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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงมีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการส่วนท้องถิ่น มีอ านาจ

หน้าที่รับผิดชอบดูแลประชาชนในเขตต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ให้อยู่ดีกินดี     
ตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ว่า “พิชิตความยากจน ชุมชนเข้มแข็ง มีส่วนร่วมทางการเมือง” 
โดยยึดการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 บัดนี้ได้สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แล้ว ฝ่ายบัญชี  กองคลัง จึงได้จัดท ารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานฉบับนี้ขึ้น โดยได้รวบรวมผลการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 
2560 เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบการแถลงผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาเสนอต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสงและประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน   
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รหสับญัชี เดบทิ เครดิต
เงินสด 11011000 -                          -                          
บญัชีเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 4) -                          -                          
 - ประเภท ออมทรัพย/์เผ่ือเรียก 11012001 13,993,631.07           -                          
 - ประเภท ประจ า 11012002 11,544,604.65           -                          
 - ประเภทกระแสรายวัน 11012003 862,897.00               -                          
ลูกหนี้เงินทนุโครงการเศรษฐกิจชุมชน 11045000 1,760,000.00             -                          
ลูกหนี้เงินยมื - ตามงบประมาณ 11041000 -                          -                          
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 11042000 -                          -                          
ลูกหนี้เงินสะสม 19040000 -                          -                          
รายจา่ยค้างจา่ย (หมายเหตุ 3) 21010000 -                          26,774.60                 
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) 21040000 -                          3,873,896.71             
เจา้หนี้เงินสะสม 29010000 -                          -                          
เงินสะสม 31000000 -                          4,868,844.21             
เงินทนุส ารองเงินสะสม 32000000 -                          11,527,032.04           
บญัชีเงินรายรับ (หมายเหตุ 1) 19010000 -                          70,683,534.54           
งบกลาง 51100000 20,309,860.20           -                          
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 52100000 4,973,460.00             -                          
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 52200000 14,255,612.00           -                          
ค่าตอบแทน 53100000 60,752.50                 -                          
ค่าใช้สอย 53200000 10,863,441.34           -                          
ค่าวัสดุ 53300000 3,007,306.31             -                          
ค่าสาธารณูปโภค 53400000 926,727.90               -                          
ค่าครุภณัฑ์ 54100000 649,994.00               -                          
ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 54200000 4,963,909.05             -                          
รายจา่ยอืน่ 55100000 -                          -                          
เงินอุดหนุน 56100000 2,807,886.08             -                          

90,980,082.10         90,980,082.10         

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
งบทดลอง (ก่อนปิดบัญช)ี

ณ วันที่   30  เดอืน  กันยายน   พ.ศ. 2560
รายการ



หมายเหตุ 1 บัญชีเงินรายรับ

รหัสบัญชี ประมาณการ รับจริง  เพ่ิมขีน้(ลดลง)

ก.รายได้จัดเก็บเอง
1.  หมวดภาษีอากร 450,000.00 569,629.94 119,629.94

1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 41100001 270,000.00       338,367.94        68,367.94
1.2 ภาษีบ ารุงท้องที่ 41100002 30,000.00        68,750.00          38,750.00
1.3 ภาษีป้าย 41100003 150,000.00       162,512.00        12,512.00

2.หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 193,000.00 429,708.00 236,708.00 
2.1 ค่าธรรมเนียมเกบ็และขนมูลฝอย 41210008 90,000.00        164,370.00        74,370.00
2.2 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 41210029 -                 1,770.00            1,770.00
2.3 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 41219999 -                 -                   0.00
2.4 ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 41220002 10,000.00        18,200.00          8,200.00
2.5 ค่าปรับการผิดสัญญา 41220010 -                 48,358.00          48,358.00
2.6 ค่าใบอนุญาตรับท าการเกบ็ ขน ส่ิงปฏิกลู หรือมูลฝอย 41230001 25,000.00        25,000.00          0.00
2.7 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกจิการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ41230003 60,000.00        72,800.00          12,800.00
2.8 ค่าใบอนุญาตจดัต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซ่ึงมีพื้นที่เกนิ 200 ตารางเมตร41230004 8,000.00          12,300.00          4,300.00
2.9 ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 41230005 -                 500.00              500.00

2.10 ค่าใบอนุญาตให้ต้ังตลาดเอกชน 41230006 -                 -                   0.00
2.11 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกบัการควบคุมอาคาร 41230007 -                 79,810.00          79,810.00
2.12 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 41239999 -                 6,600.00            6,600.00

3.  หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 202,000.00 164,140.73 (37,859.27)
3.1 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ 41300002 2,000.00          6,500.00            4,500.00
3.2 ดอกเบีย้เงินฝาก 41300003 200,000.00       157,640.73        (42,359.27)
3.3 รายได้จากทรัพยสิ์นอื่น ๆ 41399999 -                 -                   0.00

4.  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 155,000.00 65,033.00 89,967.00- 
4.1 ค่าจ าหน่ายเศษของ 41500002 -                 -                   0.00
4.2 เงินที่มีผู้อทุิศให้ 41500003 -                 33.00                33.00
4.3 ค่าขายแบบแปลน 41500004 150,000.00       65,000.00          (85,000.00)
4.4 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 41599999 5,000.00          -                   (5,000.00)

5. หมวดรายได้จากทุน - 4,170.00 4,170.00
5.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพยสิ์น 41600001 - 4,170.00 4,170.00
5.2 รายได้จากทุนอื่นๆ 41699999 - - 0.00

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอวาปีปทุม   จังหวดัมหาสารคาม 
หมายเหตุประกอบงบทดลอง (ก่อนปิดบัญช)ี

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายการ



หมายเหตุ 1 บัญชีเงินรายรับ

รหัสบัญชี ประมาณการ รับจริง  เพ่ิมขีน้(ลดลง)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอวาปีปทุม   จังหวดัมหาสารคาม 
หมายเหตุประกอบงบทดลอง (ก่อนปิดบัญช)ี

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายการ

ข.รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
1. หมวดภาษีจัดสรร 28,000,000.00 29,583,751.67 1,583,751.67 

1.1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเล่ือน 42100001 560,000.00 233,034.53 (326,965.47)
1.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 42100002 9,400,000.00 10,203,672.03 803,672.03
1.3 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ 42100004 5,500,000.00 5,223,387.59 (276,612.41)
1.4 ภาษีธุรกจิเฉพาะ 42100005 200,000.00 - (200,000.00)
1.5 ภาษีสุรา 42100006 3,200,000.00 3,008,053.46 (191,946.54)
1.6 ภาษีสรรพสามิต 42100007 5,400,000.00 7,249,054.90 1,849,054.90
1.7 ภาษีการพนัน 42100008 - - 0.00
1.8 ภาษียาสูบ 42100009 10,000.00 2,560.80 (7,439.20)
1.9 ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่า

ด้วยป่าไม้
42100011 - - 

0.00
1.10 ค่าภาคหลวงแร่ 42100012 70,000.00 107,639.60 37,639.60
1.11 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 42100013 160,000.00 95,972.76 (64,027.24)
1.12 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม

ประมวลกฎหมายที่ดิน
42100015 3,500,000.00 3,460,376.00 (39,624.00)

1.13 ภาษีจดัสรรอื่นๆ 42100017 - - 0.00
ค. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

1.  หมวดเงินอดุหนุน 59,476,640.00 39,789,930.00 (19,686,710.00)
เงินอดุหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่และภารกจิถา่ยโอนเลือกท า

43100002  59,476,640.00  39,789,930.00 (19,686,710.00)

 88,476,640.00  70,606,363.34 (17,870,276.66)
2.หมวดเงินอดุหนุนทั่วไประบุวัตถปุระสงค์ 77,171.20 77,171.20 - 
2.1 เงินอดุหนุนทั่วไประบุวัตถปุระสงค์ - สมทบ กบท. 44100002 77,171.20        77,171.20          0.00

3. หมวดเงินอดุหนุนเฉพาะกจิ 441000 - - - 
3.1 อดุหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รวมรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไป 29,000,000.00 30,816,433.34 1,816,433.34
รวมรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 88,553,811.20 70,683,534.54 (17,870,276.66)
รวมรายได้ทุกประเภท 88,553,811.20 70,683,534.54 (17,870,276.66)

รวมรายรับตามข้อบัญญตัิ



หมายเหตุ 2  เงินรับฝาก หน่วย : บาท
เงินภาษีหัก ณ ที่จา่ย 10,937.42                 
เงินประกนัสัญญา 751,012.00                
เงินรอคืนจงัหวัด

 - เงินสนับสนุนศพด.(รายหัว) 238,000.00                
เงินทุนเศรษฐกจิชุมชน 2,873,947.29             
รวม 3,873,896.71            

หมายเหตุ 3  รายจ่ายค้างจ่าย หน่วย : บาท
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ฯ(โบนัส) ประจ าปี 2559 26,774.60 
รวม 26,774.60                

หมายเหตุ 4 เงินสดและเงินฝากธนาคาร หน่วย : บาท
เงินสด -                          
เงินฝากธนาคาร ออมสิน  ประเภทออมทรัพย์/ เผ่ือเรียก เลขที่  52830367752 256,440.17                
เงินฝากธนาคาร ธกส.  ประเภทออมทรัพย์/ เผ่ือเรียก เลขที่  046-2-52682-0 12,523,238.62            
เงินฝากธนาคาร ธกส.  ประเภทออมทรัพย์/ เผ่ือเรียก เลขที่  046-2-53688-7 1,213,947.29             
เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงไทย  ประเภทออมทรัพย์/ เผ่ือเรียก เลขที่  409-0-93400-1 4.99                         
เงินฝากธนาคาร ออมสิน  ประเภทประจ า   เลขที่   362830001057 11,544,604.65            
เงินฝากธนาคาร ธกส.   ประเภทกระแสรายวัน เลขที่  046-5-00031-2 -                          
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย  ประเภทกระแสรายวัน เลขที่  409-6-05150-0 862,897.00                
รวม 26,401,132.72          

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอวาปีปทุม   จังหวดัมหาสารคาม 
หมายเหตุประกอบงบทดลอง (ก่อนปิดบัญช)ี

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



กระดาษท าการ   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอวาปปีทมุ   จังหวัดมหาสารคาม
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

เงินสด 11011000 - - 172,248.00 172,248.00 - - - - 
เงินฝากธนาคารออมสิน  (เผ่ือเรียก)  เลขที่ 52830367752 11012001 255,495.27 - 944.90 - 256,440.17 - 256,440.17 - 
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์)  เลขที่ 046-2-52682-0 11012001 8,792,312.69 - 71,562,750.68 67,831,824.75 12,523,238.62 - 12,523,238.62 - 
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์)  เลขที่ 046-2-53688-7 11012001 2,132,173.87 - 81,773.42 1,000,000.00 1,213,947.29 - 1,213,947.29 - 
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์)  เลขที่ 409-0-93400-1 11012001 4.95 - 0.04 - 4.99 - 4.99 - 
เงินฝากธนาคารออมสิน  (ประจ า 3 เดือน)  เลขที่ 362830001057 11012002 11,172,984.32 - 371,620.33 - 11,544,604.65 - 11,544,604.65 - 
เงินฝากธนาคาร ธกส. (กระแสรายวัน)  เลขที่ 046-5-00031-2 11012003 - - 55,421,467.44 55,421,467.44 - - - - 
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน)  เลขที่ 409-6-05150-0 11012003 25,584.59 - 69,516,932.87 68,679,620.46 862,897.00 - 862,897.00 - 
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกจิชมุชน 11045000 735,000.00 - 1,100,000.00 75,000.00 1,760,000.00 - 1,760,000.00 - 
ลูกหนี้เงินยมื - ตามงบประมาณ 11041000 - - 918,094.00 918,094.00 - - - - 
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 11042000 47,880.00 - - 47,880.00 - - - - 
ลูกหนี้เงินสะสม 19040000 47,880.00 - - 47,880.00 - - - - 
รายจา่ยค้างจา่ย 21010000 - 2,765,346.88 2,738,572.28 - - 26,774.60 26,774.60 2,847,871.32 - 2,847,871.32 
เงินรับฝาก เงินภาษีหัก ณ ที่จา่ย 21040001 - 21,384.86 197,361.01 186,913.57 - 10,937.42 - 10,937.42 
เงินรับฝาก ค่าใชจ้า่ยในการจดัเกบ็ภาษีบ ารุงท้องที่ 5% 21040004 - 3,169.80 3,169.80 - - - - - 
เงินรับฝาก ส่วนลดในการจดัเกบ็ภาษีบ ารุงท้องที่ 6% 21040005 - 3,803.76 3,803.76 - - - - - 
เงินรับฝาก เงินประกนัสัญญา 21040008 - 839,174.00 348,042.00 259,880.00 - 751,012.00 - 751,012.00 
เงินรับฝาก ประกนัสังคม 21040013 - - 239,766.00 239,766.00 - - - - 
เงินรับฝาก เงินรอคืนจงัหวัด - เบี้ยยงัชพีคนพกิาร 0 - 36,800.00 36,800.00 - - - - - 
เงินรับฝาก เงินรอคืนจงัหวัด - เบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ 0 - 10,700.00 25,100.00 14,400.00 - - - - 
เงินรับฝาก เงินรอคืนจงัหวัด - รายการเบิกหักผลักส่ง รายหัวนักเรียน 0 - 238,000.00 - - - 238,000.00 - 238,000.00 
เงินรับฝาก เงินทุนโครงการเศรษฐกจิชมุชน 21040016 - 2,861,759.17 - 12,188.12 - 2,873,947.29 - 2,873,947.29 
เงินรับฝาก ค่าใชจ้า่ยอื่น 21040015 - - 6,900,873.15 6,900,873.15 - - - - 
เงินรับฝากอื่นๆ-กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น(สปสช.) 21040099 - 520.00 2,935.00 2,415.00 - - - - 
เจา้หนี้เงินสะสม 29010000 - 47,880.00 47,880.00 - - - - - 
เงินสะสม 31000000 - 4,853,745.18 5,414.70 20,513.73 - 4,868,844.21 26,774.60 3,762,535.38 - 8,658,154.19 
เงินทุนส ารองเงินสะสม 32000000 - 11,527,032.04 - - - 11,527,032.04 1,254,178.46 - 12,781,210.50 
บัญชเีงินรายรับ 19010000 - - 70,683,934.54 70,683,934.54 - - - 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 41100001 - - - 338,367.94 - 338,367.94 338,367.94 - 
ภาษีบ ารุงท้องที่ 41100002 - - - 68,750.00 - 68,750.00 68,750.00 - 
ภาษีป้าย 41100003 - - - 162,512.00 - 162,512.00 162,512.00 - 
ค่าธรรมเนียมเกบ็และขนมูลฝอย 41210008 - - - 164,370.00 - 164,370.00 164,370.00 - 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 41210029 - - - 1,770.00 - 1,770.00 1,770.00 - 
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 41220002 - - - 18,200.00 - 18,200.00 18,200.00 - 
ค่าปรับการผิดสัญญา 41220010 - - - 48,358.00 - 48,358.00 48,358.00 - 
ค่าใบอนุญาตรับท าการเกบ็ ขน ส่ิงปฏิกลู หรือมูลฝอย 41230001 - - - 25,000.00 - 25,000.00 25,000.00 - 
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกจิการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 41230003 - - - 72,800.00 - 72,800.00 72,800.00 - 
ค่าใบอนุญาตจดัต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพืน้ที่ใด ซ่ึงมีพืน้ที่เกนิ 200 ตารางเมตร41230004 - - - 12,300.00 - 12,300.00 12,300.00 - 

ชื่อบญัชี รหัสบญัชี
งบทดลอง รับ-จา่ยระหวา่งงวด

30  กันยายน 2560 1 ตลุาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 30  กันยายน 2560 30  กันยายน 2560
รายการปรับปรุง

เดบติ
งบทดลองก่อนปดิบญัชี

เครดติ
รายการปดิบญัชี งบทดลองหลังปดิบญัชี

เดบติ เครดติ



ชื่อบญัชี รหัสบญัชี
งบทดลอง รับ-จา่ยระหวา่งงวด

30  กันยายน 2560 1 ตลุาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 30  กันยายน 2560 30  กันยายน 2560
รายการปรับปรุง

เดบติ
งบทดลองก่อนปดิบญัชี

เครดติ
รายการปดิบญัชี งบทดลองหลังปดิบญัชี

เดบติ เครดติ
ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 41230005 - - - 500.00 - 500.00 500.00 - 
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกบัการควบคุมอาคาร 41230007 - - - 79,810.00 - 79,810.00 79,810.00 - 
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 41239999 - - - 6,600.00 - 6,600.00 6,600.00 - 
ค่าเชา่หรือค่าบริการสถานที่ 41300002 - - - 6,500.00 - 6,500.00 6,500.00 - 
ดอกเบี้ยเงินฝาก 41300003 - - - 157,640.73 - 157,640.73 157,640.73 - 
เงินที่มีผู้อทุิศให้ 41500003 - - - 33.00 - 33.00 33.00 - 
ค่าขายแบบแปลน 41500004 - - - 65,000.00 - 65,000.00 65,000.00 - 
ค่าขายทอดตลาดทรัพยสิ์น 41600001 - - - 4,170.00 - 4,170.00 4,170.00 - 
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเล่ือน 42100001 - - - 233,034.53 - 233,034.53 233,034.53 - 
ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 42100002 - - - 10,203,672.03 - 10,203,672.03 10,203,672.03 - 
ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ 42100004 - - - 5,223,387.59 - 5,223,387.59 5,223,387.59 - 
ภาษีสุรา 42100006 - - - 3,008,053.46 - 3,008,053.46 3,008,053.46 - 
ภาษีสรรพสามิต 42100007 - - - 7,249,054.90 - 7,249,054.90 7,249,054.90 - 
ภาษียาสูบ 42100009 - - - 2,560.80 - 2,560.80 2,560.80 - 
ค่าภาคหลวงแร่ 42100012 - - - 107,639.60 - 107,639.60 107,639.60 - 
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 42100013 - - - 95,972.76 - 95,972.76 95,972.76 - 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 42100015 - - - 3,460,376.00 - 3,460,376.00 3,460,376.00 - 
เงินอดุหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกจิถา่ยโอนเลือกท า 43100002 - - - 39,789,930.00 - 39,789,930.00 39,789,930.00 - 
เงินอดุหนุนระบุวัตถปุระสงค์/เฉพาะกจิจากหน่วยงานอื่น 44100002 - - - 77,171.20 - 77,171.20 77,171.20 - 
งบกลาง 51100000 - - 20,316,660.20 6,800.00 20,309,860.20 - 20,309,860.20 - 
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 52100000 - - 4,973,460.00 - 4,973,460.00 - 4,973,460.00 - 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 52200000 - - 14,255,612.00 - 14,255,612.00 - 14,255,612.00 - 
ค่าตอบแทน 53100000 - - 60,752.50 - 60,752.50 - 1,113,560.00 1,174,312.50 - 
ค่าใชส้อย 53200000 - - 10,866,941.34 3,500.00 10,863,441.34 - 713,500.00 11,576,941.34 - 
ค่าวัสดุ 53300000 - - 3,007,306.31 - 3,007,306.31 - 205,561.32 3,212,867.63 - 
ค่าสาธารณูปโภค 53400000 - - 926,727.90 - 926,727.90 - 926,727.90 - 
ค่าครุภัณฑ์ 54100000 - - 649,994.00 - 649,994.00 - 649,994.00 - 
ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง 54200000 - - 4,963,909.05 - 4,963,909.05 - 815,250.00 5,779,159.05 - 
รายจา่ยอื่น 55100000 - - - - - - - - 
เงินอดุหนุน 56100000 - - 2,807,886.08 - 2,807,886.08 - 2,807,886.08 - 

23,209,315.69 23,209,315.69 343,208,733.30 343,208,733.30 90,980,082.10 90,980,082.10 2,874,645.92 2,874,645.92 70,683,534.54 70,683,534.54 28,161,132.72 28,161,132.72 
-                       -                       -                       -                     -                     -                       

