
ประกาศเทศบาลตำบลโนนสง ฉบับที่ 1๕๖๑

เรื่อง ประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเน ินงานและงบอื่น ๆ

เทศบาลตำบลโนนสูง ได ้จ ัดทำรายงานแสดงผลการดำเน ินงานและงบอื่น  ๆ ประจาปี ๒๕๖๑ 
ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เสร็จเร ียบร้อยแล้ว

เพื่อให ้การดำเน ินการเป ็นไปตามระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบ ิกจ ่ายเง ิน  
การฝากเงิน การเก ็บรักษาเง ิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 
๓ พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๑ ๐ ๑ / ๑ และระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๔๐ จึงแจ้งฐานะการเงินของเทศบาลตำบลโนนสูง 
ตามสำเนารายงานแสดงผลการดำเน ินงานของเทศบาลตำบลโนนสูงและงบอื่น  ๆ ท ี่แนบมาพร้อมนี้

จ ึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันทีา่'เฟ่ผ ตุตุลาคม ‘

(นายประส'3ค โพธิ้มีศิริ)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง



สำน ักงานเทศบาลตำบลโนนสูง 
งบแลดงฐานะการเง ิน 

ณ วันท 30 ก ันยายน 2561

หมายเหต ุ จ 2561 ปี 2560
ทรัพย์ส ินตามงบทรัพย์ส ิน 2 265,661,494.77 265,248,894.77
สินทรัพย์

ส ินทรัพย์หมุนเว ียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3 173,838 ,764 .80  ' 132 ,326 ,535 .44
เงินฝาก ก.ส.ท. 4 15 ,963 ,941.22  . 15 ,522 ,769.02
ลูกหนีเงินยืม 5 - 1,828.00
รายได้รัฐบาลค้างรับ 6 1 ,525 ,499 .24
ล ูกหนีค ่าภาษี 7 41,182 .54 -
ลูกหนีเงินยืมเงินสะสม 8 5,527 .00  , -
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน 9 4,400 .00  - -
รวมส ินทรัพย์หม ุนเว ียน 1 8 9 ,8 5 3 ,8 1 5 .5 6  1 4 9 ,3 7 6 ,6 3 1 .7 0

รวมสินทรัพย์ 189,853,815.56 149,376,631.70
ทุนทรัพย์ส ิน 
หนสิน

หนีสินหมุนวียน

2 265,661,494.77 265,248,894.77

รายจ ่ายด ้างจ ่าย 10 64,181 ,830 .90 47 ,741 ,874 .24
ฎ ีกาค ้างจ ่าย 11 31,200 .00 13 ,200 .00
รายจ่ายผัดส ่งใบสำคัญ - 1 ,828 .00
เงินรับฝาก 12 756,526 .59 1 ,146 ,893 .95
รวมหนีส ินหมุนเว ียน 64,969,557.49 48,903,796.19

รวมหนีสิน 64,969,557.49 48,903,796.19

เงินสะสม
เงินสะสม 13 92 ,767 ,304.88 73 ,635 ,248 .02
เงินทุนสำรองเงินสะสม 32 ,116 ,953.19 2 6 ,968 ,989 .42
รวมเงินสะสม 124,884,258.07 100,604,237.44

รวมหนีสินและเงินสะสม 189,853,815.56 149,508,033.63

( นางจารุวรรณ สื่อกลาง ) ( นายณัฐพล ตะเภาน ้อย) ( นายประสงค์ โพธี้มีศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดเทศบาล นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง



เทศบาลตำบลโนนส ูง 
ห ม ายเห ต ุ ป ระกอบ งบ แส ดงฐาน ะการเง ิน  
สำหรับป ีล ิ้นส ุด วันที่ 3 0  ก ัน ยายน  2 5 6 1

ห ม ายเห ต ุ 2  งบทร ัพย ์ส ิน

ประเภท ท ร ัพ ย ์ส ิน ราคาท ร ัพ ย ์ส ิน แห ล ่งท ี่มาของท ร ัพ ย ์ส ิน

ขื่อ จำน วน เง ิน
2560 2561 2560 2561

ก.อส ํง ิห าร ิม ท ร ัพ ย ์
1.ท ีดิน 18,013,415.08 18,013,415.08 เงินรายได้ 143,527,581.63 143,892,181.63

2 ..อ าค าร 122,758,697.00 122,758,697.00 เงินสะสม - -

3 ,ป ้าย 1,287,620.00 1,287,620.00 เงินทุนสำรองเงินสะสม - -
ะ 2,690,545.00 2,690,545.00 เงินกู้ 5,595,900.00 5,595,900.00

