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หน้าที่รับผิดชอบดูแลประชาชนในเขตต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ให้อยู่ดีกินดี     
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บริหารส่วนต าบลหนองแสงและประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน   
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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 22,639,600.00 20,144,518.00 - 20,144,518.00 - - - - - - - - - 20,144,518.00 

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 5,166,200.00 4,847,361.00 - 4,847,361.00 4,847,361.00 - - - - - - - - - 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 19,540,696.00 14,484,014.00 - 14,484,014.00 6,856,531.00 - 3,641,225.00 501,960.00 1,211,940.00 1,654,718.00 - - 617,640.00 - 
ค่าตอบแทน 2,083,335.00 1,354,712.00 - 1,354,712.00 730,483.00 - 283,710.00 45,370.00 100,860.00 146,079.00 - - 48,210.00 - 
ค่าใช้สอย 18,360,271.00 12,799,517.44 - 12,799,517.44 1,701,712.24 51,360.00 8,056,417.70 517,633.50 1,033,300.00 477,139.00 30,000.00 390,000.00 541,955.00 - 
ค่าวสัดุ 5,583,258.00 2,753,329.82 - 2,753,329.82 352,884.90 - 1,711,862.62 252,884.30 33,891.00 216,778.00 21,900.00 126,130.00 36,999.00 - 
ค่าสาธารณูปโภค 1,024,000.00 781,926.85 - 781,926.85 529,385.80 10,726.05 234,816.29 - - - - - 6,998.71 - 
ค่าครุภัณฑ์ 884,800.00 543,690.00 - 543,690.00 136,800.00 49,500.00 274,900.00 34,290.00 19,700.00 20,900.00 - - 7,600.00 - 
ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 13,372,000.00 6,696,562.00 9,069,000.00 15,765,562.00 48,000.00 - 8,190,000.00 - 879,000.00 6,648,562.00 - - - - 
เงินอุดหนุน 3,638,000.00 3,610,547.25 - 3,610,547.25 10,000.00 - 2,261,494.44 560,000.00 - 751,186.14 - 27,866.67 - - 

92,292,160.00 68,016,178.36 9,069,000.00 77,085,178.36 15,213,157.94 111,586.05 24,654,426.05 1,912,137.80 3,278,691.00 9,915,362.14 51,900.00 543,996.67 641,762.71 - 
 

หมวดภาษีอากร 438,000.00 662,143.80 - 662,143.80 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 190,000.00 390,550.00 - 390,550.00 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 151,000.00 177,415.44 - 177,415.44 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 120,000.00 27,004.72 - 27,004.72 
หมวดรายได้จากทุน
หมวดภาษีจดัสรร 27,101,000.00 33,570,521.36 - 33,570,521.36 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 64,292,160.00 40,042,998.00 - 40,042,998.00 
หมวดเงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค์/เฉพาะกจิ - - 9,069,000.00 9,069,000.00 

92,292,160.00 74,870,633.32 9,069,000.00 83,939,633.32 - 
6,854,454.96 

รายรับ

รวมรายรับ
รายรับสูงกว่ารายจ่าย

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
งบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2560 ถึง 30 กันยายน  2561

รายการ

รายจ่าย

รวมรายจ่าย



หมายเหตุ ปี 2561 ปี 2560
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน 2 27,718,545.84     27,174,855.84     

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3 33,476,657.63     26,401,132.72     
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 4 6,142,500.00       -                   
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 5 1,720,000.00       1,760,000.00       
รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 41,339,157.63    28,161,132.72    

รวมทรัพย์สิน 41,339,157.63    28,161,132.72    

ทุนทรัพย์สิน 2 27,718,545.84     27,174,855.84     

หน้ีสิน
หน้ีสินหมนุเวียน

รายจ่ายค้างจ่าย 6 9,199,782.40       2,847,871.32       
เงินรับฝาก 7 3,809,817.03       3,873,896.71       
รวมหน้ีสินหมนุเวียน 13,009,599.43    6,721,768.03      

รวมหน้ีสินไมห่มนุเวียน -                   -                   
รวมหน้ีสิน 13,009,599.43    6,721,768.03      

เงินสะสม 
เงินสะสม 8 13,834,733.96     8,658,154.19       
เงินทุนส ารองเงินสะสม 9 14,494,824.24     12,781,210.50     
รวมเงินสะสม 28,329,558.20    21,439,364.69    

รวมหน้ีสินและเงินสะสม 41,339,157.63    28,161,132.72    
-                   -                   

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง
งบแสดงฐานะการเงิน

 ณ วันที ่30 กันยายน  2561



ขอ้มลูทัว่ไป

หมายเหต ุ1 สรุปโยบายการบัญชทีีส่ าคัญ
 1.1  หลักเกณฑ์ในการจัดท างบแสดงฐานะทางการเงิน

 การบันทึกบัญชีเพือ่จัดท างบแสดงฐานะทางการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสด และเกณฑ์
คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนและ
รายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที ่20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่2)
ลงวันที ่21  มีนาคม พ.ศ. 2561 และหนังสือส่ังการทีเ่กี่ยวข้อง

 1.2  รายการเปิดเผยอื่นใด  (ถ้าม)ี

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ส าหรับปี สิ้นสุดวันที ่ 30 กันยายน 2561