รวม



ประมาณการ รับ - จา่ยจริง
รายรับตามงบประมาณ

  
หมวดภาษอีากร 450,000.00          569,629.94         + 119,629.94         
หมวดค่าธรรมเนยีมค่าปรับใบอนญุาต 193,000.00          429,708.00         + 236,708.00         
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 202,000.00          164,140.73         - 37,859.27-          
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค = -                   
หมวดภาษจีัดสรร 28,000,000.00      29,583,751.67     + 1,583,751.67      
หมวดเงินอดุหนนุทั่วไป 59,476,640.00      39,789,930.00     - 19,686,710.00-     
หมวดรายได้เบด็เตล็ด 155,000.00          65,033.00           - 89,967.00-          
หมวดรายได้จากทุน -                     4,170.00             + 4,170.00            

88,476,640.00     70,606,363.34    - 17,870,276.66-     
เงินอดุหนนุโดยระบวุัตถุประสงค์ 77,171.20            77,171.20           = -                   
เงินอดุหนนุเฉพาะกจิ -                     -                    = -                   
จ่ายขาดเงินสะสม = -                   

88,553,811.20     70,683,534.54    - 17,870,276.66-     

รายจา่ยตามงบประมาณการรายจา่ย

รายจ่ายงบกลาง 21,949,600.00      20,232,689.00     - 1,716,911.00-      

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมอืง) 5,811,200.00        4,973,460.00       - 837,740.00-         

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 19,650,455.00      14,255,612.00     - 5,394,843.00-      

หมวดค่าตอบแทน 2,088,010.00        1,174,312.50       - 913,697.50-         

หมวดค่าใช้สอย 17,548,175.00      11,576,941.34     - 5,971,233.66-      

หมวดค่าวัสดุ 5,353,870.00        3,212,867.63       - 2,141,002.37-      

หมวดค่าสาธารณูปโภค 1,048,000.00        926,727.90         - 121,272.10-         

หมวดเงินอดุหนนุ 2,881,930.00        2,807,886.08       - 74,043.92-          

หมวดงบกลาง(เฉพาะกจิ) 77,171.20            77,171.20           = -                   

76,408,411.20     59,237,667.65    - 17,170,743.55-     

หมวดครุภณัฑ์ 1,812,900.00        649,994.00         - 1,162,906.00-      
หมวดที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง 10,332,500.00      5,779,159.05       - 4,553,340.95-      
หมวดครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง (จ่ายขาดเงินสะสม) = -                   

12,145,400.00     6,429,153.05      - 5,716,246.95-      
88,553,811.20     65,666,820.70    - 22,886,990.50-     

รายรับจริงสงูกว่ารายจา่ยจริง 5,016,713.84      
หกั  ทนุส ารองเงินสะสม 25% 1,254,178.46      
รายรับจริงสงูกว่ารายจา่ยจริงสทุธิ (เงินสะสม) 3,762,535.38      

รวมรายจา่ยตามงบประมาณรายจา่ยทัง้สิน้
รวมรายจา่ยแผนงานพัฒนา

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
งบรายรบั - รายจ่ายตามงบประมาณ  พ.ศ. 2560

ตัง้แตว่ันที่  1  ตลุาคม  พ.ศ. 2559  ถึงวันที่  30  กันยายน  พ.ศ.  2560
รายการ    +  สงู   -  ต่ า

รายรับ

รวมรายรับทัว่ไป

รวมเงินรายรับตามประมาณการรายจา่ยทัง้สิน้

รายจา่ยแผนงานบริหาร

รวมรายจา่ยแผนงานบริหาร
รายจา่ยแผนงานพัฒนา



รหัสบัญชี ประมาณการ รับจริง  เพ่ิมขีน้(ลดลง)

ก.รายได้จัดเก็บเอง
1.  หมวดภาษีอากร 450,000.00 569,629.94 119,629.94

1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 41100001 270,000.00       338,367.94        68,367.94
1.2 ภาษีบ ารุงท้องที่ 41100002 30,000.00        68,750.00          38,750.00
1.3 ภาษีป้าย 41100003 150,000.00       162,512.00        12,512.00

2.หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 193,000.00 429,708.00 236,708.00 
2.1 ค่าธรรมเนียมเกบ็และขนมูลฝอย 41210008 90,000.00        164,370.00        74,370.00
2.2 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 41210029 -                 1,770.00            1,770.00
2.3 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 41219999 -                 -                   0.00
2.4 ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 41220002 10,000.00        18,200.00          8,200.00
2.5 ค่าปรับการผิดสัญญา 41220010 -                 48,358.00          48,358.00
2.6 ค่าใบอนุญาตรับท าการเกบ็ ขน ส่ิงปฏิกลู หรือมูลฝอย 41230001 25,000.00        25,000.00          0.00
2.7 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกจิการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ41230003 60,000.00        72,800.00          12,800.00
2.8 ค่าใบอนุญาตจดัต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซ่ึงมีพื้นที่เกนิ 200 ตารางเมตร41230004 8,000.00          12,300.00          4,300.00
2.9 ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 41230005 -                 500.00              500.00

2.10 ค่าใบอนุญาตให้ต้ังตลาดเอกชน 41230006 -                 -                   0.00
2.11 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกบัการควบคุมอาคาร 41230007 -                 79,810.00          79,810.00
2.12 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 41239999 -                 6,600.00            6,600.00

3.  หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 202,000.00 164,140.73 (37,859.27)
3.1 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ 41300002 2,000.00          6,500.00            4,500.00
3.2 ดอกเบีย้เงินฝาก 41300003 200,000.00       157,640.73        (42,359.27)
3.3 รายได้จากทรัพยสิ์นอื่น ๆ 41399999 -                 -                   0.00

4.  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 155,000.00 65,033.00 89,967.00- 
4.1 ค่าจ าหน่ายเศษของ 41500002 -                 -                   0.00
4.2 เงินที่มีผู้อทุิศให้ 41500003 -                 33.00                33.00
4.3 ค่าขายแบบแปลน 41500004 150,000.00       65,000.00          (85,000.00)
4.4 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 41599999 5,000.00          -                   (5,000.00)

5. หมวดรายได้จากทุน - 4,170.00 4,170.00
5.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพยสิ์น 41600001 - 4,170.00 4,170.00
5.2 รายได้จากทุนอื่นๆ 41699999 - - 0.00

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอวาปีปทุม   จังหวดัมหาสารคาม 
รายละเอียดรายรับ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายการ



รหัสบัญชี ประมาณการ รับจริง  เพ่ิมขีน้(ลดลง)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอวาปีปทุม   จังหวดัมหาสารคาม 
รายละเอียดรายรับ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายการ

ข.รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
1. หมวดภาษีจัดสรร 28,000,000.00 29,583,751.67 1,583,751.67 

1.1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเล่ือน 42100001 560,000.00 233,034.53 (326,965.47)
1.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 42100002 9,400,000.00 10,203,672.03 803,672.03
1.3 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ 42100004 5,500,000.00 5,223,387.59 (276,612.41)
1.4 ภาษีธุรกจิเฉพาะ 42100005 200,000.00 - (200,000.00)
1.5 ภาษีสุรา 42100006 3,200,000.00 3,008,053.46 (191,946.54)
1.6 ภาษีสรรพสามิต 42100007 5,400,000.00 7,249,054.90 1,849,054.90
1.7 ภาษีการพนัน 42100008 - - 0.00
1.8 ภาษียาสูบ 42100009 10,000.00 2,560.80 (7,439.20)
1.9 ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่า

ด้วยป่าไม้
42100011 - - 

0.00
1.10 ค่าภาคหลวงแร่ 42100012 70,000.00 107,639.60 37,639.60
1.11 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 42100013 160,000.00 95,972.76 (64,027.24)
1.12 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม

ประมวลกฎหมายที่ดิน
42100015 3,500,000.00 3,460,376.00 (39,624.00)

1.13 ภาษีจดัสรรอื่นๆ 42100017 - - 0.00
ค. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

1.  หมวดเงินอดุหนุน 59,476,640.00 39,789,930.00 (19,686,710.00)
เงินอดุหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่และภารกจิถา่ยโอนเลือกท า

43100002  59,476,640.00  39,789,930.00 (19,686,710.00)

 88,476,640.00  70,606,363.34
(17,870,276.66)

2.หมวดเงินอดุหนุนทั่วไประบุวัตถปุระสงค์ 77,171.20 77,171.20 - 
2.1 เงินอดุหนุนทั่วไประบุวัตถปุระสงค์ - สมทบ กบท. 44100002 77,171.20        77,171.20          0.00

3. หมวดเงินอดุหนุนเฉพาะกจิ 441000 - - - 
3.1 อดุหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รวมรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไป 29,000,000.00 30,816,433.34 1,816,433.34
รวมรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 88,553,811.20 70,683,534.54 (17,870,276.66)
รวมรายได้ทุกประเภท 88,553,811.20 70,683,534.54 (17,870,276.66)

รวมรายรับตามข้อบัญญตัิ



รหัสบัญชี ประมาณการ ก่อนการปรับปรุง
บวกรายการรอจ่าย/เบิก

ตัดปี
หลังปรับปรุง

งบกลาง 51100000 21,949,600.00 20,232,689.00 20,232,689.00 
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 52100000 5,811,200.00 4,973,460.00 4,973,460.00 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 52200000 19,650,455.00 14,255,612.00 14,255,612.00 
ค่าตอบแทน 53100000 2,088,010.00 60,752.50 1,113,560.00 1,174,312.50 
ค่าใช้สอย 53200000 17,548,175.00 10,863,441.34 713,500.00 11,576,941.34 
ค่าวัสดุ 53300000 5,353,870.00 3,007,306.31 205,561.32 3,212,867.63 
ค่าสาธารณูปโภค 53400000 1,048,000.00 926,727.90 926,727.90 
ค่าครุภัณฑ์ 54100000 1,812,900.00 649,994.00 649,994.00 
ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 54200000 10,332,500.00 4,963,909.05 815,250.00 5,779,159.05 
รายจ่ายอื่น 55100000 - - - 
เงินอุดหนุน 56100000 2,881,930.00 2,807,886.08 2,807,886.08 

88,476,640.00 62,741,778.18 2,847,871.32 65,589,649.50 

งบกลาง(เฉพาะกิจ) 51100000 77,171.20 77,171.20 77,171.20 
77,171.20 77,171.20 - 77,171.20 

88,553,811.20 62,818,949.38 2,847,871.32 65,666,820.70 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
รายละเอียดรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หมวดรายจ่าย

รวมรายจ่ายตามงบประมาณ

รวมรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รวมรายจ่ายทัง้สิ้น



หมายเหตุ หน่วย : บาท
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน 2 27,174,855.84       

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3 26,401,132.72       
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 1,760,000.00        
รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 28,161,132.72      

รวมทรัพย์สิน 28,161,132.72      

ทุนทรัพย์สิน 2 27,174,855.84       

หน้ีสิน
หน้ีสินหมนุเวียน

รายจ่ายค้างจ่าย 4 2,847,871.32        
เงินรับฝาก 5 3,873,896.71        
รวมหน้ีสินหมนุเวียน 6,721,768.03       

รวมหน้ีสินไมห่มนุเวียน -                     
รวมหน้ีสิน 6,721,768.03       

เงินสะสม 
เงินสะสม 6 8,658,154.19        
เงินทุนส ารองเงินสะสม 7 12,781,210.50       
รวมเงินสะสม 21,439,364.69      

รวมหน้ีสินและเงินสะสม 28,161,132.72      

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง
งบแสดงฐานะการเงิน

 ณ วันที ่30 กันยายน  2560



ขอ้มลูทัว่ไป

หมายเหต ุ1 สรุปโยบายการบัญชทีีส่ าคัญ
 1.1  หลักเกณฑ์ในการจัดท างบแสดงฐานะทางการเงิน

 การบันทึกบัญชีเพือ่จัดท างบแสดงฐานะทางการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสด และเกณฑ์
คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนและ
รายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที ่20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และหนังสือส่ังการทีเ่กี่ยวข้อง

 1.2  รายการเปิดเผยอื่นใด  (ถ้าม)ี

              องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จัดต้ังเป็น   องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสง โดยยกฐานะจากสภาต าบหนองแสง เมื่อวันที ่17 ธันวาคม 2539 ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ลงวันที ่16 ธันวาคม 2539  เร่ือง การจัดต้ังองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสงและได้ปรับขนาดเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่ เมื่อวันที ่1 กันยายน 2549

              ทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง ทีต้ั่งอยู่เลขที ่300 หมู่ที ่2 ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปี
ปทุม  จังหวัดมหาสารคาม อยู่ทิศตะวันตก ห่างจากทีว่่าการอ าเภอวาปีปทุม ประมาณ 0.5 กิโลเมตร มีเนื้อที่
ประมาณ 36,796  ไร่ หรือ 58.87 ตารางกิโลเมตร มี 28 หมู่บ้าน จ านวนประชากรเพียงวันที ่30 กันยายน 2560  
ชาย 7,896  คน หญิง  7,961  คน รวม  15,857  คน

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที ่ 30 กันยายน 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน



หมายเหตุ 2 งบทรัพยส์ิน

หน่วย : บาท

ชือ่ จ านวนเงิน
ก.อสังหาริมทรัพย์

1.  ที่ดิน         5,000,000.00 ก.รายได้อบต.       24,101,740.84
2.  อาคาร 1            619,800.00 ข.รับจากกรมการปกครอง
3.  อาคารที่ท าการอบต         1,814,209.00     และส่วนราชการอื่น
4.  อาคารอเนกประสงค์            989,000.00 ค.มีผู้อทุิศให้
5.  แท้งค์น้ าใช้ประจ า             30,000.00 ง.จา่ยขาดเงินสะสม 3,073,115.00       
6.  ศาลาเทิดพระเกยีรติ             10,000.00 จ.เงินอดุหนุนทั่วไป
7.  ร้ัวที่ท าการ อบต            109,263.00
8.  กอ่สร้างป้ายประชาสัมพันธ์             22,000.00
9.  หอกระจายขา่ว             50,000.00

10.  โรงรถและลานจอดรถ            197,500.00
ข.สังหาริมทรัพย์

1. ครุภัณฑ์ส านักงาน 5,991,136.00        
2. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 2,814,793.00        
3. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1,455,726.00        
4. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3,223,100.00        
5. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 471,540.00           
6. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 707,429.84           
7. ครุภัณดับเพลิง 9,000.00              
8. ครุภัณฑ์ส ารวจ 75,913.00            
9. ครุภัณฑ์การเกษตร 558,706.00           

10. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1,439,320.00        
11. ครุภัณฑ์กอ่สร้าง -                      
12. ครุภัณฑ์ดนตรี 39,920.00            
13. ครุภัณฑ์การศึกษา 1,474,000.00        
14. ครุภัณฑ์โรงงาน 11,500.00            
15. ครุภัณฑ์อื่น 61,000.00            

27,174,855.84     27,174,855.84    

ทรัพย์สินที่แสดงตามงบทรัพย์สินเปน็กรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใช้
ประโยชนโ์ดยตรง  รวมทั้งทรัพย์สินที่ใหย้ืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเปน็การใหบ้ริการสาธารณะ  เช่น ถนน  สะพาน
ลานกฬีา  เปน็ต้น

รวม

ส าหรับปี สิน้สุดวนัที่  30  กันยายน  พ.ศ.  2560

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอวาปีปทุม  จังหวดัมหาสารคาม

แหล่งที่มาของทรัพยส์ิน
ราคาทรัพยส์ินประเภททรัพยส์ิน



รายละเอียดแนบทา้ยหมายเหต ุ 2 งบทรพัยส์นิ
 ยกมาจากงวด

ก่อน
 รบัเพ่ิมงวดน้ี

 จ าหน่าย
งวดน้ี

 ปรบัปรงุ  ยกไปงวดหน้า  จ านวน

ก. ก.    24,101,740.84

- ทีดิ่น      5,000,000.00      5,000,000.00

- อาคาร 1        619,800.00         619,800.00

- อาคารทีท่ าการอบต.      1,814,209.00      1,814,209.00 ข.      3,073,115.00

- อาคารอเนกประสงค์        989,000.00         989,000.00

- แทง้ค์น้ าใชป้ระจ า          30,000.00           30,000.00

- ศาลาเทดิพระเกยีรติ          10,000.00           10,000.00

- ร้ัวทีท่ าการ อบต.        109,263.00         109,263.00

- กอ่สร้างปา้ยประชาสัมพนัธ์          22,000.00           22,000.00

- หอกระจายขา่ว          50,000.00           50,000.00

- โรงรถและลานจอดรถ        197,500.00         197,500.00

     8,841,772.00                 -                 -                    -        8,841,772.00

ข สงัหารมิทรพัย์ -                 -                  
- ครุภณัฑ์ส านกังาน      6,960,690.00     411,290.00   620,753.00 -     760,091.00      5,991,136.00

- ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ      1,152,045.00   128,322.00    1,791,070.00      2,814,793.00

- ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่      2,237,262.00     115,864.00     12,000.00 -     885,400.00      1,455,726.00

- ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์      3,167,740.00       73,850.00   177,600.00       159,110.00      3,223,100.00

- ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว        723,200.00       24,990.00     32,050.00 -     244,600.00         471,540.00

- ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

       639,733.84        67,696.00         707,429.84

- ครุภณัดับเพลิง          29,000.00        5,400.00     25,400.00                  -              9,000.00

- ครุภณัฑ์ส ารวจ          87,326.00       37,500.00     25,000.00 -      23,913.00           75,913.00

- ครุภณัฑ์การเกษตร        510,906.00        8,000.00     17,800.00        57,600.00         558,706.00

- ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง      2,357,420.00 -     918,100.00      1,439,320.00

- ครุภณัฑ์กอ่สร้าง            5,500.00      5,500.00                  -                       -   

- ครุภณัฑ์ดนตรี          39,920.00                  -             39,920.00

- ครุภณัฑ์การศึกษา      2,131,900.00 -     657,900.00      1,474,000.00

- ครุภณัฑ์โรงงาน          11,500.00           11,500.00

- ครุภณัฑ์อืน่          30,000.00       31,000.00           61,000.00

20,084,142.84 707,894.00 1,044,425.00 1,414,528.00- 18,333,083.84 

28,925,914.84 707,894.00 1,044,425.00 1,414,528.00- 27,174,855.84 27,174,855.84 

หมายเหตุ  ทรพัยส์ินที่เพ่ิมขึ้นในปี 2560 มีรายละเอียดปรากฎตามรายละเอียดทะเบียนพัสด-ุครภุัณฑ์ ปี 2560 แนบท้ายน้ี 

อสังหาริมทรัพย์ รายได้จาก
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสง

องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองแสง  อ าเภอวาปปีทมุ  จงัหวดัมหาสารคาม

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

ส าหรบัป ีสิน้สดุวนัที ่ 30  กันยายน  พ.ศ.  2560

ประเภททรพัยส์นิ ทรพัยส์นิเกิดจาก

รายจา่ยเงินขาด
สะสม



รายละเอียดแนบท้ายหมายเหต ุ2 งบทรัพย์สิน
 เบิกจ่าย
 (บาท)

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือ ปัม๊น้ าอัตโนมัติ ขนาด 150 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์และติดต้ัง  (แทนตัวเดิมที่
ช ารุด) จ านวน 1 ตัว   ราคา 8,000 บาท

8,000.00 เงินงบประมาณ

8,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานส านักงาน   จ านวน  2  เคร่ือง  ราคาเคร่ือง
ละ 16,000 บาท

30,600.00 เงินงบประมาณ

งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (1) เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVa จ านวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 5,800 บาท 22,000.00 เงินงบประมาณ
งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (2) เคร่ืองปร้ินเตอร์เลเซอร์สี/ชนิด LED สีแบบ Network จ านวน  2  เคร่ือง  
ราคาเคร่ืองละ  12,000 บาท

10,500.00 เงินงบประมาณ

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (30 หน้า/นาท)ี  จ านวน 1 
เคร่ืองราคา 7,900 บาท

7,500.00 เงินงบประมาณ

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (3) เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (18 หน้า/นาท)ี จ านวน 2 เคร่ือง 
ราคาเคร่ืองละ 3,300 บาท

3,250.00 เงินงบประมาณ

73,850.00
งานบริหารทัว่ไป ครุภัณฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่
โทรทัศน์ แอล อี ดี  ขนาด 32 นิ้ว ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 
พิกเซล จ านวน 1 เคร่ือง

