เทศบาลตําบลนาดวง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุ 9 เงินสะสม
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560

54,302,252.32

บวก รับจริงสูงกวาจายจริง
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหวางป
ชําระหนี้เงินกู กสท.

13,016,665.07
22,049.58
824,328.32

เงินสะสม 31 ธันวาคม 2560

68,165,295.29

เงินสะสม
1.
2.
3.
4.

31 ธันวาคม 2560 ประกอบดวย
เงินฝากเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล
ลูกหนี้ภาษีบํารุงทองที่
ทรัพยสินเกิดจากเงินกูที่ชําระหนี้แลว (ผลตางระหวางทรัพยสินเกิดจากเงินกูและเจาหนี้เงินกู)
เงินสะสมที่สามารถนําไปใช

10,060,904.77
199.50
824,328.32
57,279,862.70
68,165,295.29

(ลงชื่อ)......................................... (ลงชื่อ)......................................... (ลงชื่อ)......................................................
(นางนิศารักษ เสนาแปลง)
(นายสุพงศรัฐ อุตะมะ)
(นายชาติชาย มังคละไชยา)
ผูอํานวยการกองคลัง
ปลัดเทศบาลตําบลนาดวง
นายกเทศมนตรีตําบลนาดวง

เทศบาลตําบลนาดวง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ทรัพยสินตามงบทรัพยสิน
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด
เงินฝาก เงินทุนสงเสริมกิจการเทสบาล (ก.ส.ท.)
ลูกหนี้ - คาภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ลูกหนี้ - เงินยืมตามงบประมาณ
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ทรัพยสินเกิดจากเงินกู
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

หมายเหตุ
2

ทุนทรัพยสิน
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
รายจายคางจาย
เงินรับฝาก
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เจาหนี้เงินกู
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
เงินสะสม
เงินสะสม
เงินทุนสํารองเงินสะสม
รวมเงินสะสม
รวมหนี้สินและเงินสะสม

(ลงชื่อ).........................................
(นางนิศารักษ เสนาแปลง)
ผูอํานวยการกองคลัง

3
4
5

82,149,908.55

85,521,693.86
10,060,904.77
199.50
11,788.00
95,594,586.13
9,450,000.00
9,450,000.00
105,044,586.13
82,149,908.55

(ลงชื่อ).........................................
(นายสุพงศรัฐ อุตะมะ)
ปลัดเทศบาลตําบลนาดวง

6
7

486,346.00
477,422.75
963,768.75

8

8,625,671.68
8,625,671.68
9,589,440.43

9

68,165,295.29
27,289,850.41
95,455,145.70
105,044,586.13

(ลงชื่อ).......................................
(นายชาติชาย มังคละไชยา)
นายกเทศมนตรีตําบลนาดวง

เทศบาลตําบลนาดวง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุ 2 งบทรัพยสิน
ประเภททรัพยสิน
ก. อสังหาริมทรัพย
1. ที่ดิน
2. โรงเก็บรถยนตดับเพลิง
3. เตาเผาขยะ
4. หองสุขา
5. อาคาร
6. โรงจอดรถเทศบาล
7. ระบบประปา
8. หอประชุมเอนกประสงค
9. ถังเก็บน้ําฝน
10. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
11. โรงฆาสัตว
12. ลานกีฬาเอนกประสงค
13. ศาลาหกเหลี่ยม 2 หลัง
14. เวทีกลาง
15. ปอมยามรักษาการณ
รวมอสังหาริมทรัพย

ราคาทรัพยสิน
240,000.00
50,000.00
80,000.00
1,917,400.00
39,382,104.00
1,239,500.00
923,100.00
1,681,000.00
94,700.00
5,688,000.00
1,890,222.55
204,000.00
228,036.00
847,000.00
198,500.00
54,663,562.55

แหลงที่มาของทรัพยสิน
ชื่อ
จํานวนเงิน
1. รายไดของเทศบาล
2. รับโอนจากกระทรวงมหาดไทย

3. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
4. เงินสะสม
5. เงินกู กสท.

