


















 
 

เทศบาลต าบลนาคู อ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 
ส าหรับสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2561 

ข้อมูลทั่วไป  

เทศบาลต าบลนาคู เดิมเป็นสุขาภิบาลนาคู ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา      
ฉบับพิเศษ หน้า 4 เล่ม 102 ตอน 69  ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2528 และฐานะเป็นเทศบาลต าบล เมื่อวันที่ 25 
พฤษภาคม 2542  ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 โดยมีพ้ืนที่
ทั้งหมด 7.54 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,713 ไร่  ประชากร ณ  30  กันยายน พ.ศ. 2561 เป็นชาย  
2,624 คนเป็นหญิง 2,786  คน รวมประชากรทั้งสิ้นเป็น 5,410 คน ส านักงานเทศบาลต าบลนาคู ปัจจุบัน
ตั้งอยู่ เลขที่ 1  ถนนธนะรัชต์ ภายในพ้ืนที่ หมู่ที่ 9 บ้านสายนาค า ต าบลนาคู อ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์     
มีอาณาเขตดังนี ้

ทิศเหนือ  ตั้งแต่หลักเขตท่ี  1  ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านบ่อแก้ว  ฟากตะวันตกตรงจุดที่บรรจบกับ  
ห้วยยาง ฝั่งตะวันตกเป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตท่ี  2  ซึ่งตั้งอยู่ศูนย์กลาง  ถนน ธนะรัตน์         
กับถนน ชมะนันท์  ตรงเส้นแนวเขตสนามบินทหาร 
 ด้านตะวันออก  จากหลักเขตที่ 3  เลียบเส้นแนวแบ่งเขตต าบลนาคู กับต าบลสายนาวัง ไปทางทิศใต้
ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านนากระเดา  ฟากใต้ตรงเชิงสะพานข้ามห้วยมะโนฝั่งตะวันออก 
 ทิศใต้ จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตท่ี  5 ซึ่งตั้งอยู่ริมทาง
หลวงจังหวัดหมายเลข 2101 แยกทางหลวงหมายเลข 2042   (ห้วยผึ้ง – บ้านนาคู) ฟากเหนือและริมทางห้วย
ยางฝั่งตะวันตกตรงเชิงสะพานข้ามห้วยยาง 

ทิศตะวันตก จากหลักเขตท่ี 5 เลียบริมฝั่งห้วยยาง ฝั่งตะวันตก ไปทางทิศเหนือ ไปบรรจบกับ      
หลักเขตที่ 1  

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 
หลักเกณฑ์ในการจัดท างบแสดงฐานะการเงิน 
การบันทึกบัญชีเพ่ือจัดท างบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตาม

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียน และรายงาน
การเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)      
ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 







หมายเหต ุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร   2561   2560

       เงินสด -                 -                

       เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. นาคู ออมทรัพย์ 01-459-8-00099-7 724,761.45      2,759,506.50    

       เงินฝากธนาคาร กรุงไทย  ออมทรัพย์ 982-5-78111-4 20,303,143.21  14,192,667.87  

       เงินฝากธนาคาร ออมสิน ออมทรัพย์  020048079782 3,468,271.94    172,119.44      

       เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. นาคู ประจ า 310001733080 13,632,340.40  6,000,000.00    

       เงินฝากธนาคาร ออมสิน เผ่ือเรียกพิเศษ 10 เดือน 300031588498 -                 6,560,000.00    

       รวม 38,128,517.00 29,684,293.81 

เทศบาลต าบลนาคู อ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที ่ 30  กันยายน  2561



หมายเหต ุ 4  ลูกหน้ีเงินยืม  

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม แหล่งเงิน รายการ จ านวนเงิน

-                

ปี 2560

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม แหล่งเงิน รายการ จ านวนเงิน

นายรณวิทย์ ลาวงศ์เกิด เงินงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 5,816.00         

5,816.00        

รวมทัง้สิ้น

รวมทัง้สิ้น

เทศบาลต าบลนาคู อ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที ่ 30  กันยายน  2561



