
ประกาศเทศบาลตำบลนาคำ 
สอ่ง รายงานงบการเงินประจำปีพร้อมผลการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามพระราชบัญญัติวีนัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ ก ารบ ัญ เ 
การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๒ ให้หน่วยงานของรัฐนำส่งรายงานการเงินประจำปี พร้อม 
กับรายงานผลการตรวจเงินแผ่นดินให้กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และกระทรวงเจ้าลังกัด 
เว้นแต่กรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ 
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ให้น่าส่งให้คณะรัฐมนต1 กระทรวงการคลัง และ 
สำนักงบประมาณ และเปิดเผยให้ประซาซนรับทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วย 
ทั้งนี้ ภJ ยในสามสิบวันนับแต่วันที่ใด้รับรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

บัดนี้ เทศบาลตำบลนาคำ ใต้รับผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงิน 
แผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศน ี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั้วกัน

ประกาศ ณ  วันท่ี Caf เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลง![อ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาคำ



เทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561

1 ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน 
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 
ลูกหนี้ค่าภาษี 

เ แ :  ลูกหน้ีเงินสะสม
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
■ ทรัพย์สินเกิดจากเงินก ู้

แ แ '  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์

หมายเหตุ
2

4
5

จ 2561
21,023,198.00

20,986,005.77
1,946,908.59

134,956.05

23.067.870.41

7.808.062.00
7.808.062.00

30.875.932.41

^ มายเหตุประกอบงm เสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนี่งของงบการเงินนี้ 
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ปี 2560
18,208,286.00

16,971,168.97
1,624,730.37

175,642.65
424,590.00

19,196,131.99

7.808.062.00
7.808.062.00

27,004,193.99



เทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ทุนทรัพย์สิน 
หน้ีสิน

หน้ีสินหมุนเวียน
ฎีกาค้างจ่าย 
เงินรับฝาก
รวมหนี้สินหมุนเวียน 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนึเงินก้
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 
รวมหน้ีสิน

เงินสะสม
เงินสะสม
เงินทุนสำรองเงินสะสม 
รวมเงินสะสม 

รวมหน้ีสินและเงินสะสม

หมายเหตุ
2

6

7

ปี 2561
21,023,198.00

228,200.00
345.157.88
573.357.88

5.709.787.02
5.709.787.02 
6,283,144.90

11,864,976.33
12,727,811.18

24,592,787.51
30,875,932.41

จ 2560
18,208,286.00

346.870.39
346.870.39

6.431.401.22
6.431.401.22 
6,778,271.61

9,311,962.80
10,913,959.58

20,225,922.38
27,004,193.99

พายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินน ี้

■ (นางพิศรา ทองโดตร)
'รรฬลัดเทศบาล รักษาราชการแทน 
L,. ผู้อำนวยการกองคลัง

สิบเอก
(ส า# เณ / นวนประโคน) 

ปลฬทศบาลตำบลนาคำ

(น^'ชาญชัย ศรีวิวัฒน์) 
นายกเทศมนตรีตำบลนาคำ



ข้อมูลท่ัวไป
เทศบาลตำบลนาคำได้รับการยกฐานะจากกระทรวงมหาดไทย เป็นเทศบาลตำบลนาคำเม่ือวันท่ี 26 

ตุลาคม พ.ศ. 2552 เป็นเทศบาลตำบลขนาดกลาง ต้ังอยู่หมู่ท่ี 7 บ้านสัมพันธ์ ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ 
จังหวัดขอนแก่น มีเน้ือท่ีโดยประมาณ 80 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 35,714 ไร่) มีอาณาเขตพ้ืนท่ีโกณ้คียง ดังต่อไปน้ี 

ทิศเหนือ ติดเขต องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
ทิศใต้ ติดเขต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดเขต เทศบาลตำบลสะอาด อำเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดเขต เทือกเขาภูพานคำ รอยต่ออำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภ ู

เทศบาลตำบลนาคำ แบ่งเขตการปกครองเป็นหมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพ่ือจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระ 
ทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี 20 มีนาคม พ.ศ.2558 เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน 
และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 21 มีนาคม 2561 
และหนังสือส่ังการท่ีเก่ียวข้อง

1.2 เงินสะสม หมายความว่า
เงินท่ีเหลือจ่ายจากเงินรายได้ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีและหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
และให้หมายความรวมถึงเงินรายได้อ่ืนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับไว้ภายในวันส้ินปีงบประมาณ 
รวมท้ังเงินสะสมปีก่อน  ๆ ด้วย

1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม หมายความว่า
เงินเหลือจ่ายจากเงินรายได้ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีและหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมท่ีได้รับไว้ภา 
ยในวันส้ินปีงบประมาณจำนวนร้อยละย่ีสิบห้า

เทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปีสินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561



เทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561

1เๆยเหดฺ 2 งบทรัพย์สิน

ประ๓ททรัพย์สิน แหล่งท่ีมาของทรัพย์สินท้ังหมดrm  1¥ทพยฅน
ช่ือ จำนวนเงิน

2561 2560 2561 2560
, รลังหาริมทรัพย์

ท่ีดิน 15,000.00 15,000.00 รายได้เทศบาล 5,111,610.00 5,093,910.00
อาคารและส่ิงก่อสร้าง 5,108,088.00 5,108,088.00 รับโอนจาก อบต. 8,103,526.00 8,103,526.00
ถนน ) 2,797,212.00 - เงินกู้ 7,808,062.00 5,010,850.00

. ลังหาริมทรัพย์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 8,143,850.00 8,143,850.00

• ครุภัณฑ์สำนักงาน 1,869,520.00 1,929,120.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,000.00 99,000.00
ครุภัณฑ์ดนตรี 129,360.00 129,360.00
ครุภัณฑ์โรงงาน 15,000.00 15,000.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 586,160.00 586,160.00

%?)รุภัณฑ์!ฆ'ษณาและเผยแพร่’j 139,800.00 62,500.00
; 'f เรุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 170,170.00 170,170.00

f\รุภัณฑ์ดับเพลิง 40,000.00 40,000.00
ครุภัณฑ์สำรวจ 82,900.00 82,900.00
พุภัณฑ์ก่อสร้าง 58,200.00 58,200.00
ทรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 769,198.00 769,198.00
พรุภัณฑ์การเกษตร 46,400.00 46,400.00
«รุภัณฑ์อ่ืนๆ 953,340.00 953,340.00

_______ รวม 21,023,198.00 18,208,286.00 21,023,198.00 18,208,286.00



เทศบาลตำบลนาคำ อำ๓ ออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สันสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561

ทมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินสด
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ 

กรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ 
กรุงไทย ประเภท ประจำ 
ออมสิน ประเภท ประจำ 
ธ.ก.ส. ประเภท ออมทรัพย์ 
ธ.ก.ส. ประเภท ประจำ

รวม

2561 2560

เลขท่ี 434-1-09499-8 8,452,807.61 6,754,540.18
เลขท่ี 405-1-72206-6 3,073,424.79 997,896.00
เลขท่ี 434-2-01905-1 1,730,392.33 1,714,906.02
เลขท่ี 300-0-1207-630-7 1,086,805.75 1,074,980.96
เลขท่ี 0-1406-2-89636-2 1,416,806.47 1,262,485.15
เลขท่ี 310-0-0066-409-0 5,225,768.82 5,166,360.66

20,986,005.77 16,971,168.97



เทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 4 ลูกหน้ีค่าภา'ร

ประ๓ ทลูกหน้ี 2561 2560
ประจำปี จำนวนราย จำนวนเงิน ประจำปี จำนวนราย จำนวนเงิน

ลูกหน้ีภาษีบำรุงท้องท ี่ 2553 126 6,259.55 2553 206 9,673.85
2554 152 7,516.40 2554 254 12,996.00
2555 167 8,520.55 2555 282 14,633.80
2556 205 10,759.70 2556 363 19,266.00
2557 248 15,695.90 2557 436 25,746.90
2558 265 16,525.25 2558 474 27,207.05
2559 241 17,092.40 2559 421 27,854.00
2560 281 20,224.55 2560 540 38,265.05
2561 442 32,361.75 2561 -

รวมท้ังส้ิน 2,127 134,956.05 2,976 175,642.65



เทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 5 ลูกหน้ีเงินสะสม 
จ 2561

ซ่ือ - สกุล ผู้ยืม รายการ จำนวนเงิน
- - -

รวม -

จ 2560
ซ่ือ - สกล ผ้ยืม รายการ จำนวนเงิน

นายถนัด ดีสร้อย 
นายถนัด ดีสร้อย 
นางทองคำ คำอินทร์

โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนกันยายน 2558 
โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ เดือนกันยายน 2558 
โครงการเงินเดือนข้าราชการครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพ.ศ. 2559

268,200.00
146,100.00

10,290.00
รวม 424,590.00



เทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดฃอนแก่น
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 6 ฎีกาค้างจ่าย
จ 2561

