




หมายเหตุ ปี 2563 ปี 2562

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน 2 79,368,184.90 76,342,444.90

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

      เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3 36,857,136.18 38,898,090.34

      เงินฝากกระทรวงการคลัง 4 22,800.00 5,900.00

      เงินฝากกองทุน 6,766,508.73 6,556,950.63

      รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 5 1,683,000.00 5,163,200.00

      ลูกหนี้ค่าภาษี 6 - 4,380.00

      สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 7 9,000.00 1,000.00

      รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 45,338,444.91 50,629,520.97

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

      ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ 2 7,517,901.00 7,517,901.00

      รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 7,517,901.00 7,517,901.00

รวมสินทรัพย์ 52,856,345.91 58,147,421.97

ทุนทรัพย์สิน 2 79,368,184.90 76,342,444.90

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

      รายจ่ายค้างจ่าย 8 11,204,323.00 13,712,550.00

      ฎีกาค้างจ่าย 9 132,900.00 -

      เงินรับฝาก 10 1,469,011.26 915,241.59

      รวมหนี้สินหมุนเวียน 12,806,234.26 14,627,791.59

รวมหนี้สิน 12,806,234.26 14,627,791.59

เงินสะสม

เงินสะสม 11 24,939,251.60 28,563,661.92

เงินทุนสํารองเงินสะสม 15,110,860.05 14,955,968.46

รวมเงินสะสม 40,050,111.65 43,519,630.38

รวมหนี้สินและเงินสะสม 52,856,345.91 58,147,421.97

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

.......................................................

(นายประเสริฐ  จิตปรีดา)

นายกเทศมนตรีตําบลนาคูปลัดเทศบาลตําบล

(นายประดิษฐ์  ศรีประไหม)

.......................................................

ผู้อํานวยการกองคลัง

(นายวิชัย  มูลสาระ)

.......................................................
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เทศบาลตําบลนาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563



ข้อมูลทั่วไป

                         เทศบาลตําบลนาคู เดิมเป็นสุขาภิบาลนาคู ซึ่งจัดตังขึนตามประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 4 เล่ม 102
 ตอน 69  ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2528 และฐานะเป็นเทศบาลตําบล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542  ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของ
สุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 โดยมีพืนที่ทังหมด 7.54 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,713 ไร่  ประชากร ณ  30  กันยายน พ.ศ. 2561
 เป็นชาย  2,624 คนเป็นหญิง 2,786  คน รวมประชากรทังสินเป็น 5,410 คน สํานักงานเทศบาลตําบลนาคู ปัจจุบันตังอยู่ เลขที่ 1  ถนน
ธนะรัชต์ ภายในพืนที่ หมู่ที่ 9 บ้านสายนาคํา ตําบลนาคู อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์  มีอาณาเขตดังนี
          ทิศเหนือ  ตังแต่หลักเขตที่  1  ซึ่งตังอยู่ริมถนนไปบ้านบ่อแก้ว  ฟากตะวันตกตรงจุดที่บรรจบกับ  ห้วยยาง ฝั่งตะวันตกเป็นเส้นตรงไปทาง
ทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่  2  ซึ่งตังอยู่ศูนย์กลาง  ถนน ธนะรัตน์ กับถนน ชมะนันท์  ตรงเส้นแนวเขตสนามบินทหาร
   ด้านตะวันออก  จากหลักเขตที่ 3 เลียบเส้นแนวแบ่งเขตตําบลนาคู กับตําบลสายนาวัง ไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตังอยู่ริมถนนไปบ้าน
นากระเดา  ฟากใต้ตรงเชิงสะพานข้ามห้วยมะโนฝั่งตะวันออก
  ทิศใต้ จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตที่  5 ซึ่งตังอยู่ริมทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2101 แยกทางหลวง
หมายเลข 2042   (ห้วยผึง – บ้านนาคู) ฟากเหนือและริมทางห้วยยางฝั่งตะวันตกตรงเชิงสะพานข้ามห้วยยาง
         ทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 5 เลียบริมฝั่งห้วยยาง ฝั่งตะวันตก ไปทางทิศเหนือ ไปบรรจบกับ หลักเขตที่ 1

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายบัญชีที่สําคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน
                         การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทํางบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ
.2558และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 3822 ลง
วันที่ 20 กันยายน 2562 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด

                         -
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เทศบาลตําบลนาคู
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สําหรับปี สินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563







หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร ปี 2563 ปี 2562

เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ประเภท ออม
ทรัพย์ เลขที่ 982-5-78111-4

3,067,175.93 16,143,540.95

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ประเภท ฝากประจํา เลขที่ 310001733080

8,187,560.00 14,729,827.11

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ประเภท ฝากประจํา เลขที่ 310002437615

14,627,827.46 -

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 459-8-00099-7

10,393,419.21 7,448,984.40

ธนาคารออมสิน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 
020048079782

581,153.58 575,737.88

รวม 36,857,136.18 38,898,090.34

เทศบาลตําบลนาคู

สําหรับปี สินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
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หมายเหตุ 4 เงินฝากกระทรวงการคลัง ปี 2563 ปี 2562

เงินฝากกระทรวงการคลัง 22,800.00 -
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภาระกิจถ่ายโอนเลือกทํา - 5,900.00

รวม 22,800.00 5,900.00

เทศบาลตําบลนาคู

สําหรับปี สินสุดวันที 30 กันยายน 2563

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

วันทีพิมพ์ : 21/10/2563  09:22:45 หน้า : 1/1



หมายเหตุ 0 เงินฝากกองทุน ปี 2563 ปี 2562

เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 6,766,508.73 6,556,950.63

รวม 6,766,508.73 6,556,950.63

เทศบาลตําบลนาคู

สําหรับปี สินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
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หมายเหตุ 5 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ ปี 2563 ปี 2562

เบี้ยยังชีพคนพิการ - 122,400.00

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม - 5,000,000.00

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 1,683,000.00 163,200.00

ปรับปรุงบัญชี                       - (122,400.00)

รวม 1,683,000.00 5,163,200.00

เทศบาลตําบลนาคู

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
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ประเภทลูกหนี้ ปี 2563 ปี 2562

ประจําปี จํานวนราย จํานวนเงิน ประจําปี จํานวนราย จํานวนเงิน

ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน -   - - 2562 1 4,380.00

รวม - - 1 4,380.00

รวมทั้งสิ้น - - 1 4,380.00

วันที่พิมพ์ : 21/10/2563  09:27:35 หน้า : 1/1

เทศบาลตําบลนาคู

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ค่าภาษี



หมายเหตุ 7 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ปี 2563 ปี 2562

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 9,000.00 9,000.00 1,000.00 1,000.00

รวม 9,000.00 1,000.00

เทศบาลตําบลนาคู

สําหรับปี สินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

วันที่พิมพ์ : 21/10/2563  09:28:17 หน้า : 1/1



ปี 2563

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงิน

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

106,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2.เครื่องคอมพิวเตอร์ 
All In One สําหรับ
งานประมวลผล

23,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3.เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์(Ink Tank 
Printer)

4,300.00

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น 1. จัดซื้อเต็นท์โครง
เหล็ก พร้อมผ้าใบคลุม
เต็นท์ ขนาด 4 X8 
เมตร

140,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งานบริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน 2.เก้าอี้สํานักงาน 34,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งานบริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน 1.โต๊ะทํางาน  ชนิด
เหล็กเข้ามุมพร้อม
กระจก

16,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งานบริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2) เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

22,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งานบริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3) เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก(Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด 
A3

12,600.00

เงินงบประมาณ แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

26,964.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน 1. เครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน แบบติด
ผนัง

140,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว 225,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เครื่องดูดฝุ่น 14,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

1. รถบรรทุกขยะ   
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบ 
ไม่ตํ่ากว่า 6,000 ซีซี 
หรือกําลังเครื่องยนต์สูง
สุดไม่ตํ่ากว่า 170 
กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย

2,400,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 1. หัวเจาะไฮดรอลิค 
(สําหรับรถตักหน้าขุด
หลัง)

120,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3.เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์(Ink Tank 
Printer)

4,300.00

เงินงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2.เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค สําหรับงาน
ประมวลผล

22,000.00

วันที่พิมพ์ : 21/10/2563  09:31:31 หน้า : 1/5

เทศบาลตําบลนาคู
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ปี 2563

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงิน

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

37,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน 1.สว่านไฟฟ้า (2 
ระบบ เจาะกระแทก)