12,000.00 เงินงบประมาณ

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

โทรโข่ง ขนาด 60 วัตต์ จ านวน  4 ตัว 9,200.00 เงินงบประมาณ

แหล่งงบประมาณงาน ประเภทรายจ่าย โครงการ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที ่ 30  กันยายน  พ.ศ.  2560

รวม

รวม



รายละเอียดแนบท้ายหมายเหต ุ2 งบทรัพย์สิน
 เบิกจ่าย
 (บาท)

แหล่งงบประมาณงาน ประเภทรายจ่าย โครงการ

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

ค่าจัดซ้ือล าโพงเอนกประสงค์ล้อลาก มีแอมส์ในตัว ขนาดล าโพงไม่น้อยกว่า 12 
นิ้ว  ขนาดไม่น้อยกว่า 350 วัตต์ มี USB SD CARD เล่น MP3 ได้ มีไมด์ลอยมือ
ถือย่าน VHF 2 ตัว มีแบตเตอร์ร่ีในตัวสามารถชาร์จได้ มีล้อลากพร้อมมือจับ 
จ านวน 1 ชุด ต้ังไว่ 7,000 บาท (ราคาตลาด)

7,000.00 เงินงบประมาณ

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

ค่าจัดซ้ือ กล้องวงจรปิด CCTV จ านวน 8 จุด พร้อมอุปกรณ์และค่าติดต้ัง 39,964.00 เงินงบประมาณ

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

ระบบเคร่ืองเสียง 1 ชุด (เคร่ืองเสียงขยาย+ล าโพงขนาด 12 นิ้ว +ไมค์ลอยคู่) 40,900.00 เงินงบประมาณ (ปี
2559)

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

ล าโพงเอนกประสงค์ล้อลาก จ านวน 1 ชุด 6,800.00 เงินงบประมาณ

115,864.00
งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว

เคร่ืองซักผ้าฝาบน  ขนาด 13 -15 กิโลกรัม  จ านวน  1  เคร่ือง  (ราคาตลาด) 11,990.00 เงินงบประมาณ

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว

เตียงนอนเหล็กพร้อมทีน่อน จ านวน 2 ชุด 3,500.00 เงินงบประมาณ

งานส่งเสริมการเกษตร ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 1 เคร่ือง เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อย
กว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมสายสะพายและ
ใบตัดหญ้า

9,500.00 เงินงบประมาณ

24,990.00

รวม

รวม



รายละเอียดแนบท้ายหมายเหต ุ2 งบทรัพย์สิน
 เบิกจ่าย
 (บาท)

แหล่งงบประมาณงาน ประเภทรายจ่าย โครงการ

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ครุภัณฑ์ดับเพลิง จัดซ้ือถังดับเพลิง  จ านวน 3 ถัง  ราคาถังละ 1,800 บาท (ราคาตลาด) 5,400.00 เงินงบประมาณ

5,400.00
งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์ส ารวจ ค่าจัดซ้ือกล้องระดับ ขนาดก าลังขยาย 30 เท่า จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 34,000 
บาท

33,500.00 เงินงบประมาณ

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์ส ารวจ ค่าจัดซ้ือไม้สต๊าฟ แบบพับ-ชัก จ านวน 1 อัน ๆ ละ  4,500 บาท 4,000.00 เงินงบประมาณ

37,500.00
งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

ครุภัณฑ์อื่น ป้ายสามเหล่ียมหยุดตรวจชนิดโปร่ง จ านวน 2 อัน 31,000.00 เงินงบประมาณ

31,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ครุภัณฑ์ส านักงาน ชั้นวางของเอนกประสงค์ลายไม้ (ชนิดไม่มีฝาปิด)  12  ช่อง จ านวน  20  ตัว 48,000.00 เงินงบประมาณ

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ (ส าหรับครู) จ านวน 8 ชุด 30,000.00 เงินงบประมาณ

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จ านวน 12 ตัว ราคาตัวละ  1,500 บาท 
(ราคาตลาด) เพือ่ติดต้ังในอาคารเรียนหลังใหม่

18,000.00 เงินงบประมาณ

งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ส านักงาน (3) เก้าอี้ส านักงาน 17,500.00 เงินงบประมาณ
งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะเอนกประสงค์ จ านวน 8 ตัว 13,200.00 เงินงบประมาณ

รวม

รวม

รวม



รายละเอียดแนบท้ายหมายเหต ุ2 งบทรัพย์สิน
 เบิกจ่าย
 (บาท)

แหล่งงบประมาณงาน ประเภทรายจ่าย โครงการ

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสารเหล็กบานกระจก  2  ชั้น 7,600.00 เงินงบประมาณ

งานบริหารทัว่ไป ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดชื้อเก้าอี้พลาสติก อย่างหนา จ านวน 30 ตัว ราคาตัวละ 300 บาท(ราคาตลาด) 6,000.00 เงินงบประมาณ

งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ส านักงาน (4) พัดลมติดผนัง 4,800.00 เงินงบประมาณ
งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะวางคอมพิวเตอร์  จ านวน  4  ตัว 4,800.00 เงินงบประมาณ

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานประตู 4,700.00 เงินงบประมาณ

งานบริหารทัว่ไป ครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่น ขนาดก าลังไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์ จ านวน 1 เคร่ือง ต้ังไว้
 4,000 บาท (ราคาตลาด)

3,990.00 เงินงบประมาณ

งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ส านักงาน (2) โต๊ะคอมพิวเตอร์ 3,600.00 เงินงบประมาณ
งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ส านักงาน (1) ตู้บานเล่ือนแบบทึบ 3,500.00 เงินงบประมาณ
งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอี๋ส านักงาน จ านวน 1 ตัว ราคาตัวละ 3,500 บาท 3,500.00 เงินงบประมาณ

งานบริหารทัว่ไป ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศติดผนัง ขนาด 12,000 BTU จ านวน 1 เคร่ือง (รวมใน
โครงการปรับปรุงห้องรองปลัด)

17,000.00 เงินงบประมาณ

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ครุภัณฑ์ส านักงาน ชุดโต๊ะ- เก้าอี้ ส าหรับรับประทานอาหารของเด็กนักเรียน จ านวน 40 ชุด 147,400.00 เงินงบประมาณ

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียนระดับประถมศึกษา จ านวน  40 ชุด 34,200.00 เงินงบประมาณ



รายละเอียดแนบท้ายหมายเหต ุ2 งบทรัพย์สิน
 เบิกจ่าย
 (บาท)

แหล่งงบประมาณงาน ประเภทรายจ่าย โครงการ

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ครุภัณฑ์ส านักงาน ชั้นวางรองเท้าส าหรับเด็ก 3 ชั้น ขาไม้ จ านวน 50 ตัว 33,750.00 เงินงบประมาณ

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ครุภัณฑ์ส านักงาน ชั้นวางหนังสือแบบโชว์ปก จ านวน 5 ตัว 9,750.00 เงินงบประมาณ

411,290.00
707,894.00รวม

รวม



หน่วย : บาท
เงินสด -                 
เงินฝากธนาคาร ออมสิน  ประเภทออมทรัพย์/ เผ่ือเรียก เลขที ่ 52830367752 256,440.17       
เงินฝากธนาคาร ธกส.  ประเภทออมทรัพย์/ เผ่ือเรียก เลขที ่ 046-2-52682-0 12,523,238.62  
เงินฝากธนาคาร ธกส.  ประเภทออมทรัพย์/ เผ่ือเรียก เลขที ่ 046-2-53688-7 1,213,947.29    
เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงไทย  ประเภทออมทรัพย/์ เผ่ือเรียก เลขที ่ 409-0-93400-1 4.99                
เงินฝากธนาคาร ออมสิน  ประเภทประจ า   เลขที ่  362830001057 11,544,604.65  
เงินฝากธนาคาร ธกส.   ประเภทกระแสรายวัน เลขที ่ 046-5-00031-2 -                 
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย  ประเภทกระแสรายวัน เลขที ่ 409-6-05150-0 862,897.00       
รวม 26,401,132.72 

หมายเหต ุ3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที ่ 30  กันยายน  พ.ศ.  2560



แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน
งบประมาณ แผนงานสังคม

สงเคราะห์
บริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์
ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไปภายใน

กองสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ แผนงานสังคม
สงเคราะห์

บริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไปภายใน
กองสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ เคหะชุมชน ไฟฟ้าและถนน ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโสกยาง หมู่ที ่15 (เส้นทางข้างบ้าน
นายทองใส ไปมา)

159,000.00

งบประมาณ เคหะชุมชน ไฟฟ้าและถนน ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโพธิ ์หมู่ที ่20 (เส้นทางข้างวัดบ้านโพธิ)์

262,500.00

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที ่ 30  กันยายน  พ.ศ.  2560

หมายเหต ุ4  รายจ่ายค้างจ่าย



แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน

หมายเหต ุ4  รายจ่ายค้างจ่าย

งบประมาณ เคหะชุมชน ไฟฟ้าและถนน ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองขาม หมู่ที ่19 (เส้นทางไป
ถนนลาดยางเข้าจังหวัดมหาสารคาม)

296,250.00

งบประมาณ บริหารงานทัว่ไป บริหารงานทัว่ไป ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายใน อบต.หนองแสง (เส้นทางข้าง
สนามบาสเก็ตบอล)

97,500.00

งบประมาณ เคหะและชุมชน ก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูล

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไปภายใน
 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ เคหะและชุมชน ก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูล

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไปภายใน
 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ เคหะและชุมชน ก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูล

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไปภายใน
 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00
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งบประมาณ สาธารณสุข บริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไปภายใน
 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ บริหารงานทัวไป บริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการจัดท าแผนทีภ่าษีและทะเบียน
ทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แสง ระยะที ่3

298,000.00

งบประมาณ บริหารงานทัวไป บริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที ่
บันทึกข้อมูล องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแสง

9,000.00

งบประมาณ บริหารงานทัวไป บริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าเช่าเหมาบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
L7186451622 ภายในกองคลัง องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

3,500.00

งบประมาณ บริหารงานทัวไป บริหารงานทัว่ไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไปภายใน
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแสง

8,000.00

งบประมาณ บริหารงานทัวไป บริหารงานทัว่ไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไปภายใน
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแสง

9,000.00
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งบประมาณ บริหารงานทัวไป บริหารงานทัว่ไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไปภายใน
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแสง

6,000.00

งบประมาณ บริหารงานทัวไป บริหารงานทัว่ไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไปภายใน
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแสง

7,000.00

งบประมาณ บริหารงานทัวไป บริหารงานทัว่ไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าเช่าเหมาบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
L7116650762 ภายในส านักปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง

3,500.00

งบประมาณ สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

ส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน

ค่าวัสดุ ค่าวัสดุส านักงาน ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน หนังสือพิมพ์
รายวันประจ า องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแสง

1,800.00

งบประมาณ บริหารงานทัวไป บริหารงานทัว่ไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างเหมาด าเนินการท าการวิจัย
โครงการส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชน ทีม่ีต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง

25,000.00

งบประมาณ การศึกษา บริหารงานทัว่ไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไปภายใน
กองการศึกษาศาสนาและ วัฒนะธรรม 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00
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งบประมาณ การศึกษา บริหารงานทัว่ไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าเช่าเหมาบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
w3018607120 ภายในกองศึกษาฯ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง

1,500.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการครูต่างชาติ 
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสง

23,000.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการครูต่างชาติ 
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสง

23,000.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการครูต่างชาติ 
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสง

23,000.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไปภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแล
เด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแล
เด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00
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งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแล
เด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแล
เด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแล
เด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแล
เด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแล
เด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแล
เด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแล
เด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00
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งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแล
เด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแล
เด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแล
เด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแล
เด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแล
เด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไปภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไปภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง

5,000.00



แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน

หมายเหต ุ4  รายจ่ายค้างจ่าย

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไปภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง

5,000.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไปภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าเช่าเหมาบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
W3038802026 ภายในโรงเรียนอนุบาล 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง

1,500.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าเช่าเหมาบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
W3018811334 ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง

1,500.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไปภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง

9,000.00



แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน

หมายเหต ุ4  รายจ่ายค้างจ่าย

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าวัสดุ ค่าอาหารเสริม (นม) อาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ ชนิดจืด 
จ านวน 29,886 ถุง ให้นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แสง จ านวน 293 คนๆ 102 ถุง ระหว่าง
วันที ่16 พฤษภาคม 2560 – 10 ตุลาคม 
2560 (จ านวน 102 วันท าการ)

12,988.92

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าวัสดุ ค่าอาหารเสริม (นม) อาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ ชนิดจืด 
จ านวน 47,328 ถุง ให้โรงเรียนในเขต
รับผิดชอบจ านวน 7 แห่ง จ านวน 464 
คนๆ 102 ถุง ระหว่างวันที ่16 พฤษภาคม
 2560 – 10 ตุลาคม 2560 (จ านวน 102 
วันท าการ)

21,279.72

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าวัสดุ ค่าอาหารเสริม (นม) อาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ ชนิดจืด 
จ านวน 23,460 ถุง ให้นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แสง จ านวน 230 คนๆ 102 ถุง ระหว่าง
วันที ่16 พฤษภาคม 2560 – 10 ตุลาคม 
2560 (จ านวน 102 วันท าการ)

10,363.50



แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน

หมายเหต ุ4  รายจ่ายค้างจ่าย

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าวัสดุ ค่าอาหารเสริม (นม) อาหารเสริม(นม) ยูเอชที ชนิดจืด ให้
โรงเรียนในเขตพืน้ทีค่วามรับผิดชอบ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
จ านวน 7 โรงเรียน โรงเรียนอนุบาล อบต.
หนองแสง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
หนองแสง ในช่วงปิดเทอมระหว่างวันที ่11
 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560 เป็น
ระยะเวลา 21 วัน จ านวน 969 คนๆละ 21
 กล่อง รวมเป็น 20,349 กล่อง ๆละ 7.82
 บาท

159,129.18

งบประมาณ การเกษตร ส่งเสริมการเกษตร ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไปภายใน
 กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ การเกษตร ส่งเสริมการเกษตร ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไปภายใน
 กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ การเกษตร ส่งเสริมการเกษตร ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไปภายใน
 กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00



แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน

หมายเหต ุ4  รายจ่ายค้างจ่าย

งบประมาณ การเกษตร ส่งเสริมการเกษตร ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไปภายใน
 กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ บริหารงานทัว่ไป บริหารงานทัว่ไป ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

341,270.00

งบประมาณ การศึกษา บริหารงานทัว่ไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

276,080.00

งบประมาณ บริหารงานทัว่ไป บริหารงานคลัง ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

166,430.00

งบประมาณ สังคมสงเคราะห์ บริหารงานทัว่ไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

93,690.00

งบประมาณ เคหะและชุมชน บริหารงานทัว่ไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

124,130.00

งบประมาณ การเกษตร ส่งเสริมการเกษตร ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

46,410.00



แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน

หมายเหต ุ4  รายจ่ายค้างจ่าย

งบประมาณ สาธารณสุข บริหารงานทัว่ไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

65,550.00

2,847,871.32  รวม



เงินภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 10,937.42          
เงินประกันสัญญา 751,012.00        
เงินรอคืนจังหวัด

 - เงินสนับสนุนศพด.(รายหัว) 238,000.00        
เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน 2,873,947.29      
รวม 3,873,896.71     

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที ่ 30  กันยายน  พ.ศ.  2560

หมายเหต ุ5  เงินรับฝาก



หมายเหต ุ6 เงินสะสม

เงินสะสม  1  ตลุาคม  2559 4,853,745.18 
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 5,016,713.84 
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 1,254,178.46 
      (เงินทุนส ารองเงินสะสม)

บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนส ารองเงินสะสม 3,762,535.38 
รายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่ายจากปี 2559 ในปี 2560 26,774.60 
ปรับปรุงบัญชี 6,973.56 
รับคืนเงินข้ามปีงบประมาณ 13,540.17 3,809,823.71 

หัก ปรับปรุงบัญชี 5,414.70 5,414.70 
เงินสะสม  30  กันยายน  2560 8,658,154.19 

เงินสะสม  30  กันยายน  2560  ประกอบดว้ย
1.  หุน้ในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น - 
2.  เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท. - 
3. ลูกหนี้ค่าภาษี - 
4. ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ - 
5. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ทีช่ าระหนี้แล้ว - 
   (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และ
เจ้าหนี้เงินกู)้
4.  เงินสะสมทีส่ามารถน าไปใช้ได้ 8,658,154.19 

8,658,154.19 

ทัง้นี้ในงบประมาณ 2559 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการจ านวน    -     บาท
และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณตอ่ไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหต ุ6

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที ่ 30  กันยายน  พ.ศ.  2560



รายละเอียดแนบท้ายหมายเหต ุ6 เงินสะสม

หมวด ประเภท โครงการ
จ านวนเงินทีไ่ดร้ับ

อนุมตัิ
ก่อหน้ีผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว  คงเหลือ ยังไมไ่ดก่้อหน้ี

-                  -                -                -                

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที ่ 30  กันยายน  พ.ศ.  2560

รวม



หมายเหต ุ7 เงินทุนส ารองเงินสะสม

หมวด ประเภท โครงการ
จ านวนเงินทีไ่ดร้ับ

อนุมตัิ
ก่อหน้ีผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว  คงเหลือ ยังไมไ่ดก่้อหน้ี

-                   -                   -                   

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที ่ 30  กันยายน  พ.ศ.  2560

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม

รวม



ปี 
งบประมาณ

วนัเดือนปี ที่
รับเงิน

เลขที่ใบเสร็จ 
รับเงิน

รับจาก รายการ  จ านวนเงิน ก าหนดจ่ายคืน หมายเหตุ

2555 21 มี.ค. 55 3/20 ร้านภาคภูมิวัสดุ โครงการขยายระบบประปาภายใน อบต.ฯ สัญญาจา้งที่ 
46/2556

5,000.00           12 ส.ค. 57

2556 14 ส.ค. 56 11/18 ร้านเพชรรุ่งเรือง สัญญา: CNTR-0530/58 ค่าปรับปรุงห้องกองคลังขนาดกว้าง 
2.50 เมตร ยาว 8.00 เมตร ตามแบบอบต.หนองแสง

           6,000.00 7 ก.ย. 60

2556 20 ก.ย. 56 13/031 หจก.ปัณณธรทรัพยรุ่์งเรือง สัญญา: CNTR-0591/58 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสองห้องใต้ หมูท่ี9่ (เส้นทางรอบบ้านด้านทิศเหนือ)

           4,290.00 5 ต.ค. 60

2556 26 ก.ย. 56 13/042 หจก.กติติกานวัสดุกอ่สร้างนา สัญญา: CNTR-0601/58 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้า
นบมทุง่ หมูท่ี่13 (เส้นทางหน้าบ้านนายสมาน อุปะโก)

           4,650.00 13 ต.ค. 60

2556 26 ก.ย. 56 13/045 หจก.กติติกานวัสดุกอ่สร้างนา สัญญา: CNTR-0602/58 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านไชยทอง หมูท่ี่23 (เส้นทางหลังโรงเรียนบ้านหนองคู
ไชย)