              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



หมายเหตุ 2 งบทรัพยส์ิน

ชือ่
2561 2560 2561 2560

ก.อสังหาริมทรัพย์
 ที่ดิน 5,000,000.00        5,000,000.00 รายได้ 24,645,430.84 24,101,740.84 

 อาคาร 1 619,800.00            619,800.00 เงินสะสม 3,073,115.00 3,073,115.00 

 อาคารที่ท าการอบต 1,814,209.00        1,814,209.00 เงินทุนส ารองเงินสะสม

 อาคารอเนกประสงค์ 989,000.00            989,000.00 เงินกู้

 แท้งค์น้ าใช้ประจ า 30,000.00                30,000.00 เงินที่มผู้ีอทุิศให้

 ศาลาเทิดพระเกยีรติ 10,000.00                10,000.00

 ร้ัวที่ท าการ อบต 109,263.00            109,263.00

 กอ่สร้างป้ายประชาสัมพันธ์ 22,000.00                22,000.00

 หอกระจายขา่ว 50,000.00                50,000.00

 โรงรถและลานจอดรถ 197,500.00            197,500.00

ข.สังหาริมทรัพย์
ครุภัณฑ์ส านักงาน 6,167,436.00    5,991,136.00    

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 2,814,793.00    2,814,793.00    

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1,500,726.00    1,455,726.00    

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3,345,990.00    3,223,100.00    

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 481,040.00      471,540.00      

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 707,429.84      707,429.84      

ครุภัณดับเพลิง 19,800.00        9,000.00         

ครุภัณฑ์ส ารวจ 75,913.00        75,913.00        

ครุภัณฑ์การเกษตร 575,706.00      558,706.00      

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1,439,320.00    1,439,320.00    

ครุภัณฑ์กอ่สร้าง 21,800.00        -                  

ครุภัณฑ์ดนตรี 39,920.00        39,920.00        

ครุภัณฑ์การศึกษา 1,584,600.00    1,474,000.00    
ครุภัณฑ์โรงงาน 41,300.00        11,500.00        
ครุภัณฑ์อื่น 61,000.00        61,000.00        

27,718,545.84 27,174,855.84 27,718,545.84 27,174,855.84 

ค าอธิบาย
1. ทรัพย์สินที่ได้มาจากรายได้ เงินสะสม เงินทุนส ารองเงินสะสม เงินที่มผู้ีอทุิศให ้และเงินอืน่ใดยกเว้นเงินกู ้ใหแ้สดงทรัพย์สินที่เปน็
กรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใช้ประโยชนโ์ดยตรง  รวมทั้งทรัพย์สินที่ใหย้ืมหรือเช่า
ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเปน็การใหบ้ริการสาธารณะ  เช่น ถนน  สะพาน ลานกฬีา เปน็ต้น
2. ทรัพย์สินที่ได้มาจากแหล่งเงินกู ้ใหแ้สดงทรัพย์สินทุกประเภท

รวม

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอวาปีปทุม  จังหวดัมหาสารคาม

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี สิน้สุดวนัที่  30  กันยายน  พ.ศ.  2561

ประเภททรัพยส์ิน ราคาทรัพยส์ิน
แหล่งที่มาของทรัพยส์ิน

จ านวนเงิน



รายละเอียดแนบทา้ยหมายเหต ุ 2 งบทรพัยส์นิ
 ยกมาจากงวด

ก่อน
 รบัเพ่ิมงวดน้ี

 จ าหน่าย
งวดน้ี

 ปรบัปรงุ  ยกไปงวดหน้า  จ านวน

ก. ก. รายได้    24,645,430.84

- ทีดิ่น      5,000,000.00      5,000,000.00 ข. เงินสะสม      3,073,115.00

- อาคาร 1        619,800.00         619,800.00

- อาคารทีท่ าการอบต.      1,814,209.00      1,814,209.00

- 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      5,991,136.00     176,300.00      6,167,436.00

- ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ      2,814,793.00      2,814,793.00

- ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่      1,455,726.00       45,000.00      1,500,726.00

- ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์      3,223,100.00     122,890.00      3,345,990.00

- ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว        471,540.00        9,500.00         481,040.00

- ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

       707,429.84         707,429.84

- ครุภณัดับเพลิง            9,000.00       10,800.00           19,800.00

- ครุภณัฑ์ส ารวจ          75,913.00           75,913.00

- ครุภณัฑ์การเกษตร        558,706.00       17,000.00         575,706.00

- ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง      1,439,320.00      1,439,320.00

- ครุภณัฑ์กอ่สร้าง                    -         21,800.00           21,800.00

- ครุภณัฑ์ดนตรี          39,920.00           39,920.00

- ครุภณัฑ์การศึกษา      1,474,000.00     110,600.00      1,584,600.00

- ครุภณัฑ์โรงงาน          11,500.00       29,800.00           41,300.00

- ครุภณัฑ์อืน่          61,000.00           61,000.00

18,333,083.84 543,690.00 - - 18,876,773.84 

27,174,855.84 543,690.00 - - 27,718,545.84 27,718,545.84 

หมายเหตุ  ทรพัยส์ินที่เพ่ิมขึ้นในปี 2561 มีรายละเอียดปรากฎตามรายละเอียดทะเบียนพัสด-ุครภุัณฑ์ ปี 2561 แนบท้ายน้ี 

องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองแสง  อ าเภอวาปปีทมุ  จงัหวดัมหาสารคาม

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

ส าหรบัป ีสิน้สดุวนัที ่ 30  กันยายน  พ.ศ.  2561

ประเภททรพัยส์นิ ทรพัยส์นิเกิดจาก

อสังหาริมทรัพย์



รายละเอียดแนบท้ายหมายเหต ุ2 งบทรัพย์สิน
 เบิกจ่าย
 (บาท)

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง บันไดอลูมิเนียมแบบสไลด์ 2 ตอน  ขนาด 12+12 ฟุต  จ านวน 1 อัน ราคา 
6,800 บาท (ราคาตลาด)

6,800.00 เงินงบประมาณ

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ค่าจัดซ้ือชุดแบบหล่อคอนกรีตทรงเหล่ียม (Moilds) (ใน 1 ชุดประกอบด้วยแบบ
หล่อ จ านวน 3 ลูก พร้อมเหล็กกระทุง้เหล่ียม) ราคา ชุดละ  8,000 บาท (ราคา
ตลาด) จ านวน 2 ชุด

15,000.00 เงินงบประมาณ

21,800.00
งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองตัดแต่งพุม่ไม้  จ านวน 1 เคร่ือง 7,500.00 เงินงบประมาณ

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 1 เคร่ือง 9,500.00 เงินงบประมาณ

17,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียนระดับประถมศึกษา จ านวน 70 ชุด  ราคาชุดละ 1,580 บาท 110,600.00 เงินงบประมาณ

110,600.00
งานบริหารทัว่ไป ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network 11,000.00 เงินงบประมาณ
งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 15,400.00 เงินงบประมาณ

รวมครุภัณฑ์ก่อสร้าง

รวมครุภัณฑ์การเกษตร

รวมครุภัณฑ์การศึกษา

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที ่ 30  กันยายน  พ.ศ.  2561

งาน ประเภทรายจ่าย โครงการ แหล่งงบประมาณ



รายละเอียดแนบท้ายหมายเหต ุ2 งบทรัพย์สิน
 เบิกจ่าย
 (บาท)

งาน ประเภทรายจ่าย โครงการ แหล่งงบประมาณ

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 4,300.00 เงินงบประมาณ

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
จ านวน 2 เคร่ือง

30,800.00 เงินงบประมาณ

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จ านวน 2 
เคร่ือง

8,600.00 เงินงบประมาณ

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานสานักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 15,400.00 เงินงบประมาณ

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบที ่1 7,600.00 เงินงบประมาณ

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2,490.00 เงินงบประมาณ

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จ านวน 1 เคร่ือง

15,400.00 เงินงบประมาณ

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 4,300.00 เงินงบประมาณ

งานส่งเสริมการเกษตร ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที ่1 7,600.00 เงินงบประมาณ
122,890.00

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง จัดซ้ือถังดับเพลิง จ านวน 6 ถัง ราคาถังละ 1,800 บาท (ราคาตลาด) 10,800.00 เงินงบประมาณ

10,800.00

รวมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รวมครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง



รายละเอียดแนบท้ายหมายเหต ุ2 งบทรัพย์สิน
 เบิกจ่าย
 (บาท)

งาน ประเภทรายจ่าย โครงการ แหล่งงบประมาณ

งานบริหารทัว่ไป ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

กล้องวีดีโอ จ านวน 1 ตัว 12,000.00 เงินงบประมาณ

งานบริหารทัว่ไป ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

ไมโครโฟนไร้สาย แบบ 4 ไมค์ 9,000.00 เงินงบประมาณ

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens  จ านวน
 1 เคร่ือง

24,000.00 เงินงบประมาณ

45,000.00
งานบริหารทัว่ไป ครุภัณฑ์งานบ้านงาน

ครัว
ค่าจัดชื้อเคร่ืองตัดเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 1 เคร่ือง 9,500.00 เงินงบประมาณ

9,500.00
งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

ครุภัณฑ์โรงงาน เล่ือยยนต์ จ านวน 2 เคร่ือง 29,800.00 เงินงบประมาณ

29,800.00
งานบริหารทัว่ไป ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดชื้อเก้าอี้พลาสติก อย่างหนา จ านวน 100 ตัว ราคาตัวละ 300 บาท(ราคา

ตลาด)
21,000.00 เงินงบประมาณ

งานบริหารทัว่ไป ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กสูง บานเล่ือนกระจก 4 ชั้น จ านวน  5 หลัง ราคาหลังละ 7,000 บาท 
(ราคาตลาด)

29,500.00 เงินงบประมาณ

งานบริหารทัว่ไป ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะพับหน้าฟอเมก้าขาว   จ านวน 32 ตัว ราคาตัวละ 1,400 บาท (ราคาตลาด) 44,800.00 เงินงบประมาณ

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสารเหล็กบานกระจก  จ านวน 7 หลัง ราคาหลังละ 7,000 บาท (ราคา
ตลาด)

41,300.00 เงินงบประมาณ

รวมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

รวมครุภัณฑ์โรงงาน

รวมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่



รายละเอียดแนบท้ายหมายเหต ุ2 งบทรัพย์สิน
 เบิกจ่าย
 (บาท)

