ประกาศเทศบาลเมืองหนองส์าโรง
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำป็งบประมาณ ๒๕๖
อาลัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๒

ให้หน่วยงานของรัฐนำส่งรายงานรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินให้กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และกระทรวงเข้าสังกัด เร้นแต่หน่วยงานของรัฐที่

เป็นรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ
ให้นำส่งให้คณะรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง และสำนักงบประมาณ และเบิดเผยให้สาธารณชนทราบ

รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่อชิเล็กทรอนิกส์ควย ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ไข้รับรายงานผลการ
ตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

เทศบาลเมืองหนองสำโรงไข้จัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ธ๓ และ

ไข้รับรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแม่นดิน เรียบร้อยแล้ว เพี่อปฏิบัติให้เป็นตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๒

ประกาศ ณ วันที่

จึงประกาศให้ทราบโดยทั้วกัน

เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายจตุพล็^ศรบวออน)^

ปลัดเทศบาล

ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองหนองสำโรง

รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ นายกเทศมนตรีเมืองหนองสำโรง

ความเห็น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินของเทศบาลเมืองหนองสำโรง
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า รายงานการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของ

เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ และผลการ
ดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการ
บันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทย

ประกาศไข้
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับ

การตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าว
ไวิในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงินในรายงานของสำนักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากเทศบาล ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการ

ตรวจเงินแผ่นดินที่กำหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายงานการเงินและสำนักงาน

การตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน
เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณเหล่านี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐาน

การสอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง

ความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อรายงานการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอรายงานการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร

ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยประกาศใช้ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณา
ว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำรายงานการเงินที,ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ฃัดต่^ยุ้^ท็,จจเง)อุ้นเปีนสาระสำคัญ

ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

สำนักงานภารตรวจเงินแผ่นดิน
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ในการจัดทำรายงานการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของเทศบาล
ในการดำเนินการต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์

การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่มีข้อกำหนดในกฎหมายหรือเป็นนโยบายรัฐบาลที่จะเลิก

เทศบาลหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงิน

การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อใหัได้ความเชื่อมั่น
อย่างสมเหตุสมผลว่า รายงานการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ

หรือไม่ ไม,ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้
เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและ

มาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป

ข้อมูลที่ฃัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผล■ต่อการตัดสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผู้ใซ้รายงานการเงินจากการใช้รายงานการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับ
การตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไดใช้ดุลยพินิจและการสังเกต
และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ
ในรายงานการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ

เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์

ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเลี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริต
อาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูล

ที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล

ของการควบคุมภายในของเทศบาล
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผล

ของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของ
ผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์

หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของเทศบาลในการดำเนินงาน
ต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไต้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ สำนักงานการ

ตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยให้ข้อสังเกตถึง

การเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐาน

การสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่พฒไซี)ซิตฃึ&ก็ตาม
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้เทศบาลต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

สำนักงานการตรวจเงึนแผ่นดิน
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• ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของรายงานการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย

ข้อมูลว่ารายงานการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้อง
ตามที่ควรหรือไม่

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขต
และช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีบัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึง

ข้อบกพร'องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่าง
การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(นางศรีสุดา จันทพ้ฒน์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

(นางสาววิมลรัตน์ วรคันธ์)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน

ปี 2563

ปี 2562

2

264,801,827.15

249,431,732.15

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

3

144,794,589.23

178,323,614.61

เงินฝากกองทุน

4

18,490,306.08

17,754,298.59

เงินฝากกระทรวงการคลัง

5

133,462.00

รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

6

17,017,000.00

13,091,912.00

7

302,627.94

93,724.24

8

22,500.00

-

9

1,000.00

-

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

ลูกหนี้ค่าภาษี
ลูกหนี้ชื่น ๆ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

-

180,761,485.25

209,263,549.44

94,775,632.18

94,775,632.18

155,432.00

155,432.00

94,931,064.18

94,931,064.18

275,692,549.43

304,194,613.62

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์เกิดจากเงินกู้

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

2

10

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

(นางกัญณภัทร

ตู้ไม้ป่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจตุพล ศรีบัวอ่อน)
ปลัดเทศบาลเมืองหนองสำโรง

ปลัดเทศบาล

ปฎิป่ติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองหนองสำโรง

เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันทื่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ
ทุนทรัพย์สิน

ปี 2563

ปี 2562

2

264,801,827.15

249,431,732.15

รายจ่ายค้างจ่าย

11

35,723,800.00

58,610,526.50

เงินรับฝาก

12

2,323,453.72

1,035,774.33

38,047,253.72

59,646,300.83

46,230,015.58

54,161,204.94

46,230,015.58

54,161,204.94

84,277,269.30

113,807,505.77

140,378,813.65

139,466,253.51

51,036,466.48

50,920,854.34

191,415,280.13

190,387,107.85

275,692,549.43

304,194,613.62

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

รวมหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้เงินกู้

13

รวมหนี้สินหมุนเวียน

รวมหนี้สิน
เงินสะสม

เงินสะสม

14

เงินทุนสำรองเงินสะสม

รวมเงินสะสม
รวมหนี้สินและเงินสะสม

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางกัญณภัทร

ตู้ไม้ป่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจตุพล ศรีบัวอ่อน)
ปลัดเทศบาลเมืองหนองสำโรง

สำเนา'

ปลัดเทศบาล

ปฏิป่ติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองหนองสำโรง

เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ ๓0 กันยายน ๒๕๖๓
๑. ข้อมูลทั่วไป
เทศบาลเมืองหนองสำโรง

ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙ หมู่ ๖ ตำบลบ้านเลื่อม

อำเภอเมืองอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลหนองสำโรง เป็นเทศบาลตำบลหนองสำโรง
ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ เมือวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒
และยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองหนองสำโรง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๐

เทศบาลเมืองหนองสำโรง มีพื้นที่ทั้งหมด ๒๔.๘๕ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย ๒๙ ชุมชน มีประชากร
ทั้งสิ้น ๒๘,๘๓๓ คน แยกเป็นชาย จำนวน ๑๔,๐๕๔ คน หญิงจำนวน ๑๔,๗๗๙ คน จำนวนครัวเรือน

๑๔,๗๔๐ ครัวเรือน มีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองสำโรง จำนวน ๑๘ คน มีพนักงานเทศบาล
จำนวน ๘๖ คน มีลูกจ้างประจำจำนวน ๗ คน มีพนักงานจ้างจำนวน ๑๓๙ คน สภาพของชุมชนในปัจจุบัน

เป็นชุมชนกึ่งเมือง

หมายเหตุ ๑ สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
หลักเกณฑ์ไนการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน
การรบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงด้าง

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน

และการรายงานการเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ และ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑

เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับสินปี สินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด

ประเภททรัพย์สิน

ราคาทรัพย์สิน
ปี 2563

ชื่อ

จำนวนเงิน

ที่ดิน

234,885,241.19

1.เงินรายได้

ที่ดินที่มีกรรมสิทธ

9,952,500.00

-

9,952,500.00 2.เงินอุดหนุนเฉพะกิจ

อาคาร

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2562

2,100.00
57,602,827.18

43,383,096.22

42,893,496.22 4.เงินกู้ กลท.

อาคารประโยชน์อื่น

23,649,661.27

23,449,661.27 5.เงินกู้ ธนาคารกรุงไทย

7,200,000.00

47,087,805.00

6.เงินกู้ ธกส.

สิ่งปลูกสร้าง

10,111,150.00

9,315,650.00

ครุภัณฑ์สำนักงาน

22,621,670.00

22,383,175.00

ครุภัณฑ์การศึกษา

1,792,565.00

1,746,525.00

81,561,350.00

73,951,550.00

ครุภัณฑ์การเกษตร

1,937,450.00

1,515,770.00

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

3,645,747.20

3,870,947.20

4,297,290.50

4,365,790.50

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

767,940.00

807,540.00

ครุภัณฑ์โรงงาน

247,850.00

222,050.00

ครุภัณฑ์ดับเพลิง

2,525,000.00

2,433,000.00

ครุภัณฑ์กีฬา

7,906,000.00

7,906,000.00

608,986.00

434,586.00

5,542,550.00

216,050.00

719,000.00

470,000.00

4,592,835.00

4,560,125.00

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

5,648,600.00

5,646,730.00

ครุภัณฑ์อื่น ๆ

3,374,000.00

3,374,000.00

29,916,585.96

29,916,585.96

264,801,827.15

249,431,732.15

-

3.มืผู้อุทิศให้

อาคารสำนักงาน

สิงปลูกสร้าง

1 137,538,999.97

7. เงินกู้

29,916,585.96

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

ครุภัณฑ์สำรวจ

ครุภัณฑ์ก่อสรัาง
ครุภัณฑ์สนาม

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น

รวม

264,801,827.15

ผูอำนวยการกอ7คลง

249^431,732.15

เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563

ปี 2562

ปี 2563

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด

-

450.00

เงินฝากธนาคาร

กรุงไทย

ประเภทออมทรัพย์

เลขที่

443-1-12768-2

เงินฝากธนาคาร

กรุงไทย

ประเภทกระแสรายวัน

เลขที่

443-61-00670-0

80,707,453.21

-

114,892,000.81

51,352.33

ธกส.

ประเภทประจำ

เลขที่

30-005-4-08967-5

8,567,459.52

8,505,296.61

ธกส.

ประเภทออมทรัพย์

เลขที่

01-005-2-03006-4

106,422.48

106,034.19

รกส.

