและการคลัง คณะผู้บริหารจึงได้พิจารณาจัดสรร
และบริหารงบประมาณทีม่ ีอยู่ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท้องถิ่นตามปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินนี้
หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ
หลักเกณฑ์ในการจัดทางบแสดงฐานะการเงิน
การบันทึกบัญชีเพือ่ จัดทางบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้าง
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทาทะเบียน และรายงาน
การเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558 และหนังสือสั่งการทีเ่ กี่ยวข้อง

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน
ประเภททรัพย์สิน
ก.อสังหาริมทรัพย์
1.ทีด่ ิน
2.สานักงาน-ทีท่ าการ-ศูนย์บริหารงาน
3.โรงฆ่าสัตว์
4.โรงเก็บรถ
5.ตลาด
6.สานักงานการศึกษา(โรงเรียน)
ข.สังหาริมทรัพย์
1.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
2.เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์
ก.ในการดับเพลิง
ข.ในการโยธา
ค.ในการฆ่าสัตว์
ง.ในการศึกษา
3.ครุภัณฑ์สานักงาน
4.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
5.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
6.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
7.ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
8.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
9.ครุภัณฑ์ดนตรี
10ครุภัณฑ์กีฬา
10ครุภัณฑ์การเกษตร
11ครุภัณฑ์โรงงาน
10ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
14ครุภัณฑ์สนาม
15ครุภัณฑ์ห้องสมุด
16ครุภัณฑ์อาวุธ
17ครุภัณฑ์อื่นๆ
18ครุภัณฑ์สารวจ
รวม
(นางอุบลรัตน์ กิตติยุทธโยธิน)
ผู้อานวยการสานักการคลัง

แหล่งทีม่ าของทรัพย์สิน
ชื่อ
จานวนเงิน

ราคาทรัพย์สิน
7,905,800.00
97,600,960.87
3,225,900.00
30,000.00
8,714,565.00
125,181,169.46

รายได้
เงินผู้ทมี่ ีผู้อุทิศให้
เงินอุดหนุน
เงินรางวัลธรรมาภิบาล

254,323,279.89
353,048.00
179,721,554.33
3,235,747.00

84,521,985.00
1,318,000.00
446,400.00
441,450.00
9,418,680.00
20,489,184.89
2,366,253.00
11,338,941.00
24,667,513.00
2,902,590.00
7,562,600.00
1,322,000.00
7,075,775.00
1,845,365.00
7,175,420.00
9,075,230.00
640,973.00
274,417.00
35,000.00
1,887,657.00
169,800.00
437,633,629.22
(นายฉลอง ฆารเลิศ)
ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

437,633,629.22
(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560
หมายเหตุ 3 ทรัพย์สนิ เกิดจากเงินกู้
ประเภททรัพย์สนิ

ก. อสังหาริมทรัพย์
อาคารบ้านพักพนักงานเทศบาล
2,994,000.00
โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
17,070,000.00
อาคารบ้านพักพนักงานดับเพลิง
8,826,776.00
ที่ดนิ ทางเข้าสวนสาธารณะ
11,142,662.00
สิทธิการใช้ประโยชน์อาคารราชพัสดุ
13,460,000.00
ก่อสร้างโครงการต่าง ๆ รวม 31 โครงการ 24,913,000.00
ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน รวม 11 โครงการ
4,972,600.00
ก่อสร้างศูนย์เครื่องจักรกล
9,777,631.00
ข. สังหาริมทรัพย์
รถยนต์ไฮดรอลิคตีนตะขาบ
5,795,000.00
รถดูดโคลน
15,734,000.00
รถบรรทุกน้้า
1,594,000.00
รถบรรทุกขยะ 3 คัน
8,670,000.00
รถขุดตีนตะขาบ
2,270,000.00
รวม
127,219,669.00

(นางอุบลรัตน์ กิตติยุทธโยธิน)
ผูอ้ ้านวยการส้านักการคลัง

แหล่งที่มาของทรัพย์สนิ
ชื่อ
จานวนเงิน

ราคาทรัพย์สนิ

เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารออมสิน
กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค

(นายฉลอง ฆารเลิศ)
ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

79,494,007.00
16,937,662.00
13,460,000.00
17,328,000.00

127,219,669.00

(นายจารุวฒ
ั น์ บุญเพิ่ม)
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
หมายเหตุ 4 เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินสด
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย
ธกส.

ออมสิน

อิสลาม

ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
เผื่อเรียก
เผื่อเรียก
ประจา
ออมทรัพย์
ประจา
รวมทั้งสิ้น

เลขที่ 404-1-00055-6
เลขที่ 010322088964
เลขที่ 010322178141
เลขที่ 020011904290
เลขที่ 02002492226-0
เลขที่ 02017173061-5
เลขที่ 30000017456-9
เลขที่ 130-1-00003-5
เลขที่ 130-2-00084-5

0.00
26,585,073.82
4,524,823.28
889,626.17
1,019,673.88
3,241,275.07
96.85
7,540,541.36
12,987,816.14
29,744,606.56
86,533,533.13

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้เงินยืม
ชื่อ - สกุล ผู้ยืม
นายเสกสรรค์ เมืองโคตร
นายสหดล แก้วยิง่