หมายเหต ุ 5  รายไดจ้ากรัฐบาลค้างรับ   2561    2560
       ก่อสร้างถนน คสล. ข้างเทศบาลต าบลนาคู ช่วงข้างทีน่า นายกิติเดช ละราคี 246,500.00      -                

       ก่อสร้างถนน คสล. สายโนนข่า - บ่อแก้ว ช่วงบ้านนายสะอาด สุล านาจ 245,500.00      -                

       ก่อสร้างถนน คสล. ถนนลูกรังสายฝายน้ าล้นห้วยยางหน้าบ้านอาจารย์นวลศิริ   246,500.00      -                

       ก่อสร้างถนน คสล. ทางไปบ่อขยะ เทศบาลต าบลนาคูช่วงทีดิ่น นายสวัสด์ิ กุลภู 245,500.00      -                

       ก่อสร้างถนนคสล. ม.7เลียบคลองชลประทาน จากสะพานข้ามคลองหมู่ 11 245,700.00      -                

       ค่าเบีย้ยังชีพคนพิการ -                 122,400.00      

       รวม 1,229,700.00   122,400.00     

เทศบาลต าบลนาคู อ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที ่ 30  กันยายน  2561



หมายเหต ุ 6  ลูกหน้ีค่าภาษี

ประเภทลูกหน้ี

ประจ าปี จ านวนราย จ านวนเงิน ประจ าปี จ านวนราย จ านวนเงิน

ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น 2561 1 6,570.00   2560 1 8,760.00    

รวม 1 6,570.00   1 8,760.00   

รวมทัง้สิ้น 1 6,570.00   1 8,760.00   

หมายเหต ุ 7  ลูกหน้ีรายไดอ่ื้น ๆ   2561    2560

                ลูกหนี้รายได้ค่าเช่า 6,000.00  -           

                รวม 6,000.00 -          

หมายเหต ุ 8  ลูกหน้ีเงินสะสม

ปี 2561

ปี 2560

นางสาวพนมภรณ์ ศรีชะตาและ ค่าเบีย้ยังชีพคนพิการ

นางวิมลลักษณ์ ทาระเวทย์

รวม 122,400.00               

-                          

ชื่อ - สกุลผู้ยืม รายการ จ านวนเงิน

รวม

ชื่อ - สกุลผู้ยืม รายการ จ านวนเงิน

122,400.00                

เทศบาลต าบลนาคู อ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที ่ 30  กันยายน  2561

2561 2560



หมายเหต ุ 9  สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน   2561    2560

                รายได้ค่าขายแบบแปลน  16,500.00  -           

                รวม 16,500.00  -          

เทศบาลต าบลนาคู อ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที ่ 30  กันยายน  2561



ปี 2561

แหล่งเงนิ แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจ่าย จ านวนเงนิ

งบประมาณ บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและ

ขนส่ง

814,000.00

งบประมาณ บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและ

ขนส่ง

662,000.00

งบประมาณ บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ 30,000.00

งบประมาณ การศึกษา งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึง

บริการ

2,480.00

งบประมาณ การศึกษา งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 22,400.00

งบประมาณ เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและ

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิง

สาธารณูปโภค

462,000.00

งบประมาณ เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและ

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิง

สาธารณูปโภค

311,000.00

งบประมาณ เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและ

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิง

สาธารณูปโภค

209,000.00

2,512,880.00

เทศบาลต าบลนาคู อ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที ่30  กันยายน  2561

หมายเหต ุ10  รายจ่ายค้างจ่าย

ยกไป

โครงการ

จัดซ้ือรถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  แบบดับเบิ้ล

แค็บ  จ านวน  1 คัน
จัดซ้ือรถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องวา่ง

ด้านหลังคนขับ(Cab) จ านวน  1 คัน
จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียง (ส าหรับติดต้ังบนหลังคา

รถยนต์)
ค่าจัดซ้ือหนังสือพมิพ์

จัดซ้ือพดัลมโคจรติดผนัง ใบพดัขนาด  16 นิ้ว 

จ านวน 14 เคร่ือง  และ พดัลมโคจรติดเพดาน 
1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6

