ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง
เรื่อง รายงานผลการใช้จ ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ด้ว ยเทศบาลตำบลโนนสูง ตำเนิน งานการประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่ง ใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (เก*6ฐโ!*V 3กป ■ โโลกรเวลโ6ก ^ /\ร56ร5กา6ก* : โโฬ ตามนโยบาย
รัฐบาล เรื่อง การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มธรรมาภิบาลและการฟ้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ซึ่งกองคลัง เทศบาลตำบลโนนสูง ได้จัดทำงบแสดงฐานะการ รายงานสถิติ
การคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว
เพื่อ ประชาสัม พัน ธ์ก ารใช้จ ่ายงบประมาณและสร้างความโปร่งใสในการดำเนิน งานของ
หน่วยงานภาครัฐ เทศบาลตำบลโนนสูง จึงประกาศ เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ^

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑^
(ลงขื่อ)

0

^

(นายประสงค์ โพธี้มีศิริ)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

เทคบๆลตำบลโนบลูง
งบแลตงผลการตำเนิบงาบรวมจ่ายจากรายรับ
ด้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ลงวันที่ 30 กับยายบ 256ไ
รายการ

ประมาณการ

รวมจ่ายจาก
เงินงบประมาณ

รวบจ่ายจากเไบ
อ ุด ห บ ุบ ร ะ บ ุร ิค อ ุ

รวม

บริหารงาบทุวไป

ป ร ะ ล ง ก ิ/ เ ย ค า ะ ( ไ จ

รายจ่าย
งบกลาง
17,540.916.00
เงิน เดือ บฝ่า ยการเมือ ง
2,946,000.00
เงินเดอบฝ่ายประจำ
67,713,495.00
ค่า ตอบแทน
1,524,555.00
ค่า ใช้ล อย
22,654.518.00
ค่า วัล คุ
6,892,882.13
ค่า ลาธารณูป โภค
3,013,912.00
ค่า ครุภ ัณ ฑ์( หมายเหตุ1)
7,139,100.00
ค่าที่ดิบและสิงก่อลร้าง(ท),ายเVตุ2) 20,040,700.00
รายจ่า ยอื่น
1,283,363.87
เงิน อุด หบุน
รวม
รายรับ
ภาบิอากร
ค รรบเบิยบค่าปริบและโบยบุญว"
รายไดัจากทรัพย์สิน
รายได้จากลารารณปโภค
รายโด้เบิดเดลัด
รายได้จากทุน
รัฐบาลจัดลรรให้
อุดหบุบทัวไป
อุคหบุนระบุวัคเ)ประลงค์
■ เซ

รวมรายรับ
รายรับลูงกว่ารายจ่าย

16,633,320.64 12,379,311.76 29,012,632.40
2,904,200.00
2,904,200.00
57,912,388.19
57,912,388.19
980,300.75 312,423.50 1,292,724.25
16,408,45068
16,408,450.68
3,985,76979
3,985,769.79
2,232,06630
2,232,066.30
7.128,900๓
48,000.00 7,176,900.๓
19,440,700.00
19.440,700.00
992,166.72

การรักบา
ความลงบ
ภายใน

การที่กบา

128.618,263.07 12,739,735.26 141,357,998.33

2,243,000.00
1,850,500.๓
2,558,000.00
1,500,000.00
124,3๓.๓
13,000.00
71,150,000.00
71,310,64200

2,514,335.02
937.595.62
2,429,265.30
1,405,606.00
158,331.23

2,904,200.00
9,972,668.87
255,102.75
1.393.736.40
602,381.91
869,712.91
103,0๓.00

3,669,872.90 30,333,790.80 1,293,056.39
366,330.00
357,648.50
11,358.00
256,28500 10.536.051.49 946,298.21
138,694.60 1,264,120.72 127,492.00
970,266.84 182,646.30
119,821.70
48.0๓.00 1,864,400.00
28,6๓.00
เ500,000.00
500,000.00

9,650,859.23
238,535.00
1,976,254.81
1,787,563.56
27,651.24
5,031,000.00
18,440,700.00

302,640.00 1,094,700.00

260,280.00

272,545.๓
15,141.00
40,874.56
101,900.๓

974,540.95

)

. ผ ู้

อำนวยการกองคลัง

อุดลาหกรรม
และการโยธา

งบกลาง

302,640.00 1.525,160.56

1,234,820.95

1,334,520.00
63,750.00
52.738.82
50,376.00
21.092.75

992,166.72
16,100.802.84

5,079,604.20

43,509,878.35 4,925,250.90 38,144,730.56

75,811.712.44
65,918,799.00
12,739,735.26

150,749,442.00

การคาสบา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

29,012,632.40

992,166.72

150,749,442.๓

ลร้างความ.
การลาธารณฤข เคหะและชุมซน ลังคมลงเคราะห์ เข้มุแข้งของ
ชุมขน

161,915,379.87
20,557,381.54

2
.