4.ร ัว 2,145,000.00 2,145,000.00 เงินที่มืผู้อุทัศให้ 745,409.00 745,409.00
5.ซ ้ม เฉล ิมพระเก ียรต ิจิ เงินอุดหนุนเฉพาะกีจ 115,380.004.14 115,428,004.14
ข .ส ังห ารม ท ร ัพ ย ์
1 .เครื่องยนต์และ 61,136,862.00 61,136,862.00
ยานพาหนะ
2.เครื่องมือเครื่องใช้และ
อุปกรณ์
ก.ในการด ับเพล ิง 1,103,084.00 1,103,084.00
ข.ในการโยธา 1,795,771.00 1,795,771.00
ค.ในการสาธารณสุข 1,614,975.00 1,614,975.00
ง.ในการประซาส ัมพ ันธ์ 3,807,220.20 3,807,220.20
จ.ในการศ ึกษา 18,798,744.94 18,798,744.94
ฉ.ในการเกษตร 2,550,119.05 2,550,119.05
ซ.งานบ ้านงานครัว 1,088,162.00 1,093,562.00
ซ.ไฟฟ ้าและวิทยุ 2,833,258.80 2,928,758.80
ณ การส ื่อสาร
1) 199,000.00 199,000.00

ฌ .การก ีฬ า
๓.ครุภ ัณฑ ์สำน ักงาน

8,611,656.00 8,611,656.00
14,814,764.70 15,126,464.70

รวม 265,248,894.77 265,661,494.77 265,248,894.77 265,661,494.77

คำอธ ิบาย
1. ทรัพย์สินที่ได้มาจากรายได้ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม เงินท่ีมีผู้-อุทิศ'ไห้ และเงินอื่นใดยกเว้นรับเงินกู้ ให้แสดง 

ทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธึ๋ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยซนั1ดยตรง รวมท้ังทรัพย์สิน 
ที่ให้ยืมหรือยกเว้นทรัพย์สิบที่จัดไว้เพื่อเป็นการบริการสาธารณะ เซ่น ถนนสะพาน ลานกีฬา เป็นต้น

2. ทรัพย์สินที่ได้มาจากแหล่งเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินทุกประเภท



ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 
สำหรับปี ส้ินสตวันท่ี 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 13 เงินสะสม
2561 2560

เงินสะสม 1 ตุลาคม.... 73,635,248.02 58,841,692.54
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 20,591,855.09 6,029,661.97
หัก 25^0 ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

(เงินทุนสำรองเงินสะสม) 5,147,963.77 1,507,415.49

บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะ๓ า 15,443,891.32 4,522,246.48
รายจ่ายด้างจ่าย 3,582,781.00 10,387,085.00
รับเพึ๋มระหว่างปี 105,384.54 23,524.00

หัก จ่ายขาดเงินสะสม 19,132,056.86 (139,300.00) 14,793,555.48

เงินสะสม 30 กันยายน.... 92,767,304.88 73,635,248.02

เงินสะสม 30 กันยายน ....  ประกอบด้วย 2561 2560
1. เงินฝากกองทุนก.ส.ท. 15,963,941.22 15,522,769.02
2. ลูกหน้ีค่าภาษี 41,182.54 131,401.93
3. รายได้รัฐบาลด้างรับ - 1,525,499.24
6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ 76,762,181.12 56,455,577.83

92,767,304.88 73,635,248.02

ทั้งน้ี ได้รับอนุมํตให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 1,800,000.00 บาท
และ ริ)ะเบิกจ่ายไน่ปีงบประมาณต่อ'ไใ} ตามรายละเอียลแนบท้ายหมายเหตุ 13



ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายสะเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 13 เงินสะสม 
ป ี2561

หมวด ประเภท โครงการ
จำนวนเงินที่ 
ไ ด ้รับอนุมัติ

ก่อหนี้ผูกพัน เบิกฉ่ายแล้ว คงเหลือ ยังไม่ได้ก่อหนี้

ค ่าคร ุภ ัณ ฑ ์ท ี่ด ิน ค ่าท ี่ด ิน และส ิ่ง โค รงก ารวางท ่อ  ค ส ล .ล อ ด ถ น น โน น ส ูง- 200,000 .00 - - - -
และส ิ่งก ่อส ร ้าง ก ่อสร ้าง ม ิตรภาพ  ช ่วงแยก เล ี่ยง เม ือ ง

