
รายการ หมวด แหลงเงิน ประมาณการ งานสงเสริมการเกษตร งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝายการเมือง) งบประมาณ -                          

เงินเดือน (ฝายประจํา) งบประมาณ -                          

-                          

งบดําเนินงาน คาตอบแทน งบประมาณ -                          

-                          

คาใชสอย งบประมาณ -                          

-                          

คาวัสดุ งบประมาณ -                          

คาสาธารณูปโภค งบประมาณ -                          

งบลงทุน คาครุภัณฑ งบประมาณ -                          

คาที่ดินและสิ่งกอสราง งบประมาณ -                         -                          

คาที่ดินและสิ่งกอสราง เงินระบุวัตถุประสงค -                          

งบรายจายอื่น รายจายอื่น งบประมาณ -                          

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน งบประมาณ -                          

-                         -                               -                               -                          

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ

รวม

เทศบาลตําบลนาดวง  อําเภอนาดวง  จังหวัดเลย

รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับตามแผนงาน...การเกษตร...

ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2559  ถึง  30  กันยายน  2560



หมายเหตุ

ทรัพยสินตามงบทรัพยสิน 2 82,142,108.55  

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสด  เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด 3 74,917,997.32   

เงินฝาก  เงินทุนสงเสริมกิจการเทสบาล (ก.ส.ท.) 9,243,166.38     

ลูกหนี้ - เงินคาภาษี 4 25,372.90         

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 84,186,536.60  

สินทรัพยไมหมุนเวียน

ทรัพยสินเกิดจากเงินกู 9,450,000.00     

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 9,450,000.00   

รวมสินทรัพย 93,636,536.60  

ทุนทรัพยสิน 82,142,108.55  

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

รายจายคางจาย 5 1,524,346.00     

ฎีกาคางจาย 6 219,796.08       

เงินรับฝาก 7 861,049.57       

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,605,191.65   

หนี้สินไมหมุนเวียน

เจาหนี้เงินกู 8 9,450,000.00     

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 9,450,000.00   

รวมหนี้สิน 12,055,191.65  

เงินสะสม

เงินสะสม 9 54,294,183.98   

เงินทุนสํารองเงินสะสม 27,287,160.97   

รวมเงินสะสม 81,581,344.95  

รวมหนี้สินและเงินสะสม 93,636,536.60  

(ลงชื่อ)......................................... (ลงชื่อ)......................................... (ลงชื่อ).......................................

(นางนิศารักษ  เสนาแปลง)          (นายสุพงศรัฐ  อุตะมะ)         (นายชาติชาย  มังคละไชยา)

     ผูอํานวยการกองคลัง         ปลัดเทศบาลตําบลนาดวง         นายกเทศมนตรีตําบลนาดวง

เทศบาลตําบลนาดวง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย

งบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2560



ขอมูลทั่วไป

เทศบาลตําบลนาดวง  ไดรับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลนาดวงเดิม  ตามพระราชบัญญัติ

เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. 2542  (วันที่ 25 พฤษภาคม 2542)  พื้นที่อยูในเขตตําบลนาดวง

อําเภอนาดวง  จังหวัดเลย  ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของจังหวัดเลย  ระยะทางหางจากจังหวัดเลย  ประมาณ 34 

กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด  8.62  ตารางกิโลเมตร  มีอาณาเขตติดตอ  ดังนี้

ทิศเหนือ   ติดตอกับบานโพนเขาแกว  หมูที่ 7  (เขต อบต.นาดวง) ต.นาดวง อ.นาดวง จ.เลย

ทิศใต       ติดตอกับบานศรีประทุม  หมูที่ 2  บานปาหวายพัฒนา หมูที่ 6  (เขต อบต.นาดวง) 

             ต.นาดวง  อ.นาดวง  จ.เลย

ทิศตะวันออก  ติดตอกับบานราษฎรประดิษฐ  หมูที่ 8  (เขต อบต.นาดวง) ต.นาดวง อ.นาดวง จ.เลย

ทิศตะวันตก    ติดตอกับบานปาหวายพัฒนา  หมูที่ 6 (เขต อบต.นาดวง) ต.นาดวง  อ.นาดวง จ.เลย

สภาพภูมิประเทศ  พื้นที่ของเขตเทศบาลตําบลนาดวง  โดยทั่วไปเปนที่ราบสลับกับที่เนินเขา

ประชากร  (ขอมูล  ณ  วันที่  30 กันยายน  2560)

จํานวนประชากรทั้งสิ้น  6,770  คน แยกเปนชายจํานวน 3,392 คน หญิง จํานวน 3,378 คน

ดานเศรษฐกิจ  การประกอบอาชีพของประชากรในเขตเทศบาล  ดังนี้

-  อาชีพเกษตรกรรม  ประมาณ  60%  -  อาชีพรับจาง      ประมาณ  15%  

-  อาชีพคาขาย       ประมาณ  15%  -  อาชีพอื่น ๆ       ประมาณ  10%  

เขตการปกครอง  ประกอบดวย  10  หมูบาน  ที่อยูในเขตการปกครอง  ดังนี้

1.  หมูที่ 1 บานนาดวง 6.  หมูที่ 6 บานปาหวายพัฒนา

2.  หมูที่ 2 บานศรีประทุม 7.  หมูที่ 7 บานโพนเขาแกว

3.  หมูที่ 3 บานนาดวง 8.  หมูที่ 10 บานวังบง

4.  หมูที่ 4 บานแสงเจริญ 9.  หมูที่ 11 บานแสงอรุณ

5.  หมูที่ 5 บานแกวเมธี 10. หมูที่ 12 บานเวียงไชย

หมายเหตุ 1  สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ

1.1  หลักเกณฑในการจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทํางบแสดงฐานะการเงินเปนไปตามเกณฑเงินสดและเกณฑคงคางตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย  เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียน และรายงานการเงินของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น เมื่อวันที่ 20  มีนาคม  พ.ศ. 2558  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ  

1.2  รายการเปดเผยอื่นใด  (ถาม)ี

-

สําหรับป สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2560

เทศบาลตําบลนาดวง  อําเภอนาดวง  จังหวัดเลย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน



หมายเหตุ 2  งบทรัพยสิน

ก. อสังหาริมทรัพย

1. ที่ดิน 1. รายไดของเทศบาล

2. โรงเก็บรถยนตดับเพลิง 2. รับโอนจากกระทรวงมหาดไทย

3.  เตาเผาขยะ 3. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

4.  หองสุขา 4. เงินสะสม

5.  อาคาร 5. เงินกู กสท.