ประเภทออมทรัพย์

เลขที่

01-005-8-05885-2

412.31

410.80

ธกส.

ประเภทออมทรัพย์

เลขที่

01-005-8-13760-8

1,217,713.65

1,114,112.30

ออมสิน

ประเภทประจำ

เลขที่

300026708812

35,615,234.65

15,419,360.38

ออมสิน

ประเภทออมทรัพย์

เลขที่

020075173078

246,977.74

13,448.87

อิสลาม

ประเภทประจำ

เลขที่

033-2-00466-1

อิสลาม

ประเภทออมทรัพย์
รวม

เลขที่

033-1-04903-1

-

37,392,369.25

18,332,465.67

829,229.07

144,794,589.23

178,323,614.61

หมายเหตุ 4 เงินฝากกองทุน
ปี 2563

เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)

รวม

ปี 2562

18,490,306.08

17,754,298.59

18,490,306.08

17,754,298.59

เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

หมายเหตุ 5 เงินฝากกระทรวงการคลัง

2563

2562

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจเลือกทำ
2,880.00

(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจเลือกทำ
8,560.00

(ค่าเครื่องแบบนักเรียน)
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับตำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจเลือกทำ

31,600.00

(ค่าจัดการเรียนการสอน)

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจเลือกทำ
1,200.00

(ค่าอุปกรณ์การเรียน)
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจเลือกทำ

13,965.00

(ค่าหนังสือนักเรียน)
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจเลือกทำ

(อาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย)

6,000.00

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจเลือกทำ

(อาหารกลางวัน ระดับประถมศึกษา)

40,000.00

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจเลือกทำ

(อาหารเสริมนม เด็กปฐมวัย)

2,395.00

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจเลือกทำ
(อาหารเสริมนม ระดับประถมศึกษา)

19,162.00

เบี้ยยังชีพผู้พิการ เหลือจ่าย ปี 2563

800.00

เบี้ยยังขีพผู้สูงอายุ เหลือจ่าย ปี 2563

รวม

6,900.00

133,462.00

สำเนาถูกวัอง

บี้

J

*1 »; f
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เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี ขังหวัดอุดรธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงึน
สำหรับปีสินสุด วันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 6

รายได้จากรัฐบาลล้างรับ
2563

-ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟิสท์ดิกคอนกรีต อด.ถ. 5-0001 สายอุดร - หนองสำโรง-ไก่เถื่อน

2562

7,624,000.00

หมู่ที่ 8,9
-ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟิสท์ดิกคอนกรีต อด.ถ. 5-0125

สายบ้านบ่อนา - นาทราย

6,390,000.00

ตำบลหมูม'น,บ้านเลื่อม

-ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟ้สท์ ดิกคอนกรีต

สาย อด.2008 บ้านหนองบ่อ หยู่ที่ 6 ตำบลหมูม่น

-ค่าก่อสร้างถนนลาดยาง แบบพาราแอสฟ้สท์ดิกคอนกรีต

6,393,912.00

สายดอนคู่- วัวชัอง ม.2 ต.นาดี

-ค่าก่อสร้างถนนลาดยาง แบบพาราแอถึฟิสท์ดิกคอนกรีต สายหน้าแขวง -ดอนอีไข ม.2

รวม

3,003,000.00

6,698,000.00

ต.นาดี

17,017,000.00

13,091,912.00

เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้ค่าภาษี

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประจำปี

จำนวนราย

2563

469

215,989.24

469

215,989.24

รวม

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

2562

รวม

ภาษีบำรุงท้องที่

-

จำนวนเงิน

1

979.20

1

979.20

-

-

รวม
ภาษีป้าย

2562

2563

ประเภทลูกหนี้

-

ประจำปี

จำนวนราย

-

0

-

0

-

2562

2562
-

2562

1

2563

27

84,339.50

รวม

28

85,659.50

รวมทั้งสิ้น

498

1,320.00

302,627.94

2562

จำนวนเงิน

15

83,069.70

15

83,069.70

135

2,644.54

135

2,644.54

19

8,010.00

19

8,010.00

169

93,724.24

เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
หมายเหตุประกอบงบแสดงซีานะการเงิน

สำหรับปีสินสุด วันที่ 30 ก้นยายน 2563

หมายเหตุ 8 ลูกหนอื่น ๆ

ปี2563

ค่าชดใร้สินไหมทดแทน(ความผิดทางละเมิด)นายสาคร วงคัคำจันทร์
ค่าชดใร้สินไหมทดแทน(ความผิดทางละเมิด)นายนรเศรษฐ์ น้อยน่รนทร์
รวม

ปี 2562

14,000.00

-

8,500.00

-

22,500.00

-

หมายเหตุ 9 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ปี 2563

ค่าขายแบบแปลน (ยังไม่ได้รับเงิน)
รวม

ปี 2562

1,000.00

-

1,000.00

-

หมายเหตุ 10 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

เงินขาดบัญชี
รวม

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เงินขาดบัญชี) ณวันที่ 30 กันยายน2563จำนวน

ความรับผิดชอบของนายมานพ

ปี 2563

ปี 2562

155,432.00

155,432.00

155,432.00

155,432.00

155,432.00บาทอยู่ใน

คำแก้ว และศาลได้มีคำพิพากษาคดีแพ่ง ตามคดีหมายเลขแดง ที่ 2915/2543

ลงวันที1
่ 9 กันยายน 2543 ให้นายมานพค้าแก้วรับผิดชอบชดไร้เงินจำนวนดังกล่าวคืนแก่เทศบาล

ทํ่งนีเทศบาล

ได้ดำเนินการสืบหาหลักทรัพย์เพื่อนำมาบังคับชำระหนี้แล้ว แต่ไม่มีทรัพย์สินที่จะนำมาบังคับชำระหนีเป็นเหตุให้ไม่ได้
รับชำระหนี้เงินขาดบัญชีจากนายมานพ คำแก้ว
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เทศบาลเมีซิงหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ 11

รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2563

แหล่งเงิน

แผนงาน

งาน

หมวด

โครงการ

ประเภท

กรณีไม่ก่อหมี่ผูทฟับ

จำนวนเงิน

ประจำปีงบประมาณ 2562

งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป

บริหารงานทั่วไป

ค่าที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานหลังเก่า

1,500,000.00

งบประมาณ

อุตสาหกรรมฯ

ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างวางท่อระบายนํ๋า คสส. พร้อมขยายผวจราจรซอยโนนส้ง-หวยดาน(ขวาทาง)

1,140,000.00

งบประมาณ

รักษาความสงบฯ

งานปองกันฯ

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณา

กล้องวงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบ

300,000.00

ประจำปีงบประมาณ 2563
กรณึไม่ก่อหนี้ผูกฟัน

งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป

บริหารงานทั่วไป

ค่าที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงห้องนำอาคารสำนักงานเทศบาล (หลังใหม่)

งบประมาณ

บริการสาธารณสุข

บริการสาธารณสุข

ค่าที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 2

500,000.00

■‘งบประมาณ

งานปองกัน

งานปองกันฯ

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์

โครงการจัดซือเครองสูบนำขนาด 8 นวติดตั้งบนเทเลอร์พร้อมอุปกรณ์

500,000.00

งบประมาณ

งานปองกัน

งานปองกันฯ

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์

โครงการจัดซือเลื่อยยนต์ขนาดเคํรํ่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1,500วัตต์

40,000.00

งบประมาณ

อุตสาหกรรมฯ

ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางมะตอยผสมยางพาราชนิดผสม

700,800.00

35,000.00

ร้อน (Para Aspaltic Concrete) สายซอยผดุงราษฎร์ ชุมชนร่วมพัฒนา

งบประมาณ

อุตสาหกรรมฯ

ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการวางท่อระบายนา คสล. Dia 0.40 ม พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป

593,000.00

และขยายผิวจราจร สายซอยวรรณภา 1 -วัดป่าบ้านก่อน (ซ้ายทาง)
ชุมชนคลองสมบูรณ์พัฒนา
งบประมาณ

อุตสาหกรรมฯ

ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการวางท่อระบายนา คสล. Dia 0.40 ม พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป

618,000.00

และขยายผิวจราจร สายซอยสี่ศจุ้^ชุ^สุ]^■ชุมชนหนองบ่อ

>-^'''

ยอดยกไป

5,926,800.00
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แหล่งเงิน

แผนงาน

งาน

หมวด

ประเภท

โครงการ

จำนวนเงิน

ยอดยกมา
งบประมาณ

อุตสาหกรรมฯ

ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการวางท่อระบายนำ คสล. Dia 0.60 ม พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป

5,926,800.00

576,000.00

และขยายผิวจราจร สายซอยสุดใจ 11 (ซ้ายทาง) ชุมชนแสงทอง

งบประมาณ

อุตสาหกรรมฯ

ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยกานิลอุทิศ ชุมชนบ้านดาน

734,000.00

งบประมาณ

อุตสาหกรรมฯ

ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยสุนทรสัจบูรณ์ 1

471,000.00

ชุมชนสุวรรณชาติ

งบประมาณ

อุตสาหกรรมฯ

ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างบ่ายชุมชนและบ่ายซอย ภายในเขตเทศบาล

770,000.00

เมืองหนองสำโรง
งบประมาณ

อุตสาหกรรมฯ

ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนา สายซอยชื่นจิตร 5 ถึงหน้าวัดป่า

462,000.00

บ้านดาน ชุมชนบ้านดาน
งบประมาณ

อุตสาหกรรมฯ

ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างรั้วด้านหน้าสำนักงานแทศบาลเมืองหนองสำโรง