แหล่งเงิน

รายการ

จานวนเงิน

งบประมาณ

การปฏิบตั ิหน้าที่นายตรวจและสายตรวจ
อปพร. ประจาเดือน กันยายน 2560
งบประมาณ
การปฏิบตั ิหน้าที่ประจาศูนย์ อปพร.
ประจาเดือน กันยายน 2560
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ค่าภาษี
ประเภทลูกหนี้
ลูกหนี้ภาษีบารุงท้องที่
ลูกหนี้ภาษีบารุงท้องที่
รวมทั้งสิ้น

ประจาปี
2559
2560

จานวนราย
1
111
112

72,000.00
14,400.00
86,400.00

จานวนเงิน
17.10
5,675.30
5,692.40

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
หมายเหตุ 7 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ
โครงการปรับปรุงแก้มลิงกุดโง้งสาธารณประโยชน์ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
3,643,640.00
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาล 2
8,810,108.22
เงินบานาญครู เดือนสิงหาคม - กันยายน 2560
2,137,092.00
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบานาญครู เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560
213,585.00
เงินบาเหน็จดารงชีพครูผู้รับบานาญ
62,272.00
ค่าใช้จ่ายสาหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2558
2,947,720.00
(ได้รับแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณวันที่ 28 ก.ย. 2560 จานวน 344,000.- บาท)
ค่าใช้จ่ายสาหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2559
4,323,480.00
(ได้รับแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณวันที่ 28 ก.ย. 2560 จานวน 3,061,620.- บาท)
ค่าใช้จ่ายสาหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพผู้พิการ ปี 2558
223,700.00
ค่าใช้จ่ายสาหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพผู้พิการ ปี 2559
2,253,600.00
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบานาญครู เดือนสิงหาคม - กันยายน 2560
7,076.00
รวมทัง้ สิ้น
24,622,273.22
หมายเหตุ 8 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รายได้ค่าขายแบบแปลนในระบบ e-GP
รวมทัง้ สิ้น

3,000.00
3,000.00

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
หมายเหตุ 9 รายจ่ายค้างจ่าย
แหล่งเงิน
แผนงาน
เงินงบประมาณ
การศึกษา
เงินงบประมาณ
บริหารทั่วไป
เงินงบประมาณ
บริหารทั่วไป
เงินงบประมาณ
บริหารทั่วไป
เงินงบประมาณ
การศึกษา
เงินงบประมาณ

การศึกษา

เงินงบประมาณ

การรักษาความ
สงบภายใน
สาธารณสุข
สาธารณสุข
เคหะและชุมชน
เคหะและชุมชน
สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
บริหารทั่วไป

เงินบประมาณ
เงินบประมาณ
เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ

เคหะและชุมชน
เคหะและชุมชน
เคหะและชุมชน
เคหะและชุมชน
เคหะและชุมชน
เคหะและชุมชน
เคหะและชุมชน

งาน
บริหารทั่วไปเกีย่ วกับการศึกษา
บริหารทั่วไป
บริหารทั่วไป
บริหารทั่วไป
บริหารทั่วไป

หมวด
ค่าใช้สอย
ค่าใช้สอย
ค่าใช้สอย
ค่าใช้สอย
ค่าใช้สอย

ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา
บริหารทั่วไปเกีย่ วกับ
การรักษาความสงบภายใน
บริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอืน่
บริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอืน่
กาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู
กาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู
บริหารทั่วไปเกีย่ วกับ
ความเข้มแข็งของชุมชน
บริหารทั่วไปเกีย่ วกับ
ความเข้มแข็งของชุมชน
บริหารทั่วไปเกีย่ วกับ
ความเข้มแข็งของชุมชน
บริหารงานคลัง

ค่าใช้สอย

ไฟฟ้าและถนน
ไฟฟ้าและถนน
ไฟฟ้าและถนน
ไฟฟ้าและถนน
ไฟฟ้าและถนน
ไฟฟ้าและถนน
ไฟฟ้าและถนน

ค่าใช้สอย

ประเภท
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าใช้สอย
ค่าใช้สอย
ค่าใช้สอย
ค่าใช้สอย
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ

10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ

10,000.00

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ

10,000.00

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าใช้สอย
ค่าใช้สอย
ค่าใช้สอย
ค่าใช้สอย
ค่าใช้สอย
ค่าใช้สอย
ค่าใช้สอย

โครงการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
โครงการส่งเสริมสุขภาพเต้นแอโรบิคสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

จานวนเงิน
229,000.01
10,000.00
10,000.00
9,667.00
3,500.00

โครงการจัดการศึกษาทางเลือกมินิองิ ลิชโปรแกรม (MEP)

90,000.00

ค่าจ้างเหมาบริการ

50,000.00

โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโปรแกรม LTAX 3000
และ LTAX GIS
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
ยอดยกไป

49,666.67
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
591,833.68

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
แหล่งเงิน

แผนงาน

งาน

หมวด

ประเภท

โครงการ
ยอดยกมา

เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ

เคหะและชุมชน
เคหะและชุมชน
เคหะและชุมชน
การศึกษา

ค่าใช้สอย
ค่าใช้สอย
ค่าใช้สอย
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เงินงบประมาณ