51,094,364.55
1,992,340.00
25,374,204.00
2,399,000.00
1,290,000.00

ประเภททรัพยสิน

ราคาทรัพยสิน

แหลงที่มาของทรัพยสิน
ชื่อ
จํานวนเงิน

ข. สังหาริมทรัพย
1. เครื่องใชสํานักงาน
5,090,523.00
2. ยานพาหนะและขนสง
11,625,840.00
3. เครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณ
- งานบานงานครัว
482,970.00
- ครุภัณฑโรงงาน
169,000.00
- ในการดับเพลิง
333,500.00
- ในการเกษตร
2,030,500.00
- ครุภัณฑวิทยาศาสตรการแพทย
5,700.00
- ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
1,254,415.00
- ครุภัณฑอื่น
548,400.00
- ครุภัณฑการศึกษา
1,743,700.00
- ครุภัณฑกีฬา
80,000.00
- ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
503,020.00
- ครุภัณฑคอมพิวเตอร
3,114,898.00
- ครุภัณฑดนตรี
324,880.00
- ครุภัณฑสํารวจ
98,000.00
- ครุภัณฑกอสราง
81,000.00
รวมอสังหาริมทรัพย
27,486,346.00
รวมทั้งสิ้น
82,149,908.55
82,149,908.55
ทรัพยสินที่แสดงตามงบทรัพยสินเปนกรรมสิทธิ์ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชประโยชน
โดยตรง รวมทั้งทรัพยสินที่ใหยืมหรือเชา ยกเวนทรัพยสินที่จัดไวเพื่อเปนการใหบริการสาธารณะ เชน ถนน สะพาน ลานกีฬา เปนตน

(ลงชื่อ).........................................
(นางนิศารักษ เสนาแปลง)
ผูอํานวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).........................................
(นายสุพงศรัฐ อุตะมะ)
ปลัดเทศบาลตําบลนาดวง

(ลงชื่อ).......................................
(นายชาติชาย มังคละไชยา)
นายกเทศมนตรีตําบลนาดวง

ประเภททรัพยสิน
ก. อสังหาริมทรัพย
1. ที่ดิน
2. โรงเก็บรถยนตดับเพลิง
3. เตาเผาขยะ
4. หองสุขา
4.1 หองสุขา
4.2 หองน้ําสาธารณะ 2 หลัง
รวมหองสุขา
5. อาคาร
5.1 อาคารเก็บพัสดุ
5.2 อาคารสํานักงาน
5.3 อาคารศึกษา
5.4 อาคารเอนกประสงค
5.5 อาคารทะเบียน
5.6 อาคารซอมบํารุงกองชาง
5.7 อาคารตลาดสดเทศบาล
5.8 อาคาร ศูนย อปพร.
รวมอาคาร
6. โรงจอดรถเทศบาล
7. ระบบประปา
8. หอประชุมเอนกประสงค
9. ถังเก็บน้ําฝน
10. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
11. โรงฆาสัตว
12. ลานกีฬาเอนกประสงค
13. ศาลาเหลี่ยม 2 หลัง
14. เวทีกลาง
15. ปอมยามรักษาการณ
รวมอาสังหาริมทรัพย

ยอดยกมาจากงวดกอน

เทศบาลตําบลนาดวง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย
รายละเอียดประกอบงบทรัพยสิน
เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
จําหนายบัญชีงวดนี้
รับเพิ่มงวดนี้ รายการปรับปรุง ยกไปงวดหนา

240,000.00
50,000.00
80,000.00

1,917,400.00

240,000.00
50,000.00
80,000.00
545,500.00
1,371,900.00
1,917,400.00

39,382,104.00

-

369,500.00
5,634,500.00
20,937,804.00
8,008,000.00
690,300.00
1,405,000.00
2,337,000.00
39,382,104.00

-

1,239,500.00
923,100.00
1,681,000.00
94,700.00
5,688,000.00
1,890,222.55
204,000.00
228,036.00
847,000.00
198,500.00
54,663,562.55

545,500.00
1,371,900.00

369,500.00
5,634,500.00
20,937,804.00
8,008,000.00
690,300.00
1,405,000.00
2,337,000.00
1,239,500.00
923,100.00
1,681,000.00
94,700.00
5,688,000.00
1,890,222.55
204,000.00
228,036.00
847,000.00
198,500.00
54,663,562.55

-

ทรัพยสินเกิดจาก
1. รายไดของเทศบาล
2. รับโอนจากกระทรวงมหาดไทย
3. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
4. เงินสะสม
5. เงินกู กสท.