12) ก่อสร้างลานคอนกรีต บริเวณข้างอาคารท าการ

 อพปร.เทศบาลต าบลนาคู
14) วางทอ่คอนกรีตพร้อมบอ่พกั บริเวณข้างอาคาร

 อพปร. เทศบาลต าบลนาคู



แหล่งเงนิ แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจ่าย จ านวนเงนิ

ยกมา 2,512,880.00

งบประมาณ เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและ

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิง

สาธารณูปโภค

17,000.00

งบประมาณ เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและ

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิง

สาธารณูปโภค

494,000.00

งบประมาณ เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและ

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิง

สาธารณูปโภค

495,000.00

งบประมาณ เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและ

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิง

สาธารณูปโภค

257,000.00

งบประมาณ เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและ

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิง

สาธารณูปโภค

264,500.00

งบประมาณ เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและ

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิง

สาธารณูปโภค

78,000.00

งบประมาณ เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและ

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิง

สาธารณูปโภค

181,000.00

4,299,380.00

โครงการ

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที ่30  กันยายน  2561
หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลต าบลนาคู อ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

หมายเหตุ 10  รายจ่ายค้างจ่าย (ต่อ) 

19. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บริเวณด้านหน้าโรงกรองน้ าเทศบาลต าบลนาคู(ติด
2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2

20. โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็กหลัง

ใหม่

16. โครงการก่อสร้างทางเทา้คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ข้างบา้นนายประเทอืง อ้วนละมัย หมู่ 1
17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก

ถนน คสล.ถึงที่นานางสินธ ุ สุล านาจ หมู่ 2
18. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณด้านข้าง

วดันาคูเหนือ ฝ่ังทศิตะวนัตก  หมู่ 11

ป ี2561

ยกไป

21.โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณข้างวดันาคู

เหนือ ฝ่ังทศิตะวนัตก หมู่ 11



แหล่งเงนิ แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจ่าย จ านวนเงนิ

ยกมา 4,299,380.00

งบประมาณ เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและ

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิง

สาธารณูปโภค

339,600.00

งบประมาณ เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและ

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิง

สาธารณูปโภค

136,000.00

งบประมาณ เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและ

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิง

สาธารณูปโภค

198,700.00

งบประมาณ เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและ

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิง

สาธารณูปโภค

55,000.00

งบประมาณ เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและ

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิง

สาธารณูปโภค

361,000.00

งบประมาณ เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและ

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิง

สาธารณูปโภค

358,700.00

งบประมาณ เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและ

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิง

สาธารณูปโภค

392,000.00

6,140,380.00

24. โครงการก่อสร้างปรับปรุงลานคอนกรีตข้าง

ตลาดสดเทศบาล

5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7

6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7

ยกไป

เทศบาลต าบลนาคู อ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ส าหรับปี สิ้นสุดวันที ่30  กันยายน  2561

หมายเหตุ 10  รายจ่ายค้างจ่าย (ต่อ) 

25.โครงการก่อสร้างร้ัวหลังหอ้งพกัเทศบาลต าบล

นาคู
4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7

23.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบ

คลองชลประทานจากข้างที่นานายจวง  เผือดผุด ถึง

ป ี2561

โครงการ

22.โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก

บา้นนายดอกดิน  สามสี ถึงบา้นนางเหมือน หมู่ที่ 7



แหล่งเงนิ แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจ่าย จ านวนเงนิ

ยกมา 6,140,380.00

งบประมาณ เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและ

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิง

สาธารณูปโภค

380,000.00

งบประมาณ เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและ

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิง

สาธารณูปโภค

359,000.00

งบประมาณ เคหะและชุมชน งานบ าบดัน้ าเสีย ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิง

สาธารณูปโภค

70,000.00

เงินอุดหนุนระบุ

วตัถุประสงค์/เฉพาะกิจจา

กกรมส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิ่น

เคหะและชุมชน งานไฟฟา้และถนน ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิง

สาธารณูปโภค

245,700.00

เงินอุดหนุนระบุ

วตัถุประสงค์/เฉพาะกิจจา

กกรมส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิ่น

เคหะและชุมชน งานไฟฟา้และถนน ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิง

สาธารณูปโภค

246,500.00

7,441,580.00

ก่อสร้างถนนคสล. ม.7เลียบคลองชลประทานตลอด

แนว จากสะพานข้ามคลองหมู่ 11

ก่อสร้างถนน คสล. ข้างเทศบาลต าบลนาคู ช่วงข้าง

ที่นา นายกิติเดช ละราคี

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที ่30  กันยายน  2561
หมายเหตุ 10  รายจ่ายค้างจ่าย (ต่อ) 

ป ี2561

โครงการ

7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7

เทศบาลต าบลนาคู อ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ยกไป

ก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ บริเวณหอ

น้ าประปา หอที่ 2

9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2



แหล่งเงนิ แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจ่าย จ านวนเงนิ

ยกมา 7,441,580.00

เงินอุดหนุนระบุ

วตัถุประสงค์/เฉพาะกิจจา

กกรมส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิ่น

เคหะและชุมชน งานไฟฟา้และถนน ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิง

สาธารณูปโภค

245,500.00

เงินอุดหนุนระบุ

วตัถุประสงค์/เฉพาะกิจจา

กกรมส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิ่น

เคหะและชุมชน งานไฟฟา้และถนน ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิง

สาธารณูปโภค

246,500.00

เงินอุดหนุนระบุ

วตัถุประสงค์/เฉพาะกิจจา

กกรมส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิ่น

เคหะและชุมชน งานไฟฟา้และถนน ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิง

สาธารณูปโภค

245,500.00

เงินอุดหนุนระบุ

วตัถุประสงค์/เฉพาะกิจ

เคหะและชุมชน งานไฟฟา้และถนน ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิง

สาธารณูปโภค

760,000.00

8,939,080.00ยกไป

ก่อสร้างถนน คสล. ทางไปบอ่ขยะ เทศบาลต าบลนา

คูช่วงที่ดิน นายสวสัด์ิ กุลภ ูม. 6

ก่อสร้างถนน คสล. สายโนนข่า - บอ่แก้ว ช่วงบา้น

นายสะอาด สุล านาจ

ก่อสร้างถนน คสล. ถนนลูกรังสายฝายน้ าล้นหว้ย

ยางช่วงหน้าบา้น อาจารย์นวลศิริ เพยีรภายลุน

ก่อสร้างถนน คสล. ทางไปบอ่ขยะ เทศบาลต าบลนา

คูช่วงที่ดิน นายสวสัด์ิ กุลภ ูม. 6

หมายเหตุ 10  รายจ่ายค้างจ่าย (ต่อ) 

เทศบาลต าบลนาคู อ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที ่30  กันยายน  2561

โครงการ

ป ี2561



แผนงาน งาน โครงการ จ านวนเงิน

   8,939,080.00

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี่ 9 เลียบล าห้วย             

 สะพานห้วยยาง

      494,000.00

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน

กอ่สร้างถนน คสล. หมู ่6 เลียบคลอง

ชลประทานตลอดแนวผ่านบ้านครูประ

เคล่ือน (กอ่หนีแ้ล้ว)

      406,000.00

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน

กอ่สร้างถนน คสล. หมู ่7 เลียบคลอง

ชลประทานเร่ิมจากบ้าน                

นายเลข ไกรสูรย(์กอ่หนีแ้ล้ว)

      455,000.00

แผนงานอตุสาหกรรม

และการโยธา

งานกอ่สร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน

โครงการกอ่สร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง

  หมูท่ี่  10

      130,000.00

 10,424,080.00

เทศบาลต าบลนาคู อ าเภอนาคู จังหวดักาฬสินธุ์

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี สิน้สุดวนัที่ 30  กันยายน  2561

หมวด ประเภทรายจ่ายแหล่งเงิน

หมายเหตุ 10  รายจ่ายค้างจ่าย (ต่อ)

ปี 2561

ยกมา

รวม

ค่าที่ดินและ

ส่ิงกอ่สร้าง

ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค

ค่าที่ดินและ

ส่ิงกอ่สร้าง

ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค

เงินงบประมาณ

เงินงบประมาณ

ค่าที่ดินและ

ส่ิงกอ่สร้าง

ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค

ค่าที่ดินและ

ส่ิงกอ่สร้าง

ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภคเงินงบประมาณ

เงินงบประมาณ



แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ จ านวนเงนิ

แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอีน้วม   จ านวน 3 ตัว             3,750.00

แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอีห้้องประชุม จ านวน 20 ตัว            13,000.00

แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  โต๊ะ(หน้าขาว) จ านวน 10 ตัว            17,300.00

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกับการรักษาความ

สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  จัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง

 จ านวน 2 ชุด

         100,000.00

แผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกับการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ จัดซ้ือพัดลม ขนาด 56 นิว้ จ านวน  6  ตัว             5,880.00

แผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกับการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ จัดซ้ือพัดลม ขนาด 16 นิว้ จ านวน  3  ตัว             4,440.00

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกับเคหะและชุมชน ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู ่2          494,000.00

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกับเคหะและชุมชน ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู ่2          494,000.00

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกับเคหะและชุมชน ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.หมู ่7          411,000.00

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกับเคหะและชุมชน ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.หมูท่ี ่9          312,000.00

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกับเคหะและชุมชน ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี ่9          494,000.00

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกับเคหะและชุมชน ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี ่12          180,000.00

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกับเคหะและชุมชน ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี ่6          406,600.00

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกับเคหะและชุมชน ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี ่7          456,000.00

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง  หมูท่ี ่ 10          130,000.00

แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดซ้ือเคร่ืองตัดคอนกรีต จ านวน  1 ชุด            40,000.00

      3,561,970.00

เงินงบประมาณ

เงินงบประมาณ

รวม

เงินงบประมาณ

เงินงบประมาณ

เงินงบประมาณ

เงินงบประมาณ

เงินงบประมาณ

เงินงบประมาณ

เงินงบประมาณ

เงินงบประมาณ

เงินงบประมาณ

เงินงบประมาณ

เงินงบประมาณ

เงินงบประมาณ

เทศบาลต าบลนาคู อ าเภอนาคู จังหวดักาฬสินธุ์

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี สิน้สุดวนัที่ 30  กันยายน  2561

หมายเหตุ 10  รายจ่ายค้างจ่าย (ต่อ)

ปี 2560
แหล่งเงนิ



หมายเหต ุ 11 เงินรับฝากตา่ง ๆ   2561    2560

       เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 23,463.15      12,630.43

       เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย 8,400.00       8,400.00

       เงินรับฝากประกันซอง 5,960.00       5,920.00

       เงินรับฝากประกันสัญญา 648,370.50    962,280.00

       โครงการก าจัดขยะมูลฝอย 10,000.00      10,000.00

       เงินรับฝากโครงการบรรเทาสาธารณภัยและภัยแล้ง 185,200.00    185,200.00

       เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญาค่าเช่าวางของขายเฉพาะรอบนอกอาคารตลาด 59,800.00      62,180.00

       เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญาเช่าอาคารตลาด 61,500.00      63,000.00

       เงินรับฝากอื่นๆ ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 350.00          0.00

       เงินรับฝากอื่นๆ โครงการปรับสภาพบ้านส าหรับคนพิการ -               93,000.00

       เงินรับฝากรอคืนจังหวัด -               22,920.00

       รวม 1,003,043.65 1,425,530.43 

เทศบาลต าบลนาคู อ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที ่ 30  กันยายน  2561



หมายเหต ุ12 เจ้าหน้ีเงินกู้ 

ปี 2561

เลขที่

ปี 2560

เลขที่

เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเพือ่ก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต 7,517,901.00  51/123/2551

รวมจ านวน  8 โครงการ

เทศบาลต าบลนาคู อ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที ่ 30  กันยายน  2561

ชื่อเจ้าหน้ี โครงการทีข่อกู้ จ านวนเงินทีข่อกู้
สัญญากู้เงิน

เงินตน้ค้างช าระ ปีสิ้นสุดสัญญา
ลงวันที่

รวม -                  

    ทัง้นี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มียอดเงินทีไ่ด้รับอนุมัติให้กู้เงินหรือท าสัญญากู้เงินแล้วอยู่ระหว่างการรับเงิน จพนวน ..............-............บาท