436,400.00

(หลังใหม่)
งบประมาณ

เคหะชุมชน

สวนสาธารณะ

ครุภัณฑ์

ยานพาหนะและขนส'ง

รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 6 ตัน

2,500,000.00

งบประมาณ

เคหะชุมชน

ไฟฟาถนน

ครุภัณฑ์

ยานพาหนะและขนส'ง

รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 6 ตัน

715,000.00

งบประมาณ

เคหะชุมชน

ไฟท้เาถนน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

เค่รื่องเลื่อยยนต์ขนาดเครองยนต์ไม'น้อยกว่า 1,500 กิโลวัตต์

20,000.00

งบประมาณ

เคหะชุมชน

ไฟฟาถนน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครองเลื่อยยนต์ขนาดเครองยนต์ไม่น้อยกว่า 2.4 กิโลวัตต์

45,000.00

กรณึก่อหนี้ผูกฟัน

ประจำปีงบประมาณ 2562

งบประมาณ

เคหะชุมชน

ไฟท้เาและถนน

ค่าที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยร่วมพัฒนา (สุดซอย) ชุมชนร่วมพัฒนา

154,000.00

งบประมาณ

เคหะชุมชน

ไฟท้เาและถนน

ค่าที่ดินฯ

คู่าที่ดินแล£สิ่งก่อสร้าง
ลำเนาถูกตอ4

ก่อสร้างปรับปรุงระดับท่อระบายนา คสล. สายซอยข้างคลองชล

200,000.00

ประทาน (ขวาทาง) ชุมชนคลองสมบูรณ์พัฒนา
ยอดยกไป

(นุางฺทํญถ.!.;>111! ต์[ภัปๅ)

ปวยภาร1ไชไ; 1ลํ1.

13,010,200.00
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แหล่งเงิน

แผนงาน

งาน

หมวด

โครงการ

ประเภท

จำนวนเงิน
ยอดยกมา

ฟ่บประมาณ

เคหะชุมชน

ไฟท้เาและถนน

ค่าที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างปรับปรุงระดับท่อระบายนา คสล. สายซอยข้างคลองชล

13,010,200.00
200,000.00

ประทาน (ซ้ายทาง) ชุมชนคลองสมบูรณ์พัฒนา

งบประมาณ

เคหะชุมชน

ไฟฟาและถนน

ค่าที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยจันทวงฅ์ชุมชนบ่อนา หมู่ที่ 9

งบประมาณ

เคหะชุมชน

ไฟพ้เาและถนน

ค่าที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างวางท่อระบายนา คสล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปและขยาย

50,000.00

217,700.00

ผิวจราจร สายซอยหนองจำ ชุมชนบ่อนำ หมู่ที่ 7
กรณึก่อหนี้ผูกฟัน
งบประมาณ

อุตสาหกรรมฯ

ประจำปีงบประมาณ 2563

ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างวางท่อระบายนา คสล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปและขยายผิว

139,000.00

ผิวจราจร สายซอยชิยางคบุตร ชุมชนบ่อนา หมู่ที่ 9
งบประมาณ

อุตสาหกรรมฯ

ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหนองจำ-สัมพันธ์วงฅ์2

264,000.00

ชุมชนบ่อนำ หมู่ที่ 7

งบประมาณ

อุตสาหกรรมฯ

ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างวางท่อระบายนำ คสล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปและขยายผิว

1,016,000.00

ผิวจราจร สายซอยมิตรสัมพันธ์ (ขวาทาง) ชุมขนไทยสมุทร 3 หมู่ที่ 2

งบประมาณ

อุตสาหกรรมฯ

ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างวางท่อระบายนำ คสล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปและขยายผิว

252,000.00

จราจร สายซอยร่วมพัฒนา (ขวาทาง) ชุมชนหนองบ่อ หมู่ที่ 6

งบประมาณ

อุตสาหกรรมฯ

ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยแยกบุตรดี ชุมชนบ่อนา หมูที่ 9

งบประมาณ

อุตสาหกรรมฯ

ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ปรับปรุงผิวจราจร คสล. สายซอยหน้าโรงเรียนอนุบาลฯ

ชุมชนบ้านเลื่อม

80,000.00

174,000.00

สำเนาถกต้อ1 -

ยอดยกไป
J———————

15,402,900.00

---------------------------- (นางนา๗!น น..;’'ปำ----------------ผูชานวบทารทน;•บโ;

^''-------

-4-

แหล่งเงิน

แผนงาน

งาน

หมวด

ประเภท

โครงการ

จำนวนเงิน

ยอดยกมา
■1งบประมาณ

อุตสาหกรรมฯ

ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างวางท่อระบายนำ คสล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปและขยายผิว

15,402,900.00
464,000.00

จราจร สายซอยสุวรรณชาติ 2-เสนลุข ชุมชนสุวรรณชาติ หมู่ที่ 4
งบประมาณ

อุตสาหกรรมฯ

ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างวางท่อระบายนำ คสล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปและขยายผิว

399,000.00

จราจร สายซอยสุวรรณชาติ 4 ชุมชนสุวรรณชาติ หมู่ที่ 4
งบประมาณ

อุตสาหกรรมฯ

ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างเสร้มผิวจราจร ถนน คสล.สายทิพย์วรรณ ชุมชนบ่อนา หมูที่ 9

288,000.00

งบประมาณ

อุตสาหกรรมฯ

ก่อสร้างโครงสร้างฟืนฐาน

ที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยทองใบอุทิศ 2 ชุมชนบ่อนา หมูที่ 9

165,000.00

งบประมาณ

อุตสาหกรรมฯ

ก่อสร้างโครงสร้างฟืนฐาน

ที่ดินฯ

คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างวางท่อระบายนำ คสล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปและขยายผิว

204,000.00

จราจร สายซอยสุทธพงษ์(ขวาทาง) ชุมชนบ่อสร้าง หมู่ที่ 7
งบประมาณ

อุตสาหกรรมฯ

ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างเสริมผิวจราจร ถนน คสล.สายซอยเพชรทองดี

354,000.00

ชุมชนบ่อนำ หมู่ที่ 9

งบประมาณ

อุตสาหกรรมฯ

ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างวางท่อระบายนำ คสล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปและขยายผิว

178,000.00

จราจรสายซอยประชานิมิตร2ชุมชนไทยสมุทร1 หมู่ที่ 2

งบประมาณ

อุตสาหกรรมฯ

ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างวางท่อระบายนา คสล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปและเสริมผิว

หมู่ที่ 4

จราจร สายซอยรวมใจ 5 ชุมชุนร่วมใจ
งบประมาณ

อุตสาหกรรมฯ

ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างวางท่อระบายนำ คสล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปและเสริมผิว
จราจรสายซอยพรหมคำอินทร์1

248,000.00

343,900.00

ชุมชนหนองบ่อ หมู่ที่ 6

ยอดยกไป

(นางบญถ.!ท*ท ยู่พา)
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18,046,800.00
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แหล่งเงิน

แผนงาน

งาน

โครงการ

ประเภท

หมวด

จำนวนเงิน
ยอดยกมา

งบประมาณ

อุตสาหกรรมฯ

ก่อสร้างโครงสร้างพี้นฐาน

ที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างวางท่อระบายนำ คสล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปและขยายผิว

18,046,800.00

252,000.00

จราจร สายซอยประดิษฐ์ด้วง (ซ้ายทาง) ชุมชนหนองบ่อ หมู่ที่ 6
งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป

วางแผนสถิติฯ

ครุภัณฑ์

งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป

วางแผนสถิติฯ

วัสดุ

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

อุตสาหกรรมฯ

ก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

ที่ดินฯ

ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ

ค่าวัสดุ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ซือครุภัณฑ์พร้อมดิดตํ่งหอกระจายข่าวชุมชน

375,000.00

จัดทำวารสารหนองสำโรงประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2563

33,000.00

ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัสท์คอนกรีตสายอุดร-

7,624,000.00

หนองสำโรง - ไก่เถื่อน หมู่ที่ 8 1 9
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

อุตสาหกรรมฯ

ก่อสร้างโครงสร้างพี้นฐาน

ที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างปรับปรุงซ่อม แซมผิวจราจรแอสฟัสท์คอนกรีตสายบ้านบ่อนำ

6,390,000.00

นาทราย ตำบลหมูม่น , ป้านเลื่อม
กรณีไม่ท่อพนผูกฟัน

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

อุตสาหกรรมฯ

ก่อสร้างโครงสร้างพี้นฐาน

ที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์คอนกรีตสายบ้านหนองบ่อ

3,003,000.00

หมู่ที่ 6 ตำบลหมูม'น

รวมทั้งชิน

35,723,800.00

ปี 2562

แหล่งเงิน

แผนงาน

งาน

หมวด

โครงการ

ประเภท

กรณึก่อหนี้ผูกพัน
‘งบประมาณ

งบกลาง

จำนวนเงิน

ประจำปีงบประมาณ 2560

งบกลาง

งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพันฯ

จ้างเหมาก่อสร้างระบบรวบรวมนำเสียชุมชนฯ

กรณึก่อหนี้ผูกพัน

657,266.02

ประจำปีงบประมาณ 2561

งบประมาณ

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพันฯ

จ้างเหมาก่อสร้างระบบรวบรวมนำเสียชุมชนฯ

4,254,477.16

งบประมาณ

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพันฯ โครงการควบคุมก่อสร้างระบบรวบรวมนำเสีย

49,440.00

งบประมาณ

การศึกษา

ระดับก่อนวัยเรียนฯ

ที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างรางระบายนำหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