แหล่งเงิน แผนงาน 'งาน หมวด ประ๓ ท โครงการ จำนวนเงิน

เงินงบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้!ด้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 9,000.00
เงินํงบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาบริการดูแล รักษาต้นไม้ 13,200.00
เงินงุบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ีงบริการ จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด 13,200.00
เงินงบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานขับรถตู้ 6,600.00
เง่ํนงบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้1ด้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานขับรถยนต์ส่วนกลาง 6,600.00
เงินงบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานภารกิจงานบริหาร 6,600.00
เงินงบประมาณ บริหารงานท่ัวไป วางแผนสถิติ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาบริการงานวางแผนและการประเมิน 17,800.00
เงินงบประมาณ สังคมสงเคราะห์ สวัสดิการสังคม ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาบริการงานบริการ'ชุมชนและสังคม 8,900.00
เงินงบllระมาณ รักษาความสงบภายใน เก่ียวกับการรักษา ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาบริการงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 15,000.00
เงินงบประมาณ รักษาความสงบภายใน ความสงบภายใน ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาบริการงานขับรถบรรทุกน้ํา (ดับเพลิง) 15,000.00
เงินงบประมาณ รักษาความสงบภายใน ความสงบภายใน ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้!ด้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาบริการงานขับรถยนต์กู้ซีพ 15,000.00
เงินงบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาบริการงานภารกิจการเงินการคลัง 24,400.00



หมายเหตุ 6 ฎีกาค้างจ่าย
ปี 2561

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประ๓ท โครงการ จำนวนเงิน

เงินงบประมาณ เคหะ4เละชุมซน เก่ียวกับเคหะและชุมซน ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้!ด้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาบริการงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า 7,500.00
เงินงบฺประมาณ เคหะและชุมชน เก่ียวกับเคหะและชุมซน ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้!ด้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล สถิติกองช่าง 6,600.00
เงินงบประมาณ เคหะและชุมชน เก่ียวกับเคหะและชุมซน ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้!ด้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาบริการติดต้ังระบบไฟฟ้าสาธารณะ 13,200.00
เงินงบประมาณ เคหะและชุมซน เก่ียวกับเคหะและชุมซน ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาบริการตกแต่งและตัดแต่งก่ิงไม้ 6,600.00
เงินงบประมาณ การศึกษา เก่ียวกับการศึกษา ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้!ด้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาบริการงานภารกิจการการศึกษา 8,900.00
เงินงบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนฯ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาบริการงานปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็ก 8,900.00
เงินงบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนฯ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้!ด้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดศูนย์เด็ก 13,200.00
เงินงบประมาณ รักษาความสงบภายใน รายจ่ายเก่ียวเน่ืองฯ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีอยู่เวรบริการแพทย์ฉุกเฉิน 12,000.00

รวม 228,200.00

จ 2560

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประ๓ ท โครงการ จำนวนเงิน

- - - - - - -

รวม -



เทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
หมายเหตุประกอบงบแสด’3ฐานะการเงิน
สำหรับจ สันสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561

บบายเหตุ 7 เงินรับฝาก
ภาษีหัก 0) ที่จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องท่ี 5% 
เงินประกับสัญญา 
ค่ารักษาพยาบาล 
รวม

พมายเหตุ 8 เจ้าหนี้เงินกู้
ป ี2561

2561
5,508.77

29,964.11
309,435.00

250.00
345,157.88

2560
1,463.48

22,271.91
322,635.00

500.00
346,870.39

ซื่อเจ้าหนี้ โครงการทีจอกู้
จำนวนเงิน 

ที่ขอกู้
สัณณาโ’เงิน เงินต้นค้าง'ชำระ จ ส้ินสุด 

สัญญาเลขท่ี ลงวันท่ี
ฝ็นทุนส่งเสริม 
กิจการเทศบาล

เงินทุนส่งเสริม 
กิจการเทศบาล

เพ่ือดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. 7 โครงการ 
และจัดซ้ือรถบรรทุกแบบเปิดข้างเทท้าย 1 คัน 
รวมเป็นเงิน 3,786,700,- บาท ดังน้ี
1. ก่อสร้างถนน คลล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1
2. ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 12
3. ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2
4. ก่อสร้างถนน คลล.ภายในหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี 9-10 (ช่วง 1)
5. ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี 9-10 (ช่วง 2)
6. ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10-13
7. ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7-11
8. รถยนตบรรทุกแบบเทท้ายติดต้ังเครน 

พร้อมกระเซ้าไฟฟ้า
เพ่ีอดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. 3 โครงการ และ 
จัดซ้ือรถยนต์ รวมเป็นเงิน 4,021,362-บาท ดังน้ี
1. ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2
2. ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ห่มู่ท่ี 9
3. ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10
4. รถยนต์เตยสาร 12 ท่ี'น่ัง
5. รถยนต์ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบ้ิบแค็บ
6. รถพยาบาลอุกเฉิน (แบบกระบะ)