ชื่อเจ้าหน้ี โครงการทีข่อกู้ จ านวนเงินทีข่อกู้
สัญญากู้เงิน

เงินตน้ค้างช าระ ปีสิ้นสุดสัญญา

    ทัง้นี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มียอดเงินทีไ่ด้รับอนุมัติให้กู้เงินหรือท าสัญญากู้เงินแล้วอยู่ระหว่างการรับเงิน จ านวน ..............-............บาท

ลงวันที่

21  มกราคม 2551 812,141.67       2561

รวม 812,141.67      



หมายเหตุ  13  เงินสะสม

เงินสะสม  1  ตุลาคม  2560 23,723,086.05 18,136,043.76    

รับจริงสูงกว่าจา่ยจริง 3,814,626.85   6,025,105.08   

หัก   25 % ของรายรับจริงสูงกว่าจา่ยจริง (953,656.71) (1,506,276.27)

        (เงินทุนส ารองเงินสะสม)

บวก รายรับจริงสูงกว่าจา่ยจริงหลังหักเงินทุนส ารองเงินสะสม 2,860,970.14  4,518,828.81     

ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี 825,731.67    1,068,213.48     

หัก จา่ยขาดเงินสะสม (245,000.00) 3,441,701.81   -                  5,587,042.29      

เงินสะสม 30 กันยายน 2561 27,164,787.86 23,723,086.05    

เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย

    2561     2560

1. หุน้โรงพิมพ์อาษารักษาดินแดน -                 -                  

2. เงินฝาก กสท. 6,272,110.62    5,821,103.74     

3. ลูกหนีภ้าษี 6,570.00         8,760.00          

4. ลูกหนีร้ายได้อื่น ๆ 6,000.00         -                  

5. ทรัพยสิ์นเกดิดจากเงินกู้ที่ช าระแล้ว(ผลต่างหว่างทรัพยสิ์นเกดิจากเงินกู้และเจา้หนีเ้งินกู)้ 7,517,901.00    6,705,759.33     

6. เงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ 13,362,206.24  11,187,462.98   

27,164,787.86 23,723,086.05  

   2561     2560

ทั้งนีไ้ด้รับอนุมัติให้จา่ยเงินสะสมที่อยู่ระหว่างด าเนินการจ านวน 1,229,700.00    1,476,500.00     

และจะเบิกจา่ยในปีงบประมาณต่อไป รายละเอยีดปรากฎตามหมายเหตุ 13

เทศบาลต าบลนาคู อ าเภอนาคู จังหวดักาฬสินธุ์

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับวนัสิน้ปี สิน้สุดวนัที่  30  กันยายน  2561

2561 2560



ปี 2561

จ านวนเงินที่

ได้รับอนุมัติ

ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค 246,000.00    245,000.00  245,000.00    -              1,000.00        

ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค 245,500.00    -            -               245,500.00    245,500.00    

ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค 245,500.00    -            -               245,500.00    245,500.00    

ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค 246,500.00    -            -               246,500.00    246,500.00    

ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค 246,500.00    -            -               246,500.00    246,500.00    

ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค 246,500.00    245,700.00  -               245,700.00    800.00          

1,476,500.00 490,700.00 245,000.00   1,229,700.00 985,800.00   

เทศบาลต าบลนาคู อ าเภอนาคู จังหวดักาฬสินธุ์

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับวนัสิน้ปี สิน้สุดวนัที่  30  กันยายน  2561

รายละเอียดแนบท้าย หมายเหตุ  13  เงินสะสม

หมวด ประเภท โครงการ ก่อหน้ีผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ยงัไม่ได้ก่อหน้ี

กอ่สร้างถนนคสล. ม.2 จากนานายอดุลเดช เพียรภูเขา ถงึ

โรงเรียนนาคูพัฒนาฯ
กอ่สร้างถนน คสล. สายโนนขา่ - บ่อแกว้ ช่วงบ้าน                 

 นายสะอาด สุล านาจ
กอ่สร้างถนน คสล. ทางไปบ่อขยะ เทศบาลต าบลนาคูช่วงที่ดิน   

   นายสวัสด์ิ กลุภู ม. 6
กอ่สร้างถนน คสล. ถนนลูกรังสายฝายน้ าล้นห้วยยางช่วงหน้า

บ้าน อาจารยน์วลศิริ เพียรภายลุน
กอ่สร้างถนน คสล. ขา้งเทศบาลต าบลนาคู ช่วงขา้งที่นา           