งาน ประเภทรายจ่าย โครงการ แหล่งงบประมาณ

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้โชว์ดาวน์ไลน์  จ านวน 1 หลัง ราคาหลังหละ 10,000 บาท (ราคาตลาด) 7,000.00 เงินงบประมาณ

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ (ส าหรับครู) จ านวน 5 ชุด ราคาชุดละ 3,600 บาท (ราคา
ตลาด)

18,000.00 เงินงบประมาณ

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสารแบบ 15 ช่อง จ านวน 1 ตู้ ราคาตู้ละ  7,000 บาท (ราคาตลาด) 4,000.00 เงินงบประมาณ

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 1 ตู้ 4,800.00 เงินงบประมาณ

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้บานเล่ือนกระจกสูง จ านวน 1 หลัง 5,900.00 เงินงบประมาณ

176,300.00
543,690.00

รวมครุภัณฑ์ส านักงาน
รวมทัง้สิ้น



2561 2560
เงินสด -                 
เงินฝากธนาคาร ออมสิน  ประเภทออมทรัพย์/ เผ่ือเรียก เลขที ่ 52830367752 256,918.48         256,440.17       
เงินฝากธนาคาร ธกส.  ประเภทออมทรัพย์/ เผ่ือเรียก เลขที ่ 046-2-52682-0 10,479,177.79     12,523,238.62  
เงินฝากธนาคาร ธกส.  ประเภทออมทรัพย์/ เผ่ือเรียก เลขที ่ 046-2-53688-7 1,259,097.63       1,213,947.29    
เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงไทย  ประเภทออมทรัพย/์ เผ่ือเรียก เลขที ่ 409-0-93400-1 5.03                  4.99                
เงินฝากธนาคาร ออมสิน  ประเภทประจ า 3 เดือน  เลขที ่  362830001057 12,808,504.96     11,544,604.65  
เงินฝากธนาคาร ออมสิน  ประเภทประจ า 5 เดือน   เลขที ่  300033562186 8,672,953.74       -                 
เงินฝากธนาคาร ธกส.   ประเภทกระแสรายวัน เลขที ่ 046-5-00031-2 -                    -                 
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย  ประเภทกระแสรายวัน เลขที ่ 409-6-05150-0 -                    862,897.00       
รวม 33,476,657.63    26,401,132.72 

2561 2560
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้นโรงเรียนอนุบาล อบต.หนองแสง 6,142,500.00       -                 
รวม 6,142,500.00      -                

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที ่ 30  กันยายน  พ.ศ.  2560

หมายเหต ุ3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

หมายเหต ุ4 รายไดจ้ากรัฐบาลค้างรับ



หมายเหต ุ5  ลูกหน้ีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชมุชน
ปี 2561

ชื่อ-สกุล ผู้ยืม โครงการทีย่ืม จ านวนเงิน
กลุ่ม เกษตรยั่งยืน ม.21 เลขทีสั่ญญาเงินกู้ 8/2560-กลุ่ม เกษตรยั่งยืน ม.21 100,000.00           
กลุ่มเกษตรกรท านา เลขทีสั่ญญาเงินกู้ 11/2560-กลุ่มเกษตรกรท านา 80,000.00            
กลุ่มท านา ม. 27 ต.หนองแสง เลขทีสั่ญญาเงินกู้ 5/2560-กลุ่มท านา ม. 27 ต.หนองแสง 80,000.00            
กลุ่มท านา ม.16 ต.หนองแสง เลขทีสั่ญญาเงินกู้ 3/2560-กลุ่มท านา ม.16 ต.หนองแสง 80,000.00            
กลุ่มท านาบ้านกระยอม ม.17 เลขทีสั่ญญาเงินกู้ 1/2560-กลุ่มท านาบ้านกระยอม ม.17 80,000.00            
กลุ่มท านาบ้านโพธิ ์ม.10 เลขทีสั่ญญาเงินกู้ 10/2560-กลุ่มท านาบ้านโพธิ ์ม.10 80,000.00            
กลุ่มท านาบ้านโพธิ ์ม.20 เลขทีสั่ญญาเงินกู้ 2/2560-กลุ่มท านาบ้านโพธิ ์ม.20 80,000.00            
กลุ่มท านาบ้านหนองคู ม.4 ต.หนองแสง เลขทีสั่ญญาเงินกู้ 6/2560-กลุ่มท านาบ้านหนองคู ม.4 ต.หนองแสง 100,000.00           
กลุ่มเล้ียงกบบ้านจอกขวาง ม.6 ต.หนองแสง เลขทีสั่ญญาเงินกู้ 9/2560-กลุ่มเล้ียงกบบ้านจอกขวาง ม.6 ต.หนองแสง 100,000.00           
กลุ่มเล้ียงโคกระบือ ม.1 เลขทีสั่ญญาเงินกู้ 7/2560-กลุ่มเล้ียงโคกระบือ ม.1 80,000.00            
กลุ่มเล้ียงปลาบ่อซีเมนต์บ้านสองห้องใต้ ม.9 เลขทีสั่ญญาเงินกู้ 4/2560-กลุ่มเล้ียงปลาบ่อซีเมนต์บ้านสองห้องใต้ ม.9 100,000.00           
นางจ านงค์ ละครทิพย์ เลขทีสั่ญญาเงินกู้ 27/2554-นางจ านงค์ ละครทิพย์ 25,000.00            
นางสาวสายฝน ศรีหามาตย์ เลขทีสั่ญญาเงินกู้ 21/2554-นางสาวสายฝน ศรีหามาตย์ 100,000.00           
นายประนม อ าพินธ์ เลขทีสั่ญญาเงินกู้ 5/2554-นายประนม อ าพินธ์ 100,000.00           
นายประนอม ประทุมจันทร์ เลขทีสั่ญญาเงินกู้ 26/2554-นายประนอม ประทุมจันทร์ 100,000.00           
นายรชต ปะตินัดตัง เลขทีสั่ญญาเงินกู้ 8/2554-นายรชต ปะตินัดตัง 60,000.00            
นายสุทิน ทองทวี เลขทีสั่ญญาเงินกู้ 19/2554-นายสุทิน ทองทวี 100,000.00           