207.000.00
219.700.00
227.000.00
109.000.00

208.000.00

310.000.00 
5£3,000.00

1,993,000.00

201.756.00
201.756.00
600.000.00 

1,288,300.00
782.600.00
946.950.00

1304/120/2556 
บันทึกต่อท้าย 
สัญญาเงินกู้

1594/37/2559

13 ก.ย.2556 
20 พ.ค.2557

10 ก.พ. 2559

2,400,519.50

3,309,267.52

2567 

2569 ■

รวม 7,808,062.00 5,709,787.02



เทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับจ สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561

Viin ยเหตุ 8 เจ้าหนี้เงินกู้ 
ปี 2560______________

ขื่อเจ้าหนี้ โครงการที่ขอกู้
จ้านวนเงิน 

ท่ีฃอกู้
สัญญาทเงิน

เลขท่ี ลงวันท่ี
เงินต้นค้างชำระ จสินสุด 

สัญญ,1
ฝ็นทุนส่งเสริม 
กิจการเทศบาล

เงินทุนส่งเสริม 
กิจการเทศบาล

เพ่ือดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. 7 โครงการ 
และจัดซ้ือรถบรรทุกแบบเปิดข้างเทท้าย 1 คัน 
รวมเป็นเงิน 3,786,700.- บาท ดังน้ี
1. ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1
2. ก่อสร้างถนน คสล.ภายใบหมู่บ้าน หมู่ท่ี 12
3. ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2
4. ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี 9-10 (ช่วง 1)
5. ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี 9-10 (ช่วง 2)
6. ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10-13
7. ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7-11
8. รถยนต์บรรทุกแบบเทท้ายติดต้ังเครน 

พร้อมกระเข้าไฟฟ้า
เพ่ือดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. 3 โครงการ และ 
จัดซ้ือรถยนต์ รวมเป็นเงิน 4,021,362.- บาท ดังน้ี
1. ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2
2. ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 9
3. ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10
4. รถยนต์โดยสาร 12 ท่ี'น่ัง
5. รถยนต์ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบ้ินแค็บ
6. รถพยาบาลฉุกเฉิน (แบบกระบะ)___________

207.000.00 
219,700.00
227.000.00
109.000.00

208.000.00

310.000.00
513.000.00 

1,993,000.00

201.756.00 
,201,756.00

600,000.00
1,288,300.00

782.600.00
946.950.00

1304/120/2556 
บันทึกต่อท้าย 
สัญญาเงินกู้

13 ก.ย.2556 
20 พ.ค.2557

2,760,824.68 2567

1594/37/2559 10 ก.พ. 2559 3,670,576.54 2569

รวม 7,808,062.00 6,431,401.22
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เทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 
สำหรับปี สินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 9 เงินสะสม
2561 2560

9,311,962.80
7,255,406.38
1,813,851.60

6,789,715.56
4,346,729.66
1,086,682.42

5,441,554.78
120,000.00

(2,987,000.00)
(21,541.25) 2,553,013.53

3,260,047.24

(737,800.00)
2,522,247.24

11,864,976.33 9,311,962.80

เงินสะสม 1 ตุลาคม “2560 2559 
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง - 

(เงินทุนสำรองเงินสะสม)
บวกรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม 

เงินปีเก่าส่งคืน 
หัก ■จ่ายขาดเงินสะสม

ปรับปรุงบัญชีลูกหน้ีภาษีบำรุงท้องท่ี 
เงินสะสม 30 กันยายน 2561 2560

เงินสะสม 30 กันยายน 2561 2560 ประกอบด้วย
1 เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
2 ลูกหน้ีค่าภาษี
3 ลูกหน้ีเงินสะสม
4 ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ท่ีขำระหน้ีแล้ว

(ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินคู้และเจ้าหน้ีเงินกู้)
5 เงินสะสมท่ีสามารถนำไปใขได้

2561
1,946,908.59

134,956.05

2,098,274.98

7,684,836.71

2560
1,624,730.70

175,642.65
424,590.00

1,376,660.78

5,710,338.67

เ 11,864,976.33 9,311,962.80



เทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแบบท้ายหมายเหตุ 9 เงินสะสม 
ปี 2561

หมวด ประเภท โครงการ
จำนวนเงินท่ีได้รับ 

อนุมัติ ก่อหน้ีผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ยังไม่ได้ก่อหน้ี

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณปการ โครงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 12 บ้านนาคำน้อย 250,000.00 250,000.00 250,000.00 -

ค่าท่ี^นและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 2 บ้านโนนราศรี - 
โนนศิลา