6.  โรงจอดรถเทศบาล

7.  ระบบประปา

8.  หอประชุมเอนกประสงค

9.  ถังเก็บน้ําฝน

10.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

11.  โรงฆาสัตว

12.  ลานกีฬาเอนกประสงค

13.  ศาลาหกเหลี่ยม 2 หลัง

14.  เวทีกลาง

15.  ปอมยามรักษาการณ

240,000.00                  

1,890,222.55                

204,000.00                  

228,036.00                  

50,000.00                    

1,239,500.00                

923,100.00                  

847,000.00                  

54,663,562.55             รวมอสังหาริมทรัพย

1,681,000.00                

94,700.00                    

5,688,000.00                

198,500.00                  

1,290,000.00        

เทศบาลตําบลนาดวง  อําเภอนาดวง  จังหวัดเลย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน 2560

แหลงที่มาของทรัพยสิน

จํานวนเงินชื่อ
ราคาทรัพยสินประเภททรัพยสิน

80,000.00                    

1,917,400.00                

39,382,104.00              

51,086,564.55      

1,992,340.00        

25,374,204.00      

2,399,000.00        



ข. สังหาริมทรัพย

1. เครื่องใชสํานักงาน

2. ยานพาหนะและขนสง

3. เครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณ

   - งานบานงานครัว

   - ครุภัณฑโรงงาน

   - ในการดับเพลิง

   - ในการเกษตร

   - ครุภัณฑวิทยาศาสตรการแพทย

   - ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

   - ครุภัณฑอื่น

   - ครุภัณฑการศึกษา

   - ครุภัณฑกีฬา

   - ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

   - ครุภัณฑคอมพิวเตอร

   - ครุภัณฑดนตรี

   - ครุภัณฑสํารวจ

   - ครุภัณฑกอสราง

          ทรัพยสินที่แสดงตามงบทรัพยสินเปนกรรมสิทธิ์ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชประโยชน

โดยตรง  รวมทั้งทรัพยสินที่ใหยืมหรือเชา  ยกเวนทรัพยสินที่จัดไวเพื่อเปนการใหบริการสาธารณะ  เชน  ถนน สะพาน  ลานกีฬา  เปนตน

(ลงชื่อ)......................................... (ลงชื่อ)......................................... (ลงชื่อ).......................................

         (นางนิศารักษ  เสนาแปลง)          (นายสุพงศรัฐ  อุตะมะ)          (นายชาติชาย  มังคละไชยา)

              ผูอํานวยการกองคลัง         ปลัดเทศบาลตําบลนาดวง         นายกเทศมนตรีตําบลนาดวง

482,970.00                  

-                             

11,625,840.00              

5,082,723.00                

82,142,108.55      

548,400.00                  

1,254,415.00                

5,700.00                      

2,030,500.00                

333,500.00                  

169,000.00                  

324,880.00                  

3,114,898.00                

503,020.00                  

80,000.00                    

1,743,700.00                

รวมทั้งสิ้น 82,142,108.55              

27,478,546.00              

81,000.00                    

98,000.00                    

รวมอสังหาริมทรัพย

ประเภททรัพยสิน ราคาทรัพยสิน
แหลงที่มาของทรัพยสิน

ชื่อ จํานวนเงิน



ประเภททรัพยสิน จําหนายบัญชีงวดนี้ รับเพิ่มงวดนี้ รายการปรับปรุง ยกไปงวดหนา ทรัพยสินเกิดจาก จํานวนเงิน หมายเหตุ

ก.  อสังหาริมทรัพย

1. ที่ดิน 240,000.00        240,000.00           1. รายไดของเทศบาล 51,086,564.55    

2. โรงเก็บรถยนตดับเพลิง 50,000.00         50,000.00             2. รับโอนจากกระทรวงมหาดไทย 1,992,340.00      

3. เตาเผาขยะ 80,000.00         80,000.00             3. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 25,374,204.00    

4. หองสุขา -                     4. เงินสะสม 2,399,000.00      

    4.1 หองสุขา 545,500.00        545,500.00           5. เงินกู กสท. 1,290,000.00      

    4.2 หองน้ําสาธารณะ 2 หลัง 1,371,900.00     1,371,900.00         

รวมหองสุขา 1,917,400.00    1,917,400.00       

5. อาคาร -                     

    5.1 อาคารเก็บพัสดุ 369,500.00        369,500.00           

    5.2 อาคารสํานักงาน 5,634,500.00     5,634,500.00         

    5.3 อาคารศึกษา 10,611,500.00    10,326,304.00    20,937,804.00       

    5.4 อาคารเอนกประสงค 8,008,000.00     8,008,000.00         

    5.5 อาคารทะเบียน 690,300.00        690,300.00           

    5.6 อาคารซอมบํารุงกองชาง 1,405,000.00     1,405,000.00         

    5.7 อาคารตลาดสดเทศบาล -                  -                     

    5.8 อาคาร ศูนย อปพร. 2,337,000.00     2,337,000.00         

รวมอาคาร 29,055,800.00  -                    39,382,104.00      

6. โรงจอดรถเทศบาล 1,239,500.00     1,239,500.00         

7. ระบบประปา 923,100.00        923,100.00           

8. หอประชุมเอนกประสงค 1,681,000.00     1,681,000.00         

9. ถังเก็บน้ําฝน 94,700.00         94,700.00             

10. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 5,688,000.00     5,688,000.00         

11. โรงฆาสัตว 1,890,222.55     1,890,222.55         

12. ลานกีฬาเอนกประสงค 204,000.00        204,000.00           

13. ศาลาเหลี่ยม 2 หลัง 228,036.00        228,036.00           

14. เวทีกลาง 847,000.00        847,000.00           

15. ปอมยามรักษาการณ 198,500.00        198,500.00           

รวมอสังหาริมทรัพย 44,337,258.55  -                    10,326,304.00   54,663,562.55      

ยอดยกมาจากงวดกอน

เทศบาลตําบลนาดวง  อําเภอนาดวง  จังหวัดเลย

รายละเอียดประกอบงบทรัพยสิน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2560



ประเภททรัพยสิน จําหนายบัญชีงวดนี้ รับเพิ่มงวดนี้ รายการปรับปรุง ยกไปงวดหนา ทรัพยสินเกิดจาก จํานวนเงิน หมายเหตุ

ข. สังหาริมทรัพย -                     

1. เครื่องใชสํานักงาน 4,748,423.00     334,300.00        5,082,723.00         

2. ยานพาหนะและขนสง 11,625,840.00    11,625,840.00       

3. เครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณ -                     

   - งานบานงานครัว 459,980.00        22,990.00          482,970.00           

   - ครุภัณฑโรงงงาน 149,000.00        20,000.00          169,000.00           

   - ในการดับเพลิง 303,500.00        30,000.00          333,500.00           

   - ในการเกษตร 1,237,500.00     793,000.00        2,030,500.00         

   - ครุภัณฑวิทยาศาสตรการแพทย 5,700.00           5,700.00              

   - ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 1,169,040.00     85,375.00          1,254,415.00         

