
หมายเหตุ

ทรัพยสินตามงบทรัพยสิน 2 81,180,813.55   

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสด  เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด 3 76,477,084.78    

เงินฝาก  เงินทุนสงเสริมกิจการเทสบาล (ก.ส.ท.) 10,060,904.77    

ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม 4 185,036.00        

ลูกหนี้ - เงินยืมตามงบประมาณ 5 34,608.00          

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 86,757,633.55   

สินทรัพยไมหมุนเวียน

ทรัพยสินเกิดจากเงินกู 9,450,000.00      

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 9,450,000.00     

รวมสินทรัพย 96,207,633.55   

ทุนทรัพยสิน 81,180,813.55   

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

รายจายคางจาย 6 486,346.00        

เงินรับฝาก 7 627,479.12        

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,113,825.12     

หนี้สินไมหมุนเวียน

เจาหนี้เงินกู 8 8,625,671.68      

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 8,625,671.68     

รวมหนี้สิน 9,739,496.80     

เงินสะสม

เงินสะสม 9 59,178,286.34    

เงินทุนสํารองเงินสะสม 27,289,850.41    

รวมเงินสะสม 86,468,136.75   

รวมหนี้สินและเงินสะสม 96,207,633.55   

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

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

     ผูอํานวยการกองคลัง         ปลัดเทศบาลตําบลนาดวง         นายกเทศมนตรีตําบลนาดวง

เทศบาลตําบลนาดวง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่  30  มิถุนายน  2561



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  2559)

จํานวนประชากรทั้งสิ้น  6,802  คน แยกเปนชายจํานวน 3,415 คน หญิง จํานวน 3,387 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  มิถุนายน  2561

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

1,290,000.00        

เทศบาลตําบลนาดวง  อําเภอนาดวง  จังหวัดเลย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่  30  มิถุนายน  2561

แหลงที่มาของทรัพยสิน

จํานวนเงินชื่อ
ราคาทรัพยสินประเภททรัพยสิน

80,000.00                    

1,917,400.00                

39,382,104.00              

50,125,269.55      

1,992,340.00        

25,374,204.00      

2,399,000.00        

847,000.00                  

54,663,562.55             รวมอสังหาริมทรัพย

1,681,000.00                

94,700.00                    

5,688,000.00                

198,500.00                  

240,000.00                  

1,890,222.55                

204,000.00                  

228,036.00                  

50,000.00                    

1,239,500.00                

923,100.00                  



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

ประเภททรัพยสิน ราคาทรัพยสิน
แหลงที่มาของทรัพยสิน

ชื่อ จํานวนเงิน

รวมทั้งสิ้น 81,180,813.55              

26,517,251.00              

81,000.00                    

98,000.00                    

รวมอสังหาริมทรัพย

463,370.00                  

-                             

11,625,840.00              

4,643,413.00                

81,180,813.55      

416,400.00                  

1,213,345.00                

-                             

2,030,500.00                

248,700.00                  

160,350.00                  

324,880.00                  

2,979,023.00                

475,430.00                  

80,000.00                    

1,677,000.00                



ประเภททรัพยสิน จําหนายบัญชีงวดนี้ รับเพิ่มงวดนี้ รายการปรับปรุง ยกไปงวดหนา ทรัพยสินเกิดจาก จํานวนเงิน หมายเหตุ

ก.  อสังหาริมทรัพย

1. ที่ดิน 240,000.00           240,000.00           1. รายไดของเทศบาล 50,125,269.55       

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 20,937,804.00    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 39,382,104.00      -                    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           

รวมอาสังหาริมทรัพย 54,663,562.55      -                    -                  54,663,562.55      

ยอดยกมาจากงวดกอน

เทศบาลตําบลนาดวง  อําเภอนาดวง  จังหวัดเลย

รายละเอียดประกอบงบทรัพยสิน

เพียง ณ วันที่  30  มิถุนายน  2561



ประเภททรัพยสิน จําหนายบัญชีงวดนี้ รับเพิ่มงวดนี้ รายการปรับปรุง ยกไปงวดหนา ทรัพยสินเกิดจาก จํานวนเงิน หมายเหตุ

ข. สังหาริมทรัพย -                     

1. เครื่องใชสํานักงาน 5,082,723.00         450,510.00           11,200.00          4,643,413.00         

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

3. เครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณ -                     

   - งานบานงานครัว 482,970.00           19,600.00            463,370.00           

   - ครุภัณฑโรงงงาน 169,000.00           8,650.00              160,350.00           

   - ในการดับเพลิง 333,500.00           84,800.00            248,700.00           

   - ในการเกษตร 2,030,500.00         2,030,500.00         

   - ครุภัณฑวิทยาศาสตรการแพทย 5,700.00              5,700.00              -                     

   - ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 1,254,415.00         41,070.00            1,213,345.00         

   - ครุภัณฑอื่น 548,400.00           132,000.00           416,400.00           

   - ครุภัณฑการศึกษา 1,743,700.00         66,700.00            1,677,000.00         

   - ครุภัณฑกีฬา 80,000.00             80,000.00             

   - ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 503,020.00           27,590.00            475,430.00           

   - ครุภัณฑคอมพิวเตอร 3,114,898.00         135,875.00           2,979,023.00         

   - ครุภัณฑดนตรี 324,880.00           324,880.00           

   - ครุภัณฑสําราจ 98,000.00             98,000.00             

   - ครุภัณฑกอสราง 81,000.00             81,000.00             

รวมสังหาริมทรัพย 27,478,546.00      972,495.00         11,200.00         26,517,251.00      

รวมทั้งสิ้น 82,142,108.55      972,495.00         11,200.00         81,180,813.55      81,180,813.55     

ยอดยกมาจากงวดกอน



หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร ออมสิน  ประเภทประจํา  เลขที่  3-6099000231-1 37,593,560.80    

ธกส.       ประเภทออมทรัพย  เลขที่  01-786-8-00061-2 16,322,759.78    

กรุงไทย  ประเภทออมทรัพย  เลขที่  403-039742-5 22,560,764.20    

รวม 76,477,084.78   

หมายเหตุ 4  ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม

ลําดับที่ จํานวนเงิน หมายเหตุ

1 นายสุพงศรัฐ   อุตะมะ คาหนังสือเรียน 185,036.00   

185,036.00  

ผูยืม

รวม

ยืมเพื่อใชในราชการ

เทศบาลตําบลนาดวง  อําเภอนาดวง  จังหวัดเลย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่  30  มิถุนายน  2561