ค ่าคร ุภ ัณ ฑ ์ท ี่ด ิน ค ่าท ี่ด ิน และส ิ่ง โค รงก ารป ร ับ ป ร ุงถ น น  คส ล. พ ร ้อมท ่อ 1,600,000.00 - - - -
และส ิ่งก ่อส ร ้าง ก ่อสร ้าง ระบ ายน ํ้า  ค ส ล .ถ น น เก ษ ต ร ซอย 6

รวม 1,800,000.00 - - - -

ป ี2560

หมวด ประเภท โครงการ
จำนวนเงินที่ 
ได้รับอนุมัติ

ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ยังไม่ได้ก่อหนี้

รวม - - - - -



เทศบๆลตำบลโนนสูง
งบแสตงผลการดำเนินงานรวมจ่ายจากรายรับ

ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 สิงวันท่ี 30 กันยายน 2561
รวมจ่ายจาก รวมจ่ายจากเงบ การรักษา สร้างความ. การศาสนา อุตสาหกรรม

รายการ ประมาณการ เงินงบประมาณ อุดหนุบระบุวัตถุ รวม บริหารงานทฺวไป ความสงบ ภารดืกษา การลาธารณสุข เคหะและขุมขน สังคมสงเคราะห์ เข็มแข็งของ วัฒนธรรมและ และการโยธา งบกลาง
ประลงค์/เฉพาะกิจ ภายใน ขุมขน นันทนาการ

รายจ่าย
งบกลาง 17,540,916.00 16,633,320.64 12,379,311.76 29,012,632.40 29,012,632.40
เงินเด ิอนฝ่ายการเมึอง 2,946,000.00 2,904,200.00 2,904,200.00 2,904,200.00
เงินเดือนฝ่ายประจำ 67,713,495.00 57,912,388.19 57,912,388.19 9,972,668.87 3,669,872.90 30,333,790.80 1,293,056.39 9,650,859.23 302,640.00 1,094,700.00 260,280.00 1,334,520.00
ค่าตอบแทน 1,524,555.00 980.300.75 312,423.50 1,292,724.25 255,102.75 366,330.00 357,648.50 11,358,00 238,535.00 63,750.00
ค่าใช้สอย 22,654,518.00 16,408,450.68 16,408,450.68 1,393,736.40 256,285.00 10,536,051.49 946,298.21 1,976,254.81 272,545.00 974,540.95 52,738.82
ค่าวัสดุ 6,892,882.13 3,985,769.79 3,985,769.79 602,381.91 138,694.60 1,264,120.72 127,492.00 1,737,563.56 15,141.00 50,376.00
ค่าสาธารณูปโภค 3,013,912.00 2,232,066.30 2,232,066.30 869,712.91 119,821.70 970,266.84 182,646,30 27,651.24 40,874.56 21,092.75
ค ่าครุภ ัณฑ ์(หมายเหตุ!) 7,139,100.00 7,128,900.00 48,000.00 7,176,900.00 103,000.00 28,600.00 48,000.00 1,864,400.00 5,031,000.00 101,900.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(หมายเหต2ุ) 20,040,700.00 19,440,700.00 19,440,700.00 500,000.00 เ500,000.00 18,440,700.00
รายจ่ายอ ื่น
เงินอุดหนุน 1,283,363.87 992,166.72 992,166.72 992,166.72

รวม 150,749,442.00 128,618,263.07 12,739,735.26 141,357,998.33 16,100.802.84 5,079,604.20 43,509,878.35 4,925,250.90 38,144,730.56 302,640.00 1,525,160.56 1,234,820.95 1,522,477.57 29,012,632.40
รายรับ
ภาษีอากร 2,243,000.00 2,514,335.02
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 1,850,500.00 937,595.62
รายได้จากทรัพย์สิบ 2,558,000.00 2,429,265.30
รายได้จากสาธารณูปโภค 1,500,000.00 1,405,606.00
รายได้เปิดเตล็ด 124,300.00 158,331.23
รายได้จากทุบ 13,000.00
รัฐบาลจัดสรรให้ 71,150,000.00 75,811,712.44
อุดหบุบท่ี''ว’ไป 71,310,642.00 65,918,799.00
อุดหนุนระบ วัุตถุประลงค่ 12,739,735.26

รวมรายรับ 150,749,442.00 161,915,379.87
รายรับสูงกว่ารายจ่าย X ) 20,557,381.54

.ผุ่!อำนวยการกองคลัง 2. ..ปลัดเทศบาล ..เ^ .... ..นายกเทศมนตรี