   - ครุภัณฑอื่น 548,400.00        548,400.00           

   - ครุภัณฑการศึกษา 1,562,100.00     181,600.00        1,743,700.00         

   - ครุภัณฑกีฬา 80,000.00         80,000.00             

   - ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 494,020.00        9,000.00            503,020.00           

   - ครุภัณฑคอมพิวเตอร 3,056,998.00     57,900.00          3,114,898.00         

   - ครุภัณฑดนตรี 277,000.00        47,880.00          324,880.00           

   - ครุภัณฑสําราจ 50,000.00         48,000.00          98,000.00             

   - ครุภัณฑกอสราง 81,000.00         81,000.00             

รวมสังหาริมทรัพย 25,848,501.00  -                    1,630,045.00     27,478,546.00      

รวมทั้งสิ้น 70,185,759.55  -                    11,956,349.00   82,142,108.55      82,142,108.55   

ยอดยกมาจากงวดกอน



หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร

                 ธกส.     ประเภทออมทรัพย  เลขที่  01-786-8-00061-2 10,470,764.77    

                 กรุงไทย  ประเภทออมทรัพย  เลขที่  403-039742-5 27,079,897.15    

                 ออมสิน  ประเภทประจํา  เลขที่  3-6099000231-1 37,367,335.40    

รวม 74,917,997.32   

หมายเหตุ  4  ลูกหนี้คาภาษี

ประเภทลูกหนี้ ประจําป จํานวนราย จํานวนเงิน

ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2560 1 8,250.00      

ลูกหนี้ภาษีบํารุงทองที่ 2560 10 970.90        

ลูกหนี้ภาษีปาย 2560 4 16,152.00    

15 25,372.90   

เทศบาลตําบลนาดวง  อําเภอนาดวง  จังหวัดเลย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2560

รวม



หมายเหตุ  5  รายจายคางจาย

แหลงเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงิน

กรณียังไมกอหนี้ผูกพัน

- เงินอุดหนุนฯระบุวัตถุฯ 00240 00241 คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง คาครุภัณฑการเกษตร รถฟารมแทร็กเตอร 43,500.00       

  (เงินรางวัลฯ)

(เงินรางวัลฯ โดดเดนฯ 00110 00111 คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ครุภัณฑสํานักงาน ชุดเกาอี้พักคอย 700.00           

(กรณีไมกอหนี้ฯ) 00260 00262 คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ครุภัณฑกีฬา เครื่องออกกําลังกายกลางแจง 5,500.00        

00260 00262 คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ครุภัณฑดนตรี เครื่องดนตรี 1.00              

00250 00252 คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ครุภัณฑการเกษตร ครุภัณฑการเกษตร 309,345.00     

00240 00241 คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ โครงการกอสราง 111,000.00     

00242 00242 คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ โครงการกอสราง 12,300.00       

00330 00334 คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง อาคารตางๆ โครงการกอสราง 2,000.00        

00250 00252 คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง อาคารตางๆ ปรับปรุงศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 2,000.00        

เงินงบประมาณ 00210 00212 คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง อาคารตางๆ โครงการซอมแซมอาคารเรียนอนุบาล 195,000.00     

00210 00214 คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง อาคารตางๆ โครงการกอสรางบันได คสล.ขึ้นอาคารเรียนเอนกประสงค 149,000.00     

     โรงเรียนเทศบาลนาดวง

00240 00242 คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ โครงการกอสรางขยายไหลทาง คสล. ถ.สายวีระราษฎรบํารุง 332,000.00     

00240 00242 คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ โครงการกอสรางถนน คสล. ซ.แกวเมธี 26 362,000.00     

รวม 1,524,346.00  

เทศบาลตําบลนาดวง  อําเภอนาดวง  จังหวัดเลย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2560



หมายเหตุ  6  ฎีกาคางจาย

เลขที่ฎีกา แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจาย จํานวนเงินคางจาย หมายเหตุ

ค.2302/60 บริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป คาใชสอย คาจางเหมาบริการ 8,000.00          

ค.2303/60 การศึกษา ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา คาวัสดุ คาอาหารเสริม (นม) 205,796.08       

ค.2304/60 สาธารณสุข บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น คาใชสอย คาจางเหมาบริการ 6,000.00          

219,796.08      

เทศบาลตําบลนาดวง  อําเภอนาดวง  จังหวัดเลย 

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2560

รวม



หมายเหตุ  7  เงินรับฝาก

ภาษีหัก  ณ  ที่จาย 24,244.22        

คาใชจาย  5 % 2,312.86         

เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา 361,366.25      

เงินรับฝาก - เงินรอคืนจังหวัด  (หมายเหตุ 6.1) 406,870.24      

เงินรับฝาก - โครงการหมูบานสะอาดปลอดลูกน้ํายุงลาย 31,436.00        

เงินรับฝาก - โครงการตําบลตนแบบการปองกันและลดอุบัติเหตุฯ 10,930.00        

เงินรับฝาก - โครงการปองกันควบคุมโรคมือ เทา ปาก 22,300.00        

เงินรับฝาก - เบี้ยประกันชีวิต เอ ไอ เอ 1,590.00         

รวม 861,049.57     

หมายเหตุ 7.1

เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค ป 58 (คาจางชั่วคราว ผดด.) 61,530.00        

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 10,439.00        

คาเชาบานครู ร.ร.เทศบาล 61,500.00        

คาตอบแทนพนักงานจาง (ผดด.) 26,638.38        

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ครู ร.ร. เทศบาล 17,369.00        

เงินเดือนพนักงาน  (ครู ผดด.) 21,497.00        

เงินเพิ่มตางๆ  (คาครองชีพ ผดด.) 5,400.00         

เงินรางวัล - โครงการสนับสนุนองคความรู อปท.ฯ 109.00            

เงินรางวัล - ธรรมาภิบาล ป 2559 2,162.16         

เงินเดือนบุคลากรถายโอน 172,715.70      

เงินประจําตําแหนง บุคลากรถายโอน 7,000.00         

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร บุคลากรถายโอน 20,510.00        

รวมทั้งสิ้น 406,870.24     

เทศบาลตําบลนาดวง  อําเภอนาดวง  จังหวัดเลย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2560

รายงานประกอบเงินรับฝาก  เงินรอคืนจังหวัด



หมายเหตุ  8  เจาหนี้เงินกู

เลขที่ ลงวันที่

กองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู) 1,290,000.00   - 1611/54/2559 30-ม.ีค.-59 9,450,000.00      ป พ.ศ. 2569

โครงการเดินทอน้ําดิบเพื่อผลิตน้ําประปา 8,160,000.00   1611/54/2559 31-ม.ีค.-59

เทศบาลตําบลนาดวง  อําเภอนาดวง  จังหวัดเลย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2560