230,000.00

งบประมาณ

เคหะชุมชน

ไฟท้เาและถนน

ที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคสล.ซอยร่วมพัฒนา (สุดซอย)

154,000.00

งบประมาณ

เคหะชุมชน

ไฟท้เาและถนน

ที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วางท่อระยายนา คสล.พร้อมขยายผิวจราจร คสล.ซอยบูรพา

275,000.00

งบประมาณ

ปริหารงานทั่วไป

ปริหารงานทั่วไป

ที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างรั้วลวดหนามรอบเขตอาคารสำนักงาน (หลังเก่า)

130,000.00

บำบัดนาเสีย

ครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์

กรณีไม่ท่■ฮหนี่ผท
ู ฟัน

งบประมาณ

เคหะชุมชน

รถตักหน้าชุดหลัง

2,800,000.00

กรณึก่อหนี้ผูกพัน

งบประมาณ

ปริหารงานทั่วไป

การศึกษา

ค่าใช้สอย

จ้างเหมาบรีการ

จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ศพด.และโรงเรียนเทศบาล

46,000.00

งบประมาณ

ปริหารงานทั่วไป

ปริหารงานทั่วไป

ค่าใช้สอย

จ้างเหมาบรีการ

จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงาน

23,000.00

งบประมาณ

ปริหารงานทั่วไป

ปริหารงานทั่วไป

ค่าใช้สอย

จ้างเหมาบรีการ

จ้างเหมารักษาควมสะอาดสำนักงาน

23,000.00

/ปำเนาถูก *’.’ใ
f

.
ยอดยกไป

8,642,183.18
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แหล่งเงิน

แผนงาน

งาน

หมวด

ประเภท

โครงการ

จำนวนเงิน

ยอดยกมา

8,642,183.18

งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป

บริหารงานทั่วไป

ค่าใช้สอย

จ้างเหมาบริการ

จ้างเหมาปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไปผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

7,800.00

งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป

บริหารงานทั่วไป

ค่าใช้สอย

จ้างเหมาบริการ

จ้างเหมาปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป

7,800.00

งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป

บริหารงานทั่วไป

ค่าใช้สอย

จ้างเหมาบริการ

จ้างเหมาปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไปในหน้าที่เลขาสมาชิกสภาฯ

7,800.00

งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป

บริหารงานทั่วไป

ค่าใช้สอย

จ้างเหมาบริการ

จ้างเหมาปฏิบัติงานช่วยเหลืองานการเจ้าหน้าที่

7,800.00

งบประมาณ

รักษาความสงบฯ

งานเทศกิจ

ค่าใช้สอย

จ้างเหมาบริการ

จ้างเหมาปฏิบัติงานเพื่อเสริมการปฏิบํติงานเทศกิจ

23,400.00

งบประมาณ

รักษาความสงบฯ

งานปองกันฯ

ค่าใช้สอย

จ้างเหมาบริการ

จ้างเหมาปฏิบัติงานเพื่อเสริมการปฏิบัติงานปองกัน

23,400.00

งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป

บรหารงานคลัง

ค่าใช้สอย

จ้างเหมาบริการ

จ้างเหมาปฏิบัติงานช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พัสดุ

39,000.00

งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป

บรหารงานคลัง

ค่าใช้สอย

จ้างเหมาบริการ

โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีระบบสารสนเทศฯ

39,000.00

งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป

บริหารงานคลัง

ค่าใช้สอย

จ้างเหมาบริการ

จ้างเหมาปรับปรุงบันทึกข้อมูลในระบบ e-laas

7,800.00

งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป

วางแผนสถิติฯ

ค่าใช้สอย

จ้างเหมาบริการ

จ้างเหมาปฏิบัติงานเพื่อรับรองราวร้องทุกข์ของประชาชน

7,800.00

งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป

วางแผนสถิติฯ

ค่าใช้สอย

จ้างเหมาบริการ

จ้างเหมาเพื่อบริการข้อมูลข่าวสารประจำห้องประชาสัมพันธ์

7,800.00

งบประมาณ

สร้างความเข้มแข็งฯ

บริหารงานทั่วไป

ค่าใช้สอย

จ้างเหมาบริการ

จ้างเหมาเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานตามภารกิจ

7,800.00

งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป

การศึกษา

ค่าใช้สอย

จ้างเหมาบริการ

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็

7,800.00

งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป

การศึกษา

ค่าใช้สอย

จ้างเหมาบริการ

จ้างเหมาปฏิบํติหน้าที่พี่เสียงเด็กระดับอนุบาล 1

15,600.00

งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป

การศึกษา

ค่าใช้สอย

จ้างเหมาบริการ

จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่พี่เสียงเด็กระดับอนุบาล 3

15,600.00

งบประ:มาณ

บริหารงานทั่วไป

การศึกษา

ค่าใช้สอย

จ้างเหมาบริการ

จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยธุรการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รรอนุบาล

15,600.00

งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป

การศึกษา

ค่าใช้สอย

จ้างเหมาบริการ

จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้าสวนหย่อมและต้นไม้ รร.อนุบาล

7,800.00

งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป

การศึกษา

ค่าใช้สอย

จ้างเหมาบริการ

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่โรงเรียนอนุบาล

7,800.00

งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป

การศึกษา

ค่าใช้สอย

จ้างเหมาบริการ

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานทุ,โรงเรียนเท^าล 1

7,800.00

งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป

การศึกษา

ค่าใช้สอย

จ้างเหมาบริการ

จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่พี่เสียงเด็กระดับอนุบาล2

7,800.00

ยอดยก’[1!

8,915,183.18
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แหล่งเงิน

แผนงาน

งาน

หมวด

โครงการ

ประเภท

จำนวนเงิน

ยอดยกมา

8,915,183.18

งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป

การศึกษา

ค่าใช้สอย

จ้างเหมาบรการ

จ้างเหมาผู้ช่วยงานการเงินและบัญชี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

7,800.00

งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป

การศึกษา

ค่าใช้สอย

จ้างเหมาบ่ริการ

จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยธุรการโรงเรียนเทศบาล 1

7,800.00

งบประมาณ

เคหะชุมชน

งานไฟห้เาถนน

ค่าใช้สอย

จ้างเหมาบรการ

จ้างเหมาปฏิบัติงานเพื่อสำรวจซ่อมแซมถนนภายเขตเทศบาล

101,400.00

งบประมาณ

เคหะชุมชน

สวนสาธารณะ

ค่าใช้สอย

จ้างเหมาบริการ

จ้างเหมาปฏิบํติงานดูแล บำรุง รักษาปรับปรุงฯ

124,800.00

งบประมาณ

เคหะชุมชน

บำบัดนาเสีย

ค่าใช้สอย

จ้างเหมาบ่ริการ

จ้างเหมาปฏิบ้ติงานดูแล บำรุง รักษาปรับปรุงฯ

109,200.00

งบประมาณ

เคหะชุมชน

อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าใช้สอย

จ้างเหมาบ่ริการ

จ้างเหมางานสำรวจออกแบบและก่อสร้าง

23,400.00

งบประมาณ

เคหะชุมชน

อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าใช้สอย

จ้างเหมาบ่ริการ

จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม

10,000.00

งบประมาณ

เคหะชุมชน

ขยะและมูลฝอย

ค่าใช้สอย

จ้างเหมาบ่ริการ

จ้างเหมาปฏิบัติงานประจำท้ายรถขยะ

งบประมาณ

บริหารงานสาธาฯ

บริการสาธารณสุขอื่น ๆ

ค่าใช้สอย

จ้างเหมาบ่ริการ

จ้างเหมาปฏิบัติงานประจำท้ายรถกระเช้า

งบประมาณ

บริหารงานสาธาฯ

บริการสาธารณสุขอื่น ๆ

ค่าใช้สอย

จ้างเหมาบ่ริการ

จ้าง เหมางานปฏิบัติงานธุรการ

งบประมาณ

บริหารงานสาธาฯ

บริการสาธารณสุขอื่น ๆ

ค่าใช้สอย

จ้างเหมาบ่ริการ

จ้างเหมาปฏิบัติตัดหญ้าและปรับปรุงภูมิทัศน์

85,800.00

งบประมาณ

บริหารงานสาธาฯ

บริการสาธารณสุขอื่น ๆ

ค่าใช้สอย

จ้างเหมาบ่ริการ

จ้างเหมางานทำความสะอาดชุมชนฯ

31,200.00

งบประมาณ

บริหารงานสาธาฯ

บริการสาธารณสุขอื่น ๆ

ค่าใช้สอย

จ้างเหมาบริการ

จ้างเหมาปฏิบิติงานปองกันและควบคุมโรคติดต่อที่นำโดยแมลง

23,400.00

‘งบประมาณ

บริหารงานสาธาฯ

บริการสาธารณสุขอื่น ๆ

ค่าใช้สอย

จ้างเหมาบริการ

ทำความสะอาดศูนย์บรการแห่งที่1และ2

15,600.00

งบประมาณ

บริหารงานสาธาฯ

บริการสาธารณสุขอื่น ๆ

ค่าใช้สอย

จ้างเหมาบริการ

จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านบร้การสาธารณสุข แห่งที่ 1 และ 2