130,000.00 130,000.00 130,000.00 -

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 10 บ้านหนองแวง 
จากโรงสีนายสด ถึงท่ีนานายภัPดี สีบุบ

150,000.00 150,000.00 150,000.00 -

ค่าท่ีดิ'ณเละส่ิงก่อสร้าง 
•

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเก,ษตร หมู่ท่ี 11 
บ้านทานตะวัน หมู่ท่ี 11 จากศาลาประชาคมถึง 
ซอยอุดมสุฃ

150,000.00 150,000.00 150,000.00

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 13 
บ้านหนองแวงใหม่ (จำนวน 5 ช่วง)

260,000.00 259,500.00 259,500.00 500.00

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 6 - 
หมู่ท่ี 1 บ้านพระบาท - บ้านนาคำ

200,000.00 199,500.00 199,500.00 500.00

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 
บ้านสัมพันธ์ (Matching fund)

152,000.00 76,000.00 76,000.00 76,000.00

ค่าท่ีดิาเและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร หมู่ที, 5 
บ้านห้วยคำน้อย บ้านนายคำพอง ฟ้งพิลาถึงเขตป่า 

ช้าเก่า

100,000.00 100,000.00 100,000.00



หมวด ประเภท โครงการ
จำนวนเงินท่ีได้รับ 

อนุมัติ ก่อหน้ีผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ยังไม่ได้ก่อหน้ี

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 5 - 
หมู่ท่ี 6 บ้านห้วยคำน้อย บ้านนายคำพอง ฟังพิลา 
ถึงบ้านพระบาท

100,000.00 100,000.00 100,000.00

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 
บ้านหนองฃาม (Matching fund)

365,000.00 182,500.00 182,500.00 182,500.00

ค่าท่ีดนและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้านหมู่ท่ี10 
เช่ือมหมู่ท่ี13 บ้านหนองแวง เช่ือมบ้านหนองแวงใหม่ 

(Matching fund)

159,500.00 159,500.00 159,500.00

ค่าท่ีดินบ#)ะส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 
2,9, 10,13 สายดอนขม้ิน

280,000.00 279,500.00 279,500.00 500.00

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

ไ
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร 

ถนนลาดยาง - บ้านนานายคำอ้วน หมู่ท่ี 3 บ้านกุด 
กระหนวน

150,000.00 149,500.00 149,500.00 500.00

ค่าท่ี'ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 4 
จากไร่นายเสมียน ท้าวหา ถึง'ป้าช้าเก่า

68,000.00 68,000.00 68,000.00 -

t
ค่าทดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 7 

บ้านสัมพันธ์ หลังคูฝาย
160,000.00 159,500.00 159,500.00 500.00

4 " V ค่าf ดินและสิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 
บ้านหนองแวง (Matching fund)

319,000.00 140,000.00 140,000.00 179,000.00

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 
บ้านหนองไหล (Matching fund)

265,000.00 132,500.00 132,500.00 132,500.00



หมวด ประเภท โครงการ
จำนวนเงินท่ีได้รับ 

อนุมัติ ก่อหน้ีผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ยังไม่ได้ก่อหน้ี

ค่าท่ีดินแล•ะส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 
บ้านนาคำ (Matching fund)

301,000.00 150,500.00 150,500.00 150,500.00

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 
บ้านกุดกระหนวน (Matching fund)

301,000.00 150,500.00 150,500.00 150,500.00

รวม 3,860,500.00 2,987,000.00 2,987,000.00 873,500.00 -



รายละเฮี^)ร!!แนบท้ายหมายเหตุ 9 เงินสะสม 
จ 2560 / ________________________

1. หมวด ประเภท โครงการ
จำนวนเงินท่ีได้รับ 

อนุมัติ ก่อหน้ีผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ยังไม่ได้ก่อหน้ี

ค่าท่ีดิน^ละส่ิงก่อสร้าง ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพ่ือการเกษตร - 
ภายในบริเวณหมูบ้าน บ้านโนนราศรี เช่ือม บ้านหนองขาม

257,000.00 257,000.00 257,000.00 -

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพ่ือการเกษตร - 
ภายในบริเวณหมูบ้าน คุ้มดอนยาง บ้านสัมพันธ์ หมู่ท่ี 7

64,000.00 64,000.00 64,000.00 -

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพ่ือการเกษตร - 
ภายในบริเวณหมูบ้าน บ้านหนองแวง หมู่ท่ี 10

271,000.00 271,000.00 271,000.00 -

ค่าท่ีดิน5เละส่ิงก่อสร้าง ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพ่ือการเกษตร - 
ภายในบริเวณหมูบ้าน บ้านนาคำ หมู่ท่ี 1