           4,340.00 13 ต.ค. 60

2559 26 พ.ย. 58 1/39 ร้าน อ.วัสดุ สัญญา: CNTR-0075/59          11,550.00 22 ธ.ค. 60
2559 26 พ.ย. 58 1/41 ร้าน พรเจริญกอ่สร้าง สัญญา: CNTR-0076/59          10,000.00 4 ม.ค. 61
2559 26 พ.ย. 58 1/42 ร้าน พรเจริญกอ่สร้าง สัญญา: CNTR-0077/59            3,100.00 4 ม.ค. 61
2559 4 ธ.ค. 58 1/44 ร้าน พรเจริญกอ่สร้าง สัญญา: CNTR-0083/59          15,400.00 4 ม.ค. 61
2559 9 ธ.ค. 58 1/45 ร้าน อ.วัสดุ สัญญา: CNTR-0087/59          20,250.00 22 ธ.ค. 60
2559 14 ธ.ค. 58 1/47 ร้าน อ.วัสดุ สัญญา: CNTR-0089/59          19,400.00 22 ธ.ค. 60
2559 18 ธ.ค. 58 1/51 ร้าน ทีพี สัญญา: CNTR-0091/59          20,700.00 4 ม.ค. 61
2559 29 ธ.ค. 58 1/57 ร้าน เอโอที สัญญา: CNTR-0102/59          20,450.00 8 ม.ค. 61
2559 8 ม.ค. 59 1/62 ร้านภาคภูมิวัสดุ สัญญา: CNTR-0130/59          10,750.00 18 ม.ค. 61
2559 12 ก.พ. 59 2/28 ร้าน อ.วัสดุ สัญญา: CNTR-0217/59          16,200.00 24 ก.พ. 61

ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา 
ประเภท เงินสด  ณ วันที่  30  กันยายน  2560

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอวาปีปทุม  จงัหวัดมหาสารคาม



ปี 
งบประมาณ

วนัเดือนปี ที่
รับเงิน

เลขที่ใบเสร็จ 
รับเงิน

รับจาก รายการ  จ านวนเงิน ก าหนดจ่ายคืน หมายเหตุ

ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา 
ประเภท เงินสด  ณ วันที่  30  กันยายน  2560

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอวาปีปทุม  จงัหวัดมหาสารคาม

2559 12 ก.พ. 59 2/29 ร้าน อ.วัสดุ สัญญา: CNTR-0218/59          19,500.00 11 มี.ค. 61
2559 12 ก.พ. 59 2/30 ร้าน เอโอที สัญญา: CNTR-0219/59          23,150.00 7 มี.ค. 61
2559 12 ก.พ. 59 2/31 ร้าน ทีพี สัญญา: CNTR-0220/59          19,700.00 24 ก.พ. 61
2559 12 ก.พ. 59 2/32 ร้านภาคภูมิวัสดุ สัญญา: CNTR-0221/59          24,700.00 11 มี.ค. 61
2559 12 ก.พ. 59 2/33 ร้าน ทีพี สัญญา: CNTR-0222/59          14,500.00 3 มี.ค. 61
2559 12 ก.พ. 59 2/34 ร้านภาคภูมิวัสดุ สัญญา: CNTR-0223/59          11,600.00 3 มี.ค. 61
2559 12 ก.พ. 59 2/35 ร้านภาคภูมิวัสดุ สัญญา: CNTR-0224/59          10,350.00 16 มี.ค. 61
2559 12 ก.พ. 59 2/36 ร้าน เอโอที สัญญา: CNTR-0225/59          12,950.00 11 มี.ค. 61
2559 12 ก.พ. 59 2/39 ร้าน อ.วัสดุ สัญญา: CNTR-0228/59            9,650.00 3 มี.ค. 61
2559 15 ก.พ. 59 2/40 ร้าน อ.วัสดุ สัญญา: CNTR-0229/59            6,400.00 16 มี.ค. 61
2559 21 มี.ค. 59 2/70 หจก.เคทีบีคอนสตรัคชั่น สัญญา: CNTR-0264/59         103,000.00 11 พ.ค. 61
2559 15 มิ.ย. 59 3/47 ร้านชมพูนุทช็อป สัญญา: CNTR-0391/59            1,975.00 22 มิ.ย. 60
2559 26 ก.ย. 59 4/31 หจก.เคทีบีคอนสตรัคชั่น สัญญา: CNTR-0581/59          74,750.00 14 พ.ย. 61
2560 17 ก.พ. 60 2/92 ร้านดีไอเดีย CNTR-0392/60            6,300.00 03/03/2561
2560 7 ม.ีค. 60 3/3 ก กญัญาวัสดุ CNTR-0458/60          15,950.00 24 เม.ย. 62
2560 7 ม.ีค. 60 3/4 ร้านดีไอเดีย CNTR-0459/60            4,200.00 20/03/2562
2560 15 มี.ค. 60 3/10 สรายทุธ กอ่สร้าง CNTR-0482/60            5,600.00 31/03/2562
2560 15 มี.ค. 60 3/12 ร้านดีไอเดีย CNTR-0483/60            4,200.00 12/04/2562
2560 15 มี.ค. 60 3/13 ร้าน ทีพี CNTR-0484/60            6,141.00 28/09/2560
2560 15 มี.ค. 60 3/14 ร้าน อ.วัสดุ CNTR-0485/60            3,793.00 10/10/2560
2560 20 มี.ค. 60 3/18 ร้าน อ.วัสดุ CNTR-0492/60          11,800.00 21/04/2561



ปี 
งบประมาณ

วนัเดือนปี ที่
รับเงิน

เลขที่ใบเสร็จ 
รับเงิน

รับจาก รายการ  จ านวนเงิน ก าหนดจ่ายคืน หมายเหตุ

ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา 
ประเภท เงินสด  ณ วันที่  30  กันยายน  2560

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอวาปีปทุม  จงัหวัดมหาสารคาม

2560 20 มี.ค. 60 3/19 ร้าน เอโอที CNTR-0493/60          11,680.00 07/04/2561
2560 20 มี.ค. 60 3/20 ร้าน เอโอที CNTR-0494/60            1,650.00 28/09/2560
2560 20 มี.ค. 60 3/21 ร้าน อ.วัสดุ CNTR-0495/60            3,810.00 28/10/2560
2560 21 มี.ค. 60 3/23 บริษัทกติต์รัลนนท์ จ ากดั CNTR-0496/60            2,290.00 07/04/2562
2560 21 มี.ค. 60 3/24 บริษัทกติต์รัลนนท์ จ ากดั CNTR-0497/60            9,745.00 02/05/2562
2560 21 มี.ค. 60 3/25 บริษัทกติต์รัลนนท์ จ ากดั CNTR-0498/60          11,125.00 26 พ.ค. 61
2560 18 เม.ย. 60 3/49 สรายทุธ กอ่สร้าง CNTR-0564/60            8,745.00 22 พ.ค. 62
2560 24 เม.ย. 60 3/51 สรายทุธ กอ่สร้าง CNTR-0577/60          10,550.00 24 เม.ย. 62
2560 5 พ.ค. 60 3/66 ดับเบิล้ยเูอสรับเหมา CNTR-0628/60            3,520.00 12 ม.ค. 61
2560 9 พ.ค. 60 3/70 ร้าน ทีพี CNTR-0631/60          10,150.00 23 พ.ย. 61
2560 16 พ.ค. 60 3/73 สรายทุธ กอ่สร้าง CNTR-0636/60            4,300.00 15 มิ.ย. 61
2560 19 มิ.ย. 60 4/27 สมคิดกอ่สร้าง CNTR-0715/60            6,175.00 3 ก.ค. 62
2560 16 มิ.ย. 60 4/28 สมคิดกอ่สร้าง CNTR-0716/60            5,400.00 3 ก.ค. 62
2560 19 มิ.ย. 60 4/29 หจก.คนาอนัคอนสตรัคชั่น CNTR-0717/60          18,725.00 30 มิ.ย. 62
2560 27 มิ.ย. 60 4/37 ห้างหุน้ส่วนจ ากดันครินทร์ 

การโยธา 2015
CNTR-0735/60          12,375.00 26 ก.ค. 62

2560 18 ส.ค. 60 4/87 นายยอดเพชร มรรคผล CNTR-0929/60          14,900.00 1 ปี นับจากวันที่ส่ง
มอบงานงวดสุดท้าย

2560 22 ส.ค. 60 4/89 สรายทุธ กอ่สร้าง CNTR-0939/60            4,225.00 4 ก.ย. 61
2560 22 ส.ค. 60 4/90 ร้าน เอโอที CNTR-0940/60            7,560.00 4 ก.ย. 61



ปี 
งบประมาณ

วนัเดือนปี ที่
รับเงิน

เลขที่ใบเสร็จ 
รับเงิน

รับจาก รายการ  จ านวนเงิน ก าหนดจ่ายคืน หมายเหตุ

ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา 
ประเภท เงินสด  ณ วันที่  30  กันยายน  2560

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอวาปีปทุม  จงัหวัดมหาสารคาม

2560 22 ส.ค. 60 4/91 ร้าน เอโอที CNTR-0941/60            1,035.00 19 มี.ค. 61
2560 22 ส.ค. 60 4/94 หจก.ยง่เฮง โฮมเซ็นเตอร์ CNTR-0943/60            4,875.00 20 ก.ย. 62
2560 22 ส.ค. 60 4/95 หจก.ยง่เฮง โฮมเซ็นเตอร์ CNTR-0944/60            7,950.00 2 ปี นับจากวันที่ส่ง

มอบงานงวดสุดท้าย

2560 22 ส.ค. 60 4/96 หจก.ยง่เฮง โฮมเซ็นเตอร์ CNTR-0945/60          13,125.00 2 ปี นับจากวันที่ส่ง
มอบงานงวดสุดท้าย

2560 22 ส.ค. 60 4/97 หจก.ยง่เฮง โฮมเซ็นเตอร์ CNTR-0946/60          14,813.00 2 ปี นับจากวันที่ส่ง
มอบงานงวดสุดท้าย

751,012.00      รวม



หน่วย : บาท

ประมาณการ
รวมจ่ายจากเงิน

งบประมาณ

รวมจ่ายจากเงิน
อุดหนุนระบุ

วัตถุประสงค์/
เฉพาะกิจ

รวม
แผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

แผนงาน
การเกษตร

แผนงานงบ
กลาง

งบกลาง 21,949,600.00 20,232,689.00 77,171.20 20,309,860.20 - - - - - - - - - 20,309,860.20 

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 5,811,200.00 4,973,460.00 4,973,460.00 4,973,460.00 - - - - - - - - -
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 19,650,455.00 14,255,612.00 14,255,612.00 6,311,705.00 - 3,675,987.00 606,120.00 1,148,460.00 1,916,895.00 - - 596,445.00 -
ค่าตอบแทน 2,088,010.00 1,174,312.50 1,174,312.50 541,030.00 - 281,280.00 65,550.00 105,660.00 134,382.50 - - 46,410.00 -
ค่าใช้สอย 17,548,175.00 11,576,941.34 11,576,941.34 2,238,338.82 22,500.00 7,422,344.02 140,776.00 547,892.00 563,637.00 40,050.00 40,000.00 561,403.50 -
ค่าวสัดุ 5,353,870.00 3,212,867.63 3,212,867.63 540,994.97 29,500.00 1,998,288.26 265,786.40 28,868.00 247,335.00 16,380.00 - 85,715.00 -
ค่าสาธารณูปโภค 1,048,000.00 926,727.90 926,727.90 632,791.23 12,758.83 274,778.11 - - - - - 6,399.73 -
ค่าครุภัณฑ์ 1,812,900.00 649,994.00 649,994.00 73,390.00 70,964.00 440,640.00 - 7,000.00 48,500.00 - - 9,500.00 -
ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 10,332,500.00 5,779,159.05 5,779,159.05 629,200.00 - 339,700.00 - - 4,503,759.05 - - 306,500.00 -
เงินอุดหนุน 2,881,930.00 2,807,886.08 2,807,886.08 40,000.00 - 2,330,459.10 - - 432,805.48 - - 4,621.50 -

88,476,640.00 65,589,649.50 77,171.20 65,666,820.70 15,980,910.02 135,722.83 16,763,476.49 1,078,232.40 1,837,880.00 7,847,314.03 56,430.00 40,000.00 1,020,549.73 - 
 

หมวดภาษีอากร 450,000.00 569,629.94 569,629.94 - - - - - - - - - - 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 193,000.00 429,708.00 429,708.00 - - - - - - - - - - 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 202,000.00 164,140.73 164,140.73 - - - - - - - - - - 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 155,000.00 65,033.00 65,033.00 - - - - - - - - - - 
หมวดรายได้จากทุน - 4,170.00 4,170.00 
หมวดภาษีจดัสรร 28,000,000.00 29,583,751.67 29,583,751.67 - - - - - - - - - - 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 59,476,640.00 39,789,930.00 39,789,930.00 - - - - - - - - - - 
หมวดเงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค์/เฉพาะกจิ - - 77,171.20 77,171.20 - - - - - - - - - - 

88,476,640.00 70,606,363.34 77,171.20 70,683,534.54 - 
5,016,713.84 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
งบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2559 ถึง 30 กันยายน  2560

รายรับสูงกว่ารายจ่าย

รายการ

รวมรายรับ

รวมรายจ่าย
รายรับ

รายจ่าย



รหสับญัชี เดบทิ เครดิต
เงินสด 11011000 -                      
เงินฝากธนาคารออมสิน  (เผ่ือเรียก)  เลขที่ 52830367752 11012001 256,440.17            
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย)์  เลขที่ 046-2-52682-0 11012001 12,523,238.62        
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย)์  เลขที่ 046-2-53688-7 11012001 1,213,947.29         
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย)์  เลขที่ 409-0-93400-1 11012001 4.99                     
เงินฝากธนาคารออมสิน  (ประจ า 3 เดือน)  เลขที่ 362830001057 11012002 11,544,604.65        
เงินฝากธนาคาร ธกส. (กระแสรายวัน)  เลขที่ 046-5-00031-2 11012003 -                      
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน)  เลขที่ 409-6-05150-0 11012003 862,897.00            
ลูกหนี้เงินทนุโครงการเศรษฐกิจชุมชน 11045000 1,760,000.00         
รายจา่ยค้างจา่ย 21010000 2,847,871.32         
เงินรับฝาก เงินภาษหีกั ณ ที่จา่ย 21040001 10,937.42             
เงินรับฝาก เงินประกันสัญญา 21040008 751,012.00            
เงินรับฝาก เงินรอคืนจงัหวัด - รายการเบกิหกัผลักส่ง รายหวันักเรียน 21040014 238,000.00            
เงินรับฝาก เงินทนุโครงการเศรษฐกิจชุมชน 21040016 2,873,947.29         
เงินสะสม 31000000 8,658,154.19         
เงินทนุส ารองเงินสะสม 32000000 12,781,210.50        

28,161,132.72      28,161,132.72      

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
งบทดลอง (หลังปิดบัญช)ี

ณ วันที่   30  เดอืน  กันยายน   พ.ศ. 2560
รายการ



งาน หมวดรายจา่ย ประเภทรายจา่ย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจา่ย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลอื
(บาท)

งานบริหารทัว่ไป เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง)

เงินเดือนนายก/รอง
นายก

532,080.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 512,080.00

งานบริหารทัว่ไป เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง)

เงินค่าตอบแทนประจ า
ต าแหน่งนายก/รอง
นายก

45,600.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 10,600.00

งานบริหารทัว่ไป เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง)

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

45,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,600.00

งานบริหารทัว่ไป เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง)

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีป่รึกษา
นายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วน
ต าบล

90,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,720.00

งานบริหารทัว่ไป เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง)

เงินค่าตอบแทนสมาชกิ
สภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

5,152,200.00 0.00 0.00 0.00 4,973,460.00 178,740.00

5,866,200.00 0.00 55,000.00 0.00 4,973,460.00 837,740.00
งานบริหารทัว่ไป เงินเดือน (ฝ่าย

ประจ า)
เงินเดือนพนักงาน 4,045,560.00 0.00 6,000.00 0.00 2,851,440.00 1,188,120.00

งานบริหารทัว่ไป เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

เงินประจ าต าแหน่ง 306,000.00 0.00 0.00 0.00 96,000.00 210,000.00

รวมหมวดเงินเดอืน (ฝ่ายการเมือง)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ าเภอวาปปีทุม  จังหวัดมหาสารคาม
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560

สรุปรายละเอียดการเบกิจ่ายจ าแนกตามแผนงาน
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งาน หมวดรายจา่ย ประเภทรายจา่ย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจา่ย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลอื
(บาท)

งานบริหารทัว่ไป เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 1,218,600.00 5,500.00 0.00 0.00 1,223,880.00 220.00

งานบริหารทัว่ไป เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

เงินเพิม่ต่าง ๆของ
พนักงานจา้ง

78,300.00 500.00 0.00 0.00 78,790.00 10.00

5,648,460.00 6,000.00 6,000.00 0.00 4,250,110.00 1,398,350.00
งานบริหารทัว่ไป ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ

ราชการอนัเป็น
ประโยชน์แกอ่งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

438,680.00 0.00 0.00 341,270.00 0.00 97,410.00

งานบริหารทัว่ไป ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00

งานบริหารทัว่ไป ค่าตอบแทน เงินชว่ยเหลือการศึกษา
บุตร

25,000.00 0.00 0.00 0.00 20,340.00 4,660.00

483,680.00 0.00 0.00 341,270.00 20,340.00 122,070.00
งานบริหารทัว่ไป ค่าใชส้อย รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึง

บริการ
890,000.00 0.00 23,000.00 58,500.00 472,018.21 336,481.79

งานบริหารทัว่ไป ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวกบัการ
รับรองและพิธีการ

60,000.00 0.00 0.00 0.00 29,752.00 30,248.00

รวมหมวดค่าตอบแทน

รวมหมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)
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งาน หมวดรายจา่ย ประเภทรายจา่ย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจา่ย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลอื
(บาท)

งานบริหารทัว่ไป ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบั
การปฏิบัติราชการทีไ่ม่
เขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ
และค่าลงทะเบียน เพือ่จา่ยเป็น 
ค่าลงทะเบียน ค่าเบีย้เล้ียง  ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพ่กั และค่าใช้จา่ย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ
ไปอบรมสัมมนา ของพนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจา้ง ผู้บริหาร และ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลใน
สังกดัส านักปลัด

250,000.00 0.00 0.00 0.00 235,564.00 14,436.00

งานบริหารทัว่ไป ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบั
การปฏิบัติราชการทีไ่ม่
เขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จา่ยในการเลือกต้ังส าหรับจา่ย
เป็นค่าใช้จา่ยในการเลือกต้ังสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลและ
ผู้บริหาร ตามทีค่ณะกรรมการการ
เลือกต้ังก าหนด (กรณีครบวาระ ยบุ
สภา กรณีแทนต าแหน่งทีว่า่ง และ
กรณีคณะกรรมการการเลือกต้ังส่ัง
ใหม้ีการเลือกต้ังใหม่)

100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

งานบริหารทัว่ไป ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบั
การปฏิบัติราชการทีไ่ม่
เขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ

ค่ารังวัดทีดิ่นสาธารณะ 30,000.00 200,000.00 0.00 0.00 216,090.00 13,910.00
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งาน หมวดรายจา่ย ประเภทรายจา่ย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจา่ย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลอื
(บาท)

งานบริหารทัว่ไป ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบั
การปฏิบัติราชการทีไ่ม่
เขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ

โครงการเทิดทูน
พระมหากษัตริย"์องค์พ่อหลวง"
 ของปวงชนชาวไทยเสด็จสู่
สวรรคาลัย ผองท้องถิ่นไทย
น้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณตราบนิรันดร์

0.00 23,000.00 0.00 0.00 23,000.00 0.00

งานบริหารทัว่ไป ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบั
การปฏิบัติราชการทีไ่ม่
เขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมเพิม่
ประสิทธิภาพการท างานของ
ผู้บริหารพนักงาน พนักงาน
จา้งและผู้เกี่ยวขอ้ง

300,000.00 0.00 4,000.00 0.00 271,005.00 24,995.00

งานบริหารทัว่ไป ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบั
การปฏิบัติราชการทีไ่ม่
เขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมลูกเสือ
ชาวบ้านเฉลิมพระเกยีรติ ฯ

300,000.00 0.00 289,000.00 0.00 0.00 11,000.00

งานบริหารทัว่ไป ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบั
การปฏิบัติราชการทีไ่ม่
เขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ

โครงการศึกษาดูงาน ของ
สมาชกิสภาฯ  พนักงานส่วน
ต าบล  พนักงานจา้ง  และ
บุคลากรในท้องถิ่น  ด้าน
การเมืองการบริหาร

500,000.00 0.00 0.00 0.00 244,048.00 255,952.00

งานบริหารทัว่ไป ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบั
การปฏิบัติราชการทีไ่ม่
เขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ

โครงการอบรมเพิม่
ประสิทธิภาพการบริหารงาน
บุคคล ประจ าปีงบประมาณ 
2560

0.00 20,000.00 0.00 0.00 15,300.00 4,700.00
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งาน หมวดรายจา่ย ประเภทรายจา่ย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจา่ย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลอื
(บาท)

งานบริหารทัว่ไป ค่าใชส้อย ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

150,000.00 0.00 0.00 0.00 129,082.61 20,917.39

2,580,000.00 243,000.00 316,000.00 58,500.00 1,635,859.82 812,640.18
งานบริหารทัว่ไป ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน 150,000.00 100,000.00 0.00 0.00 200,909.92 49,090.08
งานบริหารทัว่ไป ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 15,000.00 0.00 0.00 11,908.00 3,092.00
งานบริหารทัว่ไป ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว 150,000.00 0.00 75,000.00 0.00 48,783.00 26,217.00
งานบริหารทัว่ไป ค่าวัสดุ วัสดุกอ่สร้าง 10,000.00 0.00 0.00 0.00 7,688.00 2,312.00
งานบริหารทัว่ไป ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ

ล่ืน
140,000.00 0.00 10,000.00 0.00 95,900.00 34,100.00

งานบริหารทัว่ไป ค่าวัสดุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 10,000.00 0.00 0.00 9,640.00 360.00
งานบริหารทัว่ไป ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 120,000.00 0.00 40,000.00 0.00 52,664.00 27,336.00

570,000.00 125,000.00 125,000.00 0.00 427,492.92 142,507.08
งานบริหารทัว่ไป ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า 450,000.00 0.00 0.00 0.00 437,996.34 12,003.66
งานบริหารทัว่ไป ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ าประปา ค่าน้ า

บาดาล
70,000.00 0.00 0.00 0.00 38,813.84 31,186.16

งานบริหารทัว่ไป ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000.00 0.00 0.00 0.00 2,275.89 7,724.11
งานบริหารทัว่ไป ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการไปรษณีย์ 15,000.00 0.00 0.00 0.00 12,577.00 2,423.00
งานบริหารทัว่ไป ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการส่ือสารและ

โทรคมนาคม
150,000.00 0.00 0.00 0.00 141,128.16 8,871.84

695,000.00 0.00 0.00 0.00 632,791.23 62,208.77รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค

รวมหมวดค่าวสัดุ

รวมหมวดค่าใชส้อย
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งาน หมวดรายจา่ย ประเภทรายจา่ย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจา่ย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลอื
(บาท)

งานบริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจดัซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่น ขนาด
ก าลังไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์ 
จ านวน 1 เคร่ือง ต้ังไว้ 4,000 
บาท (ราคาตลาด)

0.00 4,000.00 0.00 0.00 3,990.00 10.00

งานบริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จดัชื้อเกา้อี้พลาสติก อยา่งหนา
 จ านวน 30 ตัว ราคาตัวละ 
300 บาท(ราคาตลาด)

0.00 9,000.00 0.00 0.00 6,000.00 3,000.00

งานบริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เอกสารเหล็กบานเปิดกระจก
 จ านวน 1 หลัง

3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00

งานบริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

โทรทัศน์ แอล อ ีดี  ขนาด 32
 นิว้ ระดับความละเอยีด
จอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล
 จ านวน 1 เคร่ือง

13,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 1,000.00

งานบริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00

36,500.00 13,000.00 0.00 0.00 21,990.00 27,510.00รวมหมวดค่าครุภัณฑ์
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งาน หมวดรายจา่ย ประเภทรายจา่ย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจา่ย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลอื
(บาท)

งานบริหารทัว่ไป ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงกอ่สร้าง

ค่ากอ่สร้างส่ิง
สาธารณูปการ

โครงการกอ่สร้างร่ัวตลาด
ปลอดสารพิษองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสง  ขนาด สูง
 1.70 ม. ยาว 35.00 ม.พร้อม
ประตูทางเขา้-ออก กอ่สร้าง
ตามแบบ อบต.ก าหนด

0.00 100,000.00 0.00 0.00 84,000.00 16,000.00

งานบริหารทัว่ไป ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงกอ่สร้าง

ค่ากอ่สร้างส่ิง
สาธารณูปการ

โครงการกอ่สร้างอาคาร
ส านักงาน 2 ชั้น ขนาดกว้าง 
16 เมตร ยาว 20 เมตร 
กอ่สร้างตามแบบ อบต.หนอง
แสงก าหนด

4,000,000.00 0.00 1,600,000.00 0.00 0.00 2,400,000.00
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งาน หมวดรายจา่ย ประเภทรายจา่ย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจา่ย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลอื
(บาท)

งานบริหารทัว่ไป ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงกอ่สร้าง

ค่ากอ่สร้างส่ิง
สาธารณูปโภค

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายใน อบต.หนอง
แสง (เส้นทางขา้งสนามบาส
เกต็บอล) ขนาด กว้าง 3.00 ม.
 ยาว 85.00 ม. หนา 0.15 ม. 
มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
255.00 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทาง
เฉล่ียขา้งละ 1.00 ม. ส่งวัสดุ
ทดสอบหน่วยงานราชการที่
เชื่อถอืได้พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการ กอ่สร้างตามแบบ
อบต.หนองแสงก าหนด

0.00 130,000.00 0.00 97,500.00 0.00 32,500.00

งานบริหารทัว่ไป ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงกอ่สร้าง

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงทีดิ่นและ
ส่ิงกอ่สร้าง

โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร
 2 ชั้น ขนาด 8.00 x 20.00 ม. โดย
เปล่ียนหลังคาอาคารเป็นแบบแผ่น
เหล็กรีดลอน ปรับปรุง ซ่อมแซม 
ฝ้าภายใน ภายนอกอาคาร รางรับ
น้ าฝน กนัสาดคสล.รอบอาคาร 
ปรับปรุง ต่อเติม ตามแบบอบต .
หนองแสงก าหนด

0.00 180,000.00 0.00 0.00 151,200.00 28,800.00
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งาน หมวดรายจา่ย ประเภทรายจา่ย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจา่ย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลอื
(บาท)

งานบริหารทัว่ไป ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงกอ่สร้าง

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงทีดิ่นและ
ส่ิงกอ่สร้าง

โครงการปรับปรุง ต่อเติม ภายใน
ส านักงานส านักปลัด โดยปรับปรุง
กั้นหอ้งภายในหอ้งส านักปลัด ต่อ
เติมหอ้งรองปลัดอบต. ขนาด 4.00 
x 4.00 ม. จ านวน 1 หอ้ง ปรับปรุง
 ต่อเติม ตามแบบอบต.หนองแสง
ก าหนด

0.00 100,000.00 0.00 0.00 84,500.00 15,500.00

งานบริหารทัว่ไป ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงกอ่สร้าง

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงทีดิ่นและ
ส่ิงกอ่สร้าง

ปรับปรุงห้องประชมุสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแสง ตามแบบ อบต.
ก าหนด

86,000.00 0.00 0.00 0.00 86,000.00 0.00

งานบริหารทัว่ไป ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงกอ่สร้าง

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงทีดิ่นและ
ส่ิงกอ่สร้าง

ปรับปรุงอาคารส านักงาน
ส านักปลัด โดยเปล่ียนหลังคา
และซ่อมแซมฝ้าเพดาน ตาม
แบบ อบต.หนองแสงก าหนด

150,000.00 0.00 0.00 0.00 126,000.00 24,000.00

4,236,000.00 510,000.00 1,600,000.00 97,500.00 531,700.00 2,516,800.00
งานบริหารทัว่ไป เงินอดุหนุน เงินอดุหนุนองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น
30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00

งานบริหารทัว่ไป เงินอดุหนุน เงินอดุหนุนส่วนราชการ 13,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 3,000.00
43,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 3,000.00

20,158,840.00 897,000.00 2,102,000.00 497,270.00 12,533,743.97 5,922,826.03รวมงานบริหารทัว่ไป
รวมหมวดเงินอุดหนุน

รวมหมวดค่าทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง
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งาน หมวดรายจา่ย ประเภทรายจา่ย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจา่ย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลอื
(บาท)

งานวางแผนสถติิและ
วิชาการ

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบั
การปฏิบัติราชการทีไ่ม่
เขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ

โครงการจดัเกบ็ขอ้มูลพืน้ฐาน
ในการจดัท าแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

งานวางแผนสถติิและ
วิชาการ

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบั
การปฏิบัติราชการทีไ่ม่
เขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ

โครงการประเมินผลการ
ด าเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ 2559

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00

120,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 100,000.00
120,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 100,000.00

งานบริหารงานคลัง เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 2,033,640.00 0.00 50,000.00 0.00 1,643,100.00 340,540.00

งานบริหารงานคลัง เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

เงินประจ าต าแหน่ง 60,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00

งานบริหารงานคลัง เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 448,560.00 0.00 0.00 0.00 335,760.00 112,800.00

งานบริหารงานคลัง เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

เงินเพิม่ต่าง ๆของ
พนักงานจา้ง

24,000.00 0.00 0.00 0.00 22,735.00 1,265.00

2,566,200.00 0.00 50,000.00 0.00 2,061,595.00 454,605.00รวมหมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานวางแผนสถิตแิละวชิาการ
รวมหมวดค่าใชส้อย
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งาน หมวดรายจา่ย ประเภทรายจา่ย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจา่ย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลอื
(บาท)

งานบริหารงานคลัง ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอนัเป็น
ประโยชน์แกอ่งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

406,850.00 0.00 0.00 166,430.00 6,400.00 234,020.00

งานบริหารงานคลัง ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00

งานบริหารงานคลัง ค่าตอบแทน เงินชว่ยเหลือการศึกษา
บุตร

15,000.00 0.00 0.00 0.00 6,590.00 8,410.00

431,850.00 0.00 0.00 166,430.00 12,990.00 252,430.00
งานบริหารงานคลัง ค่าใชส้อย รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึง

บริการ
100,000.00 50,000.00 0.00 0.00 144,313.00 5,687.00

งานบริหารงานคลัง ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบั
การปฏิบัติราชการทีไ่ม่
เขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ

(1) ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไป
ราชการและค่าลงทะเบียน 
เพือ่จา่ยเป็น ค่าลงทะเบียน ค่า
เบีย้เล้ียง  ค่าพาหนะ  ค่าเชา่ที่
พัก  และค่าใชจ้า่ยอื่น ๆ ในการ
เดินทางไปราชการ  หรือไป
อบรมสัมมนา  ของพนักงาน
ส่วนต าบล  พนักงานจา้ง 
สังกดักองคลัง

100,000.00 0.00 0.00 0.00 48,356.00 51,644.00

รวมหมวดค่าตอบแทน
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งาน หมวดรายจา่ย ประเภทรายจา่ย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจา่ย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลอื
(บาท)

งานบริหารงานคลัง ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบั
การปฏิบัติราชการทีไ่ม่
เขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ

(2) โครงการจดัท าแผนทีภ่าษี
และทะเบียนทรัพยสิ์นองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง 
ระยะที ่3

300,000.00 0.00 0.00 298,000.00 0.00 2,000.00

งานบริหารงานคลัง ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบั
การปฏิบัติราชการทีไ่ม่
เขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ

(3) โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
ในการจดัเกบ็ภาษี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560

50,000.00 0.00 0.00 0.00 18,500.00 31,500.00

งานบริหารงานคลัง ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบั
การปฏิบัติราชการทีไ่ม่
เขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ

(4) โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานคลัง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560

70,000.00 0.00 0.00 0.00 4,740.00 65,260.00

งานบริหารงานคลัง ค่าใชส้อย ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

50,000.00 0.00 0.00 0.00 10,070.00 39,930.00

670,000.00 50,000.00 0.00 298,000.00 225,979.00 196,021.00
งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน 100,000.00 0.00 0.00 0.00 65,062.05 34,937.95
งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุกอ่สร้าง 15,000.00 0.00 0.00 0.00 1,470.00 13,530.00
งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000.00 0.00 0.00 0.00 46,970.00 33,030.00

225,000.00 0.00 0.00 0.00 113,502.05 111,497.95
งานบริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน (1) ตู้บานเล่ือนแบบทึบ 3,500.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00
งานบริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน (2) โต๊ะคอมพิวเตอร์ 3,600.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00
งานบริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน (3) เกา้อี้ส านักงาน 17,500.00 0.00 0.00 0.00 17,500.00 0.00

รวมหมวดค่าวสัดุ

รวมหมวดค่าใชส้อย
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งาน หมวดรายจา่ย ประเภทรายจา่ย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจา่ย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลอื
(บาท)

งานบริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน (4) พัดลมติดผนัง 5,000.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 200.00
งานบริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (1) เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1

 kVa จ านวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 
5,800 บาท

23,200.00 0.00 0.00 0.00 22,000.00 1,200.00

52,800.00 0.00 0.00 0.00 51,400.00 1,400.00
3,945,850.00 50,000.00 50,000.00 464,430.00 2,465,466.05 1,015,953.95

งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบั
การปฏิบัติราชการทีไ่ม่
เขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ

ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไป
ราชการของเจา้หน้าทีป่ระจ า
ศูนย ์อปพร.และสมาชกิ อปพร.
 ตามค าส่ังเรียกใชต้ามภารกจิ
ของ อบต. เวรแพทยฉ์กุเฉนิ  
เวรประจ ารถดับเพลิง เวรวิทยุ

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00

งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบั
การปฏิบัติราชการทีไ่ม่
เขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ

โครงการกจิกรรม วัน อปพร. 
และฝึกซ้อมแผนป้องกนัภัย
ฝ่ายพลเรือน

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00

งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบั
การปฏิบัติราชการทีไ่ม่
เขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ

โครงการป้องกนัและลด
อบุัติเหตุทางถนนในเทศกาลปี
ใหม่และสงกรานต์

30,000.00 0.00 0.00 0.00 22,500.00 7,500.00

80,000.00 0.00 0.00 0.00 22,500.00 57,500.00รวมหมวดค่าใชส้อย

รวมงานบริหารงานคลงั
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์
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งาน หมวดรายจา่ย ประเภทรายจา่ย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจา่ย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลอื
(บาท)

งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าวัสดุ วัสดุอื่น 30,000.00 0.00 0.00 0.00 29,500.00 500.00

30,000.00 0.00 0.00 0.00 29,500.00 500.00
งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า 0.00 15,000.00 0.00 0.00 12,758.83 2,241.17

0.00 15,000.00 0.00 0.00 12,758.83 2,241.17
งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจดัซ้ือ กล้องวงจรปิด CCTV
 จ านวน 8 จดุ พร้อมอปุกรณ์
และค่าติดต้ัง

40,000.00 0.00 0.00 0.00 39,964.00 36.00

งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น ป้ายสามเหล่ียมหยดุตรวจชนิด
โปร่ง จ านวน 2 อนั

32,000.00 0.00 0.00 0.00 31,000.00 1,000.00

72,000.00 0.00 0.00 0.00 70,964.00 1,036.00
182,000.00 15,000.00 0.00 0.00 135,722.83 61,277.17

งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัการศึกษา

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 1,458,420.00 0.00 793,600.00 0.00 0.00 664,820.00

งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัการศึกษา

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

เงินประจ าต าแหน่ง 60,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 50,000.00

งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัการศึกษา

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 180,000.00 0.00 149,000.00 0.00 0.00 31,000.00

1,698,420.00 0.00 952,600.00 0.00 0.00 745,820.00รวมหมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค

รวมหมวดค่าวสัดุ
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งาน หมวดรายจา่ย ประเภทรายจา่ย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจา่ย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลอื
(บาท)

งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัการศึกษา

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอนัเป็น
ประโยชน์แกอ่งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

136,535.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136,535.00

136,535.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136,535.00
งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัการศึกษา

ค่าใชส้อย รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึง
บริการ

158,000.00 0.00 12,000.00 1,500.00 114,000.00 30,500.00

งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัการศึกษา

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบั
การปฏิบัติราชการทีไ่ม่
เขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ
และค่าลงทะเบียน เพือ่จา่ยเป็น 
ค่าลงทะเบียน ค่าเบีย้เล้ียง  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าทีพ่กั  และ
ค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการ  หรือไปอบรมสัมมนา  
ของพนักงานส่วนต าบล  พนักงาน
จา้ง ในสังกดักองการศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม

30,000.00 0.00 15,000.00 0.00 6,740.00 8,260.00

งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัการศึกษา

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบั
การปฏิบัติราชการทีไ่ม่
เขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศเพือ่เตรียม
ความพร้อมเขา้สู้ประชาคมอา
เชี่ยน

0.00 69,000.00 0.00 0.00 69,000.00 0.00

งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัการศึกษา

ค่าใชส้อย ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00

198,000.00 69,000.00 27,000.00 1,500.00 189,740.00 48,760.00รวมหมวดค่าใชส้อย

รวมหมวดค่าตอบแทน
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งาน หมวดรายจา่ย ประเภทรายจา่ย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจา่ย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลอื
(บาท)

งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัการศึกษา

ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน 50,000.00 0.00 0.00 0.00 5,487.00 44,513.00

งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัการศึกษา

ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000.00 0.00 0.00 0.00 6,180.00 43,820.00

100,000.00 0.00 0.00 0.00 11,667.00 88,333.00
2,132,955.00 69,000.00 979,600.00 1,500.00 201,407.00 1,019,448.00

งานระดับกอ่นวัย
เรียนและประถมศึกษา

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 2,123,880.00 0.00 190,000.00 0.00 1,933,420.00 460.00

งานระดับกอ่นวัย
เรียนและประถมศึกษา

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 1,589,760.00 0.00 0.00 0.00 1,539,470.00 50,290.00

งานระดับกอ่นวัย
เรียนและประถมศึกษา

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

เงินเพิม่ต่าง ๆของ
พนักงานจา้ง

122,060.00 90,000.00 0.00 0.00 203,097.00 8,963.00

3,835,700.00 90,000.00 190,000.00 0.00 3,675,987.00 59,713.00
งานระดับกอ่นวัย
เรียนและประถมศึกษา

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอนัเป็น
ประโยชน์แกอ่งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

309,460.00 0.00 0.00 276,080.00 0.00 33,380.00

งานระดับกอ่นวัย
เรียนและประถมศึกษา

ค่าตอบแทน เงินชว่ยเหลือการศึกษา
บุตร

0.00 10,000.00 0.00 0.00 5,200.00 4,800.00

309,460.00 10,000.00 0.00 276,080.00 5,200.00 38,180.00รวมหมวดค่าตอบแทน

รวมหมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา
รวมหมวดค่าวสัดุ
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งาน หมวดรายจา่ย ประเภทรายจา่ย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจา่ย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลอื
(บาท)

งานระดับกอ่นวัย
เรียนและประถมศึกษา

ค่าใชส้อย รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึง
บริการ

3,846,700.00 0.00 800,000.00 3,000.00 2,622,643.02 421,056.98

งานระดับกอ่นวัย
เรียนและประถมศึกษา

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบั
การปฏิบัติราชการทีไ่ม่
เขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ

ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไป
ราชการและค่าลงทะเบียน 
เพือ่จา่ยเป็น ค่าลงทะเบียน ค่า
เบีย้เล้ียง  ค่าพาหนะ  ค่าเชา่ที่
พัก  และค่าใชจ้า่ยอื่น ๆ ในการ
เดินทางไปราชการ  หรือไป
อบรมสัมมนาของ ครู ครูผู้ดูแล
เด็กและผู้ชว่ยครูผู้ดูแลเด็ก

100,000.00 140,000.00 0.00 0.00 204,310.00 35,690.00

งานระดับกอ่นวัย
เรียนและประถมศึกษา

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบั
การปฏิบัติราชการทีไ่ม่
เขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง
เด็กนักเรียนใหม่ ประจ าปี 2560

0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00

งานระดับกอ่นวัย
เรียนและประถมศึกษา

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบั
การปฏิบัติราชการทีไ่ม่
เขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ

โครงการวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนอนุบาลและศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก

0.00 27,000.00 0.00 0.00 27,000.00 0.00

งานระดับกอ่นวัย
เรียนและประถมศึกษา

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบั
การปฏิบัติราชการทีไ่ม่
เขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ

โครงการวันไหว้ครูโรงเรียน
อนุบาลและศูยน์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแสง

0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
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งาน หมวดรายจา่ย ประเภทรายจา่ย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจา่ย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลอื
(บาท)

งานระดับกอ่นวัย
เรียนและประถมศึกษา

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบั
การปฏิบัติราชการทีไ่ม่
เขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ

โครงการศึกษาดูงานด้านการ
บริหารจดัการทางการศึกษา
ของคณะครู  ผู้ชว่ยครูผู้ดูแล
เด็ก  และบุคลากรทางการ
ศึกษา

300,000.00 0.00 146,486.00 0.00 152,770.00 744.00

งานระดับกอ่นวัย
เรียนและประถมศึกษา

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบั
การปฏิบัติราชการทีไ่ม่
เขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุนค่าบริหาร
สถานศึกษา เพือ่ด าเนินการ
เบิกหักผลักส่งให้สถานศึกษา
ด าเนินการเอง ตามหนังสือ ที ่
มท 0893.2/ว 1918 เพือ่จา่ย
เป็นค่าใชจ้า่ยของโรงเรียน
อนุบาล อบต.หนองแสง

1,165,955.00 1,274,486.00 0.00 0.00 1,842,721.00 597,720.00

งานระดับกอ่นวัย
เรียนและประถมศึกษา

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบั
การปฏิบัติราชการทีไ่ม่
เขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุนค่าบริหาร
สถานศึกษา เพือ่ด าเนินการ
เบิกหักผลักส่งให้สถานศึกษา
ด าเนินการเอง ตามหนังสือ ที ่
มท 0893.2/ว 1918 ส าหรับ 
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก อบต.
หนองแสง

3,122,800.00 352,200.00 0.00 0.00 2,322,710.00 1,152,290.00

งานระดับกอ่นวัย
เรียนและประถมศึกษา

ค่าใชส้อย ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

40,000.00 15,000.00 0.00 0.00 45,950.00 9,050.00

8,575,455.00 1,830,686.00 946,486.00 3,000.00 7,228,104.02 2,228,550.98รวมหมวดค่าใชส้อย
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งาน หมวดรายจา่ย ประเภทรายจา่ย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจา่ย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลอื
(บาท)

งานระดับกอ่นวัย
เรียนและประถมศึกษา

ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน 222,500.00 0.00 0.00 0.00 51,724.00 170,776.00

งานระดับกอ่นวัย
เรียนและประถมศึกษา

ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 747.00 19,253.00

งานระดับกอ่นวัย
เรียนและประถมศึกษา

ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว 350,000.00 0.00 6,000.00 0.00 113,672.00 230,328.00

งานระดับกอ่นวัย
เรียนและประถมศึกษา

ค่าวัสดุ ค่าอาหารเสริม (นม) 2,006,720.00 0.00 0.00 203,761.32 1,593,870.94 209,087.74

งานระดับกอ่นวัย
เรียนและประถมศึกษา

ค่าวัสดุ วัสดุกอ่สร้าง 20,000.00 0.00 0.00 0.00 4,395.00 15,605.00

งานระดับกอ่นวัย
เรียนและประถมศึกษา

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ล่ืน

20,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 5,000.00

งานระดับกอ่นวัย
เรียนและประถมศึกษา

ค่าวัสดุ วัสดุการเกษตร 20,000.00 0.00 0.00 0.00 9,781.00 10,219.00

งานระดับกอ่นวัย
เรียนและประถมศึกษา

ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 140,000.00 0.00 0.00 0.00 8,670.00 131,330.00

งานระดับกอ่นวัย
เรียนและประถมศึกษา

ค่าวัสดุ วัสดุการศึกษา 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00

2,999,220.00 0.00 21,000.00 203,761.32 1,782,859.94 991,598.74
งานระดับกอ่นวัย
เรียนและประถมศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า 150,000.00 0.00 0.00 0.00 147,581.90 2,418.10

งานระดับกอ่นวัย
เรียนและประถมศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ าประปา ค่าน้ า
บาดาล

60,000.00 0.00 0.00 0.00 47,025.76 12,974.24

รวมหมวดค่าวสัดุ
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งาน หมวดรายจา่ย ประเภทรายจา่ย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจา่ย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลอื
(บาท)

งานระดับกอ่นวัย
เรียนและประถมศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท์ 20,000.00 6,000.00 0.00 0.00 23,976.70 2,023.30

งานระดับกอ่นวัย
เรียนและประถมศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการไปรษณีย์ 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00

งานระดับกอ่นวัย
เรียนและประถมศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการส่ือสารและ
โทรคมนาคม

70,000.00 0.00 0.00 0.00 56,193.75 13,806.25

302,000.00 6,000.00 0.00 0.00 274,778.11 33,221.89
งานระดับกอ่นวัย
เรียนและประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จดัซ้ือถงัดับเพลิง  จ านวน 3 
ถงั  ราคาถงัละ 1,800 บาท 
(ราคาตลาด)

0.00 5,400.00 0.00 0.00 5,400.00 0.00

งานระดับกอ่นวัย
เรียนและประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จดัซ้ือพัดลมติดผนัง ขนาด 16
 นิว้ จ านวน 12 ตัว ราคาตัวละ
  1,500 บาท (ราคาตลาด) 
เพือ่ติดต้ังในอาคารเรียนหลัง
ใหม่

0.00 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00

งานระดับกอ่นวัย
เรียนและประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ชั้นวางของเอนกประสงค์ลายไม้
 (ชนิดไม่มีฝาปิด)  12  ชอ่ง 
จ านวน  20  ตัว

48,000.00 0.00 0.00 0.00 48,000.00 0.00

งานระดับกอ่นวัย
เรียนและประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เกบ็เอกสารเหล็กบานกระจก 
 2  ชั้น

8,000.00 0.00 0.00 0.00 7,600.00 400.00

งานระดับกอ่นวัย
เรียนและประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเกบ็เอกสาร 2 บานประตู 5,000.00 0.00 0.00 0.00 4,700.00 300.00

งานระดับกอ่นวัย
เรียนและประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้ (ส าหรับ
ครู) จ านวน 8 ชดุ

32,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 2,000.00

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค
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งาน หมวดรายจา่ย ประเภทรายจา่ย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจา่ย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลอื
(บาท)

งานระดับกอ่นวัย
เรียนและประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะวางคอมพิวเตอร์  จ านวน  
4  ตัว

4,800.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 0.00

งานระดับกอ่นวัย
เรียนและประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะเอนกประสงค์ จ านวน 8 ตัว 13,200.00 0.00 0.00 0.00 13,200.00 0.00

งานระดับกอ่นวัย
เรียนและประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา ชั้นวางรองเท้าส าหรับเด็ก 3 
ชั้น ขาไม้ จ านวน 50 ตัว

35,000.00 0.00 0.00 0.00 33,750.00 1,250.00

งานระดับกอ่นวัย
เรียนและประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา ชั้นวางหนังสือแบบโชว์ปก 
จ านวน 5 ตัว

11,000.00 0.00 0.00 0.00 9,750.00 1,250.00

งานระดับกอ่นวัย
เรียนและประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา ชดุโต๊ะ- เกา้อี้ ส าหรับ
รับประทานอาหารของเด็ก
นักเรียน จ านวน 40 ชดุ

152,000.00 0.00 0.00 0.00 147,400.00 4,600.00

งานระดับกอ่นวัย
เรียนและประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะ-เกา้อี้ นักเรียน
ระดับประถมศึกษา จ านวน  
40 ชดุ

63,200.00 0.00 0.00 0.00 34,200.00 29,000.00

งานระดับกอ่นวัย
เรียนและประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จดัซ้ือ ปัม๊น้ าอตัโนมัติ ขนาด 
150 วัตต์ พร้อมอปุกรณ์และ
ติดต้ัง  (แทนตัวเดิมทีช่ ารุด) 
จ านวน 1 ตัว   ราคา 8,000 
บาท

0.00 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00

งานระดับกอ่นวัย
เรียนและประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

โทรโขง่ ขนาด 60 วัตต์ จ านวน
  4 ตัว

10,000.00 0.00 0.00 0.00 9,200.00 800.00

งานระดับกอ่นวัย
เรียนและประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

ล าโพงเอนกประสงค์ล้อลาก 
จ านวน 1 ชดุ

7,000.00 0.00 0.00 0.00 6,800.00 200.00
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งาน หมวดรายจา่ย ประเภทรายจา่ย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจา่ย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลอื
(บาท)

งานระดับกอ่นวัย
เรียนและประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองซักผ้าฝาบน  ขนาด 13 -
15 กโิลกรัม  จ านวน  1  
เคร่ือง  (ราคาตลาด)

15,000.00 0.00 0.00 0.00 11,990.00 3,010.00

งานระดับกอ่นวัย
เรียนและประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์  
ส าหรับงานส านักงาน   จ านวน
  2  เคร่ือง  ราคาเคร่ืองละ 
16,000 บาท

32,000.00 0.00 0.00 0.00 30,600.00 1,400.00

งานระดับกอ่นวัย
เรียนและประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (2) เคร่ืองปร้ินเตอร์เลเซอร์สี/
ชนิด LED สีแบบ Network 
จ านวน  2  เคร่ือง  ราคา
เคร่ืองละ  12,000 บาท

24,000.00 0.00 0.00 0.00 10,500.00 13,500.00

งานระดับกอ่นวัย
เรียนและประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (3) เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวด า (18 หน้า/
นาท)ี จ านวน 2 เคร่ือง ราคา
เคร่ืองละ 3,300 บาท

6,600.00 0.00 0.00 0.00 3,250.00 3,350.00

งานระดับกอ่นวัย
เรียนและประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เตียงนอนเหล็กพร้อมทีน่อน 
จ านวน 2 ชดุ

9,000.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 5,500.00

475,800.00 31,400.00 0.00 0.00 440,640.00 66,560.00รวมหมวดค่าครุภัณฑ์
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งาน หมวดรายจา่ย ประเภทรายจา่ย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจา่ย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลอื
(บาท)

งานระดับกอ่นวัย
เรียนและประถมศึกษา

ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงกอ่สร้าง

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลง
อาคารบ้านพัก

โครงการต่อเติมอาคารเพือ่
กอ่สร้างห้องพักครูและ
ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาล 
อบต.หนองแสง ขนาดกว้าง  
3.50เมตร ยาว  16.0 เมตร 
(ตามแบบ อบต.หนองแสง 
ก าหนด)

0.00 380,000.00 0.00 0.00 319,000.00 61,000.00

งานระดับกอ่นวัย
เรียนและประถมศึกษา

ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงกอ่สร้าง

ค่ากอ่สร้างส่ิง
สาธารณูปโภค

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายใน อนุบาล
อบต.หนองแสง (เส้นทางตรง
จากประตูด้านทิศตะวันออก) 
ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 
100.00 ม. หนา 0.15 ม. มี
ปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
400.00 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทาง
เฉล่ียขา้งละ 1.00 ม. ส่งวัสดุ
ทดสอบหน่วยงานราชการที่
เชื่อถอืได้พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการ กอ่สร้างตามแบบ
อบต.หนองแสงก าหนด

0.00 206,000.00 0.00 0.00 0.00 206,000.00
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งาน หมวดรายจา่ย ประเภทรายจา่ย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจา่ย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลอื
(บาท)

งานระดับกอ่นวัย
เรียนและประถมศึกษา

ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงกอ่สร้าง

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงทีดิ่นและ
ส่ิงกอ่สร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินอนุบาลอบต.หนองแสง
 (เส้นทางตรงจากประตูด้าน
ทิศตะวันออก) ขนาด กว้าง 
8.00 ม. ยาว 55.00 ม. โดย
เสริมดินหนาเฉล่ีย 0.50ม. 
หรือมีปริมาณไม่น้อยกว่า 
234.00 ลบ.ม. พร้อมติดต้ัง
ป้ายโครงการ กอ่สร้างตาม
แบบอบต.หนองแสงก าหนด

0.00 27,000.00 0.00 0.00 20,700.00 6,300.00

0.00 613,000.00 0.00 0.00 339,700.00 273,300.00
งานระดับกอ่นวัย
เรียนและประถมศึกษา

เงินอดุหนุน เงินอดุหนุนส่วนราชการ 2,401,120.00 0.00 0.00 0.00 2,330,459.10 70,660.90

2,401,120.00 0.00 0.00 0.00 2,330,459.10 70,660.90
18,898,755.00 2,581,086.00 1,157,486.00 482,841.32 16,077,728.17 3,761,785.51

งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 987,060.00 0.00 232,920.00 0.00 277,620.00 476,520.00

งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

เงินประจ าต าแหน่ง 60,000.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 42,000.00

งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 360,000.00 0.00 0.00 0.00 310,500.00 49,500.00

1,407,060.00 0.00 232,920.00 0.00 606,120.00 568,020.00รวมหมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา
รวมหมวดเงินอุดหนุน

รวมหมวดค่าทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง
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งาน หมวดรายจา่ย ประเภทรายจา่ย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจา่ย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลอื
(บาท)

งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติ
ราชการอนัเป็นประโยชน์
แกอ่งค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

112,255.00 0.00 0.00 65,550.00 0.00 46,705.00

งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข

ค่าตอบแทน เงินชว่ยเหลือการศึกษา
บุตร

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00

132,255.00 0.00 0.00 65,550.00 0.00 66,705.00
งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข

ค่าใชส้อย รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึง
บริการ

100,000.00 0.00 0.00 0.00 35,304.00 64,696.00

งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบัการ
ปฏบิัติราชการทีไ่ม่เขา้
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ

ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไป
ราชการและค่าลงทะเบียน

80,000.00 0.00 0.00 0.00 5,870.00 74,130.00

งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข

ค่าใชส้อย ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

50,000.00 200,000.00 0.00 0.00 50,882.00 199,118.00

230,000.00 200,000.00 0.00 0.00 92,056.00 337,944.00
งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข

ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน 30,000.00 0.00 0.00 0.00 23,805.00 6,195.00

งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข

ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000.00 0.00 0.00 0.00 6,603.00 43,397.00

งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ล่ืน

50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข

ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 3,055.00 16,945.00

150,000.00 0.00 0.00 0.00 33,463.00 116,537.00รวมหมวดค่าวสัดุ

รวมหมวดค่าใชส้อย

รวมหมวดค่าตอบแทน
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งาน หมวดรายจา่ย ประเภทรายจา่ย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจา่ย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลอื
(บาท)

งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์

200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00

200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00
2,119,315.00 200,000.00 432,920.00 65,550.00 731,639.00 1,089,206.00

งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น

ค่าใชส้อย รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึง
บริการ

33,600.00 0.00 0.00 0.00 33,600.00 0.00

งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบั
การปฏิบัติราชการทีไ่ม่
เขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ

โครงการป้องกนัโรคติดต่อ
ต่างๆ ตามฤดูกาล เชน่ โรค
ไขเ้ลือดออก โรคเลปโตสไปโร
สิต (ฉี่หน)ู  โรคเอดส์  โรค
ไขห้วัดนก โรคซาร์ โรคเมอร์ศ 
ฯลฯ

100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบั
การปฏิบัติราชการทีไ่ม่
เขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ

โครงการป้องกนัโรคไม่ติดต่อ 
เชน่ การตรวจหาสารเคมีใน
เลือด โรคเบาหวาน โรคความ
ดันโลหิต โรคหัวใจ อบุัติเหตุ 
ฯลฯ

100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบั
การปฏิบัติราชการทีไ่ม่
เขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น า
ด้านสุขภาพต าบลหนองแสง

50,000.00 0.00 0.00 0.00 15,120.00 34,880.00

รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสขุ
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์
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งาน หมวดรายจา่ย ประเภทรายจา่ย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจา่ย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลอื
(บาท)

งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบั
การปฏิบัติราชการทีไ่ม่
เขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ

โครงการอบรมด้านการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

333,600.00 0.00 0.00 0.00 48,720.00 284,880.00
งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ล่ืน

80,000.00 0.00 0.00 0.00 50,373.40 29,626.60

งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น

ค่าวัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

184,400.00 0.00 0.00 0.00 181,950.00 2,450.00

264,400.00 0.00 0.00 0.00 232,323.40 32,076.60
598,000.00 0.00 0.00 0.00 281,043.40 316,956.60

งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัสังคม
สงเคราะห์

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 2,005,140.00 0.00 223,000.00 0.00 941,460.00 840,680.00

งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัสังคม
สงเคราะห์

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

เงินประจ าต าแหน่ง 78,000.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 42,000.00

งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัสังคม
สงเคราะห์

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 351,120.00 0.00 0.00 0.00 171,000.00 180,120.00

2,434,260.00 0.00 223,000.00 0.00 1,148,460.00 1,062,800.00รวมหมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอ่ืน
รวมหมวดค่าวสัดุ

รวมหมวดค่าใชส้อย
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งาน หมวดรายจา่ย ประเภทรายจา่ย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจา่ย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลอื
(บาท)

งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัสังคม
สงเคราะห์

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอนัเป็น
ประโยชน์แกอ่งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

198,355.00 0.00 0.00 93,690.00 0.00 104,665.00

งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัสังคม
สงเคราะห์

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00

งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัสังคม
สงเคราะห์

ค่าตอบแทน เงินชว่ยเหลือการศึกษา
บุตร

20,000.00 0.00 0.00 0.00 11,970.00 8,030.00

223,355.00 0.00 0.00 93,690.00 11,970.00 117,695.00
งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัสังคม
สงเคราะห์

ค่าใชส้อย รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึง
บริการ

35,000.00 216,000.00 0.00 0.00 216,799.00 34,201.00

งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัสังคม
สงเคราะห์

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบั
การปฏิบัติราชการทีไ่ม่
เขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ

ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไป
ราชการและค่าลงทะเบียน

150,000.00 0.00 0.00 0.00 11,924.00 138,076.00

งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัสังคม
สงเคราะห์

ค่าใชส้อย ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

30,000.00 0.00 0.00 0.00 7,069.00 22,931.00

215,000.00 216,000.00 0.00 0.00 235,792.00 195,208.00รวมหมวดค่าใชส้อย

รวมหมวดค่าตอบแทน
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งาน หมวดรายจา่ย ประเภทรายจา่ย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจา่ย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลอื
(บาท)

งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัสังคม
สงเคราะห์

ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน 35,000.00 0.00 0.00 0.00 21,068.00 13,932.00

งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัสังคม
สงเคราะห์

ค่าวัสดุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00

งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัสังคม
สงเคราะห์

ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 7,800.00 12,200.00

75,000.00 0.00 0.00 0.00 28,868.00 46,132.00
งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัสังคม
สงเคราะห์

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

ค่าจดัซ้ือล าโพงเอนกประสงค์ล้อ
ลาก มีแอมส์ในตัว ขนาดล าโพงไม่
น้อยกวา่ 12 นิว้  ขนาดไม่น้อยกวา่ 
350 วตัต์ มี USB SD CARD เล่น 
MP3 ได้ มีไมด์ลอยมือถอืยา่น VHF
 2 ตัว มีแบตเตอร์ร่ีในตัวสามารถ
ชาร์จได้ มีล้อลากพร้อมมือจบั 
จ านวน 1 ชุด ต้ังไว ่7,000 บาท 
(ราคาตลาด)

0.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00

งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัสังคม
สงเคราะห์

ค่าครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์

5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00

5,000.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 5,000.00
2,952,615.00 223,000.00 223,000.00 93,690.00 1,432,090.00 1,426,835.00รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสงัคมสงเคราะห์

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์

รวมหมวดค่าวสัดุ
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งาน หมวดรายจา่ย ประเภทรายจา่ย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจา่ย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลอื
(บาท)

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบัการ
ปฏบิัติราชการทีไ่ม่เขา้
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ

โครงการครอบครัวอบอุ่น 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบัการ
ปฏบิัติราชการทีไ่ม่เขา้
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ

โครงการเพิม่ศักยภาพสมาชกิ
และคณะกรรมการกองทุน
สวัสดิการชมุชน

100,000.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00 79,000.00

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบัการ
ปฏบิัติราชการทีไ่ม่เขา้
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมคุณภาพชวีิต
ผู้สูงอายุ

400,000.00 0.00 0.00 0.00 130,300.00 269,700.00

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบัการ
ปฏบิัติราชการทีไ่ม่เขา้
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมอาชพีชมุชน 250,000.00 0.00 0.00 0.00 89,125.00 160,875.00

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบัการ
ปฏบิัติราชการทีไ่ม่เขา้
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุนกจิกรรมกลุ่ม
เยาวชน

400,000.00 0.00 0.00 0.00 39,950.00 360,050.00

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบัการ
ปฏบิัติราชการทีไ่ม่เขา้
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุนกจิกรรม
บทบาทสตรีเพือ่การพัฒนา

100,000.00 0.00 0.00 0.00 31,725.00 68,275.00

1,300,000.00 0.00 0.00 0.00 312,100.00 987,900.00
1,300,000.00 0.00 0.00 0.00 312,100.00 987,900.00รวมงานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์

รวมหมวดค่าใชส้อย
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งาน หมวดรายจา่ย ประเภทรายจา่ย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจา่ย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลอื
(บาท)

งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัเคหะและ
ชมุชน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 1,474,140.00 0.00 132,810.00 0.00 1,163,100.00 178,230.00

งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัเคหะและ
ชมุชน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

เงินประจ าต าแหน่ง 60,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00

งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัเคหะและ
ชมุชน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 426,120.00 0.00 100,000.00 0.00 312,600.00 13,520.00

งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัเคหะและ
ชมุชน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

เงินเพิม่ต่าง ๆของ
พนักงานจา้ง

25,685.00 0.00 0.00 0.00 21,195.00 4,490.00

1,985,945.00 0.00 232,810.00 0.00 1,556,895.00 196,240.00
งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัเคหะและ
ชมุชน

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอนัเป็น
ประโยชน์แกอ่งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

158,355.00 0.00 0.00 124,130.00 0.00 34,225.00

งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัเคหะและ
ชมุชน

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00

งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัเคหะและ
ชมุชน

ค่าตอบแทน เงินชว่ยเหลือการศึกษา
บุตร

30,000.00 0.00 0.00 0.00 10,252.50 19,747.50

198,355.00 0.00 0.00 124,130.00 10,252.50 63,972.50รวมหมวดค่าตอบแทน

รวมหมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)
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งาน หมวดรายจา่ย ประเภทรายจา่ย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจา่ย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลอื
(บาท)

งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัเคหะและ
ชมุชน

ค่าใชส้อย รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึง
บริการ

20,000.00 0.00 0.00 0.00 1,685.00 18,315.00

งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัเคหะและ
ชมุชน

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบั
การปฏิบัติราชการทีไ่ม่
เขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ
และค่าลงทะเบียน เพือ่จา่ยเป็น 
ค่าลงทะเบียน ค่าเบีย้เล้ียง  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าทีพ่กั  และ
ค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการ  หรือไปอบรมสัมมนา  
ของพนักงานส่วนต าบล  พนักงาน
จา้ง สังกดักองช่าง

60,000.00 0.00 0.00 0.00 27,440.00 32,560.00

งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัเคหะและ
ชมุชน

ค่าใชส้อย ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

15,000.00 0.00 0.00 0.00 9,092.00 5,908.00

95,000.00 0.00 0.00 0.00 38,217.00 56,783.00
งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัเคหะและ
ชมุชน

ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน 40,000.00 0.00 0.00 0.00 13,970.00 26,030.00

งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัเคหะและ
ชมุชน

ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัเคหะและ
ชมุชน

ค่าวัสดุ วัสดุกอ่สร้าง 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00

รวมหมวดค่าใชส้อย
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งาน หมวดรายจา่ย ประเภทรายจา่ย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจา่ย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลอื
(บาท)

งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัเคหะและ
ชมุชน

ค่าวัสดุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00

งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัเคหะและ
ชมุชน

ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000.00 0.00 0.00 0.00 28,555.00 21,445.00

205,000.00 0.00 0.00 0.00 42,525.00 162,475.00
งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัเคหะและ
ชมุชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จดัซ้ือเกา้อี๋ส านักงาน จ านวน 1
 ตัว ราคาตัวละ 3,500 บาท

3,500.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00

งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัเคหะและ
ชมุชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ ค่าจดัซ้ือกล้องระดับ ขนาด
ก าลังขยาย 30 เท่า จ านวน 1 
เคร่ือง ราคา 34,000 บาท

34,000.00 0.00 0.00 0.00 33,500.00 500.00

งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัเคหะและ
ชมุชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ ค่าจดัซ้ือไม้สต๊าฟ แบบพับ-ชกั
 จ านวน 1 อนั ๆ ละ  4,500 
บาท

4,500.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 500.00

งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัเคหะและ
ชมุชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จดัซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวด า (30 หน้า/นาที)  
จ านวน 1 เคร่ืองราคา 7,900 บาท

7,900.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 400.00

49,900.00 0.00 0.00 0.00 48,500.00 1,400.00
2,534,200.00 0.00 232,810.00 124,130.00 1,696,389.50 480,870.50รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์

รวมหมวดค่าวสัดุ

หนา้  75



งาน หมวดรายจา่ย ประเภทรายจา่ย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจา่ย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลอื
(บาท)

งานไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงกอ่สร้าง

ค่ากอ่สร้างส่ิง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านกระยอม หมู่ที่ 17 (เส้นทาง
ท้ายบ้านไปโรงสีชุมชน) ขนาด กว้าง 
5.00 ม. ยาว 90.00 ม. หนา 0.15 ม. 
มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 450.00
 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางเฉล่ียข้างละ 
0.50 ม. ส่งวัสดุทดสอบหน่วยงาน
ราชการที่เชื่อถือได้พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนอง
แสงก าหนด

231,000.00 0.00 0.00 0.00 157,500.00 73,500.00

งานไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงกอ่สร้าง

ค่ากอ่สร้างส่ิง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านจอกขวาง หมู่ที่ 6 (เส้นทาง
ติดบ้านนายบุญเหลือ  สืบสุทร) ขนาด 
กว้าง 5.00 ม. ยาว 95.00 ม. หนา 
0.15 ม. มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า
 475.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ าขนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30x1.00 ม. 
จ านวน 6 ท่อน 1 จุด ส่งวัสดุทดสอบ
หน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบ
อบต.หนองแสงก าหนด

249,000.00 0.00 0.00 0.00 174,900.00 74,100.00

หนา้  76



งาน หมวดรายจา่ย ประเภทรายจา่ย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจา่ย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลอื
(บาท)

งานไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงกอ่สร้าง

ค่ากอ่สร้างส่ิง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านจอกขวางเหนือ หมู่ที่ 26 
(เส้นทางติดที่นางประคอง  ทุมมา) 
ขนาด กว้าง 3.50 ม. ยาว 155.00 ม. 
หนา 0.15 ม. มีปริมาณผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 543.00 ตร.ม.. เสริมลูกรังชั้น
รองผิวทางหนาเฉล่ีย 0.20 ม. หรือมี
ปริมาณไม่น้อยกว่า 109.00 ลบ.ม.ส่ง
วัสดุทดสอบหน่วยงานราชการที่เชื่อถือ
ได้พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ ก่อสร้าง
ตามแบบอบต.หนองแสงก าหนด

296,000.00 0.00 0.00 0.00 211,000.00 85,000.00

งานไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงกอ่สร้าง

ค่ากอ่สร้างส่ิง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านเด่ินค า หมู่ที่ 27 (เส้นทาง
หน้าบ้านนายสุริยันต์  แก้วภา) ขนาด 
กว้าง5.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 
0.15 ม. มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า
 500.00 ตร.ม.ส่งวัสดุทดสอบ
หน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบ
อบต.หนองแสงก าหนด

256,500.00 0.00 0.00 0.00 247,500.00 9,000.00

หนา้  77



งาน หมวดรายจา่ย ประเภทรายจา่ย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจา่ย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลอื
(บาท)

งานไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงกอ่สร้าง

ค่ากอ่สร้างส่ิง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านบมทุ่ง หมู่ที่ 13 (เส้นทางส่ี
แยกบ้านนายทวี  ปะมะพุดโธ) ขนาด 
กว้าง 5.00 ม. ยาว 50.00 ม. หนา 
0.15 ม. มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า
 250.00 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางเฉล่ีย
ข้างละ 0.50 ม. ส่งวัสดุทดสอบ
หน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบ
อบต.หนองแสงก าหนด

128,000.00 0.00 0.00 0.00 123,500.00 4,500.00

งานไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงกอ่สร้าง

ค่ากอ่สร้างส่ิง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านบมทุ่ง หมู่ที่ 13 (เส้นทางส่ี
แยกหอกระจายข่าว)ขนาด กว้าง5.00 
ม. ยาว 70.00 ม. หนา 0.15 ม. มี
ปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 350.00 
ตร.ม.ส่งวัสดุทดสอบหน่วยงานราชการ
ที่เชื่อถือได้พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 
ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสงก าหนด

179,000.00 0.00 0.00 0.00 122,500.00 56,500.00

งานไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงกอ่สร้าง

ค่ากอ่สร้างส่ิง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านปลาบู่ หมู่ที่ 14 (เส้นทางไป
บ้านโสกยาง) ขนาด กว้าง5.00 ม. ยาว
 150.00 ม. หนา 0.15 ม. มีปริมาณผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 750.00 ตร.ม.ลง
ลูกรังไหล่ทางเฉล่ียข้างละ 0.50 ม. ส่ง
วัสดุทดสอบหน่วยงานราชการที่เชื่อถือ
ได้พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ ก่อสร้าง
ตามแบบอบต.หนองแสงก าหนด

385,000.00 0.00 0.00 0.00 374,500.00 10,500.00

หนา้  78



งาน หมวดรายจา่ย ประเภทรายจา่ย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจา่ย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลอื
(บาท)

งานไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงกอ่สร้าง

ค่ากอ่สร้างส่ิง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านปลาบู่ หมู่ที่ 14 (เส้นทาง
รอบบ้านด้านทิศเหนือ) ขนาด กว้าง
5.00 ม. ยาว 70.00 ม. หนา 0.15 ม. 
มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 350.00
 ตร.ม.ลงลูกรังไหล่ทางเฉล่ียข้างละ 
0.50 ม. ส่งวัสดุทดสอบหน่วยงาน
ราชการที่เชื่อถือได้พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนอง
แสงก าหนด

179,500.00 0.00 0.00 0.00 122,500.00 57,000.00

งานไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงกอ่สร้าง

ค่ากอ่สร้างส่ิง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านโพธิ ์หมู่ที่ 20 (เส้นทางข้าง
วัดบ้านโพธิ)์ ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว
 176.00 ม. หนา 0.15 ม. มีปริมาณผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 704.00 ตร.ม. ลง
ลูกรังไหล่ทางเฉล่ียข้างละ 0.50 ม. 
วางท่อระบายน้ าขนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30x1.00 ม. 2 จุด 
จ านวน 10 ท่อน ส่งวัสดุทดสอบ
หน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบ
อบต.หนองแสงก าหนด

0.00 350,000.00 0.00 0.00 262,500.00 87,500.00

หนา้  79



งาน หมวดรายจา่ย ประเภทรายจา่ย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจา่ย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลอื
(บาท)

งานไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงกอ่สร้าง

ค่ากอ่สร้างส่ิง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านโพธิ ์หมู่ที่ 20 (เส้นทางหน้า
วัดบ้านโพธิ)์ ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว
 105.00 ม. หนา 0.15 ม. มีปริมาณผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 420.00 ตร.ม. ลง
ลูกรังไหล่ทางเฉล่ียข้างละ 0.25 ม. ส่ง
วัสดุทดสอบหน่วยงานราชการที่เชื่อถือ
ได้พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ ก่อสร้าง
ตามแบบอบต.หนองแสงก าหนด

215,000.00 0.00 0.00 0.00 147,000.00 68,000.00

งานไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงกอ่สร้าง

ค่ากอ่สร้างส่ิง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านสองห้องเหนือ หมู่ที่ 21 
(เส้นทางหน้าวัดสองห้องเหนือ) ขนาด 
กว้าง5.00 ม. ยาว 94.00 ม. หนา 0.15
 ม. มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
470.00 ตร.ม.ลงลูกรังไหล่ทางเฉล่ีย
ข้างละ 0.50 ม. ส่งวัสดุทดสอบ
หน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบ
อบต.หนองแสงก าหนด

241,000.00 0.00 0.00 0.00 164,500.00 76,500.00

หนา้  80



งาน หมวดรายจา่ย ประเภทรายจา่ย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจา่ย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลอื
(บาท)

งานไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงกอ่สร้าง

ค่ากอ่สร้างส่ิง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านโสกยาง หมู่ที่ 15 (เส้นทาง
ข้างบ้านนายทองใส ไปมา) ขนาด กว้าง
 5.00 ม. ยาว 82.00 ม. หนา 0.15 ม.
 มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 410.00
 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางเฉล่ียข้างละ 
1.50 ม. วางท่อระบายน้ าขนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30x1.00 ม. 1 จุด 
จ านวน 9 ท่อน ส่งวัสดุทดสอบ
หน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบ
อบต.หนองแสงก าหนด

0.00 212,000.00 0.00 0.00 159,000.00 53,000.00

งานไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงกอ่สร้าง

ค่ากอ่สร้างส่ิง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านโสกยาง หมู่ที่ 15 (เส้นทาง
ไปบ้านปลาบู)่ ขนาด กว้าง5.00 ม. ยาว
 43.00 ม. หนา 0.15 ม. มีปริมาณผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 215.00 ตร.ม.ลง
ลูกรังไหล่ทางเฉล่ียข้างละ 1.50 ม. ส่ง
วัสดุทดสอบหน่วยงานราชการที่เชื่อถือ
ได้พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ ก่อสร้าง
ตามแบบอบต.หนองแสงก าหนด

112,500.00 0.00 0.00 0.00 108,000.00 4,500.00

หนา้  81



งาน หมวดรายจา่ย ประเภทรายจา่ย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจา่ย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลอื
(บาท)

งานไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงกอ่สร้าง

ค่ากอ่สร้างส่ิง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านโสกยาง หมู่ที่ 15 (เส้นทาง
ไปบ้านหนองเด่ิน) ขนาด กว้าง5.00 ม.
 ยาว 190.00 ม. หนา 0.15 ม. มี
ปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 950.00 
ตร.ม.ลงลูกรังไหล่ทางเฉล่ียข้างละ 1.50
 ม. ส่งวัสดุทดสอบหน่วยงานราชการที่
เชื่อถือได้พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 
ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสงก าหนด

495,000.00 0.00 0.00 0.00 332,500.00 162,500.00

งานไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงกอ่สร้าง

ค่ากอ่สร้างส่ิง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านหนองขาม หมู่ที่ 19 (เส้นทาง
ไปถนนลาดยางเข้าจังหวัดมหาสารคาม)
 ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม.
 หนา 0.15 ม. มีปริมาณผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่
ทางเฉล่ียข้างละ 0.50 ม. ส่งวัสดุ
ทดสอบหน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ ก่อสร้างตาม
แบบอบต.หนองแสงก าหนด

0.00 395,000.00 0.00 0.00 296,250.00 98,750.00

หนา้  82



งาน หมวดรายจา่ย ประเภทรายจา่ย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจา่ย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลอื
(บาท)

งานไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงกอ่สร้าง

ค่ากอ่สร้างส่ิง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านหนองเด่ิน หมู่ที่ 16 (เส้นทาง
ไปเมรุ) ขนาด กว้าง4.00 ม. ยาว 
55.00 ม. หนา 0.15 ม. มีปริมาณผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 350.00 ตร.ม. เสริม
ดินชั้นรองผิวทางหนาเฉล่ีย 0.15 ม. 
หรือมีปริมาณไม่น้อยกว่า 40.00 ลบ.ม.
วางท่อระบายน้ าขนาด เส้าผ่า
ศูนย์กลาง 0.30x1.00 ม. จ านวน 72
ท่อน พร้อมบ่อพัก 1 จุดส่งวัสดุ
ทดสอบหน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ ก่อสร้างตาม
แบบอบต.หนองแสงก าหนด

155,500.00 0.00 0.00 0.00 112,000.00 43,500.00

งานไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงกอ่สร้าง

ค่ากอ่สร้างส่ิง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างทางระบายน้ าบ้าน
ดอนบมพัฒนา หมู่ที่ 24 (เส้นทางหลัก
ไปต.หนองทุ่ม) โดยวางท่อระบายน้ า 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x1.00 ม. 
จ านวน 263ท่อน พร้อมบ่อพัก 5 จุด 
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ ก่อสร้างตาม
แบบอบต.หนองแสงก าหนด

223,500.00 0.00 0.00 0.00 194,900.00 28,600.00

งานไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงกอ่สร้าง

ค่ากอ่สร้างส่ิง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างทางระบายน้ าบ้าน
หนองแสง หมู่ที่ 2 (เส้นทางไปแก่ง
น้อย) โดยวางท่อระบายน้ าผ่าซีก ขนาด
 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30x1.00 ม. รวม
ระยะทาง 120 ม. พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการ ก่อสร้างตามแบบ อบต.
หนองแสงก าหนด

52,500.00 0.00 0.00 0.00 45,800.00 6,700.00

หนา้  83



งาน หมวดรายจา่ย ประเภทรายจา่ย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจา่ย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลอื
(บาท)

งานไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงกอ่สร้าง

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงทีดิ่นและ
ส่ิงกอ่สร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน
บ้านแดง หมู่ที่ 12 (เส้นทางรอบบ้าน
ด้านทิศตะวันออก) ขนาด กว้างเฉล่ีย 
4.00 ม. ยาว 200.00 ม. โดยเสริมดิน
หนาเฉล่ีย 0.50ม. หรือมีปริมาณไม่
น้อยกว่า 450.00 ลบ.ม. พร้อมติดต้ัง
ป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.
หนองแสงก าหนด

43,500.00 0.00 0.00 0.00 20,594.05 22,905.95

งานไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงกอ่สร้าง

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงทีดิ่นและ
ส่ิงกอ่สร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน
บ้านแดง หมู่ที่ 12 (เส้นทางรอบบ้าน
ด้านทิศเหนือ) พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนอง
แสงก าหนด 
- ตอนที่ 1 ขนาด กว้างเฉล่ีย 4.00 ม. 
ยาว 409.00 ม. โดยเสริมดินหนาเฉล่ีย
 0.50ม. หรือมีปริมาณไม่น้อยกว่า 
920.00 ลบ.ม. วางท่อระบายน้ าขนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30x1.00 ม. 1 จุด 
จ านวน 6 ท่อน และ ท่อระบายน้ า
ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x1.00 ม.
 1 จุด จ านวน 6 ท่อน พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการ 
- ตอนที่ 2 ขนาด กว้างเฉล่ีย 5.50 ม. 
ยาว 41.00 ม. โดยเสริมดินหนาเฉล่ีย 
1.50ม. หรือมีปริมาณไม่น้อยกว่า 
431.00 ลบ.ม. วางท่อระบายน้ าขนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x1.00 ม. 1 จุด 
จ านวน 8 ท่อน พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการ

144,500.00 0.00 0.00 0.00 108,955.00 35,545.00
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งาน หมวดรายจา่ย ประเภทรายจา่ย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจา่ย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลอื
(บาท)

งานไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงกอ่สร้าง

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงทีดิ่นและ
ส่ิงกอ่สร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินบ้าน
โพธิ ์หมู่ที่ 10 (เส้นทางจากล าห้วยร่อง
กระโดนถึงนา นายชรัช สุนทรวงศ์) 
ขนาด กว้างเฉล่ีย 6.00 ม. ยาว 700.00
 ม. โดยเสริมดินหนาเฉล่ีย 0.80ม. 
หรือมีปริมาณไม่น้อยกว่า 3,248.00 
ลบ.ม. วางท่อระบายน้ าขนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x1.00 ม. 
จ านวน 16 ท่อน 2 จุด พร้อมติดต้ัง
ป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.
หนองแสงก าหนด