31,200.00

งบประมาณ

บริหารงานสาธาฯ

บริการสาธารณสุขอื่น ๆ

ค่าใช้สอย

จ้างเหมาบริการ

จ้างเหมาปภิบํตงานแพทย์แผนไทย

งบประมาณ

บ่ริหารงานสาธาฯ

บริการสาธารณสุขอื่น ๆ

ค่าใช้สอย

จ้างเหมาบริการ

จ้างเหมางานขยายผลกิจกรรมก๊าชเรือนกระจก

J

273,000.00

23,400.00
7,800.00

*

1

7,800.00

; <1เinmi .ศบ่

โ''

7,800.00

5,1 „,1^ยอดยกไร

9,806,583.18

-4-

แหลงเงิน

แผนงาน

งาน

หมวด

โครงการ

ประเภท

จำนวนเงิน
ยอดยกมา

9,806,583.18

งบประมาณ

บริหารงานสาธาฯ

บริการสาธารณสุขอื่น ๆ

ค่าใช้สอย

จ้างเหมาบริการ

จ้างเหมาปฏิบัติช่วยงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

23,400.00

งบประมาณ

บริหารงานสาธาฯ

บริการสาธารณสุขอื่น ๆ

ค่าใช้สอย

จ้างเหมาบริการ

จ้างเหมาปฏิบัติงานสัตวแพทย์

15,600.00

งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป

วางแผนสถิติฯ

คำวัสดุ

ค่าวัสดุสำนักงาน

จ้างเหมาทำวารสาร "หนองสำโรง"

33,000.00

งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป

งานปองกันฯ

ค่าใช้สอย

จ้างเหมาบริการ

จ้างซ่อมกล้อง CCTV

18,300.00

งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป

การศึกษา

ค่าใช้สอย

จ้างเหมาบริการ

จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ช่วยสอนภาษาไทย

10,000.00

งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป

การศึกษา

ค่าวัสดุ

วัสดุอาหารเสริม(นม)

งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป

งานปองกันฯ

ค่าใช้สอย

งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป

งานปองกันฯ

งบประมาณ

เคหะชุมชน

ไฟปาและถนน

ค่าอาหารเสริม (นม)

487,531.32

จ้างเหมาบริการ

จ้างทำงานทาสี■ตีเส้น ถนนอุดร-หนองสำโรง

200,000.00

ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุดับเพลิง

จัดซือลูกบอลดับเพลิง (FIRE EXTINGUISHING BALL)

198,800.00

ค่าที่ดินและสิงก่อสร้าง

ก่อสร้างวางท่อระบายนำ คสล. พร้อม บ่อพักสำเร็จรูปและขยายผิว

290,000.00

ค่าที่ดินฯ

จราจร ซอยศรีประสาท(ขวาทาง)

งบประมาณ

เคหะชุมชน

ไฟปาและถนน

ค่าที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิงก่อสร้าง

ก่อสร้างวางท่อระบายนำ คสล. พร้อม บ่อพักสำเร็จรูปและขยายผิว

110,000.00

จราจร ซอยโพธทอง 4
งบประมาณ

เคหะชุมชน

ไฟปาและถนน

ค่าที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิงก่อสร้าง

ก่อสร้างวางท่อระบายนำ คสล.พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปและขยายผิว

468,000.00

จราจร ซอยโพธทอง - สามกษัตริย์
งบประมาณ

เคหะชุมชน

ไฟปาและถนน

คำที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิงก่อสร้าง

ก่อสร้างวางท่อระบายนา คสล.พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปและขยายผิว

300,000.00

จราจร ซอยศรีโสดาผล
งบประมาณ

งบประมาณ

เคหะชุมชน

ไฟปาและถนน

ค่าที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เคหะชุมชน

ไฟปาและถนน

ค่าที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรีมเหล็ก .ซอยสุวรรณเจรีญ

90,000.00

ก่อสร้างวางท่อระบายนา คสล.พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปและขยายผิว

สำ!,นาลูกต้อ4 '

จราจรซอยสามัคคี3
ยชิดยกไป

(นาท: ■-.ขททั่ำท!

100,000.00
12,151,214.50

ต้hท’!า)

>1fa*

-5-

แหล่งเงิน

แผนงาน

งาน

หมวด

จำนวนเงิน

โครงการ

ประเภท

ยอดยกมา
เคหะชุมชน

ไฟฟาและถนน

คำที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างวางท่อระบายนำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจร คสล.ซอยบัญชา

12,151,214.50

250,000.00

งบประมาณ
เฉลิมสุข

เคหะชุมชน

ไฟท้เาและถนน

ค่าที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างวางท่อระบายน์า คสล. พร้อมขยายผิวจราจร คสล.ซอยวังแสง

389,000.00

งบประมาณ
(ซ้ายทาง)

งบประมาณ

เคหะชุมชน

ไฟท้เาและถนน

คำที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างวางท่อระบายนำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจร ซอยพันธศึรํ

350,000.00

เคหะชุมชน

ไฟฟาและถนน

ค่าที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างวางท่อระบายนำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจร คสล.ซอยโนนสํง

818,900.00

งบประมาณ

- ห้วยดาน (ซ้ายทาง)
งบประมาณ

เคหะชุมชน

ไฟท้เาและถนน

ค่าที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างวางท่อระบายนำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจร คสล.ซอยศร้

360,000.00

ปัญญา 1 (ขวาทาง)

งบประมาณ

เคหะชุมชน

ไฟท้เาและถนน

ค่าที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบประมาณ

เคหะชุมชน

ไฟท้เาและถนน

ค่าที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เคหะชุมชน

ไฟท้เาและถนน

ค่าที่ดินฯ

350,000.00

ก่อสร้างวางท่อระบายนำ คสล.พร้อมขยายผิวจราจรซอยพรเจร้ญ4

120,000.00

ก่อสร้างวางท่อระบายนำ คสล.พร้อมขยายผิวจราจรซอยประชานิมิต

500,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบประมาณ

งบประมาณ

ก่อสร้างวางท่อระบายนำ คสล.พร้อมขยายผิวจราจรซอยศร้ลุข

10-3

เคหะชุมชน

ไฟท้เาและถนน

คำที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างวางท่อระบายนำ คสล.พร้อมขยายผิวจราจรซอยเจใ'ญสุข

140,000.00

(ขวาทาง-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

งบประมาณ

เคหะชุมชน

ไฟท้เาและถนน

ค่าที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างวางท่อระบายน์า คสล พร้อมขยายผิวจราจรซอยใจนำ

เคหะชุมชน

ไฟท้เาและถนน

คำที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างปรับปรุงระดับท่อระบายนำ คสล.ซอยข้างคลองชลประทาน

.งบประมาณ

(ขวาทาง)
เคหะชุมชน

งบประมาณ

ไฟท้เาและถนน

คำที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

230,000.00

200,000.00

ก่อสร้างปรับปรุงระดับท่อระบายน์า คสล.ซอยข้างคลองชลประทาน
ลำ!.นาถกด้ฮไ
บ

(ซ้ายทาง)

ะ'££^'''''''^

ยอดยกไป

u I

.■,1

,

200,000.00
16,059,114.50
I**
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แหล่งเงิน

แผนงาน

งาน

หมวด

จำนวนเงิน

โครงการ

ประเภท

ยอดยกมา

16,059,114.50

งบประมาณ

เคหะชุมชน

ไฟVIาและถนน

ค่าที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบประมาณ

เคหะชุมชน

ไฟท้เาและถนน

ค่าที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบประมาณ

เคหะชุมชน

ไฟห้เาและถนน

คำที่ดินฯ

คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบประมาณ

เคหะชุมชน

ไฟฟาและถนน

ค่าที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างวางท่อระบายนำ คสล.พร้อมขยายผิวจราจรซอยหนองจำ

100,000.00

งบประมาณ

เคหะชุมชน

ไฟฟาและถนน

คำที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างวางท่อระบายนา คสล.พร้อมขยายผิวจราจรซอยโพธศรี

220,000.00

■> งบประมาณ

เคหะชุมชน

ไฟพ้เาและถนน

ค่าที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างวางท่อระบายนำ คสล.พร้อมขยายผิวจราจร ซอยชินทรักษ์-ศรี

230,000.00

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก .ซอยจิตรโยธา

90,000.00

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก .ซอยสุนทรสัจบูรณ์ 3

455,000.00

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก .ซอยจันทวงคํ'

50,000.00

สุข
งบประมาณ

เคหะชุมชน

ไฟห้เาและถนน

ค่าที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างวางท่อระบายนำ คสล.พร้อมขยายผิวจราจรซอยสุดใจ

257,000.00

งบประมาณ

เคหะชุมชน

ไฟห้เาและถนน

คำที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างวางท่อระบายนา คสล.พร้อมขยายผิวจราจรซอยอนามัย 1

363,000.00

งบประมาณ

เคหะชุมชน

ไฟฟาและถนน

ค่าที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างวางท่อระบายนำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจร .ซอยโพธทอง 5

160,000.00

เคหะชุมชน

ไฟท้เาและถนน

ค่าที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างวางท่อระบายนา คสล. พร้อมขยายผิวจราจร .ซอยบ้านโน-ศร

160,000.00

งบประมาณ

วงษา

งบประมาณ

เคหะชุมชน

ไฟพ้เาและถนน

ค่าที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างวางท่อระบายนำ คสล.พร้อมขยายผิวจราจรซอยโชคชัย

งบประมาณ

เคหะชุมชน

ไฟท้เาและถนน

ค่าที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างวางท่อระบายนา คสล.พร้อมขยายผิวจราจรซอยการเรียง

210,000.00

50,000.00

กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน
^'''^868,000.00

งบประมาณ

บใ'หารงานทั่วไป

บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน

งบประมาณ

ปริหารงานทั่วไป

บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครีอข่าย

งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป

บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สำนักงาน

งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป

บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง

งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป

บริหารงานทั่วไป

ค่าที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการติดตํ่งชุดไฟฟาส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์

'

ตู้เก็บเครองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

44,000.00

’

.'ปุ''’ปุๆ
■

22,000.00
21,000.00

300,000.00

ยอดยกไ!