79,000.00 79,000.00 79,000.00 -

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้!ต้มาซ่ีง 
บริการ

คืนเงินปีเก่าค่ารังวัดสำนักงานท่ีดินจังหวัดขอนแก่น 9,300.00 9,300.00 9,300.00 -

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพ่ือการเกษตร - 
ภายในบริเวณหมูบ้าน บ้านหนองแวง หมู่ท่ี 10

57,500.00 57,500.00 57,500.00 -

รวม 737,800.00 737,800.00 737,800.00 -



เทศบาลตำบล'นาคำ อำ๓ ออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ต้ังแต่วันท่ื 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561

รายการ/หมวด ประมาณการ รวมจ่ายจาก 
เงินงบประมาณ

รวมจ่ายจาก 
เงินอุดห'บุน 

ระบุ 
วัตถุประสงค์

บ1หารงาน 
ท่ัวไป

การริก'ษา 
ความสงบ 

ภายใน การสิกษา สาธารณสุข สังคม 
สงเคราะ!?

เคหะและ 
ชุมขน

สร้างความ 
เข้มแข็ง 

ของชุมขบ

การศาสนา 
วัฒนธรรม 

และ 
นันทนาการ

อุตสาหกรรม 
การโยธา

รายจ่ายฺ
งบกลาง
เงินเดือ่น (ฝ่ายการเมอง)
เงินเดีอบ (ฝ่ายประจำ)
ค่าตอบแทบ 

ค่าไขส้อย 
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารญปโภค 
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)
ค่าท่ีดินและสิงก่อสร้าง (หมายเหตุ 2) 
เงินอุดหบุน

12,876 ,324.00 11,310, 171.54

2 ,624 ,640.00 2 ,624,640.00

8 ,411 ,976.00 6 ,276,948.00
770,600.00 444,334.00

5 ,910,400.00 5 ,118,180.94

2 ,317,360.00 1,778,909.19
389,000.00 324 ,604.30

17,700.00 17,700.00
1,276 ,000.00 1,275 ,000.00
1,606 ,000.00 1,574 ,000.00

991 ,500.00

11,310 , 171.54

2 .624.640.00
6 .276 .948.00 

444,334.00
5 ,118, 180.94
1,778 ,909.19

324 ,604.30
17,700.00

2 .266 .500.00 
1,574 ,000.00

11,310 ,171.54

2.624.640.00
3 .808.042.00 

278,234.00
2 ,097 ,888.43

578 ,055 .15 '

324 ,604.30
17,700.00

326 ,400.00
41 ,000.00

853 ,187.51
91 ,726.00

1.355.966.00

1.016.942.00 
776 ,647.04

35 ,060.00 374 ,400.00

786.540.00
125. 100.00
475 .703.00
332 .481.00

20,000.00 240,000.00 5 ,000.00

2 ,266,500.00
1,564 ,000.00 10,000.00

รวมรายจ่าย 36,200,000.00 30 ,744 ,487.97 991 ,500.00 31 ,735 ,987.97 9 ,729, 163.88 1,312,313.51 4 ,713,555.04 35 ,060.00 374 ,400.00 1,719,824.00 30 ,000.00 240 ,000.00 2 ,266,500.00 5 ,000.00 11,310, 171.54

รายรับ
ภา,รอากร
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอบุญาต 
รายโพ้ากทรัพย์สิน :
รายได้เป็ดเตลด 
ภาษีจัดสรร ■
เงินอุดหนุนท่ัวไป
เงิน่อุดหบุนระบุวัตถประสงค์

170,080.00
30,000.00

200 ,000.00
190,000.00

16,876,000.00
18,733 ,920.00

194,509.45
72 ,744.76

180,510.37
146,895.00

19,812 ,577.77
17,592,657.00

991,500.00

194,509.45
72,744.76

180,510.37
146.895.00 

19,812 ,577.77 
17,592 ,657.00

991 .500.00
รวมรายรับ 36,200,000.00 37,999,894.35 991,500.00 ^ - 38 ,991,394.35

ฟ่ยรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 7,255,406.38

สิบเอก
(นางฌิศรา ทองโคตร)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน 
ผู้อ่า,นวยการกองคลัง