บริหารทั่วไป

ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา
ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา
บริหารทั่วไป

เงินงบประมาณ

บริหารทั่วไป

บริหารทั่วไป

ค่าใช้สอย

เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ

บริหารทั่วไป
บริหารทั่วไป

บริหารทั่วไป
บริหารทั่วไป

ค่าใช้สอย
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เงินงบประมาณ

การรักษาความสงบภายใน

เทศกิจ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เงินงบประมาณ

เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ

การศึกษา

ไฟฟ้าและถนน
ไฟฟ้าและถนน
ไฟฟ้าและถนน
กีฬาและนันทนาการ

การศึกษา

การรักษาความสงบภายใน
เคหะและชุมชน
อุตสาหกรรมและการโยธา
อุตสาหกรรมและการโยธา
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
และการโยธา

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภยั
กาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู
ก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
ก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
ก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
ก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าใช้สอย

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง
อาคารต่าง ๆ

ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
โครงการปรับปรุงต่อเติมลานคอนกรีตอเนกประสงค์สนามกีฬากลาง
จังหวัดกาฬสินธุ์
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (อาคารเฟือ่ งฟ้า )
โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพ์ ทิ ยาสิทธิ์
อาคารต่าง ๆ
โครงการปรับปรุงโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
(โรงเรียนเทศบาล 4 วัดใต้โพธิค์ ้า)
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการ ค่าจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการ โครงการเหมาเอกชนทาความสะอาด
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าซ่อมแซมปรับปรุงชายคาอาคารสานักทะเบียนท้องถิน่ ทม .กาฬสินธุ์
ค่าบารุงรักษาและ
โครงการปรับปรุงอาคารสานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการปรับปรุงเครื่องหมายจราจรบริเวณแยกถนนชัยสุนทร
ตัดถนนภิรมย์ (แยกโรงเรียนกาฬสินธุพ์ ทิ ยาสัย )
อาคารต่าง ๆ
โครงการปรับปรุงอาคารสานักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อาคารต่าง ๆ
โครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาล ตลาดลาน 1 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยตาเคน ชุมชนดงปอ
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยหน้าบ้าน
ประธานชุมชน ชุมชนซอยน้าทิพย์
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยดอกไม้ ชุมชนซอยน้าทิพย์
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหอพัก V.B เชื่อมสนามฟุตบอลใบบุญ
ชุมชนสุขสบายใจ
ยอดยกไป

(ต่อ)
จานวนเงิน
591,833.68
10,000.00
10,000.00
10,000.00
934,000.00
187,000.00
999,000.00
23,333.37
35,825.00
99,000.00
300,000.00

297,000.00
99,000.00
2,427,000.00
170,500.00
338,000.00
454,000.00
451,000.00
7,436,492.05

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
แหล่งเงิน
เงินงบประมาณ

แผนงาน

งาน

หมวด

ประเภท

ก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ

อุตสาหกรรม
และการโยธา
อุตสาหกรรมและการโยธา
อุตสาหกรรมและการโยธา
อุตสาหกรรมและการโยธา

ก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
ก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
ก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

เงินงบประมาณ

อุตสาหกรรมและการโยธา

ก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

เงินงบประมาณ

อุตสาหกรรมและการโยธา

ก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

เงินงบประมาณ

อุตสาหกรรมและการโยธา

ก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

เงินงบประมาณ

อุตสาหกรรมและการโยธา

ก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

เงินงบประมาณ

อุตสาหกรรมและการโยธา

ก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

เงินงบประมาณ

อุตสาหกรรมและการโยธา

ก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

เงินงบประมาณ

อุตสาหกรรมและการโยธา

ก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ

อุตสาหกรรมและการโยธา
อุตสาหกรรมและการโยธา

ก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
ก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

เงินงบประมาณ

อุตสาหกรรมและการโยธา

ก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ไฟฟ้าและถนน
ระดับมัธยมศึกษา