19,659,114.50

-7-

แหล่งเงิน

แผนงาน

งาน

หมวด

โครงการ

ประเภท

จำนวนเงิน

ยอดยกมา

19,659,114.50

งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป

บริหารงานทั่วไป

ค่าที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานหลังเก่า

1,500,000.00

งบประมาณ

เคหะชุมชน

บำบัดนาเสีย

ครุภัณฑ์

ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 3 ตัน

1,075,000.00

งบประมาณ

อุตสาหกรรมฯ

ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยหนองจำ-สัมพํนธวงสั 1

660,000.00

งบประมาณ

อุตสาหกรรมฯ

ก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

ที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยหนองจำ (ต่อเนื่อง)

308,000.00

งบประมาณ

อุตสาหกรรมฯ

ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างวางท่อระบายนา คสล.พร้อมขยายผิวจราจรซอยหนองจำ

460,800.00

งบประมาณ

อุตสาหกรรมฯ

ก่อสร้างโครงสร้างหืนฐาน

ที่ดินฯ

คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างวางท,อระบายนำ คสล.พร้อมขยายผิวจราจรซอยสามกษัตริย์ 8

170,000.00

งบประมาณ

อุตสาหกรรมฯ

ก่อสร้างโครงสร้างฟืนฐาน

ที่ดินฯ

คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างวางท่อระบายนา คสล.พร้อมขยายผิวจราจรซอยรัชดา 2

180,000.00

งบประมาณ

อุตสาหกรรมฯ

ก่อสร้างโครงสร้างหืนฐาน

ที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างเสริมผิวจราจร คสล. สายซอยรัชดา 4

501,600.00

งบประมาณ

อุตสาหกรรมฯ

ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ดินฯ

คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างปรับปรุ่งผิวจราจรถนน คสล.สายซอยกฤษณา 10

140,000.00

งบประมาณ

อุตสาหกรรมฯ

ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายซอยศรีปัญญา 5

112,000.00

งบประมาณ

อุตสาหกรรมฯ

ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างวางท่อระบายนา คสล.พร้อมขยายผิวจราจร ซอยอาทร 2 แยก

365,400.00

งบประมาณ

อุตสาหกรรมฯ

ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ดินฯ

คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างวางท่อระบายนา คสล.พร้อมขยายผิวจราจร ซอยศรีสงคราม

275,400.00

งบประมาณ

อุตสาหกรรมฯ

ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิงก่อสร้าง

งบประมาณ

อุตสาหกรรมฯ

ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ดินฯ

คำที่ดินและสิงก่อสร้าง

งบประมาณ

อุตสาหกรรมฯ

ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบประมาณ

อุตสาหกรรมฯ

ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างวางท่อระบายนา คสล.พร้อมขยายผิวจราจร ซอยประชานิมิตร
14 (ขวาทาง)

298,800.00

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสีมีธรรม

725,000.00

ก่อสร้างวางท่อระบายนิ้า คสส.พร้อมขยายผิวจราจร ซอยไทยนาทิพย์

ที่ดินฯ

คำที่ดินและสิงก่อสร้าง

(ซ้ายทาง)

'ล้า!ใภดูก1นื่ฐร

-

ก่อสร้างวางท่อระบายนาคสล.พร้อมขยายผิวจท^ร^^
^^0,

6-

ยอดยกไป

560,000.00
113,400.00

27,104,514.50

-8-

แหล่งเงิน

แผนงาน

งาน

หมวด

ประเภท

โครงการ

จำนวนเงิน

ยอดยกมา

27,104,514.50

งบประมาณ

อุตสาหกรรมฯ

ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างวางท่อระบายนา คสล. พร้อมขยายผิวจราจรซอยทิพย์วรรณ-ซอยอุดมมิตร

งบประมาณ

อุตสาหกรรมฯ

ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสรัางวางท่อระบายนำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจรซอยโนนสํง-ห้วยดาน(ขวาทาง)

1,140,000.00

งบประมาณ

อุตสาหกรรมฯ

ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(ซ้ายทาง-ขวาทาง)

1,869,000.00

งบประมาณ

เคหะชุมชน

สวนสาธารณะ

ที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างเรีอนเพาะชำ

งบประมาณ

เคหะชุมชน

บำบัดนาเสีย

ครุภัณฑ์

ยานพาหนะและขนส่ง

รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ

3,300,000.00

งบประมาณ

เคหะชุมชน

งานกำจัดขยะฯ

ครุภัณฑ์

ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย

2,400,000.00

งบประมาณ

เคหะชุมชน

งานกำจัดขยะฯ

ครุภัณฑ์

ยานพาหนะและขนส่ง

รถบบรทุขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย

2,400,000.00

’ งบประมาณ

เคหะชุมชน

งานกำจัดขยะฯ

ครุภัณฑ์

ยานพาหนะและขนส่ง

บำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์ขนาดใหญ่

500,000.00

งบประมาณ

เคหะชุมชน

งานกำจัดขยะฯ

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ

ซื่อพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์

500,000.00

งบประมาณ

การศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนฯ

ที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล1

150,000.00

งบประมาณ

การศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนฯ

ที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิงก่อสร้าง

ก่อสร้างลานคอนกรีตสำหรับโรงเรียนอนุบาลฯ

118,000.00

งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป

บรีหารงานคลัง

ครุภัณฑ์

ยานพาหนะและขนส่ง

รถจักรยานยนต์ 2 คัน

112,000.00

งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป

วางแผนสถิติฯ

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟปาและวิทยุ

ซือครุภัณฑ์พร้อมติดตงหอกระจายข่าวชุมชน

600,000.00

งบประมาณ

รักษาความสงบฯ

งานปองกันฯ

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณา

กล้องวงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบ

300,000.00

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

อุตสาหกรรมฯ

ก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

ที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิงก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพราแอสฟัสท์คอนกรีตสายดอนภู่-วัวข้อง

6,393,912.00

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

อุตสาหกรรมฯ

ก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

ที่ดินฯ

ค่าที่ดินและสิงก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพราแอสฟัสท์คอนกรีตสายหน้าแขวง-ดอนอีไข

6,698,000.00

งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป

บริหารงานทั่วไป

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทน

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

งบประมาณ

รักษาความสงบฯ

งานปองกันฯ

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทน

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ อปพร.

งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป

บรีหารงานคลัง

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง ,

464,400.00

200,000.00

สำนภก่กตปิ'?

^-"4,051,000.00

32,000.00
ร, 1

e- r

ปุ ' :‘าาาาาไา-ารวมทํ่งสิน

277,700.00
58,610,526.50

เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฺฐานะการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 12 เงินรับฝาก

ปี 2562

ปี 2563

เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เงินประกันสัญญา

ค่าใช้จ่ายในการหัดเก็บภาษีบำรุงห้องที่ 5%

132,496.30

91,378.20

1,093,970.00

320,010.00

156,883.38

156,883.38

เงินรอคืนหังหวัด

- เงินเดืชินถ่ายโอนบุคลากร 2563

6,130.04

•เงินช่วยเหลือคำเช่าบ้าน 2563

24,500.00

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2563

51,450.00

82,080.04

- เงินเดือนถ่ายโอนบุคลากร 2562

24,832.00

•เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน 2562

2,000.00

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2562

9,400.00

เงินรับฝากอื่นๆ

36,232.00
-

- เงินช่วยเหลือสมาชิกสันนิบาดิในสถานการณํโรคโควิด
- เงินรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี

-

394.00
600,000.00

- เงินรอคืนหังหวัด

86,680.75

- เงินประกันสัญญา

257,630.00

รวม

858,024.00
2,323,453.72

344,590.00

431,270.75
1,035,774.33

เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปีสินสุด วันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 13 เจ้าหนเงินกู้
ปี 2563

โครงการที่ขอกู้

ชื่อเจ้าหนี้

1. เพื่อซื่อรถบรรทุก

1.สำนักเงินทุนส่งเสิรม

สัญญากู้เงิน

จำนวนเงินที่ขอกู้

เงินต้นค้างชำระ

ปีสินสุดสัญญา

เลขที่

ลงวันที่

1,688,000.00

866/24/2554

16 ธ.ค. 53

192,121.39

2564

45,999,827.18

1440/7/2558

27 ต.ค. 57

29,212,654.07

2569

47,087,805.00

53-04787-3

15พ.ย.53

16,825,240.12

2568

เทท้ายขยะมูลฝอย

กิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)

2.เพื่อดำเนินโครงการ

ต่างๆ รวม 3 โครงการ
2.ธนาคารเพื่อการเกษตร

1. เพื่อโครงการพัฒนา

และสํหกรณ์การเกษตร

คุณภาพชีวิตประชาชน

รวม

หมายเหตุ

46,230,015.58

94,775,632.18

เงินกู้ก.ส.ท.โครงการที2่ ปรับลดวงเงินกู้เนื่องจากกำหนดราคากลางงานโครงการสูงไปตามบันทึกต่อท้ายสัญญาลงวันที7
่ เมษายน2559