10,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

6. ก่อสร้างห้องนํ้า  
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

70,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

3. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 6  จากหน้าบ้าน 
นางสุภาพ  จิตจง ถึง
หน้าบ้าน นายสํานัก  อุ
ตโม

113,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

5. ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 2  บริเวณ 
จากไหล่ทาง ทางหลวง
แผ่นดิน หมายเลข 
2291 ช่วง ข้างร้าน 
25 ชั่วโมง คาแคร์

349,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

4. ก่อสร้างทางเท้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 6  เริ่มต้นจาก 
ที่ดินนาย เริ่ม  แสงสาร 
 ถึงหน้าบ้านนาย เพ็ญ 
ระไพเพิด

97,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

6. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนเลียบคลองชล
ประทาน  หมู่ 2  ช่วง 
ข้างที่นา นางแดง  ไชย
รัง ถึงที่นา นายแสน  
รสหอม

752,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

7. ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์

845,499.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

1. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนเลียบคลองชล
ประทาน  หมู่ 10  ช่วง 
ข้างที่นา นางอุดม  
กลัดกันแสง ถึงที่นา 
นายเชวง  รังหอม

362,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

2.  ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
และรางระบายนํ้า หมู่ 
12  ซอย การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สาขาย่อย
อําเภอนาคู

219,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เตาเผาขยะระบบควบ
คุมอากาศ

2,300,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างโรงเรือนคัด
แยกขยะ

500,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการ
พาณิชย์

งานกิจการประปา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร 2.ปั้มไดโว่สแตนเลส 
ขนาด 2 นิ้ว

5,655.00

วันที่พิมพ์ : 21/10/2563  09:31:31 หน้า : 2/5
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ปี 2563

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงิน

เงินงบประมาณ แผนงานการ
พาณิชย์

งานกิจการประปา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร 1.ปั้มนํ้า ขนาด 4 นิ้ว 16,250.00

เงินงบประมาณ แผนงานการ
พาณิชย์

งานกิจการประปา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน 1.เครื่องไฟเบอร์ตัด
เหล็ก ขนาด 14 นิ้ว

5,500.00

เงินงบประมาณ แผนงานการ
พาณิชย์

งานกิจการประปา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน 2.เครื่องเลื่อยวงเดือน 
ขนาด 9 นิ้ว

5,655.00

เงินงบประมาณ แผนงานการ
พาณิชย์

งานกิจการประปา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น 1.แท่นปั้มนํ้า จํานวน  
2  ตัว

28,600.00

เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะ
กิจจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

495,000.00

เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนนพาราแอล
ฟัลต์ติกคอนกรีต ถ
.พงษ์พาณิชย์ (กส.ถ
.05-008) กว้างเฉลี่ย 
4.50 ม.ยาว 155 ,ม
.หรือมีพื้นที่พาราแอล
ฟัลส์ติกคอนกรีต
ไ◌่น้อยกว่า  697.50 
ตารางเมตร พร้อมงาน
ตีเส้นจราจร 

338,000.00

เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ขุดลอกลําห้วยโศกตา
แกว(ตอนบน)หมู่ที่ 9 
บ้านสายนาคํา 

680,000.00

เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ก่อสร้างฝายนํ้าล้น 
แบบ มข.2527 ลําห้วย
โศกตาแกว ม.9 บ้าน
สายนาคํา ตําบลนาคู 
สันฝายสูง 2 เมตร 
ผนังข้างสูง 3.50 เมตร 
กว้าง 10 เมตร 

665,000.00

รวม 11,204,323.00

ปี 2562

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงิน

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์

9) ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 488,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

1. จัดซื้อกล้องพร้อม
ติดตั้งและขยายระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด(CCTV)

245,250.00

เงินงบประมาณ แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน 1. จัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ แบบแยกส่วน 
แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน(ระบบ 
Inverter)

144,300.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

28,800.00

วันที่พิมพ์ : 21/10/2563  09:31:31 หน้า : 3/5
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ปี 2562

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงิน

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

3. โครงการก่อสร้าง
ลานคอนกรีตเสริม
เหล็ก  จํานวน 6 จุด

141,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

5. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 7

224,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

8. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กข้างฝายลําห้วย
ยาง(ตอนบน) หมู่ 9