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
อาคารต่าง ๆ

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
การศึกษา

โครงการ

(ต่อ)
จานวนเงิน
7,436,492.05

ยอดยกมา
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยกุดยางสามัคคี 1 ต่อจากโครงการเดิม
ชุมชนกุดยางสามัคคี
218,000.00
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยตาภู ชุมชนหัวคู -หนองเรือ
643,000.00
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยผลถนอม 1 ชุมชนหัวโนนโก
154,000.00
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยประดิษฐ์อทุ ิศ
ชุมชนดอนสวรรค์
470,000.00
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยอนรรฆนาค 13
จากสะพานถึงหน้าโรงฆ่าสัตว์ ชุมชนคุ้มห้วย
615,000.00
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยอนรรฆนาค 40 ต่อจากโครงการเดิม
ชุมชนกุดยางสามัคคี
191,000.00
โครงการก่อสร้างรางระบบระบายน้าซอยเฟือ่ งฟ้า 5 ถึงแยกหมู่บา้ นชุมชน
หนองไผ่ ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง
1,107,000.00
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยเฟือ่ งฟ้า 6 ต่อจาก
โครงการเดิม ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง
337,000.00
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยข้างศูนย์ อสม. ต่อจาก
โครงการเดิม ชุมชนสงเปลือยกลาง
148,000.00
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนพิมพะนิตย์พฒ
ั นา (ทางเข้า
บ่อตกปลา) ต่อจากโครงการเดิม ชุมชนสงเปลือยใน
207,000.00
โครงการขยายผิวจราจร และระบบระบายน้า บริเวณถนนทางเข้า
วัดประชานิยม-หัวคู และถนนรอบวัดประชานิยม ชุมชนสุขสบายใจ
1,550,000.00
โครงการปรับปรุงถนนอนรรฆนาคช่วงหน้าวัดสว่างคงคา ถึงแยกทางไปเรือนจา
2,489,000.00
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และสะพานข้ามคลองซอยคาภาอุทิศ
ชุมชนเกษตรสมบูรณ์
440,000.00
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนพิมพะนิตย์ฝั่งขวามือ
ชุมชนสงเปลือยใน
244,000.00
โครงการปรับปรุงแก้มลิงกุดโง้งสาธารณประโยชน์ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
3,643,640.00
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม )
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา
8,810,108.22
ยอดยกไป 28,703,240.27

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
แหล่งเงิน

แผนงาน

งาน

หมวด

ประเภท

โครงการ
ยอดยกมา

เงินรางวัล
เงินรางวัล

การศึกษา
การศึกษา

บริหารทั่วไปเกีย่ วกับการศึกษา
บริหารทั่วไปเกีย่ วกับการศึกษา

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภณ
ั ฑ์

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เงินอุดหนุนทั่วไป
ระบุวตั ถุประสงค์

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

บาเหน็จบานาญ
รวมทัง้ สิ้น

โครงการก่อสร้างป้ายชั่วคราวโรงเรียนเทศบาล 5 (ดงปอ)
ซื้อพัดลมโคจร และพัดลมติดผนัง
- พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ สาหรับโรงเรียนเทศบาล 5
จานวน 8 ตัว
- พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ สาหรับโรงเรียนเทศบาล 4
จานวน 7 ตัว
- พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ สาหรับศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก 2
จานวน 9 ตัว
เงินบาเหน็จดารงชีพครูผู้รับบานาญ

(ต่อ)
จานวนเงิน
28,703,240.27
19,000.00
49,200.00

62,272.00
28,833,712.27

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
หมายเหตุ 10 เงินรับฝาก
ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่าย
เงินประกันซอง
เงินประกันสัญญา (พัสดุ)
เงินประกันสัญญาเช่าอาคาร
เงินประกันสัญญาอนุญาตให้ขุดเจาะ ซ่อมถนน
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่ 5%
เงินบริจาคเพือ่ ใช้จ่ายในกิจการโรงฆ่าสัตว์
เงินรับฝากภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน
เงินรับฝากสมทบกองทุน กสจ.
เงินรับฝากหน่วยปฐมภูมิ (Fixed cost) ศูนย์ 1
เงินรับฝากหน่วยปฐมภูมิ (Fixed cost) ศูนย์ 2
เงินรับฝากค่าฌาปณกิจสงเคราะห์
เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล สปสช.
เงินรับฝาก ก.บ.ท
เงินรับฝากค่าธรรมเนียมเปลี่ยนตัวผู้เช่าทีร่ าชพัสดุ
เงินรับฝากโครงการคุณธรรมนาธรรมาภิบาล
เงินรับฝากประกันอัคคีภัย
เงินรับฝากค่าตัดต้นจามจุรี
เงินรับฝากสนับสนุนงานประเพณีลอยกระทง
เงินรับฝากช่วยเหลือน้าท่วม
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ชพค. ชพส.
เงินรับฝากเงินรางวัลการบริหารจัดการทีด่ ี
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด
เงินรับฝากรอส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทัง้ สิ้น

446,647.71
191,300.00
1,706,057.10
2,214,631.00
289,000.00
20,398.19
13,583.87
67,108.00
256.70
827,554.50
1,015,273.27
11,880.49
39,498.00
38,815.10
4,440.00
50.00
0.45
5,000.00
9,000.00
20,000.00
2,028.50
5,699,790.00
1,077,645.34
228,203.00
13,928,161.22

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
หมายเหตุ 11 เจ้าหนีเ้ งินกู้
ชื่อเจ้าหนี้
1. ธนาคารกรุงไทย
2. เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
3. เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
4. กองทุนพัฒนาเมืองในภูมภิ าค
5. เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล

โครงการทีข่ อกู้
ชาระหนี้ธนาคารกรุงเทพ
อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 15 ต่อปี ชาระคืนภายใน 10 ปี
ก่อสร้างโครงการต่าง ๆ รวม 31 โครงการ
อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 3 ต่อปี ชาระคืนภายใน 10 ปี
ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขั้นพืน้ ฐาน รวม 11 โครงการ
อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 3 ต่อปี ชาระคืนภายใน 10 ปี
โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถดูดโคลนและรถบรรทุกน้า
อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 5.50 ต่อปี ชาระคืนภายใน 10 ปี
ก่อสร้างโครงการต่าง ๆ รวม 3 โครงการ
อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 3 ต่อปี ชาระคืนภายใน 10 ปี
รวมจานวนเงิน