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที ่ 30  กันยายน  พ.ศ.  2561



ชื่อ-สกุล ผู้ยืม โครงการทีย่ืม จ านวนเงิน
นายสุรพล คุณสีขาว เลขทีสั่ญญาเงินกู้ 23/2554-นายสุรพล คุณสีขาว 100,000.00           
นายอุทัย สิทธิ เลขทีสั่ญญาเงินกู้ 24/2554-นายอุทัย สิทธิ 75,000.00            
กลุ่มเล้ียงโคเนื้อเพือ่บ้านไชยทอง ม.23 เลขทีสั่ญญาเงินกู้ 1/2561-กลุ่มเล้ียงโคเนื้อเพือ่บ้านไชยทอง ม.23 100,000.00           

1,720,000.00       

ปี 2560
ชื่อ-สกุล ผู้ยืม โครงการทีย่ืม จ านวนเงิน

กลุ่ม เกษตรยั่งยืน ม.21 เลขทีสั่ญญาเงินกู้ 8/2560-กลุ่ม เกษตรยั่งยืน ม.21 100,000.00           
กลุ่มเกษตรกรท านา เลขทีสั่ญญาเงินกู้ 11/2560-กลุ่มเกษตรกรท านา 100,000.00           
กลุ่มท านา ม. 27 ต.หนองแสง เลขทีสั่ญญาเงินกู้ 5/2560-กลุ่มท านา ม. 27 ต.หนองแสง 100,000.00           
กลุ่มท านา ม.16 ต.หนองแสง เลขทีสั่ญญาเงินกู้ 3/2560-กลุ่มท านา ม.16 ต.หนองแสง 100,000.00           
กลุ่มท านาบ้านกระยอม ม.17 เลขทีสั่ญญาเงินกู้ 1/2560-กลุ่มท านาบ้านกระยอม ม.17 100,000.00           
กลุ่มท านาบ้านโพธิ ์ม.10 เลขทีสั่ญญาเงินกู้ 10/2560-กลุ่มท านาบ้านโพธิ ์ม.10 100,000.00           
กลุ่มท านาบ้านโพธิ ์ม.20 เลขทีสั่ญญาเงินกู้ 2/2560-กลุ่มท านาบ้านโพธิ ์ม.20 100,000.00           
กลุ่มท านาบ้านหนองคู ม.4 ต.หนองแสง เลขทีสั่ญญาเงินกู้ 6/2560-กลุ่มท านาบ้านหนองคู ม.4 ต.หนองแสง 100,000.00           
กลุ่มเล้ียงกบบ้านจอกขวาง ม.6 ต.หนองแสง เลขทีสั่ญญาเงินกู้ 9/2560-กลุ่มเล้ียงกบบ้านจอกขวาง ม.6 ต.หนองแสง 100,000.00           
กลุ่มเล้ียงโคกระบือ ม.1 เลขทีสั่ญญาเงินกู้ 7/2560-กลุ่มเล้ียงโคกระบือ ม.1 100,000.00           
กลุ่มเล้ียงปลาบ่อซีเมนต์บ้านสองห้องใต้ ม.9 เลขทีสั่ญญาเงินกู้ 4/2560-กลุ่มเล้ียงปลาบ่อซีเมนต์บ้านสองห้องใต้ ม.9 100,000.00           
นางจ านงค์ ละครทิพย์ เลขทีสั่ญญาเงินกู้ 27/2554-นางจ านงค์ ละครทิพย์ 25,000.00            
นางสาวสายฝน ศรีหามาตย์ เลขทีสั่ญญาเงินกู้ 21/2554-นางสาวสายฝน ศรีหามาตย์ 100,000.00           
นายประนม อ าพินธ์ เลขทีสั่ญญาเงินกู้ 5/2554-นายประนม อ าพินธ์ 100,000.00           
นายประนอม ประทุมจันทร์ เลขทีสั่ญญาเงินกู้ 26/2554-นายประนอม ประทุมจันทร์ 100,000.00           
นายรชต ปะตินัดตัง เลขทีสั่ญญาเงินกู้ 8/2554-นายรชต ปะตินัดตัง 60,000.00            