เป็นขอกู้ 45,999,827.18บาท

- ก่อสร้างอาคารเทศบาล จำนวนเงิน 29,880,000.00 บาท (ปรับลดราคากลาง 852,023.78 และปรับลดส'งมอบงานล่าชีา 2,420,280.00) คงเหลือเงินที่ขอกู้ 26,607,696.22 บาท
- ก่อสร้างโครงสร้างพื่นฐาน รวม 19 โครงการ จำนวนเงิน 9,970,000.00 บาท (ปรับลดราคากลาง 347,869.04) คงเหลือเงินทีขอกู้ 9,622,130.96 บาท
-ซึ่อรถกวาดและดูดฝน จำนวนเงิน 9,770,000.00 บาท

ๆ(.นากกนอ'?''
ร^
ฺ '''

(นางกัญพ.กํทร '•'’พไา)

ปี 2562

ชื่อเจ้าหนี้

โครงการที่ขอกู้

1. เพื่อซือรถบรรทุก

1 .สำนักเงินทุนส'งเสิรม

สัญญากู้เงิน

จำนวนเงินที่ขอกู้

เงินต้นค้างชำระ

ปีสินสุดสัญญา

เลขที่

ลงวันที่

1,688,000.00

866/24/2554

16 ธ.ค. 53

378,647.08

2564

45,999,827.18

1440/7/2558

27 ต.ค. 57

33,597,317.74

2569

47,087,805.00

53-04787-3

15 พ.ย. 53

20,185,240.12

2568

เทท้ายขยะมูลฝอย

กิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)

2.เพื่อดำเนินโครงการ

ต่างๆรวม3โครงการ
2.ธนาคารเพื่อการเกษตร

1. เพื่อโครงการพัฒนา

และสหกรณ์การเกษตร

คุณภาพชีวิตประชาชน

รวม

หมายเหตุ

54,161,204.94

94,775,632.18

เงินกู้ ก.ส.ท.โครงการที่ 2 ปรับลดวงเงินกู้เนื่องจากกำหนดราคากลางงานโครงการสุงไปตามบันทึกต่อท้ายสัญญาลงวันที่ 7 เมษายน 2559

เป็นขอกู้ 45,999,827.18 บาท

- ก่อสร้างอาคารเทศบาล จำนวนเงิน 29,880,000.00 บาท (ปรับลดราคากลาง 852,023.78 และปรับลดส่งมอบงานล่าช้า 2,420,280.00) คงเหลือเงินที่ขอกู้ 26,607,696.22 บาท
- ก่อสร้างโครงสร้างพื่นฐาน รวม 19 โครงการ จำนวนเงิน 9,970,000.00 บาท (ปรับลดราคากลาง 347,869.04) คงเหลือเงินทีขอกู้ 9,622,130.96 บาท
-ซื่อรถกวาดและดูดฝ่น จำนวนเงิน 9,770,000.00 บาท

เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปีสินสุด วันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ 14 เงินสะสม
2562

2563

เงินสะสม

139,466,253.51

1 ตุลาคม

รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง

หัก

บวก

เงินทุนสำรองเงินสะสม

123,027,555.24

770,747.61

8,769,175.44

(115,612.14)

(1,315,376.32)

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเข้าเงินทุนสำรองเงินสะสม

655,135.47

7,453,799.12

เงินปีเก่าส่งคืน

414,871.81

14,265.50

รายจ่ายค้างจ่าย

3,564,318.90

1,512,988.73

รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี

7,945,189.36

7,798,047.92

(11,666,955.40)

หัก จ่ายขาดเงินสะสม
เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2563
เงินสะสม ณ 30 กันยายน

ประกอบด้วย

912,560.14

(340,403.00)

140,378,813.65

16,438,698.27
139,466,253.51

2562

2563

18,490,306.08

17,754,298.59

2. ลูกหนี้ภาษี

302,627.94

93,724.24

3. ลูกหนี้อื่นๆ

22,500.00

1, เงินทุนล่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)

4. เงินขาดบัญชี
5. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว

-

155,432.00
40,614,427.24

48,545,616.60

(ผลต่างระหว่างสินทรัพย์เกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)
6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

72,862,331.03
--------------------- --------140,378,813.65

สำเนาถทตส4
*

2562

2563

ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

13,180,860.00

(บา.V^,,,,-11
5>, ' 1 : ' ■■■ '

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอยดแนบท้ายหมายเหตุ 14

81,003,803.44
_____ _
139,466,253.51

จ่ ° 1 ■■■ J dก

1

,..,,1

?า)
'‘ก'■๖1' เกกู้

13,382,000.00

—X

เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปีสินสุด วันที่ 30 กันยายน 2563
รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 14 เงินสะสม
ปี 2563

จำนวนเงินที่ได้รับ
หมวด

ประเภท

เบิกจ่ายแล้ว

อบุม้ต
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อหนี้

โครงการ

ค่าสิ่งปลูกสร้าง

โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางมะตอยผสม

สาธารณูปโภค

ยางพาราชนิดผสมร้อน(Para Asphaltic

คงเหลอ

ยังไมใต้ก่อหนี้

ผูกพัน

3,396,000.00

3,396,000.00

3,396,000.00

1,911,000.00

1,911,000.00

1,911,000.00

2,893,000.00

2,893,000.00

2,893,000.00

2,100,000.00

2,100,000.00

2,100,000.00

Concrete) สายซอยรัชดา ชุมชนบ้านเลื่อม หมู่ 1

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าสิ่งปลูกสร้าง

โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางมะตอยผสม

สาธารณูปโภค

ยางพาราชนิดผสมร้อน(Para Asphaltic
Concrete) สายบ่อสร้าง ชุมชนบ่อสร้าง หมู่ 7

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าสิ่งปลูกสร้าง

โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางมะตอยผสม

สาธารณูปโภค

ยางพาราชนิดผสมร้อน(Para Asphaltic
Concrete) สายบ้านโน ชุมชนบ้านโน หมู่ 1

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าสิ่งปลูกสร้าง

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. Dia 0.40 ม.

สาธารณูปโภค

พร้อมเสริมผิวจราจรถนน คสล. สายซอยสี่ศรัทธาอุทิศ
(ต่อเนื่อง) ชุมชนหนองบ่อ หมู่ 6

สัานภถูกท้อ$

- 2 -

จำนวนเงินที่ได้รับ
หมวด

เบิกจำยแล้ว
อบุม้ต

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าสิ่งปลูกสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยปทุมวรรณ 1

สาธารณูปโภค

ชุมชนหนองแวงพัฒนา

ค่าสิ่งปลูกสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยสุขสบาย 2

สาธารณูปโภค

ชุมชนโนนสัง หมู่ 1

ค่าสิ่งปลูกสร้าง

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. Dia 0.40 ม.

สาธารณูปโภค

พร้อมขยายผิวจราจร สายซอยผดุงราษฎร์

ชุมชนร่วมพัฒนา

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อหนี้

โครงการ

ประเภท

คงเหลึอ

ยังไม่ได้ก่อหนี้

ผูกพ้น

202,000.00

201,000.00

201,000.00

460,000.00

459,000.00

459,000.00

787,000.00

613,860.00

613,860.00

975,000.00

600,000.00

600,000.00

792,000.00

593,000.00

593,000.00

554,000.00

414,000.00

414,000.00

หมู่ 5

หมู่ 4

ค่าสิ่งปลูกสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยดอนอีไข 3

สาธารณูปโภค

ชุมชนดอนอีไข

ค่าสิ่งปลูกสร้าง

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. Dia 0.40 ม.

สาธารณูปโภค

พร้อมขยายผิวจราจร คสล. สายซอยอนุรักษ์

หมู่ 2

ชุมชนบ้านโนนลัง หมู่ 1

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าสิ่งปลูกสร้าง

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. Dia 0.40 ม.

สาธารณูปโภค

พร้อมขยายผิวจราจร คสล. สายซอยพรมทะสาร
ชุมชนร่วมพัฒนา

รวม

สำเนาถูท*

หมู่ 4
14,070,000.00

2,880,860.00-

■ H - ' ■ 1; ; J .j ■ 7 1 ไ}

7’J '■ !ใ

1 ,

13,180,860.00

ฬ-------——----------

10,300,000.00
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ปี 2562
จำนวนเงินที่ได้รับ

หมวด

ประเภท

เบิกจ่ายแล้ว
อบุม้ต

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อหนี้

โครงการ

ค่าสิ่งปลูกสร้าง

โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางมะตอยผสม

สาธารณูปโภค

ยางพาราชนิดผสมร้อน(Para Asphaltic

792,000.00

คงเหสือ

ยังไม่ได้ก่อหนี้

ผูกพัน
-

-

792,000.00

792,000.00

3,403,000.00

3,403,000.00

3,403,000.00

1,595,000.00

1,595,000.00

1,595,000.00

2,110,000.00

2,110,000.00

2,110,000.00

3,138,000.00

3,138,000.00

3,138,000.00

Concrete) สายซอยทิพย์บุตร ชุมชนไก่เถื่อน หมู่ 8

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าสิ่งปลูกสร้าง

โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางมะตอยผสม

สาธารณูปโภค

ยางพาราชนิดผสมร้อน(Para Asphaltic
Concrete) สายซอยรัชดา ชุมชนบ้านเลื่อม หมู่ 1

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าสิ่งปลูกสร้าง

โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางมะตอยผสม

สาธารณูปโภค

ยางพาราชนิดผสมร้อน(Para Asphaltic
Concrete) สายซอยอุดมมิตร ชุมชนบ้านบ่อนํ้า หมู่ 9