จํานวนเงิน
51,094,364.55
1,992,340.00
25,374,204.00
2,399,000.00
1,290,000.00

หมายเหตุ

ประเภททรัพยสิน
ข. สังหาริมทรัพย
1. เครื่องใชสํานักงาน
2. ยานพาหนะและขนสง
3. เครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณ
- งานบานงานครัว
- ครุภัณฑโรงงงาน
- ในการดับเพลิง
- ในการเกษตร
- ครุภัณฑวิทยาศาสตรการแพทย
- ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
- ครุภัณฑอื่น
- ครุภัณฑการศึกษา
- ครุภัณฑกีฬา
- ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
- ครุภัณฑคอมพิวเตอร
- ครุภัณฑดนตรี
- ครุภัณฑสําราจ
- ครุภัณฑกอสราง
รวมสังหาริมทรัพย
รวมทั้งสิ้น

ยอดยกมาจากงวดกอน

จําหนายบัญชีงวดนี้

5,082,723.00
11,625,840.00
482,970.00
169,000.00
333,500.00
2,030,500.00
5,700.00
1,254,415.00
548,400.00
1,743,700.00
80,000.00
503,020.00
3,114,898.00
324,880.00
98,000.00
81,000.00
27,478,546.00
82,142,108.55

รับเพิ่มงวดนี้
7,800.00

-

7,800.00
7,800.00

รายการปรับปรุง

ยกไปงวดหนา
5,090,523.00
11,625,840.00
482,970.00
169,000.00
333,500.00
2,030,500.00
5,700.00
1,254,415.00
548,400.00
1,743,700.00
80,000.00
503,020.00
3,114,898.00
324,880.00
98,000.00
81,000.00
27,486,346.00
82,149,908.55

ทรัพยสินเกิดจาก

จํานวนเงิน

82,149,908.55

หมายเหตุ

เทศบาลตําบลนาดวง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากธนาคาร ออมสิน ประเภทประจํา เลขที่ 3-6099000231-1
ธกส.
ประเภทออมทรัพย เลขที่ 01-786-8-00061-2
กรุงไทย ประเภทออมทรัพย เลขที่ 403-039742-5
รวม

หมายเหตุ 4 ลูกหนี้คาภาษี
ประเภทลูกหนี้
ลูกหนี้ภาษีบํารุงทองที่

ประจําป จํานวนราย จํานวนเงิน
2560

รวม

2

199.50
199.50

37,400,362.70
7,762,874.60
40,358,456.56
85,521,693.86

เทศบาลตําบลนาดวง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุ 5 ลูกหนี้เงินยืมตามงบประมาณ
ลําดับที่
ผูยืม
1 นายสุพงศรัฐ อุตะมะ
2 นางธัญวรัตน ธีระนันท

ยืมเพื่อใชราชการ
คาเดินทางไปราชการ
คาใชจายตามโครงการจัดสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬา

จํานวนเงิน หมายเหตุ
5,048.00
6,740.00

11,788.00

เทศบาลตําบลนาดวง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุ 6 รายจายคางจาย
แหลงเงิน
แผนงาน

งาน

หมวด

ประเภท

กรณียังไมกอหนี้ผูกพัน
- เงินอุดหนุนฯระบุวัตถุฯ 00240 00241
(เงินรางวัลฯ)

คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง

คาครุภัณฑการเกษตร

- เงินอุดหนุนฯระบุวัตถุฯ 00110 00111
(เงินรางวัลฯ โดดเดนฯ 00260 00262
(กรณีไมกอหนี้ฯ)
00260 00262
00250 00252
00240 00241
00242 00242
00330 00334
00250 00252

คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน
ครุภัณฑกีฬา
ครุภัณฑดนตรี
ครุภัณฑการเกษตร
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ
อาคารตางๆ
อาคารตางๆ

โครงการ

จํานวนเงิน

รถฟารมแทร็กเตอร

43,500.00

700.00
5,500.00
1.00
309,345.00
111,000.00
12,300.00
2,000.00
2,000.00

รวม

486,346.00

เทศบาลตําบลนาดวง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุ 7 เงินรับฝาก
ภาษีหัก ณ ที่จาย
คาใชจาย 5 %
เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา
เงินรับฝาก - เงินประกันสังคม
เงินรับฝาก - เงินรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ7.1)
รวม

26,469.73
2,358.91
271,741.25
18,657.00
158,195.86
477,422.75

รายงานประกอบเงินรับฝาก เงินรอคืนจังหวัด
หมายเหตุ 7.1
เงินเดือนพนักงาน-บุคลากรถายโอน
เงินประจําตําแหนง-บุคลากรถายโอน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร-บุคลากรถายโอน
คาเชาบาน ครู ร.ร.เทศบาล
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ครู ร.ร. เทศบาล
เงินรางวัล-โครงการสนับสนุนองคความรู อปท.
เงินรางวัลธรรมาภิบาลโดดเดน ป 2559
รวมทั้งสิ้น

55,145.70
1,400.00
20,510.00
61,500.00
17,369.00
109.00
2,162.16
158,195.86

เทศบาลตําบลนาดวง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุ 8 เจาหนี้เงินกู
ชื่อเจาหนี้
กองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล

โครงการที่ขอกู
ซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู)
โครงการเดินทอน้ําดิบฯ

จํานวนเงินที่ขอกู
1,290,000.00 8,160,000.00 -

สัญญากูเงิน
เลขที่

ลงวันที่

1611/54/2559
1611/54/2559

30-มี.ค.-59
31-มี.ค.-59

เงินตนคางชําระ

ปสิ้นสุดสัญญา

9,450,000.00
8,625,671.68

ป พ.ศ. 2569

รายการ

รายจาย
งบกลาง
เงินเดือน (ฝายการเมือง)
เงินเดือน (ฝายประจํา)
คาตอบแทน
คาใชสอย
วัสดุ
คาสาธารณูปโภค
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
รายจายอื่น
เงินอุดหนุน
รวม

รายรับ
ภาษีอากร
คาธรรมเนียมและใบอนุญาต
รายไดทรัพยสิน
รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย

รายไดเบ็ดเตล็ด
รัญบาลจัดสรรให
อุดหนุน

ประมาณ

รวมรายจาย
จากเงิน
งบประมาณ

13,861,800.00

4,004,269.58

2,624,640.00

592,620.00

25,659,630.00

5,573,822.00

1,121,500.00

เทศบาลตําบลนาดวง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย
งบแสดงผลการดําเนินงานจายจากเงินรายรับและเงินสะสม
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
รวม
รวม
บริหารทั่วไป การรักษา
การศึกษา
รายจายจาก
ความสงบ
เงินอุดหนุน
ภายใน
ทั่วไประบุ
วัตถุประงค