หมายเหตุ  5  ลูกหนี้เงินยืมตามงบประมาณ

ลําดับที่ ผูยืม ยืมเพื่อใชราชการ จํานวนเงิน หมายเหตุ

1 นายชาตรี   จูมจะนะ โครงการหมูบานสะอาด 

    ปลอดลูกน้ํายุงลาย 15,000.00     

2 นายณรงค   ทองเพ็ชร คาเดินทางไปราชการ 5,280.00       

3 น.ส.สุชัญญา   สิทธิโชค คาเดินทางไปราชการ 6,292.00       

4 นางนิศารักษ   เสนาแปลง คาเดินทางไปราชการ 8,036.00       

34,608.00     

เทศบาลตําบลนาดวง  อําเภอนาดวง  จังหวัดเลย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่  30 มิถุนายน  2561



หมายเหตุ  6  รายจายคางจาย

แหลงเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงิน

กรณียังไมกอหนี้ผูกพัน

- เงินอุดหนุนฯระบุวัตถุฯ 00240 00241 คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง คาครุภัณฑการเกษตร รถฟารมแทร็กเตอร 43,500.00            

  (เงินรางวัลฯ)

- เงินอุดหนุนฯระบุวัตถุฯ 00110 00111 คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ครุภัณฑสํานักงาน 700.00                

(เงินรางวัลฯ โดดเดนฯ 00260 00262 คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ครุภัณฑกีฬา 5,500.00             

(กรณีไมกอหนี้ฯ) 00260 00262 คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ครุภัณฑดนตรี 1.00                   

00250 00252 คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ครุภัณฑการเกษตร 309,345.00          

00240 00241 คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 111,000.00          

00242 00242 คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 12,300.00            

00330 00334 คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง อาคารตางๆ 2,000.00             

00250 00252 คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง อาคารตางๆ 2,000.00             

รวม 486,346.00         

เทศบาลตําบลนาดวง  อําเภอนาดวง  จังหวัดเลย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่  30 มิถุนายน  2561



หมายเหตุ  7  เงินรับฝาก

ภาษีหัก  ณ  ที่จาย 84,316.65      

คาใชจาย  5 % 5,912.31        

เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา 207,765.00    

เงินรับฝาก - เงินประกันสังคม 17,938.00      

เงินรับฝาก - เงินรอคืนจังหวัด  (หมายเหตุ7.1) 79,650.16      

เงินรับฝาก - คาขายแบบแปลน 7,600.00        

เงินรับฝาก - โครงการหมูบานสะอาดปลอดภัยไรลูกน้ํายุงลาย 53,197.00      

เงินรับฝาก - โครงการปองกันควบคุมโรคมือเทาปาก 77,000.00      

เงินรับฝาก - โครงการแกไขปญหาภาวะทุพโภชนาการ 68,000.00      

เงินรับฝาก - โครงการสงเสริมความปลอดภัยในกลุมนักเรียน 26,100.00      

รวม 627,479.12    

หมายเหตุ 7.1

เงินเดือนพนักงาน-บุคลากรถายโอน 20,510.00      

คาเชาบาน ครู ร.ร.เทศบาล 49,500.00      

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ครู ร.ร. เทศบาล 7,369.00        

เงินรางวัล-โครงการสนับสนุนองคความรู อปท. 109.00          

เงินรางวัลธรรมาภิบาลโดดเดน ป 2559 2,162.16        

รวมทั้งสิ้น 79,650.16     

เทศบาลตําบลนาดวง  อําเภอนาดวง  จังหวัดเลย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่  30 มิถุนายน  2561

รายงานประกอบเงินรับฝาก  เงินรอคืนจังหวัด



หมายเหตุ  8  เจาหนี้เงินกู

เลขที่ ลงวันที่

กองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู) 1,290,000.00   -  1611/54/2559 30-ม.ีค.-59

โครงการเดินทอน้ําดิบฯ 8,160,000.00   -  1611/54/2559 31-ม.ีค.-59 9,450,000.00      ป พ.ศ. 2569

8,625,671.68     

เทศบาลตําบลนาดวง  อําเภอนาดวง  จังหวัดเลย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่  30 มิถุนายน  2561

ชื่อเจาหนี้ โครงการที่ขอกู จํานวนเงินที่ขอกู
สัญญากูเงิน

เงินตนคางชําระ ปสิ้นสุดสัญญา



หมายเหตุ  9  เงินสะสม

เงินสะสม 1  ตุลาคม  2560 54,302,252.32   

บวก รับจริงสูงกวาจายจริง 10,742,356.12    

ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหวางป 22,049.58         

ชําระหนี้เงินกู กสท. 824,328.32        

หัก จายขาดเงินสะสม (6,712,700.00) 4,876,034.02     

เงินสะสม  31 มีนาคม  2561 59,178,286.34   

เงินสะสม  31  มีนาคม  2561  ประกอบดวย

1.  เงินฝากเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล 10,060,904.77   

2.  ลูกหนี้เงินยืมตามงบประมาณ 34,608.00         

3.  ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม 185,036.00       

4.  ทรัพยสินเกิดจากเงินกูที่ชําระหนี้แลว  (ผลตางระหวางทรัพยสินเกิดจากเงินกูและเจาหนี้เงินกู) 824,328.32       

5.  เงินสะสมที่อนุมัติแลวอยูระหวางดําเนินการ 2,328,691.10     

6.  เงินสะสมที่สามารถนําไปใช 45,744,718.15   

59,178,286.34   

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

        (นายสุพงศรัฐ  อุตะมะ)         (นายชาติชาย  มังคละไชยา)

       ปลัดเทศบาลตําบลนาดวง         นายกเทศมนตรีตําบลนาดวง

      (นางนิศารักษ  เสนาแปลง)

         ผูอํานวยการกองคลัง

เทศบาลตําบลนาดวง  อําเภอนาดวง  จังหวัดเลย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่  30  มิถุนายน  2561



รายละเอียดแนบทายหมายเหตุ 9  เงินสะสม

หมวด หมวด / ประเภท จํานวนเงินที่ไดรับ กอหนี้ผูกพัน เบิกจายแลว คงเหลือ ยังไมได หมายเหตุ