..ปลัดเทศไ)าล

นายกเทศมนตริ

1.522,477.57 29,012,63240

เทศบาลตำบลโนนสูง
งบแลดงผลการดำเนินงานรวมจ่ายจากรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถ๊งวันที่ 30กันยายน 2561
ร*มจ่ายจาก
รายการ

ประมาณการ

เงินงบประมาณ

การรักษา

รวมจาย'เากเไน
ชุ&หบุบระบุ

ร’ฅอุ

รวม

บริหารงานทั่วไป

กวามลงบ

0

ลร้างความ

การค็กษา

การลาธารณลุข เคหะและทุมขน ลังคมลงเคราะห์ เข็มแข็งของ

*.

ทุมขบ

ภายใบ

บุระล]ก็/เอVเาะกัจ

การคาสบา

อุดล-*หเ?รรม

าฒบธรรมและ

และการโยธา

งบกลาง

บันVIบาการ

รายจ่าย
งบกลาง

17,540,916.00

เงิน เตือ นฝ่า ยการเมือ ง

16,633,320.64 12,379,311.76

29.012,632.40

29,012,632.40

2,946,000.00

2,904,200.00

2,904,200.00

2,904,200.00

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

1,524,555.00

980,300.75

1,292.724.25

255,102.75

366,330.00

357,648.50

11,358.00

238,535.00

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

ค่า วัล ดุ

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

1,787,563.56

15,141.00

50,376.00

ค่า สาธารณูป โภค

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

ค่า ครุภ ัฌ ฑ็

7,139,100.00

7.128,000.00

7,176,900.00

103.000.00

28,600.00

48.000 00

1,864,400.00

5,031,000.00

500,000.00

18,440,700.00

เงบเดิอบฝ่ายประจำ
ค่า ตอบแทน
ค่า'ใช้สอย

ค่า ที่ด ิน และส์งก่อ สร่า ง

20,040,700.00

312,423.50

48,000.00

19,440,700.00

19,440,700.00

500,000.00

302,640.00

1,094,700.00

260,280.00

1,334,520.00
63,750.00

974,540.95

52,738.82

101,900.00

รายจ่า ยอื่น
เงิน อุด หนุน

1,283,363.87

รวม

150,749,442.00

992,166 72

128,618,263.07 12,739,735.26

992,166.72

992,166.72

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

รายการ
รายจ่าย
งบกลาง
เงินเสือนฝ่ายการเมือง
เงนเสือนฝ่ายประงำ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัศตุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครภัณฑ์
ค่าทึ่คนและสิ่งก่อสรัาง
รายจ่ายอื่น
เงินธุคหบุน

รวม

เทศบาลตำบลโนนสูง
รายงานรายจ่ายในการตำเนิน งานทีจ่ายจากเงิน รายรับ ตามแผนงาน..งานบริห ารทัวไป
ตังแต่วัน ที 1 ตุล าคม 2560 ถีงวัน ที 3 0 กัน ยายน 2561
ประมาณการ
รวม
งานบริหารทัวไป
งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ

งานบริห ารงานคลัง

2,904,200.00
9,972,668.87
255,102.75
1,393,736.40
602,381.91
869,712.91
103,000.00

2,904,200.00
4,269,588.87
128,574.00
948,282.29
250,771.60
815,830.70
14,700.00

ใ,953,440.00
64,300.00
329,278.12
180,165.30
31,086.24
88,300.00

3,749,640.00
62,228.75
116,175.99
171,445.01
22,795.97

16,100,802.84

9,331,947.46

2,646,569.66

4,122,285.72

รายรับ

รวม
หมายเหตุ รายจ่ายหมวดใดทีจ ่ายจากเงิน อุด หนุน ทัว ไปให้ (ท) ไว้ห้ายหมวดรายจ่าย
รายจ่ายทีจ ่ายจากเงิน อุด หนุน เฉพาะกิจ ให้ (ก) ไว้ท ายหมวดรายจ่าย

รายการ
รายจ่าย
งบกลาง
เงินเสือนฝ่ายการเมือง
เโนเดอนฝ่!ขปงะ(เ!
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรัาง
รายจ่ายอน
เงินอุดหบุน
รวม

^4
เทศบาลตำบลโนนสูง
^#
รายงานรายจ่ายในการดำเนิน งานทีจ่ายจากเงิน รายรับ ตามแผนงาน..การรัก ษาความสงบภายใน
ดังแต่วันที 1 ฅลาคม 2560 ถีงวัน ที 3 0 กัน ยายน 2561
งานเทศกิจ
ประมาณการ
รวม
งานบริห ารทัวไป
การรักษาความสงบภายใน