 นายกติิเดช ละราคี
กอ่สร้างถนนคสล. ม.7เลียบคลองชลประทานตลอดแนว จาก

สะพานขา้มคลองหมู ่11
รวม



ปี 2560

จ านวนเงินที่

ได้รับอนุมัติ

ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค 246,000.00    -            -               246,000.00    246,000.00    

ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค 245,500.00    -            -               245,500.00    245,500.00    

ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค 245,500.00    -            -               245,500.00    245,500.00    

ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค 246,500.00    -            -               246,500.00    246,500.00    

ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค 246,500.00    -            -               246,500.00    246,500.00    

ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค 246,500.00    -            -               246,500.00    246,500.00    

1,476,500.00 -           -              1,476,500.00 1,476,500.00 

รายละเอียดแนบท้าย หมายเหตุ  13  เงินสะสม

เทศบาลต าบลนาคู อ าเภอนาคู จังหวดักาฬสินธุ์

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับวนัสิน้ปี สิน้สุดวนัที่  30  กันยายน  2561

กอ่สร้างถนนคสล. ม.7เลียบคลองชลประทานตลอดแนว จาก

สะพานขา้มคลองหมู ่11

รวม

ยงัไม่ได้ก่อหน้ี

กอ่สร้างถนนคสล. ม.2 จากนานายอดุลเดช เพียรภูเขา ถงึ

โรงเรียนนาคูพัฒนาฯ
กอ่สร้างถนน คสล. สายโนนขา่ - บ่อแกว้ ช่วงบ้าน                 

 นายสะอาด สุล านาจ
กอ่สร้างถนน คสล. ทางไปบ่อขยะ เทศบาลต าบลนาคูช่วงที่ดิน   

   นายสวัสด์ิ กลุภู ม. 6
กอ่สร้างถนน คสล. ถนนลูกรังสายฝายน้ าล้นห้วยยางช่วงหน้า

บ้าน อาจารยน์วลศิริ เพียรภายลุน
กอ่สร้างถนน คสล. ขา้งเทศบาลต าบลนาคู ช่วงขา้งที่นา           

 นายกติิเดช ละราคี

หมวด ประเภท โครงการ ก่อหน้ีผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ





หมายเหต ุประกอบงบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ(เงินงบประมาณ)

หมายเหต ุ1 ค่าครุภัณฑ์ หน่วย : บาท

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สป.) 16,000.00      

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คลัง.) 42,000.00      

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สวัสดิการ) 22,000.00      

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เคร่ืองปร๊ินเตอร์ กองสวัสดิการ) 4,300.00        

จัดซ้ือเช็ควาล์ว ขนาด 6 นิ้ว จ านวน 4 ตัว 28,600.00      

ฟุตวาล์ว(หัวกระโหลก) ขนาด 6 นิ้ว 9,100.00        

ฟุตวาล์ว(หัวกระโหลก) ขนาด 4 นิ้ว 3,770.00        

จัดซ้ือประตูน้ าเหล็กหล่อบนดิน ขนาด 4 นิ้ว(มอก.)สีฟ้า 7,540.00        

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เคร่ืองปร๊ินเตอร์ กองประปา) 23,000.00      

จัดซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  แบบดับเบิล้แค็บ 814,000.00    

จัดซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(Cab) 662,000.00    

จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียง (ส าหรับติดต้ังบนหลังคารถยนต์) 30,000.00      

จัดซ้ือพัดลมโคจรติดผนัง ใบพัด และ พัดลมโคจรติดเพดาน ใบพัดขนาด  16 นิ้ว 22,400.00      

1,684,710.00 รวม



หมายเหต ุประกอบงบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ (เงินงบประมาณ)