รวม



ชื่อ-สกุล ผู้ยืม โครงการทีย่ืม จ านวนเงิน
นายสุทิน ทองทวี เลขทีสั่ญญาเงินกู้ 19/2554-นายสุทิน ทองทวี 100,000.00           
นายสุรพล คุณสีขาว เลขทีสั่ญญาเงินกู้ 23/2554-นายสุรพล คุณสีขาว 100,000.00           
นายอุทัย สิทธิ เลขทีสั่ญญาเงินกู้ 24/2554-นายอุทัย สิทธิ 75,000.00            

1,760,000.00       รวม



หมายเหต ุ6  รายจ่ายค้างจ่าย
ปี 2561

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน
งบประมาณ การเกษตร ส่งเสริมการเกษตร ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไป

ภายใน กองส่งเสริมการเกษตร 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ การเกษตร ส่งเสริมการเกษตร ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไป
ภายใน กองส่งเสริมการเกษตร 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ การเกษตร ส่งเสริมการเกษตร ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไป
ภายใน กองส่งเสริมการเกษตร 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ การเกษตร ส่งเสริมการเกษตร ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไป
ภายใน กองส่งเสริมการเกษตร 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที ่ 30  กันยายน  พ.ศ.  2561



แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน
งบประมาณ การเกษตร ส่งเสริมการเกษตร ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น

ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

48,210.00

งบประมาณ การศึกษา บริหารงานทัว่ไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไป
ภายในกองการศึกษาศาสนาและ 
วัฒนะธรรม องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ การศึกษา บริหารงานทัว่ไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าเช่าเหมาบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร
 w3018607120 ภายในกองศึกษาฯ
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง

1,500.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการครู
ต่างชาติ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง

23,000.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการครู
ต่างชาติ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง

23,000.00



แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน
งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา
ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการครู

ต่างชาติ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง

23,000.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วย
ผู้ดูแลเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 และโรงเรียนอนุบาลองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

10,000.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วย
ผู้ดูแลเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 และโรงเรียนอนุบาลองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

10,000.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วย
ผู้ดูแลเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 และโรงเรียนอนุบาลองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00



แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน
งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา
ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วย

ผู้ดูแลเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 และโรงเรียนอนุบาลองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วย
ผู้ดูแลเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 และโรงเรียนอนุบาลองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วย
ผู้ดูแลเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 และโรงเรียนอนุบาลองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วย
ผู้ดูแลเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 และโรงเรียนอนุบาลองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00



แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน
งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา
ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วย

ผู้ดูแลเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 และโรงเรียนอนุบาลองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการ
คนงานทัว่ไปและแม่บ้านภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน
อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแสง

9,000.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการ
คนงานทัว่ไปและแม่บ้านภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน
อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแสง

9,000.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการ
คนงานทัว่ไปและแม่บ้านภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน
อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแสง

9,800.00



แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน
งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา
ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการ

คนงานทัว่ไปและแม่บ้านภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน
อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแสง

9,000.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการ
คนงานทัว่ไปและแม่บ้านภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน
อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแสง

6,000.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการ
คนงานทัว่ไปและแม่บ้านภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน
อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแสง

6,000.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วย
ผู้ดูแลเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 และโรงเรียนอนุบาลองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,500.00



แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน
งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา
ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วย

ผู้ดูแลเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 และโรงเรียนอนุบาลองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,500.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วย
ผู้ดูแลเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 และโรงเรียนอนุบาลองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,500.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วย
ผู้ดูแลเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 และโรงเรียนอนุบาลองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,800.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วย
ผู้ดูแลเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 และโรงเรียนอนุบาลองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,800.00



แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน
งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา
ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วย

ผู้ดูแลเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 และโรงเรียนอนุบาลองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,800.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วย
ผู้ดูแลเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 และโรงเรียนอนุบาลองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,800.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วย
ผู้ดูแลเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 และโรงเรียนอนุบาลองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,800.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าเช่าเหมาบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร
 W3038802026 ภายในโรงเรียน
อนุบาล องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแสง

1,500.00



แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน
งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา
ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าเช่าเหมาบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร

 W3018811334 ภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแสง

1,500.00

งบประมาณ การศึกษา ก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

267,670.00

งบประมาณ การศึกษา บริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

10,040.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง อาคารต่างๆ ก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริม
เหล็กสองชั้น โรงเรียนอนุบาล อบต.
หนองแสง จ านวน 10 ห้อง ห้องพัก
ครู 1 ห้อง กว้าง 11 เมตร ยาว 60 
เมตร

6,142,500.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าวัสดุ ค่าอาหารเสริม (นม) อาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ 
ชนิดจืด  ให้นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแสง ระหว่างวันที ่1 – 10 
ตุลาคม 2561

18,476.64



แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน
งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา
ค่าวัสดุ ค่าอาหารเสริม (นม) อาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ 

ชนิดจืด  ให้โรงเรียนในเขต
รับผิดชอบจ านวน 7 แห่ง ระหว่าง
วันที ่1 – 10 ตุลาคม 2561

23,108.96

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าวัสดุ ค่าอาหารเสริม (นม) อาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ 
ชนิดจืด ให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แสงระหว่างวันที ่1 – 10 ตุลาคม 
2561