33,129.00

4,037,398.58

-

สาธารณสุข

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

736,410.00

-

-

-

-

-

19,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

1,583,785.00

394,680.00

2,317,350.00

241,440.00

72,364.25

72,364.25

39,364.25

9,000.00

1,000.00

4,000.00

14,873,950.00

2,730,182.44

2,730,182.44

132,273.09

2,259,301.00

128,495.35

4,299,920.00

293,100.30

293,100.30

54,337.00

826,000.00

146,814.22

146,814.22

128,620.23

-

417,500.00

7,800.00

7,800.00

7,800.00

-

-

1,674,000.00
69,876,840.00

414,000.00
13,834,972.79

800,500.00

3,375.55

280,960.00

75,186.20

671,000.00

22,269.52

3,000.00

1,960.00

85,000.00

45.00

25,230,000.00

6,599,426.59

42,825,070.00

19,964,705.00

เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค

รวมรายรับ
69,895,530.00
รายรับสูงกวาหรือ (ต่ํากวา) รายจาย

26,666,967.86

61,129.00

-

งบกลาง

-

5,601,822.00

-

สรางความ การศาสนา การ การ
เขมแข็ง วัฒนธรรม เกษตร
พาณิชย
ของชุมชน
และ
นันทนาการ

-

592,620.00

4,517,900.00

เคหะและ
ชุมชน

-

592,620.00
28,000.00

สังคม
สงเคราะห

2,500.00

183,105.30
11,938.15

328,157.00
34,820.00

71,830.00

9,198.00

43,960.00

-

-

-

-

-

700.21

497.21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,058.42

13,310.00

90,153.00

4,037,398.58

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

414,000.00
13,896,101.79

245,799.00

3,375.55
75,186.20
22,269.52
1,960.00
45.00
6,599,426.59
19,964,705.00
245,799.00

245,799.00

26,912,766.86
13,016,665.07

2,538,799.57

406,180.00

309,000.00
5,081,694.45

378,993.77

372,875.21

871,697.21

13,310.00

105,000.00
195,153.00

4,037,398.58

เทศบาลตําบลนาดวง ตําบลนาดวง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย
งบแสดงผลการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับ
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
รายการ

รายจาย
งบกลาง

รวมรายจายจากเงิน รวมรายจายจาก
เงินอุดหนุนระบุ
งบประมาณ
วัตถุประสงค

ประมาณ

13,861,800.00

4,004,269.58

รวม

บริหารงานทั่วไป

-

การรักษา
ความสงบภายใน
-

การศึกษา

สาธารณสุข

33,129.00

4,037,398.58
592,620.00

592,620.00

28,000.00

5,601,822.00

1,583,785.00

394,680.00

2,317,350.00

241,440.00

9,000.00

1,000.00

4,000.00

2,259,301.00

128,495.35

เงินเดือน (ฝายการเมือง)

2,624,640.00

592,620.00

เงินเดือน (ฝายประจํา)

25,659,630.00

5,573,822.00

1,121,500.00

72,364.25

72,364.25

39,364.25

14,873,950.00

2,730,182.44

2,730,182.44

132,273.09

4,299,920.00

293,100.30

293,100.30

54,337.00

826,000.00

146,814.22

146,814.22

128,620.23

-

417,500.00

7,800.00

7,800.00

7,800.00

-

-

-

-

คาตอบแทน
คาใชสอย

คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาที่ดินและสิ่งกอสราง(ฉก)
รายตายอื่น
เงินอุดหนุน
รวม
รายรับ
ภาษีอากร
คาธรรมเนียมและใบอนุญาต
รายไดจากทรัพยสิน
รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย

รายไดเบ็ดเตล็ด
รัฐบาลจัดสรรให
อุดหนุน

4,517,900.00
-

-

-

-

2,500.00

-

183,105.30
11,938.15

-

ชุมชน

328,157.00
-

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

การ
การ
เกษตร พาณิชย

-

-

-

-

-

-

งบกลาง

4,037,398.58

-

-

-

-

-

736,410.00

-

-

-

-

-

19,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

34,820.00

71,830.00

9,198.00

43,960.00

-

-

-

-

-

700.21

497.21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,058.42

13,310.00

90,153.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,674,000.00
69,876,840.00