อนุมัติ กอหนี้

คาที่ดินและ โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยปาหวายพัฒนา ๓/๑ หมุที่ ๖ (หลังโรงเรียนนาดวงวิทยา)  488,000.00     485,000.00    485,000.00    3,000.00        บันทึกการประชุมสภา

สิ่งกอสราง      บานปาหวายพัฒนา สมัยสมัญ สมัยแรก 

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยปาหวายพัฒนา ๖ หมู ๖ (ขางโรงพยาบาลนาดวง) 496,000.00     493,000.00    493,000.00    3,000.00        ประจําป 2561

      บานปาหวายพัฒนา วันจันทร ที่ 19 ก.พ. 61

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยกวเมธี ๑๒ หมูที๕่(ขางบานสารวัตรเดชา) บานแกวเมธี 486,000.00     483,000.00    483,000.00    3,000.00        "

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยแกวเมธี ๖/๒ หมูที๕่ (ซอยบานอาย) บานแกวเมธี 486,000.00     483,000.00    483,000.00    3,000.00        "

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยโพนเขาแกว ๑ หมูที๗่ (ซอยทางเขาปาสัก)บานโพนเขาแกว 486,000.00     484,000.00    2,000.00        "

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยโพนเขาแกว ๖/๑ หมูที๗่ (ซอยแยกโรงกลึง) บานโพนเขาแกว 488,000.00     485,500.00    485,500.00    2,500.00        "

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยแสงเจริญ ๑/11หมูที่ ๔ (ซอยศาลาประชาคม หมูที่๔)   488,000.00     486,000.00    486,000.00    2,000.00        "

     บานแสงเจริญ

โครงการขยายไหลทาง คสล. ซอยแสงเจริญ๓ (แยกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก-แยกศาลาประชาคม) 315,000.00     313,000.00    313,000.00    2,000.00        "

     หมูที๔่ บ.แสงเจริญ

โครงการขยายไหลทาง คสล. ซ.แสงอรูณ ๗ หมูที่ ๑๑ (สามแยกเขาฝายวังบอน- 244,000.00     241,700.00    241,700.00    2,300.00        "

     สามแยกปายแสงอรูณ)  บานแสงอรุณ

โครงการซอมแซมถนน คสล. ซอยแสงเจริญ๒/๒ (ซอยขางวัดวีระราษฎรบํารุง) 200,000.00     198,500.00    198,500.00    1,500.00        "

     หมูที๔่ บานแสงอรุณ

รวมเดือน ต.ค. 60 - มิ.ย. 61 4,177,000.00 4,152,700.00 3,668,700.00 24,300.00     -     

รวมทั้งสิ้น  ตั้งแต  ต.ค. 60 - มิ.ย. 61 4,177,000.00 4,152,700.00 3,668,700.00 24,300.00     -     

เทศบาลตําบลนาดวง  อําเภอนาดวง  จังหวัดเลย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่  30  มิถุนายน  2561



หมวด หมวด / ประเภท จํานวนเงินที่ไดรับ กอหนี้ผูกพัน เบิกจายแลว คงเหลือ ยังไมได หมายเหตุ

อนุมัติ กอหนี้

โครงการขยายไหลทาง คสล. ถนนวีระราษฎรบํารุง(จากถนนนาดวง-นาดอกคํา ถึงแยกปาย 492,000.00     490,500.00    1,500.00        บันทึกการประชุมสภา

     บานแสงเจริญ)  หมูที๑่,๒,๓,๑๐ บานนาดวง-บานวังบง สมัยสมัญ สมัยแรก 

โครงกหารกอสรางถนน คสล. ซอยวังบง ๗/๔ หมูที๑่๐ (ซอยบานนายสุบิน) บานวังบง 46,000.00      45,000.00      45,000.00      1,000.00        ประจําป 2561

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยนาดวง ๑๙/๑ หมูที่ ๓ (ซอยบานนายกั้ง) บานนาดวง 59,000.00      56,700.00      56,700.00      2,300.00        วันจันทร ที่ 19 ก.พ. 61

โครงการกอสรางถนน คสล. (จากถนนบานแกวเมธ-ีศรีประทุม ถึงโรงเรียนบานแกวเมธี) 282,000.00     280,000.00    280,000.00    2,000.00        "

     หมูที่ ๕ บานแกวเมธี "

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง ซอยแกวเมธี ๗ หมูที่ ๕ (ซอยหลังโรงเรียนบานแกวเมธี) 108,000.00     107,000.00    107,000.00    1,000.00        "

     บานแกวเมธี

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง โดยลงลูกรังพรอมเกรดเกลี่ยบดเรียบซอยโพนเขาแกว ๑๒/๑ 117,000.00     115,500.00    115,500.00    1,500.00        "

     หมูที่ ๗ บานโพนเขาแกว

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู (ซอยบานนายยอด-นายอุด คําพรมมี) หมูที๑่๑ 200,000.00     198,500.00    198,500.00    1,500.00        "

โครงการกอสรางพรอมขยายไหลทาง คสล. ซอยปาหวายพัฒนา ๓ หมูที่ ๖ 458,000.00     456,000.00    458,000.00    "

     (ซอยขางสหกรณการเกษร)  บานปาหวายพัฒนา

โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ ๑ (ซอยนางแสวง  จันทะเสน) บานาดวง 33,000.00      32,000.00      32,000.00      1,000.00        "

โครงการขยายไหลทาง คสล. ถนนแกวเมธ-ีศรีประทุม (ชวงแยกเขาเมร-ุถนนสายแกวเมธ-ี 377,000.00     375,200.00    375,200.00    1,800.00        "

     วังปลาปอม) หมูที่ ๕ บานแกวเมธี

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง ซอยแกวเมธ-ีราษฎรประดิษฐ ๑ หมูที่ ๕ 75,000.00      74,200.00      74,200.00      800.00          "

    (สี่แยกบานนายหนู  สิมสวัสดิ์)  บานแกวเมธี

โครงการขยายไหลทางทาง คสล. ถนนเทพารักษ หมู๑,๒,๓ บานนาดวง 861,000.00     861,000.00    "

โครงการซอมแซมถนนลูกรังเขาพื้นที่การเกษตร  หมูที๖่ บานปาหวายพัฒนา 131,900.00     130,900.00    130,900.00    1,000.00        "