10,264.80

งบประมาณ เคหะชุมชน บริหารทัว่ไปเกี่ยวกบัเคหะ
ชุมชน

ค่าใช้สอย รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจา้งคนงานจา้งเหมาบริการทัว่ไป
ภายในกองช่างองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง

7,500.00

งบประมาณ เคหะชุมชน ไฟฟา้และถนน ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
จอกขวางเหนือหมู่ที ่26(เส้นทางขา้ง
บ้านนางทองจนัทร์  ปะพนัจะ)

206,000.00

งบประมาณ เคหะชุมชน ไฟฟา้และถนน ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ปลาบู ่หมู่ที ่14 (เส้นทางขา้งโรงเรียน
ชุมชนบ้านปลาบู่)

100,500.00

งบประมาณ เคหะชุมชน ไฟฟา้และถนน ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
โสกยาง หมู่ที ่15 (เส้นทางขา้งสระน้ า
บ้านโสกยาง)

266,500.00



แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน
งบประมาณ เคหะชุมชน ไฟฟา้และถนน ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน

แดงหมู่ที ่12 (เส้นทางหน้าวัดบ้านแดง
ไปล าห้วยเสียว)

254,000.00

งบประมาณ เคหะชุมชน ไฟฟา้และถนน ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
เด่ินค า หมู่ที2่7 (เส้นทางขา้งบ้านนาง
คาน เกตุดี)

93,000.00

งบประมาณ เคหะชุมชน ไฟฟา้และถนน ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หัวงัว หมู่ที7่ (เส้นทางไปบ้านหนองอี
หมัน)

263,500.00

งบประมาณ เคหะชุมชน ไฟฟา้และถนน ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
สองห้องเหนือ หมู่ที ่21 (เส้นทางไป
อา่งชลประทาน)

211,500.00

งบประมาณ เคหะและชุมชน ก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูล

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไป
ภายใน กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ เคหะและชุมชน ก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูล

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไป
ภายใน กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ เคหะและชุมชน ก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูล

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไป
ภายใน กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง

9,000.00



แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน
งบประมาณ เคหะและชุมชน ก าจัดขยะและส่ิงปฏิกูล ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น

ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

27,000.00

งบประมาณ เคหะและชุมชน บริหารทัว่ไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

105,079.00

งบประมาณ บริหารงานทัวไป บริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการ
เจ้าหน้าที ่บันทึกข้อมูล องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

10,000.00

งบประมาณ บริหารงานทัวไป บริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าเช่าเหมาบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร
 L7186451622 ภายในกองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง

3,500.00

งบประมาณ บริหารงานทัวไป บริหารงานทัว่ไป ค่าใช้สอย รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจา้งคนงานจา้งเหมาบริการทัว่ไป
ภายในส านักปลัด องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง

8,500.00

งบประมาณ บริหารงานทัวไป บริหารงานทัว่ไป ค่าใช้สอย รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจา้งคนงานจา้งเหมาบริการทัว่ไป
ภายในส านักปลัด องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ บริหารงานทัวไป บริหารงานทัว่ไป ค่าใช้สอย รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจา้งคนงานจา้งเหมาบริการทัว่ไป
ภายในส านักปลัด องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง

6,000.00



แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน
งบประมาณ บริหารงานทัวไป บริหารงานทัว่ไป ค่าใช้สอย รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าเช่าเหมาบริการเคร่ืองถา่ยเอกสาร 

L7116650762 ภายในส านักปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง

3,500.00

งบประมาณ บริหารงานทัวไป บริหารงานทัว่ไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจา้งเหมาด าเนินการท าการวิจยั
โครงการส ารวจความพงึพอใจของ
ประชาชน ทีม่ีต่อคุณภาพการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง

25,000.00

งบประมาณ บริหารงานทัว่ไป บริหารงานคลัง ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

176,583.00

งบประมาณ บริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

378,820.00

งบประมาณ แผนงานสังคม
สงเคราะห์

บริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไป
ภายในกองสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง

10,000.00

งบประมาณ แผนงานสังคม
สงเคราะห์

บริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไป
ภายในกองสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง

9,000.00



แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน
งบประมาณ สร้างความเขม้แขง็

ของชุมชน
ส่งเสริมและสนับสนุนความ

เขม้แขง็ชุมชน
ค่าวัสดุ ค่าวัสดุส านักงาน ค่าจดัซ้ือวัสดุส านักงาน หนังสือพมิพ์

รายวันประจ าเดือนกนัยายน องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

1,800.00

งบประมาณ สังคมสงเคราะห์ บริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

98,860.00

งบประมาณ สาธารณสุข บริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไป
ภายใน กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ สาธารณสุข บริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไป
ภายใน กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ สาธารณสุข บริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

40,570.00

9,199,782.40     รวม



ปี 2560
แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน

งบประมาณ แผนงานสังคม
สงเคราะห์

บริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไป
ภายในกองสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ แผนงานสังคม
สงเคราะห์

บริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไป
ภายในกองสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ เคหะชุมชน ไฟฟ้าและถนน ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านโสกยาง หมู่ที ่15 
(เส้นทางข้างบ้านนายทองใส ไปมา)