414,000.00
13,834,972.79

800,500.00

3,375.55

3,375.55

280,960.00

75,186.20

75,186.20

671,000.00

22,269.52

22,269.52

3,000.00

1,960.00

1,960.00

85,000.00

45.00

45.00

61,129.00

414,000.00
13,896,101.79

25,230,000.00

6,599,426.59

6,599,426.59

42,825,070.00

19,964,705.00

19,964,705.00

เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค

รวมรายรับ
69,895,530.00
รายรับสูงกวาหรือ (ต่ํากวา) รายจาย

-

-

-

สรางความ

สังคมสงเคราะห เคหะและชุมชน เขมแข็งของ

26,666,967.86

245,799.00

245,799.00

245,799.00

26,912,766.86
13,016,665.07

2,538,799.57

-

406,180.00

-

309,000.00
5,081,694.45

-

378,993.77

-

372,875.21

-

871,697.21

-

13,310.00

-

105,000.00
195,153.00

-

4,037,398.58

-

เทศบาลตําบลนาดวง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย
รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
แผนงาน
งบ

หมวด

แหลงเงิน

การรักษา
บริหารงานทั่วไป ความสงบ
ภายใน

การศึกษา

สาธารณสุข

สังคม
สงเคราะห

เคหะและ
ชุมชน

สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน

การศาสนา
วัฒนธรรม
การพาณิชย
การเกษตร
และ
นันทนาการ

งบกลาง

รวม

รายจาย
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบบุคลากร เงินเดือน (ฝายการเมือง)
เงินเดือน (ฝาประจํา)
งบกลาง

เงินงบประมาณ

4,004,269.58
33,129.00
-

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ

เงินเดือน (ฝายประจํา) (ระบุฯ)

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค

เงินเดือน (ฝายประจํา) (ฉก.)

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

งบดําเนินงาน คาตอบแทน

เงินงบประมาณ

คาตอบแทน (ระบุฯ)
คาใชสอย
คาใชสอย (ระบุฯ)
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
คาครุภัณฑ
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาที่ดินและสิ่งกอสราง (ฉก)
งบรายจายอื่น รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
รวม

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค

เงินงบประมาณ
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค

เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เงินงบประมาณ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ

592,620.00
1,555,785.00 394,680.00
28,000.00
39,364.25
9,000.00
132,273.09
54,337.00
2,500.00
128,620.23
7,800.00
2,538,799.57 406,180.00

2,317,350.00 241,440.00
1,000.00
4,000.00
2,259,301.00 128,495.35
183,105.30
11,938.15
5,058.42
309,000.00
5,081,694.45 378,993.77

328,157.00
-

736,410.00
-

-

-

34,820.00
9,198.00
700.21
-

19,000.00
71,830.00
43,960.00
497.21
-

13,310.00
-

90,153.00
-

372,875.21

871,697.21

13,310.00

105,000.00
195,153.00

-

-

4,037,398.58

4,004,269.58
33,129.00
592,620.00
5,573,822.00
28,000.00
72,364.25
2,730,182.44
293,100.30
146,814.22
7,800.00
414,000.00
13,896,101.79

รายการ
งบบุคลากร

หมวด
เงินเดือน (ฝายการเมือง)
เงินเดือน (ฝายประจํา)

เทศบาลตําบลนาดวง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย
รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับตามแผนงาน...งานบริหารทั่วไป...
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
แหลงเงิน
ประมาณการ
งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ
เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ

2,624,640.00
6,311,230.00
832,000.00

592,620.00
1,001,100.00
28,000.00
22,324.25

เงินงบประมาณ

1,425,000.00

79,373.67

52,899.42

คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง

เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ

599,700.00
505,000.00
70,200.00

47,677.00
128,620.23
-

6,660.00

รายจายอื่น
เงินอุดหนุน

เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ

40,000.00
12,407,770.00

1,899,715.15

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค

งบดําเนินการ

งบลงทุน

งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน

คาตอบแทน
คาตอบแทน
คาใชสอย

เงินงบประมาณ
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค

รวม
หมายเหตุ

งานบริหารงานคลัง

ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ

554,685.00
17,040.00

7,800.00

-

639,084.42

รวม
592,620.00
1,555,785.00
28,000.00
39,364.25
132,273.09
54,337.00
128,620.23
7,800.00
2,538,799.57