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าสิ่งปลูกสร้าง

โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางมะตอยผสม

สาธารณูปโภค

ยางพาราชนิดผสมร้อน(Para Asphaltic
Concrete) สายบ่อสร้าง ชุมชนบ่อสร้าง หมู่ 7

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าสิ่งปลูกสร้าง

โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางมะตอยผสม

สาธารณูปโภค

ยางพาราชนิดผสมร้อน(Para Asphaltic
Concrete) สายบ้านโน ชุมชนบ้านโน หมู่ 1

ล’
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หมวด

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภท

จำนวนเงินที่ได้รับ

ก่อหนี้

อนุมัติ

ผูกพัน

โครงการ

ค่าสิ่งปลูกสร้าง

โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางมะตอยผสม

สาธารณูปโภค

ยางพาราชนิดผสมร้อน(Para Asphaltic

เบิกจ่ายแล้ว

750,000.00

-

คงเหลีอ

-

ยังไม่ได้ก่อหนี้

750,000.00

750,000.00

1,594,000.00

1,594,000.00

1,594,000.00

13,382,000.00

13,382,000.00

13,382,000.00

Concrete) สายประชาบูรณะ ชุมชนคลองสมบูรณ์

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าสิ่งปลูกสร้าง

โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางมะดอยผสม

สาธารณูปโภค

ยางพาราชนิดผสมร้อน(Para Asphaltic
Concrete) สายปัญญาทอง ชุมชนคลองสมบูรณ์

พัฒนา หมู่ 4 ตำบลบ้านเลื่อม
รวม

เหศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่

1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2563

รวมจ่ายจากเงิน
รายการ

ประมาณการ

รวมจ่ายจากเงิน
งบประมาณ

อุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์/

รวม

งานรักษาความ

บวิงานงานทั่วไป

การศึกษา

สงบภายใน

สร้างความ
สาธารณสุข

เคหะและชุมขน

เข้มแข็งของชุม'ปีน

การคาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

เฉพาะกิจ

อุตสาหกรรมและ
งบกลาง

การโยธา

รา.ยจ่าย

งบกลาง

44,398.000.00

41,568.890.83

227,596.89

41,796,487.72

41,796,487.72

เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)

3,734,830.00

3,374,640.00

3,374,640.00

3,374,640.00

เดือนเดือน(ฝ่ายประจำ)

59,370,120.00

55,141,812.00

770.405.15

55,912,217.15

20,193,372.00

3,741,655.00

11,015,437.00

9,771,354.00

8,216,799.15

6,608,600.00

3,240,738.50

189,850.00

3,430,588.50

1,744,253.50

548,575.00

221,850.00

488,100.00

294,190.00

114,280.00

ค่าใช้สอย

35,929,730.00

29,904,432.98

29,904,432.98

4,283,757.12

1,620,875.00

6,713,317.94

1,327,666.79

14,631,998.93

618,543.20

ค่าวัสดุ

485,368.00

2,145,997.48

809,458.00

6,513,516.00

260,451.00

472,421.94

66,134.50

14,454.73

2,296.77

312,400.00

19,000.00

4,479.000.00

73,000.00

คำตอบแทน

-

15,469,420.00

11,945,790.38

12,048,057.38

1,769,336.90

ค่าสาธารญปโภค

3,329,000.00

2,273,366.00

2,273,366.00

1,718,058.06

ค่าครุภัณฑ์

8,610,100.00

7,943,700.00

7,943,700.00

1,942,500.00

21,914,000.00

18,533,377.72

35,550,377.72

524,600.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

102,267.00

17,017,000.00

รายจ่ายอน

100,000.00

100,000.00

100,000.00

เงินอุคหนุน

3,531,200.00

3,229,107.67

3,229,107.67

202,995,000.00

177,255,856.08

15,462,400.00

6,170,981.57

6,170,981.57

ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต

2,925,300.00

4,431,787.15

4,431,787.15

รายได้จากทรัพย์สิน

1,727,400.00

1,498,759.55

1,498,759.55

295,900.00

884,576.54

884,576.54

รัฐบาลจัดสรรให้

118,589,000.00

103,023,363.88

103,023,363.88

เงินอุคหนุนทั่วไป

64,000,000.00

62,017,135.00

รวมรายจ่าย

18,307,119.04

195,562,975.12

834,900.00

2,973,600.00
19,340.00
239,564.00

468,710.00
63,930.00

282,900.00

500,000.00

34,525,777.72

100,000.00

35,550,517.58

7,231,373.00

2,628,000.00

580,000.00

23,509,424.36

13,661,713.29

21,107.67

34.149,958.81

4.042,170.97

239,564.00

35,381,765.39

ราย!น
ภาซีอากร

รายได้เป็ดเดลด

เงินอุคหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
รวมรายรับ

203,000,000.00

178,026,603.69

รายรับสูงกว่ารายจ่าย

62,017,135.00
18,307,119.04

18,307,119.04

18,307,119.04

196,333,722.73

770,747.61

ำ)z
(นางกัญณภัทร ตู้ไมป่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจตุพล ครึบัวอ่อน)
ปลัดเทศบาลเมืองหนองสำโรง

(นายจเ^โ

ครึบัวอ่อน)

ปลัดเทศบาล ปฏิป่ติหนัาที่
นายกเทศมนตรีเมืองหนองสำโรง

; ■1.-', ร

เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ดั้งแต่วันที่

1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2563

รวมจ่ายจากเงิน
รายการ

ประมาณการ

รวมจ่ายจากเงิน
งบประมาณ

อุดหบุนระบุ

วัตอุประสงค'/

รวม

รวมจ่ายจากเงิน
สะสม

รวม

นรีงานงานทั่วไป

งานรักษาความ

สงบภายใน

การศึกษา

สาธารณตุข

เคหะและจุนซน

สรางความ

เข้มแข็งชองชุมขน

การศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

เฉพาะกิจ

อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบกลาง

ทยจ่าย
งบกลาง

44,398,000.00

41,568,890.83

เงินเดึอน (ฝ่ายการเมือง)

3,734,830.00

3,374,640.00

เดึอนเดีอน (ฝ่ายประจ่า)

59,370,120.00

55,141,812.00

770,405.15
189,850.00

ค่าตอบแทน

6,608,600.00

3,240,738.50

ค่าใช้สอย

35,929,730.00

29,904,432.98

ค่าวัสดุ

15,469,420.00

11,945,790.38

3,329,000.00

2,273,366.00

ค่าสาธารญปโภค

ค่าคจุภัณดํ
ค่าที่ดินแสะสิ่งก่อสรัาง

8,610,100.00

7,943,700.00

21,914,000.00

18,533,377.72

227,596.89

102,267.00

41,796,487.72

41,796,487.72

3,374,640.00

3.374,640.00

3,374.640.00

55,912,217.15

55,912,217.15

20,193,372.00

9,771,354.00

8,216,799.15

2,973,600.00

3,430,588.50

1,744,253.50

548,575.00

221,850.00

488,100.00

294,190.00

114,280.00

29,904,432.98

4,283,757.12

1,620,875.00

6,713,317.94

1,327,666.79

14,631,998.93

618,543.20

12,048,057.38

12,048,057.38

1,769,336.90

485,368.00

2,145,997.48

809,458.00

6,513,516 00

260,451.00

2,273,366.00

2,273,366.00

1,718,058.06

472,421.94

66,134.50

14,454.73

2,296.77

7,943,700.00

1,942,500.00

19,000.00

4,479,000.00

73,000.00

47,217,333.12

524,600.00

35,550,377.72

11,666,955.40

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

เงินอุดหบุน

3,531,200.00

3,229,107.67

3,229,107.67

3,229,107.67

202,995,000.00

177,255,856.08

18,307,119.04

11,015,437.00

3,430,588.50

รายจ่ายอื่น

รวมรายจ่าย

3,741,655.00

29,904,432.98

7,943,700.00
17,017,000.00

41,796,487.72

195,562,975.12

11,666,955.40

207,229,930.52

834,900.00

312,400.00

19,340.00

239,564.00

468,710.00
63,930.00

282,900.00

500.000.00

46,192,733.12

100,000.00

35,550,517.58

7,231,373.00

2,628,000.00

580,000.00

23,509,424.36

13,661,713.29

21,107.67
34,149,958.81

4,042,170.97

239,564.00

47,048,720.79

41,796,487 72

รายวับ

ภาษึอากร

15,462,400.00

6,170,981.57

6,170,981.57

ค่าธรรมเนียมค่าปรับและโบอบุญาด

2,925,300.00

4,431,787.15

4,431,787.15

รายได้จากทรัพย์สิน

1,727,400.00

1,498,759.55

1,498,759.55

295,900.00

884,576.54

884,576.54

รัชิบาลจัดสรรให้

118,589,000.00

103,023,363.88

103,023,363.88

เงินอุคหบุนทั่วไป

64,000,000.00

62,017,135.00

62,017,135.00

203,000,000.00

178,026,603.69

รายได้เป็ดเตลด

เงินอุคหบุนระบุวัตอุประสงค'/เฉพาะกิจ

รวมรายรับ
รายรับถูงกว่ารายจ่าย

.__ _

(นางกัญณภัทร ถูเม,ป้า)
ผูอำนวยการทองคลัง

18,307,119.04

18,307,119.04

18,307,119.04

196,333,722.73
770,747.61

(นายจตุพลี*'ทรบวออน)-*
(นายจตุพล ครึบัวอ่อน)
ปลัดเทศบาลเมืองหนองสำโรง

ปลัดเทศบาล ปฏิบดหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองหนองสำโรง

ลา'.บาสูทต้อง