493,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

13. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ 2

491,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

6. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่  6

493,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

4. โครงการก่อสร้าง
ไหล่ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ 6

208,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

11. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเลียบคลองชล
ประทาน หมู่ 7

474,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

12. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเลียบคลองชล
ประทาน หมู่ 11

498,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

1. โครงการก่อสร้าง
ลานคอนกรีตเสริม
เหล็กข้างอาคารศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุเทศบาลตําบลนา
คู  ด้านทิศเหนือ  หมู่ 9

164,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

1) โครงการวางท่อ
ระบายนํ้า คสล.พร้อม
บ่อพัก หมู่ 11

742,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

9. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กคันสระเก็บนํ้าดิบ 
เทศบาลตําบลนาคู หมู่ 
9

251,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

10. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเลียบคลองชล
ประทาน หมู่ 7

424,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

7. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กข้างฝายลําห้วย
ยาง(ตอนกลาง) หมู่ 6

493,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

2. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก คันสระเก็บนํ้าดิบ 
เทศบาลตําบลนาคู หมู่ 
9

155,000.00
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ปี 2562

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงิน

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูล
ฝอย  แบบอัดท้าย

2,392,000.00

เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะ
กิจจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

5,000,000.00

เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ก่อสร้างฝายผสมผสาน
แบบกระสอบทราย
ลําห้วยกุดขี้ควาย หมู่ 
11 บ้านสายนาคํา

74,400.00

เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ก่อสร้างฝายผสมผสาน
แบบกระสอบทราย
ลําห้วยกุดขี้ควาย หมู่ 9 
บ้านสายนาคํา

88,800.00

รวม 13,712,550.00
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ปี 2563

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงิน

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 5,300.00

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 5,300.00

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 5,300.00

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 6,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 10,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดตลาดสด
เทศบาล 7,000.00
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ปี 2563

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงิน

เงินงบประมาณ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,000.00

รวม 132,900.00

ปี 2562

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงิน

- - - - - - -

รวม -
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หมายเหตุ 10 เงินรับฝาก ปี 2563 ปี 2562

เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย 49,198.26 23,374.09

เงินรับฝากประกันซอง 3,700.00 7,500.00

เงินรับฝากประกันสัญญา 1,194,931.00 746,673.50

เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน 57,000.00 31,500.00

เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ 66,660.00 44,400.00

เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด 77,508.00 -

เงินรับฝากอื่น ๆ

ค่าตอบแทนจนท.ที่นําส่งเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. 14.00 -

เงินทุนสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสําหรับคนพิการ 20,000.00 -
ประกันสัญญาค่าเช่าวางของขายเฉพาะรอบนอกอาคารตลาดเทศบาลตําบล
นาคู(เฉพาะวันอังคารและวันเสาร์) - 30,000.00

ประกันสัญญาเช่าอาคารตลาด - 31,500.00

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - 20,014.00 294.00 61,794.00

รวม 1,469,011.26 915,241.59

เทศบาลตําบลนาคู
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ปี 2563 ปี 2562

เงินสะสม 1 ตุลาคม 28,563,661.92 27,164,787.86

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 1,032,610.59 2,470,542.31

หัก เงินทุนสํารองเงินสะสม 154,891.59 370,581.35
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหัก

เงินทุนสํารองเงินสะสม 877,719.00 2,099,960.96

รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี 65,660.68 1,050,913.10

หัก จ่ายขาดเงินสะสม 4,567,790.00 (3,624,410.32) 1,752,000.00 1,398,874.06

เงินสะสม 30 กันยายน 24,939,251.60 28,563,661.92

เงินสะสม 30 กันยายน  ประกอบด้วย ปี 2563 ปี 2562

1. หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน - -

2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท. 6,766,508.73 6,556,950.63

3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ - -

4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ - -

5. ลูกหนี้ค่าภาษี - 4,380.00

6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ - -

7. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชําระหนี้แล้ว 
(ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)

7,517,901.00 7,517,901.00

8. เงินสะสมที่สามารถนําไปใช้ได้ 10,654,841.87 14,484,430.29

24,939,251.60 28,563,661.92

ปี 2563 ปี 2562

ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดําเนินการจํานวน 0.00 0.00

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11
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