ชื่อเจาหนี้ โครงการที่ขอกู จํานวนเงินที่ขอกู
สัญญากูเงิน

เงินตนคางชําระ ปสิ้นสุดสัญญา



หมายเหตุ  9  เงินสะสม

เงินสะสม 1  ตุลาคม  2559 46,407,165.56   

รายรับจริงสูงกวารายจายจริง 10,926,251.23   

หัก  25%  ของรายรับจริงสูงกวารายจายจริง 2,731,562.81    

บวก รับจริงสูงกวาจายจริง 8,194,688.42     

ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหวางป 2,330.00           

หัก จายขาดเงินสะสม (310,000.00) 7,887,018.42     

เงินสะสม  30 กันยายน  2560 54,294,183.98   

เงินสะสม  30  กันยายน  2560  ประกอบดวย

1.  เงินฝากเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล 9,243,166.38     

2.  ลูกหนี้คาภาษี 25,372.90         

3.  เงินสะสมที่สามารถนําไปใช 45,025,644.70   

54,294,183.98   

(ลงชื่อ)......................................... (ลงชื่อ)......................................... (ลงชื่อ)......................................................

        (นายสุพงศรัฐ  อุตะมะ)         (นายชาติชาย  มังคละไชยา)

       ปลัดเทศบาลตําบลนาดวง         นายกเทศมนตรีตําบลนาดวง

      (นางนิศารักษ  เสนาแปลง)

         ผูอํานวยการกองคลัง

เทศบาลตําบลนาดวง  อําเภอนาดวง  จังหวัดเลย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2560



รายละเอียดแนบทายหมายเหตุ  9  เงินสะสม

หมวด หมวด / ประเภท จํานวนเงินที่ไดรับ กอหนี้ผูกพัน เบิกจายแลว คงเหลือ ยังไมได หมายเหตุ

อนุมัติ กอหนี้

คาที่ดิน -  โครงการปรับปรุงระบบทอสงจายน้ําประปาในเขตบริการ -                 บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ 

และสิ่งกอสราง    เทศบาลตําบลนาดวง 313,000.00       310,000.00      310,000.00      -                 สมัยที่  2  ประจําป 2558  

 ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2558

รวมเดือน ต.ค. 59 - ก.ย. 60 313,000.00      310,000.00     310,000.00     -                -                

รวมทั้งสิ้น  ตั้งแต  ต.ค. 59 -  ก.ย. 60 313,000.00      310,000.00     310,000.00     -                -                

เทศบาลตําบลนาดวง  อําเภอนาดวง  จังหวัดเลย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2560



รายการ  ประมาณ  รวมรายจายจาก

เงินงบประมาณ

 รวมรายจาย

จากเงินอุดหนุน

ทั่วไประบุวัตถุ

ประงค

 รวมรายจาย

จากเงินสะสม

 รวมรายจายจาก

เงินกู

 รวม  บริหารทั่วไป  การรักษาความ

สงบภายใน

 การศึกษา  สาธารณสุข  สังคมสงเคราะห  เคหะและชุมชน  สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

 การศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

 การ 

เกษตร

    การ     

พาณิชย

 งบกลาง

รายจาย

งบกลาง 13,271,191.00   11,444,850.05     132,516.00     11,577,366.05         -                     -                   -                     -                  -                    -                     -                -                  -     -              11,577,366.05      

เงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,532,600.00     2,370,480.00       2,370,480.00          2,370,480.00        -                   -                     -                  -                    -                     -                -                  -     -              -                     

เงินเดือน (ฝายประจํา) 24,771,440.00   21,391,577.60     394,295.30     21,785,872.90         6,316,124.30        1,539,600.00     8,802,223.60        930,000.00       1,395,845.00      2,802,080.00        -                -                  -     -              -                     

คาตอบแทน 1,111,499.00     309,966.00          69,541.00       379,507.00             200,376.00           37,200.00          49,731.00            32,100.00         -                    60,100.00            -                -                  -     -              -                     

คาใชสอย 14,751,270.00   9,605,004.72       29,891.00       9,634,895.72          918,730.71           24,550.00          6,764,243.00        584,758.00       27,769.50          555,503.51           396,357.00     362,984.00       -     -              -                     

วัสดุ 4,571,300.00     3,389,991.04       3,389,991.04          380,723.00           19,150.00          2,160,535.04        203,639.00       27,941.00          590,965.00           -                -                  -     7,038.00      -                     

คาสาธารณูปโภค 883,000.00       505,011.66          505,011.66             423,301.92           -                   45,123.74            31,363.27         1,988.62            3,234.11              -                -                  -     -              -                     

คาครุภัณฑ (หมายเหตุ1) 457,340.00       401,390.00          227,400.00     628,790.00             168,890.00           39,500.00          230,400.00           67,200.00         41,500.00          81,300.00            -                -                  -     -              -                     

คาที่ดินและสิ่งกอสราง (หมายเหตุ2) 2,626,900.00     1,253,800.00       279,000.00     310,000.00     8,160,000.00    10,002,800.00         -                     -                   344,000.00           -                  -                    9,658,800.00        -                -                  -     -              -                     

รายจายอื่น -                  -                     -                        -                     -                   -                     -                  -                    -                     -                -                  -     -              -                     

เงินอุดหนุน 2,090,000.00     2,007,500.00       2,007,500.00          40,000.00            -                   1,246,000.00        -                  -                    599,000.00           -                122,500.00       -     -              -                     

รวม 67,066,540.00  52,679,571.07    1,132,643.30 310,000.00    8,160,000.00  62,282,214.37       10,818,625.93     1,660,000.00    19,642,256.38     1,849,060.27    1,495,044.12          14,350,982.62 396,357.00    485,484.00      -     7,038.00     11,577,366.05     

รายรับ

ภาษีอากร 738,500.00       903,557.91          -                903,557.91             

คาธรรมเนียมและใบอนุญาต 239,520.00       342,224.90          -                342,224.90             

รายไดทรัพยสิน 567,000.00       645,998.14          -                645,998.14             

รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 5,000.00           2,590.00             -                2,590.00                

รายไดเบ็ดเตล็ด 110,000.00       43,472.00           -                43,472.00              

รัญบาลจัดสรรให 24,460,000.00   26,924,530.35     -                26,924,530.35         

อุดหนุน 40,946,800.00   34,743,449.00     -                34,743,449.00         

เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค -                     596,352.30     596,352.30             

เงินอุดหนุนเฮพาะกิจ -                     96,400.00       96,400.00              

เงินรางวัลธรรมาภิบาล ป 59 410,000.00     410,000.00             

เงินรางวัลสนับสนุนองคความรู อปท.ฯ 29,891.00       29,891.00              

เงินสะสม 310,000.00     310,000.00             

เงินกู 8,160,000.00    8,160,000.00          

รวมรายรับ 67,066,820.00   63,605,822.30     1,132,643.30   310,000.00     8,160,000.00    73,208,465.60         