โครงการซอมแซมถนนลูกรังเขาพื้นที่การเกษตร (จากเมรุเผาศพ ถึงไรนายสุคีพ อรัญพจน) 171,000.00     169,700.00    169,700.00    1,300.00        "

    หมูที๕่  บานแกวเมธี

รวมเดือน ต.ค. 60 - มิ.ย. 61 3,410,900.00 2,531,200.00 1,584,700.00 1,335,700.00 -     

รวมทั้งสิ้น  ตั้งแต  ต.ค. 60 - มิ.ย. 61 7,587,900.00 6,683,900.00 5,253,400.00 1,360,000.00 -     



หมวด หมวด / ประเภท จํานวนเงินที่ไดรับ กอหนี้ผูกพัน เบิกจายแลว คงเหลือ ยังไมได หมายเหตุ

อนุมัติ กอหนี้

โครงการซอมแซมถนนลูกรังขาพื้นที่การเกษตร หมูที๑่๑ บานแสงอรุณ 40,000.00      39,300.00      39,300.00      700.00          บันทึกการประชุมสภา

   (จากถนนวีระราษําณบํารุง  ถึงฝายวังบอน) สมัยสมัญ สมัยแรก 

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยแกวเมธี ๑๖/๑ หมูที่ ๕ บานแกวเมธี 103,900.00     102,400.00    102,400.00    1,500.00        ประจําป 2561

โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. ซอยศรีประทุม ๑/๑ 161,000.00     160,000.00    160,000.00    1,000.00        วันจันทร ที่ 19 ก.พ. 61

    หมูที่ ๒ บานศรีปะทุม

โครงการวางทอระบายน้ําใตผิวจราจรซอยนาดวง ๑๗ หมูที่ ๓ บานนาดวง 15,000.00      14,500.00      15,000.00      "

โครงการขยายไหลทาง คสล. เขาโรงเรียนเทศบาลนาดวง หมูที่ ๖ บานปาหวายพัฒนา 277,000.00     275,000.00    275,000.00    2,000.00        "

โครงการซอมแซมถนนลาดยางโดยปูแอสฟสทติกคอนกรีต ซอยนาดวง ๒๑ หมูที๓่ บานาดวง 113,000.00     111,500.00    111,500.00    1,500.00        "

โครงการซอมแซมถนนลาดยางโดยปูแอสฟสทติกคอนกรีต ถนนนาดวง-นาดอกคํา  หมูที่ ๗ 91,791.10      91,791.10      91,791.10      แกไขโครงการตาม มติที่

    บานโพนเขาแกว ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย

ที่ 2 ลว.25 พ.ค.61

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. ศก.๐.๔๐ เมตร(มอก.ชั้น๓)พรอมบอพัก คสล.ซอยนาดวง ๘ 49,200.00      48,500.00      49,200.00      บันทึกการประชุมสภา

   หมูที่ ๑ บานนาดวง สมัยสมัญ สมัยแรก 

โครงการซอมแซมถนนลาดยางโดยปูแอสฟลทติกคอนกรีต  ถนนนาดวง- ศรีประทุม 304,900.00     303,000.00    303,000.00    1,900.00        ประจําป 2561

    หมูที่ ๒ บานศรีประทุม วันจันทร ที่ 19 ก.พ. 61

โครงการซอมแซมถนน คสล. โดยเทพื้น คสล. ซอยศรีประทุม๑ (ซอยโรงผลิตน้ําดื่ม) 60,500.00      59,500.00      59,500.00      1,000.00        "

     หมูที๒่ บานศรีประทุม

โครงการขยายไหลทาง คสล. ซอยนาดวง ๒๑ หมูที่ ๓ บานนาดวง 411,600.00     408,600.00    408,600.00    3,000.00        "

โครงการซอมแซมถนนลาดยางโดยปูนแอสฟลทติกคอนกรีตถนนคอนกรีตสายแกวเมธี - -               -               -               แกไขโครงการตาม มติที่

   ราษฎรประดิษฐ  หมูที๕่ บานแกวเมธี (วงเงินอนุมัติ 84,000 ) ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย

ที่ 2 ลว.25 พ.ค.61

โครงการซอมแซมถนนโดยปูแอสฟลทติกคอนกรีต ซ.แสงเจริญ 6 ม.4 บ.แสงเจริญ 273,700.00     -               273,700.00    บันทึกการประชุมสภาสมัย

โครงการซอมแซมถนนโดยปูแอสฟลทติกคอนกรีต ซ.นาดวง 17 ม.3 บ.นาดวง 88,000.00      -               88,000.00      สมัยสามัญสมัยที่ 2 ลว.25 พ.ค.61

รวมเดือน ต.ค. 60 - มิ.ย. 61 1,989,591.10 1,614,091.10 1,459,300.00 530,291.10   -     

รวมทั้งสิ้น  ตั้งแต  ต.ค. 60 - มิ.ย. 61 9,577,491.10 8,297,991.10 6,712,700.00 1,890,291.10 -     



รายการ  ประมาณ
 รวมรายจายจากเงิน

งบประมาณ

 รวมรายจายจาก

เงินอุดหนุนทั่วไป

ระบุวัตถุประงค

 เงินสะสม  รวม  บริหารทั่วไป
 การรักษาความสงบ

ภายใน
 การศึกษา  สาธารณสุข  สังคมสงเคราะห  เคหะและชุมชน

 สรางความ

เขมแข็งของชุมชน

 การศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

 การ 

เกษตร

    การ    

 พาณิชย
 งบกลาง

รายจาย

งบกลาง 13,861,800.00     10,197,141.58     99,387.00         10,296,528.58     -                  -                  -                    -                  -                  -                    -               -                -  -        10,296,528.58     

เงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,624,640.00       1,850,281.86       1,850,281.86       1,850,281.86     -                  -                    -                  -                  -                    -               -                -  -        -                   

เงินเดือน (ฝายประจํา) 25,659,630.00     16,375,412.22     277,904.30       16,653,316.52     4,968,599.30     1,188,330.00     6,857,398.22       519,750.00        940,637.00        2,178,602.00       -               -                -  -        -                   

คาตอบแทน 1,121,500.00       234,888.25         93,450.00         328,338.25         124,888.25        29,400.00         96,550.00           16,000.00         -                  61,500.00           -               -                -  -        -                   