งานป้อ งกัน ภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับ อัค คีภ ัย

3,669,872.90
366,330.00
256,285.00
138,694.60
119,821.70
28,600.00
500,000.00

202,900.00
20,650.00

465,840.00
170,400.00
12,534.00
32,410.90

3,001,132.90
175,280.00
243,751.00
106,283.70
119,821.70
28600
500,000.00

5,079,604.20

223,550.00

681,184.90

4,174,869.30

รายรับ

รวม
หมายเหตุ รายจ่ายหมวดใดทีจ ่ายจากเงิน อุค หนุน ทัว ไปให้(ท) ไว้ห้ายหมวดรายจ่าย
รายจ่ายทีจ ่ายจากเงิน อุด หนุน เฉพาะกิจ ให้ (ก) ไว้ห้ายหมวดรายจ่าย

รายการ

ประมาณการ

เทศบาลตำบลไนนถูง
รายงานรายจายในการด่าเนนงานทัจ่ายจากเงินรายรีบดามแผนงาน..การศึกนา
ตังแต่วันท 1ตุลาคม 2560 ถังวันที 30กัน ยายน2561
งานระดับ ก่อ นวัยเรีย น
รวม
งานนริห ารทิว ไป
และประถมศึก ษา
เกียวกับ การศึก ษา

งานระดับ
มัธ ยมศึก ษา

งานศึก ษาไม่ก ำหนดระดั๋บ

1 1 ผ □ ข

ง'นกลา4
เงินเสือนฝ่ายการเมอง
30.333.790.80
357.648.50
10.536.051.49
1.264.120.72
970,266.84
48.000.00

เงินเดอนฝ่ไขประจำ

ค่าตอนแทน
ค่าใช้สอข
ค่าวัสดุ
คาสาธารจเป เภค
ค่าครุกัณฑ์
ค่าทีด่นและสืงก่คสรีาง
รายจ่ายอิน
เงนคุดหนุน

ราย.!!!

รวม

รวม

หมายเหตุ รายจ่ายหมวดใดทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ท) ไวัท้ายหมวดรายจ่าย
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินรุดหนุนเฉพาะกีจใท้ (ก) ไวัท้ายหมวดรายจ่าย

43.509.878.35

' *

1.179.560.00
20.425.00
1.621,864.50
116,013.00
20.228.35

29.154,230.80
337,223.50
8.589,891.99
1.121.487.72
853.220.58
48.000.00

316.700.00
16,920.00

7.595.00
9.700.00
96,817.91

2.958.090.85

40.104,054.59

333.620.00

114,112.91

^^
เทศบาลตำบลโนนสง
รายงานรายจ่ายในการดำเนิน งานทีจ่ายจากเงิน รายรับ ตามแผนงาน..สาธารณสุข
ตังแต่วัน ที 1 ตุล าคม 2560 ถึงวัน ที 3 0 กัน ยายน 2561
งานโรงพยาบาล งานบริการสาธารณสุข
ประมาณการ
รวม
งานบริห ารหัวไป
และงานสาธารณสุขอืน
เกียวกับ สาธารณสุข

รายการ
รายจ่ายุ
งบกลาง
เงินเสือนฝ่ายการเบ้อง
เงินฟ้อนฝ่ายประ(เา
ล่าดคบแทน
ล่าใช้สอย
ล่าวัสดุ
ค่าสาขารณูปโภฅ
ค่าครุภัอเฑ์
ล่าที่ดินและสิ่งก่อสรัาง
รายจ่าขอน
เงินอุดหบุน

รวม

งานศนูย์บริการ
สาธารณสุข

1,293,056.39
1 1,358.00
946,298.21
127,492.00
182,646.30
1,864,400.00
500,000.00

775,378.33
6,133.00
15,216.21
66,142.00
81,657.04
364.400.00

517,678.06
5,225.00
931,082.00
61,350.00
100,989.26
1,500,000.00
500,000.00

4,925,250.90

1,308,926.58

3,616,324.32

รายรับ

รวม
V•‘'ฯเหตุ รายจ่ายหมวดใคทีจ ่ายจากเงิน อุห นุน ทั๋วไป (ท) ไว้ท ้ายหมวดรายจ่าย "
รายจ่ายทีจ่ายจากเงิน อุด หนุน เฉพาะกิจให้ (ก) ไว้ท้ายหมวดรายจ่าย
รายจ่ายทีจ่ายจากเงิน อุค หนุน เฉพาะกิจให้ (ก) ไว้ท้ายหมวดรายจ่าย