รายรับสูงกวาหรือ (ต่ํากวา) รายจาย 10,926,251.23         

เทศบาลตําบลนาดวง  อําเภอนาดวง  จังหวัดเลย

งบแสดงผลการดําเนินงานจายจากเงินรายรับ เงินสะสม และเงินกู

ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2559  ถึงวันที่  30  กันยายน  2560



บริหารงาน

ทั่วไป

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

การศึกษา สาธารณสุข
สังคม

สงเคราะห

เคหะและ

ชุมชน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

การเกษตร การพาณิชย งบกลาง  รวม

รายจาย

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝายการเมือง) -               

เงินเดือน (ฝายประจํา) -               

งบดําเนินการ คาตอบแทน -               

คาใชสอย -               

คาวัสดุ -               

คาสาธารณูปโภค -               

งบลงทุน คาครุภัณฑ -               

คาที่ดินและสิ่งกอสราง 310,000.00    310,000.00    

งบรายจายอื่น รายจายอื่น -               

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน -               

งบกลาง งบกลาง -               

-               

รวม -           -            -          -             -          310,000.00    -                -             -            -             -           310,000.00    

งบ หมวด

แผนงาน

เทศบาลตําบลนาดวง  ตําบลนาดวง  อําเภอนาดวง  จังหวัดเลย

รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินสะสม

ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2559  ถึงวันที่  30  กันยายน  2560



รายการ หมวด แหลงเงิน  ปะมาณการ  งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะชุมชน

 งานไฟฟาถนน  งาน

สวนสาธารณะ

 งานกําจัดขยะมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูล

 งานบําบัด

น้ําเสีย

 รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝายการเมือง)

เงินเดือน (ฝายประจํา) -                 

-                 

งบดําเนินงาน คาตอบแทน -                 

คาตอบแทน -                 

คาใชสอย -                 

-                 

คาวัสดุ -                 

คาสาธารณูปโภค -                 

งบลงทุน คาครุภัณฑ -                 

คาที่ดินและสิ่งกอสราง -                 

คาที่ดินและสิ่งกอสราง เงินสะสม 310,000.00          310,000.00       

งบรายจายอื่น รายจายอื่น -                 

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน -                 

-                 310,000.00          -               -              -                     -           310,000.00       

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ

เทศบาลตําบลนาดวง  อําเภอนาดวง  จังหวัดเลย

รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินสะสม  ตามแผนงาน...เคหะและชุมชน...

ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2559  ถึง  30  กันยายน  2560

รวม



 บริหารงาน

ทั่วไป

 การรักษา

ความสงบ

ภายใน

 การศึกษา  สาธารณสุข
 สังคม

สงเคราะห

 เคหะและ

ชุมชน

 สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

 การศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

 การเกษตร  การพาณิชย  งบกลาง

รายจาย

งบกลาง งบกลาง -                

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝายการเมือง) -                

เงินเดือน (ฝาประจํา) -                

งบดําเนินงาน คาตอบแทน -                

คาใชสอย -                

คาวัสดุ -                

คาสาธารณูปโภค -                

งบลงทุน คาครุภัณฑ -                

คาที่ดินและสิ่งกอสราง เงินกู กสท. 8,160,000.00   8,160,000.00   

งบรายจายอื่น รายจายอื่น -                

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน -                

รวม -            -            -            -                -                8,160,000.00   -                -                -            -           -        8,160,000.00   

เทศบาลตําบลนาดวง  อําเภอนาดวง  จังหวัดเลย

รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินกู  ตามแผนงานรวม

ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2559  ถึงวันที่  30  กันยายน  2560

งบ หมวด แหลงเงิน

แผนงาน

 รวม



รายการ หมวด แหลงเงิน  ปะมาณการ  งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะชุมชน

 งานไฟฟาถนน  งาน

สวนสาธารณะ

 งานกําจัดขยะมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูล

 งานบําบัด

น้ําเสีย

 รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝายการเมือง)

เงินเดือน (ฝายประจํา) -                 

-                 

งบดําเนินงาน คาตอบแทน -                 

คาตอบแทน -                 

คาใชสอย -                 

-                 

คาวัสดุ -                 

คาสาธารณูปโภค -                 

งบลงทุน คาครุภัณฑ -                 

คาที่ดินและสิ่งกอสราง -                 

คาที่ดินและสิ่งกอสราง เงินกู 8,160,000.00        8,160,000.00    

งบรายจายอื่น รายจายอื่น -                 

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน -                 

-                 8,160,000.00        -               -              -                     -           8,160,000.00    

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ

เทศบาลตําบลนาดวง  อําเภอนาดวง  จังหวัดเลย

รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินกู  ตามแผนงาน...เคหะและชุมชน...

ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2559  ถึง  30  กันยายน  2560

รวม



รายการ  ประมาณ
 รวมรายจายจาก

เงินงบประมาณ

 รวมรายจายจาก

เงินอุดหนุนระบุ

วัตถุประสงค
 รวม  บริหารงานทั่วไป

 การรักษา

ความสงบภายใน
 การศึกษา  สาธารณสุข  สังคมสงเคราะห  เคหะและชุมชน

 สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

 การศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

 การ 

เกษตร
 การพาณิชย  งบกลาง

รายจาย

งบกลาง 13,271,191.00  11,444,850.05  132,516.00    11,577,366.05   -                 -               -                 -                -               -                  -            -               -   -           11,577,366.05  

เงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,532,600.00    2,370,480.00    2,370,480.00    2,370,480.00    -               -                 -                -               -                  -            -               -   -           -                

เงินเดือน (ฝายประจํา) 24,771,440.00  21,391,577.60  394,295.30    21,785,872.90   6,316,124.30    1,539,600.00  8,802,223.60    930,000.00     1,395,845.00  2,802,080.00     -            -               -   -           -                

คาตอบแทน 1,111,499.00    309,966.00      69,541.00      379,507.00       200,376.00      37,200.00      49,731.00         32,100.00       -               60,100.00         -            -               -   -           -                

คาใชสอย 14,751,270.00  9,605,004.72    29,891.00      9,634,895.72    918,730.71      24,550.00      6,764,243.00    584,758.00     27,769.50      555,503.51       396,357.00  362,984.00    -   -           -                

คาวัสดุ 4,571,300.00    3,389,991.04    3,389,991.04    380,723.00      19,150.00      2,160,535.04    203,639.00     27,941.00      590,965.00       -            -               -   7,038.00    -                

คาสาธารณูปโภค 883,000.00      505,011.66      505,011.66       423,301.92      -               45,123.74         31,363.27       1,988.62       3,234.11           -            -               -   -           -                