หมายเหต ุ2 ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง หน่วย : บาท

โครงการบริหารจัดการสถานทีท่ิง้ขยะ (ขุดสระฝังกลบขยะ) 145,000.00    

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่6 บริเวณซอยบ้านป้าโก้ 160,500.00    

ก่อสร้างลานคอนกรีต บริเวณหน้าวัดนาคูใต้ 42,000.00      

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ า 218,000.00    

บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านนาคู หมู่ที ่10

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่7 บริเวณบ้านนางค า 353,000.00    

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดไฟ (กศ.) 15,000.00      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่2 264,500.00    

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่7 361,000.00    

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณด้านข้างวัดนาคูเหนือฝ่ังทิศตะวันตก ม.11 495,000.00    

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่2 359,000.00    

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่6 462,000.00    

ก่อสร้างลานคอนกรีต บริเวณข้างอาคารท าการ อพปร.เทศบาลต าบลนาคู 311,000.00    

วางท่อคอนกรีตพร้อมบ่อพัก บริเวณข้างอาคาร อพปร. เทศบาลต าบลนาคู 209,000.00    

ก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างบ้านนายประเทือง อ้วนละมัย หมู่ 1 17,000.00      

การก่อสร้างถนน คสล. จากถนน คสล.ถึงทีน่านางสินธุ  สุล านาจ หมู่ 2 494,000.00    

ก่อสร้างลาน คสล. บริเวณด้านหน้าโรงกรองน้ า(ติดกับอาคาร ศพด.) 257,000.00    

โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ 78,000.00      

ก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณข้างวัดนาคูเหนือ ฝ่ังทิศตะวันตก หมู่ 11 181,000.00    

ซ่อมแซมถนน คสล.จากบ้าน นายดอกดิน สามสี ถึงบ้านนางเหมือน  ม.7 339,600.00    

ก่อสร้างถนนคสล.เลียบคลองชลประทานจากข้างทีน่านายจวง เผือดผุด                            ถึงสะพานข้ามคลองชลประทาน หมู่ที ่2136,000.00    

โครงการก่อสร้างปรับปรุงลานคอนกรีตข้างตลาดสดเทศบาล 198,700.00    

โครงการก่อสร้างร้ัวหลังห้องพักเทศบาลต าบลนาคู 55,000.00      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่7 358,700.00    

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่7 392,000.00    

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่7 380,000.00    

ก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ บริเวณหอน้ าประปา หอที ่2 70,000.00      

6,352,000.00  รวม

กับยุ้งฉางนายเชน  ไวแสน 

ถึงทีน่า นายดิลก  บุญแสน



หมายเหต ุประกอบงบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ(เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)

หมายเหต ุ2 ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง หน่วย : บาท

ก่อสร้างถนนคสล. ม. 2 จากนานายอดุลเดช เพียรภูเขา ถึงโรงเรียนนาคูพัฒนาฯ 245,000.00    

ก่อสร้างถนนแอสฟัสท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ. 25-001 2,499,000.00  

ก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ. 25-003 1,680,000.00  

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบไม่ตอกเสาเข็ม 1,945,000.00  

ก่อสร้างถนน คสล. ข้างเทศบาลต าบลนาคู ช่วงข้างทีน่า นายกิติเดช ละราคี          246,500.00    

ก่อสร้างถนน คสล. สายโนนข่า - บ่อแก้ว ช่วงบ้านนายสะอาด สุล านาจ               245,500.00    

ก่อสร้างถนน คสล. ถนนลูกรังสายฝายน้ าล้นห้วยยางช่วงหน้าบ้าน อาจารย์นวลศิริ    246,500.00    

ก่อสร้างถนน คสล. ทางไปบ่อขยะ เทศบาลต าบลนาคูช่วงทีดิ่น นายสวัสด์ิ กุลภู ม. 6  245,500.00    

ก่อสร้างถนนคสล. ม.7เลียบคลองชลประทานตลอดแนว จากสะพานข้ามคลองหมู่ 11 245,700.00    

ก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 760,000.00    

8,358,700.00 รวม

ถ.ธนรัชต์ตลอดสาย หมู่ที ่9, 10

ถนนชมะนันท์ตลอดสาย หมู่ที ่10,12
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