รายการ
งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน

หมวด

เทศบาลตําบลนาดวง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย
รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับตามแผนงาน...การรักษาความสงบภายใน...
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
แหลงเงิน
ประมาณการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
งานเทศกิจ
งานปองกันภัยฝายพลเรือน
การรักษาความสงบภายใน
และระงับอัคคีภัย

เงินเดือน (ฝายการเมือง)
เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินงบประมาณ

1,596,160.00

394,680.00

คาตอบแทน

เงินงบประมาณ

46,000.00

9,000.00

คาใชสอย

เงินงบประมาณ

100,000.00

คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง

เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ

200,000.00

รายจายอื่น
เงินอุดหนุน

เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ
รวม

หมายเหตุ

ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ

2,500.00

-

1,942,160.00

403,680.00

-

2,500.00

รวม

394,680.00
9,000.00
2,500.00
406,180.00

รายการ

งบบุคลากร

เทศบาลตําบลนาดวง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย
รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับตามแผนงาน...การศึกษา...
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560
แหลงเงิน
ประมาณการ
งานบริหารทั่วไป
งานระดับกอนวัย
เกี่ยวกับการศึกษา
เรียนและ
ประถมศึกษา

หมวด

เงินเดือน (ฝายการเมือง)
เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ

11,423,470.00

2,317,350.00

47,500.00

1,000.00

9,134,950.00

12,666.00

2,246,635.00

2,320,220.00
78,000.00
249,100.00

11,938.15

183,105.30

งานระดับ
มัธยมศึกษา

งานศึกษาไม
กําหนดระดับ

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ป58)

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

เงินงบประมาณ
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค

งบลงทุน

คาใชสอย
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
คาครุภัณฑ
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง

งบรายจายอื่น รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินงบประมาณ
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค

เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เงินงบประมาณ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ

รวม
หมายเหตุ

ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ

200,000.00

1,184,000.00
24,637,240.00

2,342,954.15

309,000.00
2,738,740.30

-

-

รวม

2,317,350.00
1,000.00
2,259,301.00
183,105.30
11,938.15
309,000.00
5,081,694.45

รายการ

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน

หมวด

เงินเดือน (ฝายการเมือง) เงินงบประมาณ
เงินเดือน (ฝายประจํา) เงินงบประมาณ

1,488,130.00

241,440.00

คาตอยแทน

เงินงบประมาณ

65,000.00

4,000.00

คาใชสอย

เงินงบประมาณ

1,414,000.00

3,675.35

คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง

เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ

255,000.00
51,000.00
-

รายจายอื่น
เงินอุดหนุน

เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ
รวม

หมายเหตุ

เทศบาลตําบลนาดวง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย
รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับตามแผนงาน...สาธารณสุข...
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560
แหลงเงิน
ประมาณการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ งานโรงพยาบาล งานบริการสาธารณสุข
สาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

3,273,130.00

ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ

งานศูนยบริการ
สาธารณสุข

124,820.00
5,058.42

249,115.35

-

129,878.42

-

รวม

241,440.00
4,000.00
128,495.35
5,058.42
378,993.77

รายการ
งบบุคลกร

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน

หมวด

เทศบาลตําบลนาดวง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย
รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับตามแผนงาน...สังคมสงเคราะห...
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560
แหลงเงิน
ประมาณการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สังคมสงเคราะห
สงเคราะห

เงินเดือน (ฝานการเมือง)
เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ

1,404,000.00

คาตอบแทน

เงินงบประมาณ

20,000.00

คาใชสอย

เงินงบประมาณ

290,000.00

34,820.00

คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง

เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ

70,000.00
21,000.00
-

9,198.00
700.21

รายจายอื่น
เงินอุดหนุน

เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ
1,805,000.00

372,875.21

รวม
หมายเหตุ

ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ

328,157.00

-

รวม
328,157.00
34,820.00
9,198.00
700.21
372,875.21

รายการ
งบบุคลากร

หมวด

เทศบาลตําบลนาดวง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย
รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับตามแผนงาน...เคหะและชุมชน...
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560
แหลงเงิน
ปะมาณการ
งานบริหารทั่วไป
งานไฟฟาถนน
งาน
เกี่ยวกับเคหะชุมชน
สวนสาธารณะ