เทศบาลตำบลโนนสง

^ #

รายงานรายจ่ายในการตำเนัน งานที่จ ่ายจากเงิน รายรับ ตามแผนงาน..การศาสนาวัฒ นธรรมและนัน ทนาการ
ตัง แต่ว ัน ที I ตุล าคม 2560 ถึงวัน ที 3 0 กัน ยายน 2561
รายการ

ประมาณการ

รวม

งานบริห ารทั่ว ไป

งานกีฬ าและนัน ทนาการ

งานวิช าการวางแผนและ

งานศาสนา
วัฒ นธรร่ม ฟ้องถน

เกี่ยวกับ ศาสนาฯ
รายจ่าย
งบกลาง
เงิน เดือ นฝ่ายการเมือ ง
เไนเสือนฝ่า๗ 1 ะฟ้า

260.280.00

260.280.00

974.540.95

252,820.95

721.720.00

1.234,820.95

513.100.95

721,720.00

ค่าตอบแทน
ค่าใข้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภัณ ฑ์
ค่าที่ดืน และสิ่งก่อส?าง
รายจ่ายอื่น
เงินอคบใ(น

รวม
หมายเหตุ รายจ่า ยหมวดใดที่จ ่า ยจากเงิน ธุห บุน ทั่ว ไป (ท) ไวัฟ้เายหมวดรายจ่าย
รายจ่า ยที่จ ่า ยจากเงิน ธุด ห^นเฉพาะกีจ ไห (ก) ไวัฟ ้า ยหมวดรายจ่า ย

ส่งเสริม การท่องเที่ย ว

เทศบาลตำบลโนนสูง
รายงานรายจ่ายในการดำเนิน งานทีจ่ายจากเงิน รายรับ ตามแผนงาน..เคหะและชุม ชน
ตังแต่วัน ที 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที 3 0 กันยายน 2561
รายการ

ประมาณการ

รวม

งไนบรัหารหัวไป

งานไฟฟ้าและถนน

งานสวนสาธารณะ

งานกำจัด ขยะมูล ฝอย

งานฟ้านัด นํ่าเสีย

และส์งปฎถูล
รายจ่าย
งบกลาง
เงินเดือนฝ่ายการเมืกง
เงินเฝ่อ่นฝ่ายประ 4า
ค่าตอบแทน

571.314.00

4.786.503.00

9.650.859.23

‘ 4.293.042.23

238.535.00

119.895.00

14.300.00

104.340.1X1
1.624.033.43

ค่าให้สอย

1,976.254.81

237.501.38

114.720.00

ค่าวัสตุ

1.787,563.56

744.397.40

84.113.50

959.052.66

ค่าสาธารณูป โภค
ค่าค}กัณ ฑ์
ค่าทีดิน และสิงก่อส?าง
รายจ่ายอีน
เงินอุดหนุน

27.651.24
5.031.000.00
18.440.700.00

15.414.27
91.000.00
11.060.000.00

12.236.97
140.000.00

4.800.000.00

992.166.72

992.166.72

รวม

38.144.730.56

17.553,417.00

11ยุ1บ
รวม
หมายเหตุ รายจ่า ยหมวดใคที่จ ่ายจากเงิน อุด หนุน หัว ไปให้ (ท) ไวัห ้ายหมวดรายจ่าย
รายจ่า ยทีจ ่า ยจากเงิน อุด หนุน เฉพาะกิจ ให้ (ก) ไ'?ท้ายหมวดรายจ่าย

7.380.700.00

936.684.47

12,273.929.09

7.380.700.00

เทศบาลตำบลโนนสูง
รายงานรายจ่ายในการตำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน..อุตสาหกรรมและการโยธา
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยาขน 2561
รายการ

ประมาณการ

รวม

งานบริก ารที่ว ไป

งานก่อ สรัางโครงศรัางพึ๋น ฐาน

เกี่ยวกับ อุต สาหกรรมและการโยธา
รายจ่าย
งบกลาง
เงินเสือนฝ่ายการเมืคง
1,334.520.00

1.334,520.00

ค่าตอบแทน

63,750.00

63.750.00

ค่าใช้สยย

52.738.82

52.738.82

ค่าวัสตุ

50,376.00

50,376.00

ค่าสาธารณูปโภค

21.092.75

21,092.75

1.522.477.57

1.522,477.57

เในเดือนฝ่าย!เ5ไ;จำ

ค่าครุกัจเฑ์
ค่าที่ดิน และสงก่อสรัาง
รายจ่ายอน
เงินอุดหนุน
รวม
รายรัม

รวม
หมายเหตุ รายจ่า ยจากที่จ ่า ยจากเงิน อุด หนุน ที่ว 1'ปให้ (ท) ไวัท ้า ยหมวดรายจ่า ย

รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้ (ก) ไวัท้ายหมวดรายจ่าย

-