จานวนเงินทีข่ อกู้
11,457,552.21

สัญญากู้เงิน
เงินต้นค้างชาระ
เลขที่
ลงวันที่
22 เม.ย. 2552 2,025,552.21

ปีสิ้นสุด
สัญญา
2562

23,097,023.41

658/69/2552

22 ก.ค. 2552

7,549,624.27

2563

4,958,360.00

733/56/2553

9 ก.พ. 2553

1,643,872.97

2563

17,085,408.00

7/2553

7 ก.ค. 2553

5,822,208.00

2563

20,717,631.00 1297/113/2556 4 ก.ย. 2556

17,048,995.67

2568

77,315,974.62

34,090,253.12

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
หมายเหตุ 12 งบเงินสะสม
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559
5,271,562.69
รายรับจริงสูงกว่าจ่ายจริง
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง
1,317,890.67
(เงินทุนสารองเงินสะสม)
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสารองเงินสะสม
รายจ่ายค้างจ่ายปี 2560
รายรับปีงบประมาณ 2559
เงินรับฝากประกันสัญญา (อาคาร)
เงินเกินบัญชี
งบกลาง (ปรับปรุงต้นเงินกู)้
หัก จ่ายขาดเงินสะสม
เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2560

131,618,148.29

3,953,672.02
329,691.00
9,234.73
7,022.00
60.00
9,415,704.59
(466,450.00)

เงินสะสม 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย
1. เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)
2. ลูกหนี้ค่าภาษี
3. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชาระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู)้
4. เงินสะสมที่สามารถนาไปใช้ได้

13,248,934.34
144,867,082.63

15,954,347.31
5,692.40
93,129,415.88
35,777,627.04
144,867,082.63

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2560 ได้รับอนุมัตใิ ห้จ่ายเงินสะสมที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการจานวน................-.................บาท
และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 12

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 12 เงินสะสม
หมวด
งบกลาง
งบกลาง

ประเภท
เงินสารองจ่าย
เงินสารองจ่าย

โครงการ
เงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
เงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
รวม

จานวนเงินที่
ก่อหนี้ผูกพัน
ได้รับอนุมตั ิ
141,800.00
324,650.00
466,450.00

เบิกจ่ายแล้ว
141,800.00
324,650.00
466,450.00

คงเหลือ

ยังไม่ได้ก่อหนี้

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
งบแสดงผลการดาเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั่งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560

หมวด

ประมาณการ

รายจ่าย
งบกลาง
53,469,390.00
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)
6,154,640.00
เงินเดือน(ฝ่ายประจา)
156,624,195.00
ค่าตอบแทน
2,592,380.00
ค่าใช้สอย
52,150,152.00
ค่าวัสดุ
36,508,581.00
ค่าสาธารณูปโภค
5,995,900.00
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)
7,090,350.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2)
27,880,000.00
รายจ่ายอืน่
51,000.00
เงินอุดหนุน
16,689,000.00
รวมรายจ่าย
365,205,588.00
รายรับ
ภาษีอากร
24,131,000.00
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
12,186,000.00
รายได้จากทรัพย์สิน
9,475,000.00
รายได้จากทุน
200,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
1,590,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ด
7,210,500.00
ภาษีจัดสรร
135,300,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป
175,113,088.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวตั ถุประสงค์/เฉพาะกิจ
รวมรายรับ
365,205,588.00
รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ากว่า)รายจ่าย

รวมจ่ายจากเงิน
งบประมาณ

รวมจ่ายจาก
เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์/
เฉพาะกิจ

รวม

งานบริหาร
ทั่วไป

การรักษา
ความสงบ
ภายใน

การศึกษา

สาธารณสุข

สังคม
สงเคราะห์

สร้างความ
เข้มแข็ง
ของชุมชน

เคหะ
ชุมชน

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

อุตสาหกรรม
และ
การโยธา

52,743,605.67
6,154,560.00
151,784,917.11
2,152,027.00
49,085,530.77
35,904,245.47
5,353,984.77
6,961,845.00
24,460,724.00
50,000.00
12,427,452.63
347,078,892.42

14,755,472.56
583,140.00
1,630,899.20
619,370.00
1,971,310.00
19,000.00
19,579,191.76

67,499,078.23
6,154,560.00 6,154,560.00
152,368,057.11 26,997,881.34 10,076,904.00 65,677,144.00 10,913,912.26
30,374,502.51 4,354,138.00 1,680,569.00 2,293,006.00
3,782,926.20 1,243,127.70
174,306.75 1,658,640.00
106,940.00
146,653.00 274,630.00
178,628.75
49,704,900.77 8,965,162.68 2,770,034.67 24,802,767.33
903,074.52 161,400.00 7,219,560.69 2,128,112.50 2,497,034.38
257,754.00
35,904,245.47 9,971,462.79
672,427.00 11,992,300.52
249,037.00
11,973,054.16 137,615.00
908,349.00
5,353,984.77
908,345.95
194,058.65 1,353,377.33 1,633,774.92
1,264,427.92
8,933,155.00 1,172,750.00 1,629,600.00
769,340.00 4,483,900.00
540,180.00
61,100.00 183,435.00
92,850.00
24,479,724.00
300,000.00
396,000.00 3,730,804.00
2,427,000.00
934,000.00 16,691,920.00
50,000.00
50,000.00
12,427,452.63
200,000.00
11,667,000.00
220,000.00
190,452.63
150,000.00
366,658,084.18 55,963,290.46 15,913,331.07 121,651,373.18 18,290,638.70 381,400.00 54,135,830.91 6,955,595.50 5,445,038.38 20,422,507.75