เงินเดือน (ฝายการเมือง) งบประมาณ
เงินเดือน (ฝายประจํา) งบประมาณ

งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล

3,436,640.00

440,670.00

295,740.00

111,000.00

6,000.00

13,000.00

660,000.00

69,900.00

1,930.00

775,000.00
171,000.00
98,200.00
4,217,900.00

5,900.00
497.21
-

38,060.00

250,000.00
9,719,740.00

522,967.21

งานบําบัดน้ํา
เสีย

เงินระบุวัตถุประสงค

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน

หมายเหตุ

คาตอบแทน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
รายจายอื่น
เงินอุดหนุน
รวม

งบประมาณ
เงินระบุวัตถุประสงค

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
เงินระบุวัตถุประสงค

งบประมาณ
งบประมาณ

ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ

-

-

348,730.00

-

รวม

736,410.00
19,000.00
71,830.00
43,960.00
497.21
871,697.21

รายการ
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน

หมวด

เทศบาลตําบลนาดวง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย
รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับตามแผนงาน...สรางความเขมแข็งของชุมชน...
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560
แหลงเงิน
ประมาณการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
งานสงเสริมและสนับสนุน
สรางความเขมแข็งของชุมชน
ความเขมแข็งชุมชน

เงินเดือน (ฝายการเมือง)
เงินเดือน (ฝายประจํา)
คาตอบแทน
คาตอบแทน

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

คาใชสอย
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง

งบประมาณ

รายจายอื่น
เงินอุดหนุน

1,040,000.00

13,310.00

50,000.00
1,090,000.00

13,310.00

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

รวม
หมายเหตุ

-

เงินระบุวัตถุประสงค

งบประมาณ
งบประมาณ

ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ

รวม

-

13,310.00
13,310.00

รายการ

หมวด

เทศบาลตําบลนาดวง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย
รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับตามแผนงาน...การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ...
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560
แหลงเงิน
ประมาณการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
งานกีฬาและ
งานศาสนาและ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
วัฒนธรรมทองถิ่น
นันทนาการ

งานวิชาการวางแผน
และสงสริมการ
ทองเที่ยว

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายการเมือง) งบประมาณ
เงินเดือน (ฝายประจํา) งบประมาณ

-

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

งบประมาณ

-

คาใชสอย

งบประมาณ

810,000.00

คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

50,000.00

งบลงทุน

งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน

รายจายอื่น
เงินอุดหนุน
รวม

หมายเหตุ

150,000.00
1,010,000.00

ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ

90,153.00

-

-

105,000.00
195,153.00

-

90,153.00
105,000.00
195,153.00

รายการ

หมวด

เทศบาลตําบลนาดวง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย
รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับตามแผนงาน...การพาณิชย...
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560
แหลงเงิน
ประมาณการ
งานกิจการประปา
งานตลาดสด

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายการเมือง)
เงินเดือน (ฝายประจํา)

งบประมาณ
งบประมาณ

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

งบประมาณ

คาใชสอย

งบประมาณ

คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

รายจายอื่น
เงินอุดหนุน

งบประมาณ
งบประมาณ

งบลงทุน

งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน

รวม
หมายเหตุ

ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ

งานโรงฆาสัตว

รวม

30,000.00

100,000.00

130,000.00

-

-

-

-

งบ

งบกลาง
งบกลาง

หมวด

งบกลาง
งบกลาง

เทศบาลตําบลนาดวง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย
รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับตามแผนงาน...งบกลาง...
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560
แหลงเงิน
ประมาณการ
งบกลาง

เงินงบประมาณ
เงินระบุวัตถุประสงค

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ

ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ

13,861,800.00

4,004,269.58
33,129.00

13,861,800.00

4,037,398.58

รวม
4,004,269.58
33,129.00
4,037,398.58