' (สาบุทุท/ นวนประโคน) 
mn ศ,บาลตำบลนาคำ

โบายซาญ'ชัย ศรีวิวัฒน์) 
'นายกเทศมนตริตำบลนาคำ



. หน่วย ะ บาท
หมายเหตุ 1 ค่าครุภัณฑ์

ค่าโทรทัศน์สี LED TV ขนาด 40 น้ิว จำนวน 1 เคร่ือง 17,700.00
รวม 17,700.00

หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

หมายเหตุ 2 ค่าที่ดินและสิงก่อสร้าง
โครงการซ่อมแซมสะพานข้ามลำห้วยคุมมุมฝายหนองหว้า หมู่ท่ี 3 บ้านกุดกระหนวน 104,000.00
โครงการซ่อมแซมสะพานข้ามลำห้วยฝายกุดแคน หมู่ท่ี 7 บ้านสัมพันธ์ 208,000.00
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จากนานางอุทิศ กองเคน ถึงไร่ 278,000.00
นายเฉลียวซาปัญญา หมู่ท่ี 10 บ้านหนองแวง
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 บ้านโนนราศรี 105,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 12 บ้านนาคำน้อย 104,000.00
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จากนานายสุริยะ จันทรีโสม ถึงนา 260,000.00
นางหนูอาน โนนสา หมู่ท่ี 8 บ้านเล้า
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จากนานายทอง พรมไว ถึงนา 216,000.00
นางนิภาพร ภาโนมัย หมู่ท่ี 9 บ้านหนองแวง
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 บ้านสัมพันธ์ 76,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ฬ ูท ี่ 9 บ้านหนองขาม 182,500.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 เช่ือมหมู่ท่ี 13 บ้านหนองแวง 159,500.00
เช่ือมบ้านหนองแวงใหม่
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 บ้านหนองแวง 140,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 บ้านหนองไหล 132,500.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 บ้านนาคำ 150,500.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 บ้านกุดกระหนวน 150,500.00

รวม 2,266,500.00



เทศบาลตำบลบาส์า อำเภออุบลรัดน จังหวัดขอนแก่บ 
งบแสดงผลการดำเบนงาบจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม 

ต๊ังแต่วับท่ี 1 ตุลาคม 2560 รงวัน>1 30 กับยายน 2561

ประมาณการ รวมจ่ายจาก 
เงิบงบประมาณ

รวมจ่ายจาก 
เงินอุดห'บุน 

ระบุ 
วัตชุประศงค์

รวมจ่ายจาก 
เงินสะสม

บรหารงาบ 
ท๋ัวไป

การรักษา 
ความลงบ 

ภายใน
การสืกพ งาบ 

สาธารณลข
สังคม 

ลงเคราท*
เคหะและ 
ทุมขน

สร้างความ 
เข้มแขง 

ของชุมขน

การศาสนา 
วัฒนธรรม 

และ 
นันทนาการ

อุตสาหกรรม 
การโยธา

รวแร่วแ
งบกลาง
นินเดีอบ (ฟ้ายการเมอง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
ค่าตอบแทบ 1
ค่าใช้สอย 
ค่า'วัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)
ค่าท่ีดินและสิงก่อลร้าง (หมายเหตุ 2) 
เงินอุดหบุน

12,876,324.00
2.624.640.00
8.411.976.00 

770,600.00
5.910.400.00
2.317.360.00 

389,000.00
17,700.00 

■ 1,276,000.00 
1,606,000.00

ท ,310,171.54
2.624.640.00
6.276.948.00 

444,334.00
5,118,180.94
1,778,909.19

324,604.30
17,700.00

1.275.000.00
1.574.000.00

991,500.00

11,310,171.54
2.624.640.00
6.276.948.00 

444,334.00
5,118,180.94
1,778,909.19

324,604.30
17,700.00

2.266.500.00 
1,574,000.00

2,987,000.00

11,310,171.54
2.624.640.00
6.276.948.00 

444,334.00
5,118,180.94
1,778,909.19

324,604.30
17,700.00

5.253.500.00 
1,5+4,000.00

11,310,171.54
2.624.640.00
3.808.042.00 

276,234.00
2,097,888.43

578,055.15
324,604.30

17,700.00

326,400.00
41,000.00

853,187.51
91,726.00

1,355,966.00

1,016,942.00 
776,647.04

1,564,000.00

35,060.00 374,400.00

786.540.00
125.100.00
475.703.00
332.481.00

1,275,000.00
10,000.00

รวมรายจ่าย 36,200,000.00 30,744,487.97 31,735,987.97 2,987,000.00 34,722,987.97 1,312,313.51 4,713,555.04 35,060.00 374,400.00 1,719,824.00 30,000.00 240,000.00 5,000.00
รายรับ
ภาษีอากร
ค่าธรรมเนียม ค่าปรัน และ
รายได้จากทรัพย์สิน
รายได้เบ็ดเดล็ด
ภาษีจัดสรร
เงินอุดหบุบท่ัวไป
เงินอุดหบุนระบุวัตถุประสงค์