22,590,504.68
14,327,745.82
8,504,713.13
128,950.00
1,511,037.83
5,902,451.70
132,729,333.95
166,655,718.00
352,350,455.11

19,579,191.76
19,579,191.76

22,590,504.68
14,327,745.82
8,504,713.13
128,950.00
1,511,037.83
5,902,451.70
132,729,333.95
166,655,718.00
19,579,191.76
371,929,646.87
5,271,562.69

-

-

-

-

-

-

-

-

-

การ
การ
เกษตร พาณิชย์

-

-

-

-

งบกลาง

67,499,078.23
67,499,078.23

-

หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการดาเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
หมายเหตุ 1 ค่าครุภัณฑ์
จ่ายจากเงินงบประมาณ
เก้าอี้บุนวมพนักสูง 3 ตัว
โต๊ะทางานเหล็ก 2 ตัว
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจกใส 6 หลัง
ถังต้มน้าไฟฟ้า 1 ถัง
เครื่องคอมพิวเตอร์สานักงาน 2 ชุด
เครื่องเสียงประจาสนามกีฬากลาง 1 ชุด
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน 2 ตู้
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ สาหรับงานประมวลผล 1 เครื่อง
พัดลมอุตสาหกรรม 5 ตัว
เครื่องพ่นแมลงวัน ULV (ละอองฝอย) 1 ชุด
เครื่องปัม๊ น้าบาดาลชนิดจุ่มใต้น้า 1 เครื่อง
เครื่องอัดจารบีชนิดใช้ลม 1 เครื่อง
เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนทีล่ ะลายน้าชนิดพกพาพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด
เครื่องตัดหญ้าชนิดสายสะพายแบบข้อแข็ง 4 เครื่อง
ตู้เชื่อมไฟฟ้า 1 เครื่อง
เครื่องเจียร์ไฟฟ้า 1 เครื่อง
เครื่องสว่านไฟฟ้าแบบโรตารี่ 1 เครื่อง
เครื่องเจาะตรวจสอบความหนาของคอนกรีต 1 เครื่อง
เก้าอี้ล้อหมุนแบบมีพนักพิง 5 ตัว
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน 2 บาน 2 ตู้
ตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 3 ลิ้นชัก 3 ตู้
ตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง 4 ตัว
ชั้นไม้เก็บเอกสาร 4 ชั้น 3 ตู้
โซฟารับแขก 1 ชุด
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ สาหรับงานประมวลผล 1 เครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ สาหรับงานสานักงาน 1 เครื่อง
ตู้สาขาโทรศัพท์ (64 สายใน 8 สายนอก) 1 ชุด
ไมค์ลอยไร้สาย หนีบปกเสื้อ 1 ชุด
เครื่องเล่น DVD 3 เครื่อง
เครื่องขยายเสียง 5 เครื่อง

15,700.00
14,300.00
25,600.00
22,000.00
32,000.00
15,000.00
9,600.00
21,000.00
25,000.00
85,000.00
40,000.00
23,000.00
100,000.00
38,000.00
5,500.00
8,000.00
12,000.00
99,800.00
11,000.00
9,600.00
12,600.00
19,200.00
3,750.00
15,700.00
21,000.00
16,000.00
75,000.00
47,000.00
4,650.00
59,500.00

-2เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนขนาด 30,000 บีทียู 1 เครื่อง
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนขนาด 24,000 บีทียู 1 เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล 4 เครื่อง
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดา 1 เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ สาหรับงานประมวลผล
ตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง 4 ตัว
โต๊ะเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต 1 ตัว
เก้าอี้นั่งทางานโครงเหล็กแบบมีล้อหมุนและพนักพิง 1 ตัว
ตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้น 2 บาน 4 ตัว
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง 1 เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์สานักงาน 2 เครื่อง
สัญญาณไฟกระพริบ 8 ตัว
ปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV 12 จุด
ตู้เก็บเอกสารบานกระจกเลื่อนขนาด 4 ฟุต 3 ชั้น 3 ตู้
ตู้เก็บแฟ้ม 20 ช่อง 2 ตู้
ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก 4 ตู้
โต๊ะเหล็กพร้อมเก้าอี้ ขนาด 4 ฟุต 1 ชุด
เก้าอี้บุนวม 200 ตัว
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนขนาด 30,000 บีทียู 4 เครื่อง
พัดลมตั้งพืน้ ขนาด 16 นิ้ว 2 ตัว
ปัม๊ น้าอัตโนมัติ ขนาด 300 วัตต์ 3 เครื่อง
ปัม๊ น้าอัตโนมัติ ขนาด 350 วัตต์ 1 เครื่อง
คอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล 1 ชุด
เรือกู้ภัยพร้อมติดตั้งเครื่องยนต์ท้าย 1 ลา
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ 10 จุด
ชุดอุปกรณ์กู้ภัยทางบก 1 ชุด
ปรับปรุงรถยนต์ดับเพลิง บรรเทา 7 หมายเลขทะเบียน 82-3557 กาฬสินธุ์
ปรับปรุงรถยนต์บรรทุกน้าดับเพลิงบรรเทา 6 หมายเลขทะเบียน 682-3558 กาฬสินธุ์