คาใชสอย 14,856,950.00     7,195,768.12       7,195,768.12       499,042.71        35,470.00         5,381,741.00       436,368.35        103,975.06        267,758.00          268,340.00    203,073.00     -  -        -                   

วัสดุ 4,299,920.00       2,133,907.70       2,133,907.70       226,724.00        55,300.00         1,187,588.70       217,095.00        16,483.00         422,827.00          -               7,600.00        -  290.00   -                   

คาสาธารณูปโภค 826,000.00         424,878.42         424,878.42         357,943.14        -                  36,142.45           26,571.87         2,031.26           2,189.70             -               -                -  -        -                   

คาครุภัณฑ (หมายเหต1ุ) 434,500.00         103,400.00         103,400.00         37,700.00         -                  -                    -                  -                  65,700.00           -               -                -  -        -                   

คาที่ดินและสิ่งกอสราง (หมายเหตุ2) 4,517,900.00       1,220,570.00     6,712,700.00    7,933,270.00       -                  -                  -                    -                  -                  7,933,270.00       -               -                -  -        -                   

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

เงินอุดหนุน 1,674,000.00       1,206,527.08       1,206,527.08       40,000.00         -                  977,040.00          -                  -                  64,487.08           -               125,000.00     -  -        -                   

รวม 69,876,840.00    39,722,205.23    1,691,311.30    6,712,700.00   48,126,216.53    8,105,179.26    1,308,500.00    14,536,460.37    1,215,785.22    1,063,126.32        10,996,333.78 268,340.00   335,673.00    - 290.00  10,296,528.58    

รายรับ

ภาษีอากร 800,500.00         869,065.65         869,065.65         

คาธรรมเนียมและใบอนุญาต 280,960.00         261,554.20         261,554.20         

รายไดทรัพยสิน 671,000.00         368,852.20         368,852.20         

รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 3,000.00             10,750.00           10,750.00           

รายไดเบ็ดเตล็ด 85,000.00           89,727.00           89,727.00           

รัญบาลจัดสรรให 25,230,000.00     19,233,631.60     19,233,631.60     

อุดหนุน 42,825,070.00     29,358,474.00     29,358,474.00     

เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค 1,963,818.00     1,963,818.00       

เงินสะสม 6,712,700.00    6,712,700.00       

รวมรายรับ 69,895,530.00     50,192,054.65     1,963,818.00     6,712,700.00    58,868,572.65     

รายรับสูงกวาหรือ (ต่ํากวา) รายจาย 10,742,356.12     

เทศบาลตําบลนาดวง  อําเภอนาดวง  จังหวัดเลย

งบแสดงผลการดําเนินงานจายจากเงินรายรับและเงินสะสม

ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2560  ถึงวันที่  30  มิถุนายน  2561



บริหารงาน

ทั่วไป

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

การศึกษา สาธารณสุข
สังคม

สงเคราะห
เคหะและชุมชน

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 6,712,700.00    6,712,700.00    

งบรายจายอื่น รายจายอื่น -                 

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน -                 

งบกลาง งบกลาง -                 

-                 

รวม -           -            -          -             -          6,712,700.00    -                -             -          -           -         6,712,700.00    

งบ หมวด

แผนงาน

เทศบาลตําบลนาดวง  ตําบลนาดวง  อําเภอนาดวง  จังหวัดเลย

รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินสะสม

ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2560  ถึงวันที่  30  มิถุนายน  2561



รายการ  ประมาณ
 รวมรายจายจาก

เงินงบประมาณ

 รวมรายจายจากเงิน

อุดหนุนระบุ

วัตถุประสงค
 รวม  บริหารงานทั่วไป

 การรักษาความ

สงบภายใน
 การศึกษา  สาธารณสุข  สังคมสงเคราะห  เคหะและชุมชน

 สรางความ

เขมแข็งของชุมชน

 การศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

 การ 

เกษตร

 การ

พาณิชย
 งบกลาง

รายจาย

งบกลาง 13,861,800.00   10,197,141.58   99,387.00       10,296,528.58   -                 -                -                  -                -                -                -             -             -   -       10,296,528.58   

เงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,624,640.00     1,850,281.86     1,850,281.86     1,850,281.86    -                -                  -                -                -                -             -             -   -       -                  

เงินเดือน (ฝายประจํา) 25,659,630.00   16,375,412.22   277,904.30     16,653,316.52   4,968,599.30    1,188,330.00   6,857,398.22     519,750.00     940,637.00     2,178,602.00   -             -             -   -       -                  

คาตอบแทน 1,121,500.00     234,888.25       93,450.00       328,338.25       124,888.25      29,400.00       96,550.00         16,000.00       -                61,500.00       -             -             -   -       -                  

คาใชสอย 14,856,950.00   7,195,768.12     7,195,768.12     499,042.71      35,470.00       5,381,741.00     436,368.35     103,975.06     267,758.00     268,340.00   203,073.00  -   -       -                  

คาวัสดุ 4,299,920.00     2,133,907.70     2,133,907.70     226,724.00      55,300.00       1,187,588.70     217,095.00     16,483.00       422,827.00     -             7,600.00      -   290.00  -                  

คาสาธารณูปโภค 826,000.00        424,878.42       424,878.42       357,943.14      -                36,142.45         26,571.87       2,031.26         2,189.70         -             -             -   -       -                  

คาครุภัณฑ (หมายเหต1ุ) 434,500.00        103,400.00       -                103,400.00       37,700.00        -                -                  -                -                65,700.00       -             -             -   -       -                  

คาที่ดินและสิ่งกอสราง(หมายเหต2ุ) 4,517,900.00     -                  -                  -                 -                -                  -                -                -                -             -             -   -       -                  

คาที่ดินและสิ่งกอสราง(ฉก) -                  1,220,570.00   1,220,570.00     -                 -                -                  -                -                1,220,570.00   -             -             -   -       -                  

รายตายอื่น -                  -                  -                  -                 -                -                  -                -                -                -             -             -   -       -                  

เงินอุดหนุน 1,674,000.00     1,206,527.08     1,206,527.08     40,000.00        -                977,040.00        -                -                64,487.08       -             125,000.00  -   -       -                  

รวม 69,876,840.00   39,722,205.23  1,691,311.30  41,413,516.53  8,105,179.26   1,308,500.00  14,536,460.37   1,215,785.22  1,063,126.32  4,283,633.78  268,340.00  335,673.00  -   290.00  10,296,528.58  