คาครุภัณฑ (หมายเหต1ุ) 457,340.00      401,390.00      227,400.00    628,790.00       168,890.00      39,500.00      230,400.00       67,200.00       41,500.00      81,300.00         -            -               -   -           -                

คาที่ดินและสิ่งกอสราง (หมายเหตุ2) 2,626,900.00    1,253,800.00    1,253,800.00    -                 -               344,000.00       -                -               909,800.00       -            -               -   -           -                

คาที่ดินและสิ่งกอสราง (หมายเหตุ2) 279,000.00    279,000.00       -                 -               -                 -                -               279,000.00       -            -               -   -           -                

รายจายอื่น -                 -                 -                 -                 -               -                 -                -               -                  -            -               -   -           -                

เงินอุดหนุน 2,090,000.00    2,007,500.00    2,007,500.00    40,000.00        -               1,246,000.00    -                -               599,000.00       -            122,500.00    -   -           -                

รวม 67,066,540.00  52,679,571.07  1,132,643.30 53,812,214.37  10,818,625.93  1,660,000.00 19,642,256.38  1,849,060.27  1,495,044.12 5,880,982.62    396,357.00 485,484.00   -   7,038.00   11,577,366.05 

รายรับ

ภาษีอากร 738,500.00      903,557.91      903,557.91       

คาธรรมเนียมและใบอนุญาต 239,520.00      342,224.90      342,224.90       

รายไดจากทรัพยสิน 567,000.00      645,998.14      645,998.14       

รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 5,000.00          2,590.00          2,590.00          

รายไดเบ็ดเตล็ด 110,000.00      43,472.00        43,472.00         

รัฐบาลจัดสรรให 24,460,000.00  26,924,530.35  26,924,530.35   

อุดหนุน 40,946,800.00  34,743,449.00  34,743,449.00   

เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค 596,352.30    596,352.30       

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 96,400.00      96,400.00         

เงินรางวัลธรรมาภิบาล 59 410,000.00    410,000.00       

เงินรางวัลสนับสนุนองคความรู อปท.ฯ 29,891.00      29,891.00         

รวมรายรับ 67,066,820.00  63,605,822.30  1,132,643.30  64,738,465.60   -                 -               -                 -                -               -                  -            -               -   -           -                

รายรับสูงกวาหรือ (ต่ํากวา) รายจาย 10,926,251.23   

เทศบาลตําบลนาดวง  ตําบลนาดวง  อําเภอนาดวง  จังหวัดเลย

งบแสดงผลการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับ

ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2559  ถึงวันที่  30  กันยายน  2560



 บริหารงานทั่วไป

 การรักษา

ความสงบ

ภายใน

 การศึกษา  สาธารณสุข
 สังคม

สงเคราะห

 เคหะและ

ชุมชน

 สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

 การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

 

การเก

ษตร

 การ

พาณิชย
 งบกลาง

รายจาย

งบกลาง งบกลาง เงินงบประมาณ 11,444,850.05  11,444,850.05    

งบกลาง เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค 132,516.00      132,516.00        

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝายการเมือง) เงินงบประมาณ 2,370,480.00    -               -                -               -              -             -            -             - -          2,370,480.00      

เงินเดือน (ฝาประจํา) เงินงบประมาณ 5,921,829.00    1,539,600.00  8,802,223.60   930,000.00    1,395,845.00 2,802,080.00 -            -             - -          21,391,577.60    

เงินเดือน (ฝายประจํา) (ระบุฯ) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค 394,295.30      -               -                -               -              -             -            -             - -          394,295.30        

งบดําเนินงาน คาตอบแทน เงินงบประมาณ 177,066.00      37,200.00      3,500.00        32,100.00      -              60,100.00     -            -             - -          309,966.00        

คาตอบแทน (ระบุฯ) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค 23,310.00        -               46,231.00       -               -              -             -            -             - -          69,541.00          

คาใชสอย เงินงบประมาณ 918,730.71      24,550.00      6,764,243.00   554,867.00    27,769.50     555,503.51   396,357.00 362,984.00   - -          9,605,004.72      

คาใชสอย เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค 29,891.00      29,891.00          

คาวัสดุ เงินงบประมาณ 380,723.00      19,150.00      2,160,535.04   203,639.00    27,941.00     590,965.00   -            -             - 7,038.00   3,389,991.04      

คาสาธารณูปโภค เงินงบประมาณ 423,301.92      -               45,123.74       31,363.27      1,988.62       3,234.11      -            -             - -          505,011.66        

งบลงทุน คาครุภัณฑ เงินงบประมาณ 67,390.00        39,500.00      134,000.00     67,200.00      41,500.00     51,800.00     -            -             - -          401,390.00        

คาครุภัณฑ เงินรางวัลธรรมภิบาล ป59 101,500.00      29,500.00     131,000.00        

คาครุภัณฑ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 96,400.00       96,400.00          

คาที่ดินและสิ่งกอสราง เงินงบประมาณ -                 -               344,000.00     -               -              909,800.00   -            -             - -          1,253,800.00      

คาที่ดินและสิ่งกอสราง เงินรางวัลธรรมภิบาล ป59 -                 -               -                -               -              279,000.00   -            -             - -          279,000.00        

งบรายจายอื่น รายจายอื่น เงินงบประมาณ -                 -               -                -               -              -             -            -             - -          -                   

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินงบประมาณ 40,000.00        -               1,246,000.00   -               -              599,000.00   -            122,500.00   - -          2,007,500.00      

รวม 10,818,625.93  1,660,000.00  19,642,256.38 1,849,060.27  1,495,044.12 5,880,982.62 396,357.00 485,484.00   - 7,038.00   11,577,366.05  53,812,214.37    

เทศบาลตําบลนาดวง  อําเภอนาดวง  จังหวัดเลย

รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2559  ถึงวันที่  30  กันยายน  2560

งบ หมวด แหลงเงิน

แผนงาน

 รวม



รายการ หมวด แหลงเงิน ประมาณการ งานบริหารทั่วไป  งานวางแผนสถิติ

และวิชาการ

งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝายการเมือง) เงินงบประมาณ 2,532,600.00            2,370,480.00            2,370,480.00              

เงินเดือน (ฝายประจํา) เงินงบประมาณ 6,211,610.00            3,863,280.00            2,058,549.00            5,921,829.00              

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค 394,295.30              394,295.30                

งบดําเนินการ คาตอบแทน เงินงบประมาณ 901,999.00               141,016.00              24,400.00          11,650.00                177,066.00                

คาตอบแทน เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค 23,310.00                23,310.00                  

คาใชสอย เงินงบประมาณ 1,648,000.00            807,368.54              111,362.17              918,730.71                

-                           

คาวัสดุ เงินงบประมาณ 525,400.00               304,794.00              75,929.00                380,723.00                

คาสาธารณูปโภค เงินงบประมาณ 610,000.00               414,560.92              8,741.00                  423,301.92                

งบลงทุน คาครุภัณฑ เงินงบประมาณ 101,100.00               67,390.00                67,390.00                  

คาครุภัณฑ เงินรางวัลธรรมาภิบาล ป59 101,500.00              101,500.00                

คาที่ดินและสิ่งกอสราง เงินงบประมาณ -                           

-                           

งบรายจายอื่น รายจายอื่น เงินงบประมาณ -                           

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินงบประมาณ 40,000.00                -                         40,000.00                40,000.00                  

12,570,709.00           8,487,994.76            24,400.00          2,306,231.17            10,818,625.93            

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ

รวม

เทศบาลตําบลนาดวง  อําเภอนาดวง  จังหวัดเลย

รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับตามแผนงาน...งานบริหารทั่วไป...

ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2559  ถึงวันที่  30  กันยายน 2560



รายการ หมวด แหลงเงิน  ประมาณการ  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การรักษาความสงบภายใน

 งานเทศกิจ  งานปองกันภัยฝายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย

 รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝายการเมือง)

เงินเดือน (ฝายประจํา) เงินงบประมาณ 1,546,620.00           1,539,600.00                  1,539,600.00       

-                    

งบดําเนินงาน คาตอบแทน เงินงบประมาณ 46,000.00               37,200.00                      37,200.00           

-                    

คาใชสอย เงินงบประมาณ 120,500.00              21,940.00                      2,610.00                       24,550.00           

-                    

คาวัสดุ เงินงบประมาณ 230,000.00              19,150.00                     19,150.00           

คาสาธารณูปโภค เงินงบประมาณ -                    

งบลงทุน คาครุภัณฑ เงินงบประมาณ 60,040.00               39,500.00                      39,500.00           

คาที่ดินและสิ่งกอสราง เงินงบประมาณ -                    

-                    

งบรายจายอื่น รายจายอื่น เงินงบประมาณ -                    

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินงบประมาณ -                    

2,003,160.00           1,638,240.00                  -                21,760.00                     1,660,000.00       

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ

เทศบาลตําบลนาดวง  อําเภอนาดวง  จังหวัดเลย

รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับตามแผนงาน...การรักษาความสงบภายใน...

ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2559  ถึงวันที่  30  กันยายน  2560

รวม



รายการ หมวด แหลงเงิน  ประมาณการ  งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา

 งานระดับกอนวัย

เรียนและ

ประถมศึกษา

 งานระดับ

มัธยมศึกษา

 งานศึกษาไม

กําหนดระดับ

 รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝายการเมือง) เงินงบประมาณ -                 

เงินเดือน (ฝายประจํา) เงินงบประมาณ 11,269,400.00        8,802,223.60           8,802,223.60    

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค -                 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ป58) -                 

งบดําเนินงาน คาตอบแทน เงินงบประมาณ 22,500.00              3,500.00                3,500.00          

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค 46,231.00               46,231.00        

คาใชสอย เงินงบประมาณ 9,325,835.00          347,762.00             6,416,481.00     6,764,243.00    

คาวัสดุ เงินงบประมาณ 2,603,200.00          52,321.00               2,108,214.04     2,160,535.04    

คาสาธารณูปโภค เงินงบประมาณ 57,000.00              45,123.74               45,123.74        

งบลงทุน คาครุภัณฑ เงินงบประมาณ 135,200.00            134,000.00             134,000.00      

คาครุภัณฑ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 96,400.00               96,400.00        

คาที่ดินและสิ่งกอสราง เงินงบประมาณ 354,000.00            195,000.00        149,000.00      344,000.00      

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -                 

งบรายจายอื่น รายจายอื่น เงินงบประมาณ -                 

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินงบประมาณ 1,316,000.00          1,246,000.00     1,246,000.00    

25,083,135.00        9,527,561.34           9,965,695.04     -                149,000.00      19,642,256.38  

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ

รวม

เทศบาลตําบลนาดวง  อําเภอนาดวง  จังหวัดเลย

รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับตามแผนงาน...การศึกษา...

ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2559  ถึง  30  กันยายน  2560



รายการ หมวด แหลงเงิน  ประมาณการ  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข

 งานโรงพยาบาล  งานบริการสาธารณสุข

และงานสาธารณสุขอื่น

 งานศูนยบริการ

สาธารณสุข

 รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝายการเมือง) เงินงบประมาณ -                     

เงินเดือน (ฝายประจํา) เงินงบประมาณ 1,275,320.00       930,000.00                930,000.00           

-                     

งบดําเนินงาน คาตอบแทน เงินงบประมาณ 60,000.00           32,100.00                  32,100.00            

-                     

คาใชสอย เงินงบประมาณ 994,800.00         54,874.00                  499,993.00              554,867.00           

คาใชสอย เงินรางวัลสนับสนุนองคความรูฯ 29,891.00                29,891.00            

คาวัสดุ เงินงบประมาณ 265,000.00         203,639.00              203,639.00           

คาสาธารณูปโภค เงินงบประมาณ 71,000.00           31,363.27                31,363.27            

งบลงทุน คาครุภัณฑ เงินงบประมาณ 67,200.00           67,200.00                  67,200.00            

คาที่ดินและสิ่งกอสราง เงินงบประมาณ -                     

-                     

งบรายจายอื่น รายจายอื่น เงินงบประมาณ -                     

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินงบประมาณ -                     

2,733,320.00       1,084,174.00              -                  764,886.27              -                  1,849,060.27        

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ

เทศบาลตําบลนาดวง  อําเภอนาดวง  จังหวัดเลย

รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับตามแผนงาน...สาธารณสุข...

ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2559  ถึง  30  กันยายน  2560

รวม



รายการ หมวด แหลงเงิน  ประมาณการ  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเคราะห

 งานสวัสดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห

 รวม

งบบุคลกร เงินเดือน (ฝานการเมือง) เงินงบประมาณ -                            

เงินเดือน (ฝายประจํา) เงินงบประมาณ 1,415,940.00                1,395,845.00                1,395,845.00               

-                            

งบดําเนินงาน คาตอบแทน เงินงบประมาณ 20,000.00                    -                            

-                            

คาใชสอย เงินงบประมาณ 190,000.00                   27,769.50                    27,769.50                   

-                            

คาวัสดุ เงินงบประมาณ 62,700.00                    27,941.00                    27,941.00                   

คาสาธารณูปโภค เงินงบประมาณ 21,000.00                    1,988.62                     1,988.62                    

งบลงทุน คาครุภัณฑ เงินงบประมาณ 41,800.00                    41,500.00                    41,500.00                   

คาที่ดินและสิ่งกอสราง เงินงบประมาณ -                            

-                            

งบรายจายอื่น รายจายอื่น เงินงบประมาณ -                            

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินงบประมาณ -                            

1,751,440.00                1,495,044.12                -                                 1,495,044.12               

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ

รวม

เทศบาลตําบลนาดวง  อําเภอนาดวง  จังหวัดเลย

รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับตามแผนงาน...สังคมสงเคราะห...

ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2559  ถึง  30  กันยายน  2560



รายการ หมวด แหลงเงิน  ปะมาณการ  งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะชุมชน

 งานไฟฟาถนน  งาน

สวนสาธารณะ

 งานกําจัดขยะมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูล

 งานบําบัดน้ํา

เสีย

 รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝายการเมือง) งบประมาณ

เงินเดือน (ฝายประจํา) งบประมาณ 2,937,550.00      1,528,020.00           1,274,060.00        2,802,080.00    

เงินระบุวัตถุประสงค -                 

งบดําเนินงาน คาตอบแทน งบประมาณ 61,000.00          10,100.00               50,000.00            60,100.00        

คาตอบแทน เงินระบุวัตถุประสงค -                 

คาใชสอย งบประมาณ 780,000.00        469,508.51             37,900.00       48,095.00            555,503.51       

งบประมาณ -                 

คาวัสดุ งบประมาณ 820,000.00        216,241.00             2,780.00         371,944.00          590,965.00       

คาสาธารณูปโภค งบประมาณ 124,000.00        3,234.11                 3,234.11          

งบลงทุน คาครุภัณฑ งบประมาณ 52,000.00          51,800.00               51,800.00        

คาครุภัณฑ เงินรางวัลธรรมภิบาล ป 59 20,000.00               9,500.00         29,500.00        

คาที่ดินและสิ่งกอสราง งบประมาณ 2,272,900.00      64,300.00               845,500.00    909,800.00       

คาที่ดินและสิ่งกอสราง เงินรางวัลธรรมภิบาล ป 59 279,000.00          279,000.00       

งบรายจายอื่น รายจายอื่น งบประมาณ -                 

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน งบประมาณ 599,000.00        599,000.00             599,000.00       

7,646,450.00      2,962,203.62           845,500.00    50,180.00       2,023,099.00        -             5,880,982.62    

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ

รวม

เทศบาลตําบลนาดวง  อําเภอนาดวง  จังหวัดเลย

รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับตามแผนงาน...เคหะและชุมชน...

ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2559  ถึง  30  กันยายน  2560



รายการ หมวด แหลงเงิน  ประมาณการ  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ

สรางความเขมแข็งของชุมชน

 งานสงเสริมและสนับสนุน

ความเขมแข็งชุมชน

 รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝายการเมือง) งบประมาณ -                        

เงินเดือน (ฝายประจํา) งบประมาณ -                        

งบดําเนินงาน คาตอบแทน งบประมาณ -                        

คาตอบแทน งบประมาณ -                        

คาใชสอย งบประมาณ 730,000.00                  396,357.00                    396,357.00              

คาใชสอย เงินระบุวัตถุประสงค -                        

คาวัสดุ งบประมาณ -                        

คาสาธารณูปโภค งบประมาณ -                        

งบลงทุน คาครุภัณฑ งบประมาณ -                        

คาที่ดินและสิ่งกอสราง งบประมาณ -                        

-                        

งบรายจายอื่น รายจายอื่น งบประมาณ -                        

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน งบประมาณ -                        

730,000.00                  -                                   396,357.00                    396,357.00              

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ

รวม

เทศบาลตําบลนาดวง  อําเภอนาดวง  จังหวัดเลย

รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับตามแผนงาน...สรางความเขมแข็งของชุมชน...

ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2559  ถึง  30  กันยายน  2560



รายการ หมวด แหลงเงิน  ประมาณการ  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

ศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ

 งานกีฬาและ

นันทนาการ

 งานศาสนาและ

วัฒนธรรมทองถิ่น

 งานวิชาการวางแผน

และสงสริมการ

ทองเที่ยว

 รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝายการเมือง) งบประมาณ -                       

เงินเดือน (ฝายประจํา) งบประมาณ -                       

งบดําเนินงาน คาตอบแทน งบประมาณ -                       

คาใชสอย งบประมาณ 862,135.00        192,816.00       170,168.00         362,984.00            

-                       

คาวัสดุ งบประมาณ 50,000.00          -                       

คาสาธารณูปโภค งบประมาณ -                       

งบลงทุน คาครุภัณฑ งบประมาณ -                       

คาที่ดินและสิ่งกอสราง งบประมาณ -                       

งบประมาณ -                       

งบรายจายอื่น รายจายอื่น งบประมาณ -                       

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน งบประมาณ 135,000.00        122,500.00         122,500.00            

1,047,135.00      -                             192,816.00       292,668.00         -                       485,484.00            

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ

รวม

เทศบาลตําบลนาดวง  อําเภอนาดวง  จังหวัดเลย

รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับตามแผนงาน...การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ...

ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2559  ถึง  30  กันยายน  2560



รายการ หมวด แหลงเงิน ประมาณการ งานกิจการประปา งานตลาดสด งานโรงฆาสัตว รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝายการเมือง) งบประมาณ -                     

เงินเดือน (ฝายประจํา) งบประมาณ 115,000.00              -                     

-                     

งบดําเนินงาน คาตอบแทน งบประมาณ -                     

-                     

คาใชสอย งบประมาณ 100,000.00              -                     

-                     

คาวัสดุ งบประมาณ 15,000.00                7,038.00                  7,038.00              

คาสาธารณูปโภค งบประมาณ -                     

งบลงทุน คาครุภัณฑ งบประมาณ -                     

คาที่ดินและสิ่งกอสราง งบประมาณ -                     

-                     

งบรายจายอื่น รายจายอื่น งบประมาณ -                     

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน งบประมาณ -                     

230,000.00              -                     -                  7,038.00                  7,038.00              

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ

รวม

เทศบาลตําบลนาดวง  อําเภอนาดวง  จังหวัดเลย

รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับตามแผนงาน...การพาณิชย...

ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2559  ถึง  30  กันยายน  2560



งบ หมวด แหลงเงิน ประมาณการ งบกลาง รวม

-                              

งบกลาง งบกลาง เงินงบประมาณ 13,271,191.00                   11,444,850.05                    11,444,850.05                

งบกลาง งบกลาง เงินระบุวัตถุประสงค 132,516.00                        132,516.00                    

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

รวมทั้งสิ้น 13,271,191.00                   11,577,366.05                    11,577,366.05                

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ

เทศบาลตําบลนาดวง  อําเภอนาดวง  จังหวัดเลย

รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับตามแผนงาน...งบกลาง...

ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2559  ถึง  30  กันยายน  2560
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