จักรยานปัน่ ปรับความหนักได้ 8 ระดับ 5 เครื่อง
เบาะซิทอัพ ปรับระดับได้ 12 ระดับ 2 ตัว
ลู่เดินกึ่งสเต็ป ปรับความหนักได้ 8 ระดับ 2 เครื่อง
เบาะยิมหนา 2 นิ้ว 1 ชั้น

37,000.00
30,000.00
88,000.00
3,300.00
21,000.00
19,200.00
4,800.00
1,750.00
19,200.00
9,900.00
32,000.00
200,000.00
360,000.00
11,400.00
5,600.00
19,200.00
7,550.00
100,000.00
148,000.00
4,400.00
27,000.00
10,000.00
29,000.00
70,000.00
50,000.00
30,000.00
59,000.00
59,610.00
95,000.00
34,010.00
34,200.00
5,225.00

-3เครื่องปัน่ ขนสุกรแบบแยกส่วน 1 เครื่อง
เครื่องช็อตสุกรพร้อมคีมช็อต 1 เครื่อง
สายพานยกขึ้นแทงคอพร้อมราวแขวน 1 เครื่อง
รวม
จ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ สาหรับงานประมวลผล 8 เครื่อง
โทรทัศน์ LED TV 8 เครื่อง
ชุดระบบปฏิบัติการสาหรับคอมพิวเตอร์ 8 ชุด
เลื่อยยนต์ขนาด 0.9 แรงม้า ใบเลื่อย 12 นิ้ว 1 เครื่อง
รถยนต์ตรวจการณ์ 1 คัน
เลื่อยยนต์ขนาด 6.5 แรงม้า ใบเลื่อย 30 นิ้ว 1 เครื่อง
ตู้เก็บเอกสาร 1 หลัง
จักรยานยนต์สตาร์ทมือ 1 คัน
เลื่อยยนต์ขนาด 0.9 แรงม้า ใบเลื่อย 12 นิ้ว 2 เครื่อง
เครื่องขยายเสียงพร้อมไมค์ลอย 1 ชุด
ติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ภายในโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ 8 จุด
เครื่องดนตรีสากล 17 รายการ
ติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ภายในโรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ 8 จุด
เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ชุดบ้านเห็ดริมหาด 1 ชุด
ชุดสนามเด็กเล่นในร่มชุดบ้านน้อย 2 หลัง 1 ชุด
พัดลมตั้งพืน้ ขนาด 16 นิ้ว 34 ตัว
พัดลมอุตสาหกรรมแบบสไลด์ ขนาด 18 นิ้ว 6 เครื่อง
ชุดเครื่องเล่นอุโมงค์หนอนน้อยหลากสี 1 ชุด
เครื่องปริ้นซ์เตอร์เลเซอร์ ขาว-ดา 1 เครื่อง
พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ 8 ตัว
พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว โรงเรียนเทศบาล 4 7 ตัว
พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 9 ตัว
ติดตั้งเครื่องเสียงสาหรับรถประชาสัมพันธ์ 1 ชุด
เครือ่ งเสียงแบบเคลื่อนทีพ่ ร้อมตู้ลาโพงอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ 1 ชุด

เครื่องปริ้นซ์เตอร์เลเซอร์ LED ขาว-ดา 1 เครื่อง
รวม
รวมทัง้ สิ้น

3,675,000.00
150,000.00
625,000.00
6,961,845.00
167,200.00
195,280.00
17,520.00
5,990.00
795,000.00
49,000.00
6,000.00
42,900.00
11,980.00
30,000.00
50,000.00
150,000.00
50,000.00
240,000.00
17,000.00
51,000.00
6,540.00
8,500.00
3,300.00
16,400.00
14,350.00
18,450.00
9,500.00
7,500.00
7,900.00
1,971,310.00
8,933,155.00

หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการดาเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
หมายเหตุ 2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จ่ายจากเงินงบประมาณ
โครงการปรับปรุงโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (โรงเรียนเทศบาล 4 วัดใต้โพธิค์ า้ )
999,000.00
โครงการก่อสร้างรัว้ และประตูปิด-เปิด โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ
267,243.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้า้ และบ่อพักโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ
1,390,000.00
โครงการต่อเติมอาคารเรียนเชื่อมระหว่างตัวอาคารพร้อมปูกระเบื้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ดงปอ
139,000.00
โครงการต่อเติมอาคารเรียนเชื่อมระหว่างตัวอาคารพร้อมปูกระเบื้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 กุดยางสามัคคี
143,561.00
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
578,000.00
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
195,000.00
โครงการปรับปรุงต่อเติมลานคอนกรีตเอนกประสงค์สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
934,000.00
โครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาล ตลาดลาน 1
2,427,000.00
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า้ คสล.รูปตัวยู ซอยหน้าบ้านประธานชุมชน ชุมชนซอยน้า้ ทิพย์
338,000.00
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า้ ถนนรอบวัดดงปอ ชุมชนดงปอ
1,199,000.00
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า้ คสล.รูปตัวยู ซอยดอกไม้ ชุมชนซอยน้า้ ทิพย์
454,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหอพัก V.B เชื่อมสนามฟุตบอลใบบุญ ชุมชนสุขสบายใจ
451,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยกุดยางสามัคคี 1 ต่อจากโครงการเดิม ชุมชนกุดยางสามัคคี
218,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยตาภู ชุมชนหัวคู-หนองเรือพัฒนา
643,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยตาเคน ชุมชนดงปอ
170,500.00
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า้ คสล. รูปตัวยู ซอยแช่มชื่นอุทิศ ชุมชนหาดล้าดวน
1,030,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพลถนอม 1 ชุมชนหัวโนนโก
154,000.00
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า้ คสล. รูปตัวยู ซอยประดิษฐ์อุทิศ ชุมชนดอนสวรรค์
470,000.00
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า้ คสล. รูปตัวยู ซอยอนรรฆนาค 13 จากสะพานถึงหน้าโรงฆ่าสัตว์ชุมชนคุ้มห้วย 615,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอนรรฆนาค 40 ต่อจากโครงการเดิม ชุมชนกุดยางสามัคคี
191,000.00
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า้ ซอยเฟื่องฟ้า 5 ถึงแยกหมู่บ้านชุมชนหนองไผ่ ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง
1,107,000.00
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า้ คสล. ซอยเฟื่องฟ้า 6 ต่อจากโครงการเดิม ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง
337,000.00
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า้ คสล. รูปตัวยู ซอยข้างก้าแพงวัดป่าทุ่งศรีเมือง ฝั่งทิศตะวันตก ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง
451,197.00
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า้ คสล. รูปตัวยู ซอยสิงห์หลง ชุมชนท่าสินค้า
487,493.00
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า้ คสล. รูปตัวยู ซอยสมหวัง ชุมชนริมแก่งดอนกลาง
149,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านครูอ้านวย ชุมชนทุ่งมน
278,491.00
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า้ คสล. รูปตัวยู ซอยประดิษฐ์ 10 ชุมชนหนองผักแว่น
83,725.00
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า้ คสล. รูปตัวยู ซอยข้างศูนย์ อสม. ต่อจากโครงการเดิม ชุมชนสงเปลือยกลาง 148,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ชอยสมชัย ชุมชนโพธิไ์ ทร
104,100.00
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า้ คสล. รูปตัวยู ซอยบ้านยายเลื่อน ถนนประดิษฐ์ซอย 6 ชุมชนหนองผักแว่น
185,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังวัดสว่างคงคา ชุมชนสว่างพัฒนา
140,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกถนนพิมพะนิตย์พัฒนา (ทางเข้าบ่อตกปลา) ต่อจากโครงการเดิม
ชุมชนสงเปลือยใน
207,000.00
โครงการขยายผิวจราจร คสล. ถนนรอบหนองไชยวาน ช่วงศาลาชุมชน ชุมชนหนองไชยวาน
106,099.00
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142,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกถนนสนามบินตรงข้ามวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ต่อจากโครงการเดิม
ชุมชนสงเปลือยนอก
470,000.00
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า้ คสล. รูปตัวยู ซอยข้างบ้านประธานชุมชน ชุมชนสงเปลือยใน
119,000.00
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า้ คสล. รูปตัวยู ซอยประดิษฐ์ 9 ชุมชนหนองผักแว่น
299,000.00
โครงการขยายผิวจราจร คสล. และระบบระบายน้า้ บริเวณถนนทางเข้าวัดประชานิยม
ถนนวัดประชานิยม-หัวคู และถนนรอบวัดประชานิยม ชุมชนสุขสบายใจ
1,550,000.00
โครงการปรับปรุงถนนอนรรฆนาคช่วงหน้าวัดสว่างคงคาถึงแยกทางไปเรือนจ้า
2,489,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. และสะพานข้ามคลองซอยค้าภาอุทิศ ชุมชนเกษตรสมบูรณ์
440,000.00
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า้ คสล. รูปตัวยู ซอยห้าชัย ชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง
732,315.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกถนนพิมพะนิตย์ ฝั่งขวามือ ชุมชนสงเปลือยใน
244,000.00
โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนประชาสามัคคี ชุมชนดอนกลอย
489,000.00
โครงการปรับปรุงระบบจราจร บริเวณแยกถนนชัยสุนทรตัดถนนภิรมย์
297,000.00
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
300,000.00
โครงการปรับปรุงอาคารส้านักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
99,000.00
รวม
24,460,724.00
จ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
โครงการก่อสร้างป้ายชั่วคราวโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ
19,000.00
รวม
19,000.00
รวมทั้งสิ้น
24,479,724.00