รายรับ

ภาษีอากร 800,500.00        869,065.65       869,065.65       

คาธรรมเนียมและใบอนุญาต 280,960.00        261,554.20       261,554.20       

รายไดจากทรัพยสิน 671,000.00        368,852.20       368,852.20       

รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 3,000.00           10,750.00         10,750.00         

รายไดเบ็ดเตล็ด 85,000.00         89,727.00         89,727.00         

รัฐบาลจัดสรรให 25,230,000.00   19,233,631.60   19,233,631.60   

อุดหนุน 42,825,070.00   29,358,474.00   29,358,474.00   

เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค 1,963,818.00   1,963,818.00     

รวมรายรับ 69,895,530.00   50,192,054.65   1,963,818.00   52,155,872.65   -                 -                -                  -                -                -                -             -             -   -       -                  

รายรับสูงกวาหรือ (ต่ํากวา) รายจาย 10,742,356.12   

เทศบาลตําบลนาดวง  ตําบลนาดวง  อําเภอนาดวง  จังหวัดเลย

งบแสดงผลการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับ

ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2560  ถึงวันที่  30  มิถุนายน  2561



 บริหารงานทั่วไป

 การรักษา

ความสงบ

ภายใน

 การศึกษา  สาธารณสุข
 สังคม

สงเคราะห

 เคหะและ

ชุมชน

 สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

 การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

 การ 

เกษตร

 การ

พาณิชย
 งบกลาง

รายจาย

งบกลาง งบกลาง เงินงบประมาณ 10,197,141.58  10,197,141.58    

งบกลาง เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค 99,387.00        99,387.00          

งบกลาง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -                -                   

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝายการเมือง) เงินงบประมาณ 1,850,281.86    -             -                -              -              -             -            -             -  -        1,850,281.86      

เงินเดือน (ฝาประจํา) เงินงบประมาณ 4,690,695.00    1,188,330.00 6,857,398.22   519,750.00   940,637.00   2,178,602.00 -            -             -  -        16,375,412.22    

เงินเดือน (ฝายประจํา) (ระบุฯ) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค 277,904.30      -             -                -              -              -             -            -             -  -        277,904.30        

งบดําเนินงาน คาตอบแทน เงินงบประมาณ 124,888.25      29,400.00     3,100.00        16,000.00     -              61,500.00     -            -             -  -        234,888.25        

คาตอบแทน (ระบุฯ) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค -                 -             93,450.00       -              -              -             -            -             -  -        93,450.00          

คาใชสอย เงินงบประมาณ 499,042.71      35,470.00     5,381,741.00   436,368.35   103,975.06   267,758.00   268,340.00 203,073.00   -  -        7,195,768.12      

คาใชสอย (ระบุฯ) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค -                 -             -                -              -              -             -            -             -  -        -                   

คาวัสดุ เงินงบประมาณ 226,724.00      55,300.00     1,187,588.70   217,095.00   16,483.00     422,827.00   -            7,600.00      -  290.00    2,133,907.70      

คาสาธารณูปโภค เงินงบประมาณ 357,943.14      -             36,142.45       26,571.87     2,031.26       2,189.70      -            -             -  -        424,878.42        

งบลงทุน คาครุภัณฑ (หมายเหตุ1) เงินงบประมาณ 37,700.00        -             -                -              -              65,700.00     -            -             -  -        103,400.00        

คาที่ดินและสิ่งกอสราง เงินงบประมาณ -                 -             -                -              -              -             -            -             -  -        -                   

คาที่ดินและสิ่งกอสราง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -                 -             -                -              -              1,220,570.00 -            -             -  -        1,220,570.00      

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

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินงบประมาณ 40,000.00        -             977,040.00     -              -              64,487.08     -            125,000.00   -  -        1,206,527.08      

รวม 8,105,179.26    1,308,500.00 14,536,460.37 1,215,785.22 1,063,126.32 4,283,633.78 268,340.00 335,673.00   -  290.00    10,296,528.58  41,413,516.53    

เทศบาลตําบลนาดวง  อําเภอนาดวง  จังหวัดเลย

รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2560  ถึงวันที่  30  มิถุนายน  2561

งบ หมวด แหลงเงิน

แผนงาน

 รวม



รายการ หมวด แหลงเงิน ประมาณการ งานบริหารทั่วไป  งานวางแผนสถิติ

และวิชาการ

งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝายการเมือง) เงินงบประมาณ 2,624,640.00            1,850,281.86            1,850,281.86              

เงินเดือน (ฝายประจํา) เงินงบประมาณ 6,311,230.00            3,018,000.00            1,672,695.00            4,690,695.00              

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค 277,904.30              277,904.30                

งบดําเนินการ คาตอบแทน เงินงบประมาณ 832,000.00               93,548.25                7,900.00            23,440.00                124,888.25                

คาตอบแทน เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค -                           

คาใชสอย เงินงบประมาณ 1,425,000.00            417,523.29              81,519.42                499,042.71                

-                           

คาวัสดุ เงินงบประมาณ 599,700.00               187,743.00              38,981.00                226,724.00                

คาสาธารณูปโภค เงินงบประมาณ 505,000.00               348,596.14              9,347.00                  357,943.14                

งบลงทุน คาครุภัณฑ เงินงบประมาณ 70,200.00                26,500.00                11,200.00                37,700.00                  

คาที่ดินและสิ่งกอสราง เงินงบประมาณ -                           

-                           

งบรายจายอื่น รายจายอื่น เงินงบประมาณ -                           

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

12,407,770.00           6,260,096.84            7,900.00            1,837,182.42            8,105,179.26              

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ

รวม

เทศบาลตําบลนาดวง  อําเภอนาดวง  จังหวัดเลย

รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับตามแผนงาน...งานบริหารทั่วไป...

ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2560  ถึงวันที่  30  มิถุนายน  2561



รายการ หมวด แหลงเงิน  ประมาณการ  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การรักษาความสงบภายใน

 งานเทศกิจ  งานปองกันภัยฝายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย

 รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝายการเมือง)

เงินเดือน (ฝายประจํา) เงินงบประมาณ 1,596,160.00           1,188,330.00                  1,188,330.00       

-                    

งบดําเนินงาน คาตอบแทน เงินงบประมาณ 46,000.00               29,400.00                      29,400.00           

-                    

คาใชสอย เงินงบประมาณ 100,000.00              35,470.00                     35,470.00           

-                    

คาวัสดุ เงินงบประมาณ 200,000.00              55,300.00                     55,300.00           

คาสาธารณูปโภค เงินงบประมาณ -                    

งบลงทุน คาครุภัณฑ เงินงบประมาณ -                        -                    

คาที่ดินและสิ่งกอสราง เงินงบประมาณ -                    

-                    

งบรายจายอื่น รายจายอื่น เงินงบประมาณ -                    

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินงบประมาณ -                    

1,942,160.00           1,217,730.00                  -                90,770.00                     1,308,500.00       

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ

เทศบาลตําบลนาดวง  อําเภอนาดวง  จังหวัดเลย

รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับตามแผนงาน...การรักษาความสงบภายใน...

ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2560  ถึงวันที่  30  มิถุนายน 2561

รวม



รายการ หมวด แหลงเงิน  ประมาณการ  งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา

 งานระดับกอนวัย

เรียนและ

ประถมศึกษา

 งานระดับ

มัธยมศึกษา

 งานศึกษาไม

กําหนดระดับ

 รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝายการเมือง) เงินงบประมาณ -                 

เงินเดือน (ฝายประจํา) เงินงบประมาณ 11,423,470.00        6,857,398.22           6,857,398.22    

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค -                 

งบดําเนินงาน คาตอบแทน เงินงบประมาณ 47,500.00              3,100.00                3,100.00          

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค 93,450.00               93,450.00        

คาใชสอย เงินงบประมาณ 9,134,950.00          80,552.00               5,301,189.00     5,381,741.00    

คาใชสอย เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค -                 

คาวัสดุ เงินงบประมาณ 2,320,220.00          5,664.00                1,181,924.70     1,187,588.70    

คาสาธารณูปโภค เงินงบประมาณ 78,000.00              36,142.45               36,142.45        

งบลงทุน คาครุภัณฑ เงินงบประมาณ 249,100.00            -                 

คาที่ดินและสิ่งกอสราง เงินงบประมาณ 200,000.00            -                 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -                 

งบรายจายอื่น รายจายอื่น เงินงบประมาณ -                 

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินงบประมาณ 1,184,000.00          977,040.00        977,040.00      

24,637,240.00        7,076,306.67           7,460,153.70     -                -                 14,536,460.37  

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ

รวม

เทศบาลตําบลนาดวง  อําเภอนาดวง  จังหวัดเลย

รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับตามแผนงาน...การศึกษา...

ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2560  ถึงวันที่  30  มิถุนายน  2561



รายการ หมวด แหลงเงิน  ประมาณการ  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข

 งานโรงพยาบาล  งานบริการสาธารณสุข

และงานสาธารณสุขอื่น

 งานศูนยบริการ

สาธารณสุข

 รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝายการเมือง) เงินงบประมาณ -                     

เงินเดือน (ฝายประจํา) เงินงบประมาณ 1,488,130.00       519,750.00                519,750.00           

-                     

งบดําเนินงาน คาตอบแทน เงินงบประมาณ 65,000.00           16,000.00                  16,000.00            

-                     

คาใชสอย เงินงบประมาณ 1,414,000.00       22,583.35                  413,785.00              436,368.35           

-                     

คาวัสดุ เงินงบประมาณ 286,260.00         217,095.00              217,095.00           

คาสาธารณูปโภค เงินงบประมาณ 51,000.00           26,571.87                26,571.87            

งบลงทุน คาครุภัณฑ เงินงบประมาณ -                    -                     

คาที่ดินและสิ่งกอสราง เงินงบประมาณ -                     

-                     

งบรายจายอื่น รายจายอื่น เงินงบประมาณ -                     

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินงบประมาณ -                     

3,304,390.00       558,333.35                -                  657,451.87              -                  1,215,785.22        

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ

เทศบาลตําบลนาดวง  อําเภอนาดวง  จังหวัดเลย

รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับตามแผนงาน...สาธารณสุข...

ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2560  ถึงวันที่  30  มิถุนายน  2561

รวม



รายการ หมวด แหลงเงิน  ประมาณการ  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเคราะห

 งานสวัสดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห

 รวม

งบบุคลกร เงินเดือน (ฝานการเมือง) เงินงบประมาณ -                            

เงินเดือน (ฝายประจํา) เงินงบประมาณ 1,404,000.00                940,637.00                  940,637.00                 

-                            

งบดําเนินงาน คาตอบแทน เงินงบประมาณ 20,000.00                    -                            

-                            

คาใชสอย เงินงบประมาณ 290,000.00                   103,975.06                  103,975.06                 

-                            

คาวัสดุ เงินงบประมาณ 70,000.00                    16,483.00                    16,483.00                   

คาสาธารณูปโภค เงินงบประมาณ 21,000.00                    2,031.26                     2,031.26                    

งบลงทุน คาครุภัณฑ เงินงบประมาณ -                             -                            

คาที่ดินและสิ่งกอสราง เงินงบประมาณ -                            

-                            

งบรายจายอื่น รายจายอื่น เงินงบประมาณ -                            

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินงบประมาณ -                            

1,805,000.00                1,063,126.32                -                                 1,063,126.32               

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ

รวม

เทศบาลตําบลนาดวง  อําเภอนาดวง  จังหวัดเลย

รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับตามแผนงาน...สังคมสงเคราะห...

ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2560  ถึงวันที่  30  มิถุนายน  2561



รายการ หมวด แหลงเงิน  ปะมาณการ  งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะชุมชน

 งานไฟฟาถนน  งาน

สวนสาธารณะ

 งานกําจัดขยะมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูล

 งานบําบัดน้ํา

เสีย

 รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝายการเมือง) งบประมาณ

เงินเดือน (ฝายประจํา) งบประมาณ 3,436,640.00      1,289,242.00           889,360.00          2,178,602.00    

เงินระบุวัตถุประสงค -                 

งบดําเนินงาน คาตอบแทน งบประมาณ 111,000.00        24,000.00               37,500.00            61,500.00        

คาตอบแทน เงินระบุวัตถุประสงค -                 

คาใชสอย งบประมาณ 660,000.00        212,728.00             16,700.00       38,330.00            267,758.00       

งบประมาณ -                 

คาวัสดุ งบประมาณ 743,740.00        65,257.00               9,160.00         348,410.00          422,827.00       

คาสาธารณูปโภค งบประมาณ 171,000.00        2,189.70                 2,189.70          

งบลงทุน คาครุภัณฑ งบประมาณ 98,200.00          65,700.00               65,700.00        

คาที่ดินและสิ่งกอสราง งบประมาณ 4,217,900.00      -                 

คาที่ดินและสิ่งกอสราง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1,220,570.00  1,220,570.00    

งบรายจายอื่น รายจายอื่น งบประมาณ -                 

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน งบประมาณ 250,000.00        64,487.08               64,487.08        

9,688,480.00      1,723,603.78           1,220,570.00  25,860.00       1,313,600.00        -             4,283,633.78    

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ

รวม

เทศบาลตําบลนาดวง  อําเภอนาดวง  จังหวัดเลย

รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับตามแผนงาน...เคหะและชุมชน...

ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2560  ถึงวันที่  30  มิถุนายน  2561



รายการ หมวด แหลงเงิน  ปะมาณการ  งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะชุมชน

 งานไฟฟาถนน  งาน

สวนสาธารณะ

 งานกําจัดขยะมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูล

 งานบําบัดน้ํา

เสีย

 รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝายการเมือง) งบประมาณ

เงินเดือน (ฝายประจํา) งบประมาณ -                 

เงินระบุวัตถุประสงค -                 

งบดําเนินงาน คาตอบแทน งบประมาณ -                 

คาตอบแทน เงินระบุวัตถุประสงค -                 

คาใชสอย งบประมาณ -                 

งบประมาณ -                 

คาวัสดุ งบประมาณ -                 

คาสาธารณูปโภค งบประมาณ -                 

งบลงทุน คาครุภัณฑ งบประมาณ -                 

คาที่ดินและสิ่งกอสราง งบประมาณ -                 

คาที่ดินและสิ่งกอสราง เงินสะสม 6,712,700.00  6,712,700.00    

งบรายจายอื่น รายจายอื่น งบประมาณ -                 

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน งบประมาณ -                 

-                   -                        6,712,700.00  -                -                     -             6,712,700.00    

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ

รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินสะสม   ตามแผนงาน...เคหะและชุมชน...

ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2560  ถึงวันที่  30  มิถุนายน  2561

รวม

เทศบาลตําบลนาดวง  อําเภอนาดวง  จังหวัดเลย



รายการ หมวด แหลงเงิน  ประมาณการ  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ

สรางความเขมแข็งของชุมชน

 งานสงเสริมและสนับสนุน

ความเขมแข็งชุมชน

 รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝายการเมือง) งบประมาณ -                        

เงินเดือน (ฝายประจํา) งบประมาณ -                        

งบดําเนินงาน คาตอบแทน งบประมาณ -                        

คาตอบแทน งบประมาณ -                        

คาใชสอย งบประมาณ 1,040,000.00                268,340.00                    268,340.00              

คาใชสอย เงินระบุวัตถุประสงค -                        

คาวัสดุ งบประมาณ -                        

คาสาธารณูปโภค งบประมาณ -                        

งบลงทุน คาครุภัณฑ งบประมาณ -                        

คาที่ดินและสิ่งกอสราง งบประมาณ -                        

-                        

งบรายจายอื่น รายจายอื่น งบประมาณ -                        

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน งบประมาณ 50,000.00                    -                        

1,090,000.00                -                                   268,340.00                    268,340.00              

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ

รวม

เทศบาลตําบลนาดวง  อําเภอนาดวง  จังหวัดเลย

รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับตามแผนงาน...สรางความเขมแข็งของชุมชน...

ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2560  ถึงวันที่  30  มิถุนายน  2561



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 810,000.00        70,420.00         132,653.00         203,073.00            

-                       

คาวัสดุ งบประมาณ 50,000.00          7,600.00           7,600.00                

คาสาธารณูปโภค งบประมาณ -                       

งบลงทุน คาครุภัณฑ งบประมาณ -                       

คาที่ดินและสิ่งกอสราง งบประมาณ -                       

งบประมาณ -                       

งบรายจายอื่น รายจายอื่น งบประมาณ -                       

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน งบประมาณ 150,000.00        125,000.00         125,000.00            

1,010,000.00      -                             78,020.00         257,653.00         -                       335,673.00            

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ

รวม

เทศบาลตําบลนาดวง  อําเภอนาดวง  จังหวัดเลย

รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับตามแผนงาน...การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ...

ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2560  ถึงวันที่  30  มิถุนายน  2561



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  2560  ถึงวันที่  30  มิถุนายน  2561



รายการ หมวด แหลงเงิน ประมาณการ งานกิจการประปา งานตลาดสด งานโรงฆาสัตว รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝายการเมือง) งบประมาณ -                     

เงินเดือน (ฝายประจํา) งบประมาณ -                     

-                     

งบดําเนินงาน คาตอบแทน งบประมาณ -                     

-                     

คาใชสอย งบประมาณ -                     

-                     

คาวัสดุ งบประมาณ 30,000.00                290.00                     290.00                

คาสาธารณูปโภค งบประมาณ -                     

งบลงทุน คาครุภัณฑ งบประมาณ -                     

คาที่ดินและสิ่งกอสราง งบประมาณ 100,000.00              -                     

-                     

งบรายจายอื่น รายจายอื่น งบประมาณ -                     

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน งบประมาณ -                     

130,000.00              -                     -                  290.00                     290.00                

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ

รวม

เทศบาลตําบลนาดวง  อําเภอนาดวง  จังหวัดเลย

รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับตามแผนงาน...การพาณิชย...

ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2560  ถึงวันที่  30  มิถุนายน 2561



งบ หมวด แหลงเงิน ประมาณการ งบกลาง รวม

-                              

งบกลาง งบกลาง เงินงบประมาณ 13,861,800.00                   10,197,141.58                    10,197,141.58                

งบกลาง งบกลาง เงินระบุวัตถุประสงค 99,387.00                          99,387.00                     

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

รวมทั้งสิ้น 13,861,800.00                   10,296,528.58                    10,296,528.58                

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ

เทศบาลตําบลนาดวง  อําเภอนาดวง  จังหวัดเลย

รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับตามแผนงาน...งบกลาง...

ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2560  ถึงวันที่  30  มิถุนายน 2561
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