313,500.00 0.00 0.00 0.00 236,000.00 77,500.00

งานไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงกอ่สร้าง

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงทีดิ่นและ
ส่ิงกอ่สร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน
บ้านหนองขาม หมู่ที่ 19 (เส้นทางไป
ดอนตาปู)่ ขนาด กว้างเฉล่ีย 4.00 ม. 
ยาว 400.00 ม. โดยเสริมดินหนาเฉล่ีย
 0.80ม. หรือมีปริมาณไม่น้อยกว่า 
1,034.00 ลบ.ม. พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการ ก่อสร้างตามแบบ อบต.
หนองแสงก าหนด

93,500.00 0.00 0.00 0.00 70,400.00 23,100.00

งานไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงกอ่สร้าง

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงทีดิ่นและ
ส่ิงกอ่สร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน
บ้านหนองโน หมู่ที่ 8 (เส้นทางรอบ
หมู่บ้านด้านทิศใต้) ขนาด กว้างเฉล่ีย 
5.00 ม. ยาว 350.00 ม. ม. โดยเสริม
ดินหนาเฉล่ีย 0.30ม. หรือมีปริมาณไม่
น้อยกว่า 1,047.00 ลบ.ม. พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบ
อบต.หนองแสงก าหนด

101,500.00 0.00 0.00 0.00 76,200.00 25,300.00
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งาน หมวดรายจา่ย ประเภทรายจา่ย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจา่ย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลอื
(บาท)

งานไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงกอ่สร้าง

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงทีดิ่นและ
ส่ิงกอ่สร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลง
ผิวจราจรลูกรังบ้านโนนท่อน หมู่ที่ 11 
(เส้นทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านไป
บ้านโพธิ)์ ขนาด กว้างเฉล่ีย 5.00 ม. 
ยาว 500.00 ม. ม. โดยเสริมดินหนา
เฉล่ีย 0.30ม.หรือมีปริมาณไม่น้อยกว่า 
795.00 ลบ.ม. ลงผิวจราจรลูกรังหนา
เฉล่ีย 0.20ม.หรือมีปริมาณไม่น้อยกว่า 
520.00 ลบ.ม.พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนอง
แสงก าหนด

163,500.00 0.00 0.00 0.00 122,815.00 40,685.00

งานไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงกอ่สร้าง

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงทีดิ่นและ
ส่ิงกอ่สร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลง
ผิวจราจรลูกรังบ้านโพธิ ์หมู่ที่ 10 
(เส้นทางไปฝายบ้านแดง) ขนาด กว้าง
เฉล่ีย 5.00 ม. ยาว 950.00 ม. โดย
เสริมดินหนาเฉล่ีย 0.30ม.หรือมี
ปริมาณไม่น้อยกว่า 1,511.00 ลบ.ม. 
ลงผิวจราจรลูกรังหนาเฉล่ีย 0.20ม.
หรือมีปริมาณไม่น้อยกว่า 988.00 ลบ.
ม. วางท่อระบายน้ าขนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x1.00 ม. 2 จุด 
จ านวน 14 ท่อน  พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนอง
แสงก าหนด

309,500.00 0.00 0.00 0.00 233,600.00 75,900.00
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งาน หมวดรายจา่ย ประเภทรายจา่ย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจา่ย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลอื
(บาท)

งานไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงกอ่สร้าง

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงทีดิ่นและ
ส่ิงกอ่สร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
บ้านงัวเจริญ หมู่ที่ 28 (เส้นทางหลังวัด
ป่าบ้านน้อยหัวงัว) ขนาด กว้างเฉล่ีย 
5.50 ม. ยาว 550.00 ม. ม. โดยลงผิว
จราจรลูกรังหนาเฉล่ีย 0.20ม. หรือมี
ปริมาณไม่น้อยกว่า 627.00 ลบ.ม. 
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ ก่อสร้างตาม
แบบอบต.หนองแสงก าหนด

100,500.00 0.00 0.00 0.00 75,845.00 24,655.00

งานไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงกอ่สร้าง

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงทีดิ่นและ
ส่ิงกอ่สร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
ลงผิวจราจรหินคลุกบ้านสองห้องกลาง
 หมู่ที่ 22 (เส้นทางทิศตะวันออกของ
หมู่บ้านไป ต.โพธิช์ัย) ขนาด กว้างเฉล่ีย
 5.00 ม. ยาว 360.00 ม. โดยเสริมผิว
จราจรหินคลุกหนาเฉล่ีย 0.15ม. หรือ
มีปริมาณไม่น้อยกว่า 278.00 ลบ.ม. 
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ ก่อสร้างตาม
แบบ อบต.หนองแสงก าหนด

247,500.00 0.00 0.00 0.00 203,000.00 44,500.00

4,916,500.00 957,000.00 0.00 0.00 4,503,759.05 1,369,740.95
งานไฟฟ้าถนน เงินอดุหนุน เงินอดุหนุนส่วนราชการ 200,000.00 232,810.00 0.00 0.00 432,805.48 4.52

200,000.00 232,810.00 0.00 0.00 432,805.48 4.52
5,116,500.00 1,189,810.00 0.00 0.00 4,936,564.53 1,369,745.47

งานก าจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 324,000.00 0.00 0.00 0.00 324,000.00 0.00

งานก าจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

เงินเพิม่ต่าง ๆของ
พนักงานจา้ง

36,000.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00

รวมงานไฟฟ้าถนน
รวมหมวดเงินอุดหนุน

รวมหมวดค่าทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง
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งาน หมวดรายจา่ย ประเภทรายจา่ย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจา่ย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลอื
(บาท)

360,000.00 0.00 0.00 0.00 360,000.00 0.00
งานก าจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอนัเป็น
ประโยชน์แกอ่งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

27,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,000.00

27,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,000.00
งานก าจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู

ค่าใชส้อย รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึง
บริการ

250,000.00 81,000.00 0.00 0.00 324,000.00 7,000.00

งานก าจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบั
การปฏิบัติราชการทีไ่ม่
เขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการกองทุนขยะและ
การติดตามประเมินการ
ด าเนินงาน

50,000.00 151,920.00 0.00 0.00 201,420.00 500.00

300,000.00 232,920.00 0.00 0.00 525,420.00 7,500.00
งานก าจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู

ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว 120,000.00 0.00 0.00 0.00 85,000.00 35,000.00

งานก าจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ล่ืน

150,000.00 0.00 0.00 0.00 108,500.00 41,500.00

งานก าจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู

ค่าวัสดุ วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 25,000.00 0.00 0.00 0.00 11,310.00 13,690.00

295,000.00 0.00 0.00 0.00 204,810.00 90,190.00
982,000.00 232,920.00 0.00 0.00 1,090,230.00 124,690.00รวมงานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล

รวมหมวดค่าวสัดุ

รวมหมวดค่าใชส้อย

รวมหมวดค่าตอบแทน

รวมหมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)
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งาน หมวดรายจา่ย ประเภทรายจา่ย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจา่ย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลอื
(บาท)

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เขม้แขง็ชมุชน

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบั
การปฏิบัติราชการทีไ่ม่
เขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ

โครงการประชมุประชาคม
หมูบ่้าน ประชาคมต าบล

20,000.00 0.00 0.00 0.00 19,850.00 150.00

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เขม้แขง็ชมุชน

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบั
การปฏิบัติราชการทีไ่ม่
เขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ

โครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดต าบลหนองแสง

30,000.00 0.00 0.00 0.00 20,200.00 9,800.00

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เขม้แขง็ชมุชน

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบั
การปฏิบัติราชการทีไ่ม่
เขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุนการจดัท า
แผน ทบทวนและปรับปรุงแผน
ชมุชน

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00

70,000.00 0.00 0.00 0.00 40,050.00 29,950.00
งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เขม้แขง็ชมุชน

ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน 30,000.00 0.00 0.00 1,800.00 14,580.00 13,620.00

30,000.00 0.00 0.00 1,800.00 14,580.00 13,620.00
100,000.00 0.00 0.00 1,800.00 54,630.00 43,570.00

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบั
การปฏิบัติราชการทีไ่ม่
เขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ

โครงการจดังานนมัสการ
พระพุทธรูปนาคปรก สรงกู่
บ้านแดง

40,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00
รวมงานสง่เสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน

รวมหมวดค่าวสัดุ

รวมหมวดค่าใชส้อย
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งาน หมวดรายจา่ย ประเภทรายจา่ย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจา่ย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลอื
(บาท)

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบั
การปฏิบัติราชการทีไ่ม่
เขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ

โครงการร่วมสืบสานประเพณี
ออนซอนกลองยาวชาววาปีปทุม

250,000.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00

290,000.00 0.00 250,000.00 0.00 40,000.00 0.00
งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น

เงินอดุหนุน เงินอดุหนุนส่วนราชการ 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00
320,000.00 0.00 280,000.00 0.00 40,000.00 0.00

งานส่งเสริมการเกษตร เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 1,059,120.00 0.00 25,000.00 0.00 279,780.00 754,340.00

งานส่งเสริมการเกษตร เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

เงินประจ าต าแหน่ง 60,000.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 42,000.00

งานส่งเสริมการเกษตร เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 387,120.00 0.00 0.00 0.00 274,320.00 112,800.00

งานส่งเสริมการเกษตร เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

เงินเพิม่ต่าง ๆของ
พนักงานจา้ง

24,000.00 500.00 0.00 0.00 24,345.00 155.00

1,530,240.00 500.00 25,000.00 0.00 596,445.00 909,295.00
งานส่งเสริมการเกษตร ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ

ราชการอนัเป็น
ประโยชน์แกอ่งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

120,520.00 0.00 0.00 46,410.00 0.00 74,110.00
รวมหมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานศาสนาวฒันธรรมท้องถ่ิน
รวมหมวดเงินอุดหนุน

รวมหมวดค่าใชส้อย
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งาน หมวดรายจา่ย ประเภทรายจา่ย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจา่ย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลอื
(บาท)

งานส่งเสริมการเกษตร ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00

135,520.00 0.00 0.00 46,410.00 0.00 89,110.00
งานส่งเสริมการเกษตร ค่าใชส้อย รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึง

บริการ
819,000.00 0.00 0.00 0.00 474,280.00 344,720.00

งานส่งเสริมการเกษตร ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบั
การปฏิบัติราชการทีไ่ม่
เขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ

ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไป
ราชการและค่าลงทะเบียน

40,000.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 38,200.00

งานส่งเสริมการเกษตร ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบั
การปฏิบัติราชการทีไ่ม่
เขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ

โครงการจดัท าฟาร์มสาธิตการ
เล้ียงไกไ่ขอ่นิทรีย์

50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

งานส่งเสริมการเกษตร ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบั
การปฏิบัติราชการทีไ่ม่
เขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมการจดัต้ัง
สหกรณ์ขา้วต าบลหนองแสง

50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

งานส่งเสริมการเกษตร ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบั
การปฏิบัติราชการทีไ่ม่
เขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมการผลิตและ
ใชส้ารอนิทรียใ์นการเกษตร

50,000.00 0.00 0.00 0.00 16,400.00 33,600.00

รวมหมวดค่าตอบแทน
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งาน หมวดรายจา่ย ประเภทรายจา่ย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจา่ย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลอื
(บาท)

งานส่งเสริมการเกษตร ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบั
การปฏิบัติราชการทีไ่ม่
เขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ

โครงการอนุรักษ์และพัฒนา
พันธุ์ขา้วต าบลหนองแสง

100,000.00 0.00 0.00 0.00 11,950.00 88,050.00

งานส่งเสริมการเกษตร ค่าใชส้อย ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,273.50 9,726.50

1,119,000.00 10,000.00 0.00 0.00 514,703.50 614,296.50
งานส่งเสริมการเกษตร ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน 41,250.00 0.00 0.00 0.00 23,515.00 17,735.00
งานส่งเสริมการเกษตร ค่าวัสดุ วัสดุกอ่สร้าง 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
งานส่งเสริมการเกษตร ค่าวัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ

การแพทย์
30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00

งานส่งเสริมการเกษตร ค่าวัสดุ วัสดุการเกษตร 300,000.00 0.00 0.00 0.00 62,200.00 237,800.00
งานส่งเสริมการเกษตร ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

431,250.00 0.00 0.00 0.00 85,715.00 345,535.00
งานส่งเสริมการเกษตร ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า 10,000.00 0.00 0.00 0.00 6,399.73 3,600.27
งานส่งเสริมการเกษตร ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ าประปา ค่าน้ า

บาดาล
10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00

งานส่งเสริมการเกษตร ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
30,000.00 0.00 0.00 0.00 6,399.73 23,600.27

งานส่งเสริมการเกษตร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจดัซ้ือโต๊ะโฟเมกา้หน้าขาว
แบบขาพับได้ ขนาด 60 x 150
 x 75 ซม. จ านวน 10 ตัว ตัว
ละ 1,200 บาท (ราคาตลาด)

12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค

รวมหมวดค่าวสัดุ

รวมหมวดค่าใชส้อย
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งาน หมวดรายจา่ย ประเภทรายจา่ย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจา่ย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลอื
(บาท)

งานส่งเสริมการเกษตร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร ค่าจดัซ้ือเคร่ืองนวดขา้ว 
เคร่ืองยนต์ดีเซลขนาด 5 
แรงม้า จ านวน 1 เคร่ือง

33,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,000.00

งานส่งเสริมการเกษตร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร ค่าจดัซ้ือเคร่ืองสีขา้วขาว ขา้ว
กล้อง

40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00

งานส่งเสริมการเกษตร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร ค่าจดัซ้ือตาชั่งแบบมีตุ้มถว่ง 
ขนาด 500 กโิลกรับ 1 เคร่ือง

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00

งานส่งเสริมการเกษตร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จดัซ้ือซองเหล็กบังคับโค-
กระบือ  จ านวน 10 ชดุ ชดุละ
 10,000 บาท (ราคาตลาด)

100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

งานส่งเสริมการเกษตร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

กล้องจลุทรรศน์ ชนิด 3 ตา 
พร้อมชดุถา่ยภาพระบบดิจติอล

245,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 245,000.00

งานส่งเสริมการเกษตร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

เคร่ืองกล่ันน้ าแบบไม่มีตู้ 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00

งานส่งเสริมการเกษตร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

เคร่ืองปัน่เหวี่ยงหนีศูนย์ 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00

งานส่งเสริมการเกษตร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

เคร่ืองสกดัสารระเหยโดย
คาร์บอนไดออกไซด์เหลว 
ขนาดเล็ก

330,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330,000.00

งานส่งเสริมการเกษตร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

ตู้ควบคุมความชื้น 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
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งาน หมวดรายจา่ย ประเภทรายจา่ย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจา่ย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลอื
(บาท)

งานส่งเสริมการเกษตร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

ตู้ปฏิบัติการปลอดเชื้อ 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00

งานส่งเสริมการเกษตร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ค่าจดัซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบขอ้
แขง็ จ านวน 1 เคร่ือง 
เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 
1.5 แรงม้า ปริมาตรกระบอก
สูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อม
สายสะพายและใบตัดหญ้า

0.00 9,500.00 0.00 0.00 9,500.00 0.00

งานส่งเสริมการเกษตร ค่าครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00

1,060,000.00 9,500.00 0.00 0.00 9,500.00 1,060,000.00
งานส่งเสริมการเกษตร ค่าทีดิ่นและ

ส่ิงกอ่สร้าง
ค่าติดต้ังระบบประปา
และอปุกรณ์ ซ่ึงเป็น
การติดต้ังคร้ังแรกใน
อาคารหรือสถานที่
ราชการพร้อมการ
กอ่สร้างหรือภายหลัง
การกอ่สร้าง

โครงการขดุเจาะบ่อน้ าบาดาล
พร้อม จดัท าหอสูงและระบบ
ส่งน้ าจากบ้านโสกยาง-ศูนย์
พัฒนาวิถชีวีิตเกษตรต าบล
หนองแสง ตามแบบ อบต.
ก าหนด

200,000.00 50,000.00 0.00 0.00 222,500.00 27,500.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์
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งาน หมวดรายจา่ย ประเภทรายจา่ย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจา่ย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลอื
(บาท)

งานส่งเสริมการเกษตร ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงกอ่สร้าง

ค่ากอ่สร้างส่ิง
สาธารณูปโภค

โครงการกอ่สร้างห้องน้ า-ห้อง
ส้วม ศูนยพ์ัฒนาวิถชีวีิตเกษตร
ต าบลหนองแสง จ านวน 2 ห้อง
 ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 6.50 
เมตร ตามแบบ อบต.หนอง
แสงก าหนด

0.00 100,000.00 0.00 0.00 84,000.00 16,000.00

งานส่งเสริมการเกษตร ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงกอ่สร้าง

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงทีดิ่นและ
ส่ิงกอ่สร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารสอง
ชั้นให้สามารถใชก้ารได้ โดย
ปรับปรุงเป็นห้องท างาน 1 ห้อง
 ห้องรับรอง 1 ห้อง และ
ห้องปฏิบัติการ 1 ห้อง ตาม
แบบ อบต.หนองแสงก าหนด

500,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 350,000.00

700,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 306,500.00 393,500.00
งานส่งเสริมการเกษตร เงินอดุหนุน เงินอดุหนุนส่วนราชการ 0.00 5,000.00 0.00 0.00 4,621.50 378.50

0.00 5,000.00 0.00 0.00 4,621.50 378.50
5,006,010.00 175,000.00 175,000.00 46,410.00 1,523,884.73 3,435,715.27

งานอนุรักษ์แหล่งน้ า
และป่าไม้

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบั
การปฏิบัติราชการทีไ่ม่
เขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกยีรติ ในทีส่าธารณะ

50,000.00 0.00 0.00 0.00 46,700.00 3,300.00
รวมงานสง่เสริมการเกษตร

รวมหมวดเงินอุดหนุน

รวมหมวดค่าทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง
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งาน หมวดรายจา่ย ประเภทรายจา่ย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจา่ย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลอื
(บาท)

งานอนุรักษ์แหล่งน้ า
และป่าไม้

ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบั
การปฏิบัติราชการทีไ่ม่
เขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ

โครงการปลูกหญ้าแฝกเพือ่
อนุรักษ์ดินและน้ า

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00

60,000.00 0.00 0.00 0.00 46,700.00 13,300.00
60,000.00 0.00 0.00 0.00 46,700.00 13,300.00

งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุน
ประกนัสังคม

300,000.00 0.00 0.00 0.00 239,766.00 60,234.00

งบกลาง งบกลาง เบีย้ยงัชพีผู้สูงอายุ 15,297,600.00 0.00 0.00 0.00 14,218,700.00 1,078,900.00
งบกลาง งบกลาง เบีย้ยงัชพีคนพิการ 4,272,000.00 0.00 0.00 0.00 3,933,600.00 338,400.00
งบกลาง งบกลาง เบีย้ยงัชพีผู้ป่วยเอดส์ 90,000.00 0.00 0.00 0.00 72,000.00 18,000.00
งบกลาง งบกลาง ส ารองจา่ย 1,000,000.00 200,000.00 0.00 0.00 978,623.00 221,377.00
งบกลาง งบกลาง รายจา่ยตามขอ้ผูกพัน 700,000.00 0.00 200,000.00 0.00 500,000.00 0.00
งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุน

บ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.)

290,000.00 0.00 0.00 0.00 290,000.00 0.00

21,949,600.00 200,000.00 200,000.00 0.00 20,232,689.00 1,716,911.00
21,949,600.00 200,000.00 200,000.00 0.00 20,232,689.00 1,716,911.00
88,476,640.00 5,832,816.00 5,832,816.00 1,777,621.32 63,812,028.18 22,886,990.50รวมทัง้หมด

รวมงบกลาง
รวมหมวดงบกลาง

รวมงานอนุรักษ์แหลง่น้ าและป่าไม้
รวมหมวดค่าใชส้อย
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