170,080.00
30,000.00

200 ,000.00
190,000.00

16,876,000.00
18,733,920.00

194,509.45
72,744.76

180,510.37
146,895.00

19,812,577.77
17,592,657.00

194,509.45
72,744.76

180,510.37
146.895.00 

19,812,577.77 
17,592,657.00

991.500.00

194,509.45
72,744.76

180,510.37
146.895.00 

19,812,577.77 
17,592,657.00

991.500.00
รวมรายรับ 36,200,000.00 991,500.00 38,991,394.35 38,991,394.35

รายรับจรํงสูงกว่ารายจ่ายจรง 7,255,406.38

สิบเอก
(นางณิศรา ทองโคตร)

รองปลัดเทคบาล รักษาราชการแทบ
(สาบุค*0 บวบประโคน) 
พดเทศ'บาลตำบลนาคำ

' (บายขาญขัย ศรีวิวัฒน์) 
นายกเทศมนดรึตำบสบาคำ



หมายเหตุ 1 ค่าครุภัณฑ์ จ่ายจากเงินรายรับ

ค่าโทรทัศน์สิ LED TV ขนาด 40 น้ิว จำนวน 1 เคร่ือง
รวม

หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
หน่วย ะ บาท

17.700.00
17.700.00

หมายเหตุ 2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ่ายจากเงินรายรับ
โครงการซ่อมแซมสะพานข้ามลำห้วยคุมมุมฝายหนองหว้า หมู่ท่ี 3 บ้านกุดกระหนวน 104,000.00
โครงการซ่อมแซมสะพานข้ามลำห้วยฝายกุดแคน หมู่ท่ี 7 บ้านสัมพันธ์ 208,000.00
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จากนานางอุทิศ กองเคน ถึงไร่นาย 278,000.00
เฉลียวซาปีณญา หมู่ท่ี 10 บ้านหนองแวง

โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 บ้านโนนราศรี 105,000.00
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 12 บ้านนาคำน้อย 104,000.00
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จากนานายสุริยะ จันทร์โสม ถึงนา 260,000.00
นางหนูอาน โนนสา หมู่ท่ี 8 บ้านเล้า

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จากนานายทอง พรมไว ถึงนา 216,000.00
นางนิภาพร ภาโนมัย หมู่ท่ี 9 บ้านหนองแวง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ห้ม่ท่ี 7 บ้านสัมพันธ์ 76,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 บ้านหนองขาม 182,500.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 เช่ือมหมู่ท่ี 13 บ้านหนองแวง 159,500.00
เฃ่ือมบ้านหนองแวงใหม่
โครงการก่อสร้างถนน คสล.'ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 บ้านหนองแวง 140,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 บ้านหนองไหล 132,500.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 บ้านนาคำ 150,500.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 บ้านกุดกระหนวน 150,500.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายจากเงินรายรับ 2,266,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ่ายจากเงินสะสม
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 12 บ้านนาคำน้อย 250,000.00
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 2 บ้านโนนราศรี-โนนศิลา 130,000.00
โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 10 บ้านหนองแวง จากโรงสีนายสด ถงท่ีนา _ 150,000.00
นายภักดี สีบุบ



ร ร

รวมท้ังส้ิน

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 11 บ้านทานตะวัน หมู่ท่ี 11 150,000.00
จากศาลาประซาคมถึงซอยอุดมสุข
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 13 บ้านหนองแวงใหม่ 259,500.00
(จำนวน 5 ช่วง)
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ท่ี 6-หมู่ท่ี 1 บ้านพระบาท-บ้านนาคำ 199,500.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 บ้านสัมพันธ์ 76,000.00
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 5 บ้านห้วยคำน้อย 100,000.00
บ้านนายคำพอง ฟ้งพิลา ถึงเขตป่าช้าเก่า
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี ร-หมู่ท่ี 6 บ้านห้วยคำน้อย 100,000.00
บ้านนายคำพอง ฟ้งพิลา ถึงบ้านพระบาท
โครงการการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 บ้านหนองขาม 182,500.00
โครงการการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 เซ่ือมหมู่ท่ี 13 159,500.00
บ้านหนองแวง เช่ือมบ้านหนองแวงใหม่
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 2,9,10,13 สายดอนขม้ิน 279,500.00
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ถนนลาดยาง-บ้านนายคำอ้วน 149,500.00
หมู่ท่ี 3 บ้านกุดกระหนวน
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 4 จากไร่นายเสมียน ท้าวหา 68,000.00
ถึงป่าซ้าเก่า
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ท่ี 7 บ้านสัมพันธ์ หลังคูฝาย 159,500.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 บ้านหนองแวง 140,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 บ้านหนองไหล 132,500.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล: ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 บ้านนาคำ 150,500.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู,ท่ี 3 บ้านกุดกระหนวน 150,500.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายจากเงินสะสม 2,987,000.00

5,253,500.00