159,000.00

งบประมาณ เคหะชุมชน ไฟฟ้าและถนน ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านโพธิ ์หมู่ที ่20 (เส้นทาง
ข้างวัดบ้านโพธิ)์

262,500.00

งบประมาณ เคหะชุมชน ไฟฟ้าและถนน ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านหนองขาม หมู่ที ่19 
(เส้นทางไปถนนลาดยางเข้าจังหวัด
มหาสารคาม)

296,250.00

งบประมาณ บริหารงานทัว่ไป บริหารงานทัว่ไป ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน อบต.หนองแสง 
(เส้นทางข้างสนามบาสเก็ตบอล)

97,500.00



แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน
งบประมาณ เคหะและชุมชน ก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิง

ปฏิกูล
ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไป

ภายใน กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ เคหะและชุมชน ก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูล

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไป
ภายใน กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ เคหะและชุมชน ก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูล

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไป
ภายใน กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ สาธารณสุข บริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไป
ภายใน กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ บริหารงานทัวไป บริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการจัดท าแผนทีภ่าษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสง ระยะที ่3

298,000.00

งบประมาณ บริหารงานทัวไป บริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการ
เจ้าหน้าที ่บันทึกข้อมูล องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00



แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน
งบประมาณ บริหารงานทัวไป บริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าเช่าเหมาบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร

 L7186451622 ภายในกองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง

3,500.00

งบประมาณ บริหารงานทัวไป บริหารงานทัว่ไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไป
ภายในส านักปลัด องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสง

8,000.00

งบประมาณ บริหารงานทัวไป บริหารงานทัว่ไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไป
ภายในส านักปลัด องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ บริหารงานทัวไป บริหารงานทัว่ไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไป
ภายในส านักปลัด องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสง

6,000.00

งบประมาณ บริหารงานทัวไป บริหารงานทัว่ไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไป
ภายในส านักปลัด องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสง

7,000.00

งบประมาณ บริหารงานทัวไป บริหารงานทัว่ไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าเช่าเหมาบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร
 L7116650762 ภายในส านักปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง

3,500.00



แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน
งบประมาณ สร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน
ส่งเสริมและสนับสนุนความ

เข้มแข็งชุมชน
ค่าวัสดุ ค่าวัสดุส านักงาน ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน หนังสือพิมพ์

รายวันประจ า องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง

1,800.00

งบประมาณ บริหารงานทัวไป บริหารงานทัว่ไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างเหมาด าเนินการท าการวิจัย
โครงการส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชน ทีม่ีต่อคุณภาพการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง

25,000.00

งบประมาณ การศึกษา บริหารงานทัว่ไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไป
ภายในกองการศึกษาศาสนาและ 
วัฒนะธรรม องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ การศึกษา บริหารงานทัว่ไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าเช่าเหมาบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร
 w3018607120 ภายในกองศึกษาฯ
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง

1,500.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการครู
ต่างชาติ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง

23,000.00



แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน
งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา
ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการครู

ต่างชาติ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง

23,000.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการครู
ต่างชาติ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง

23,000.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไป
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัย
เรียน องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแสง

9,000.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วย
ผู้ดูแลเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วย
ผู้ดูแลเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00



แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน
งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา
ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วย

ผู้ดูแลเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วย
ผู้ดูแลเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วย
ผู้ดูแลเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วย
ผู้ดูแลเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วย
ผู้ดูแลเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00



แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน
งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา
ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วย

ผู้ดูแลเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วย
ผู้ดูแลเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วย
ผู้ดูแลเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วย
ผู้ดูแลเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วย
ผู้ดูแลเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00



แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน
งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา
ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วย

ผู้ดูแลเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วย
ผู้ดูแลเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไป
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไป
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

5,000.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไป
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

5,000.00



แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน
งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา
ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไป

ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าเช่าเหมาบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร
 W3038802026 ภายในโรงเรียน
อนุบาล องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแสง

1,500.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าเช่าเหมาบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร
 W3018811334 ภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแสง

1,500.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไป
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00



แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน
งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา
ค่าวัสดุ ค่าอาหารเสริม (นม) อาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ 

ชนิดจืด จ านวน 29,886 ถุง ให้
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง จ านวน
 293 คนๆ 102 ถุง ระหว่างวันที ่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 ให้
โรงเรียนในเขตรับผิดชอบจ 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 ให้
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง จ านวน
 230 คนๆ 102 ถุง ระหว่างวันที ่16
 พฤษภาคม 2560 – 10 ตุลาคม 
2560 (จ านวน 102 วันท าการ)

10,363.50



แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน
งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา
ค่าวัสดุ ค่าอาหารเสริม (นม) อาหารเสริม(นม) ยูเอชที ชนิดจืด ให้

โรงเรียนในเขตพืน้ทีค่วามรับผิดชอบ
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง
 จ านวน 7 โรงเรียน โรงเรียนอนุบาล
 อบต.หนองแสง และ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.หนองแสง ในช่วงปิด
เทอมระหว่างวันที ่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 ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไป
ภายใน กองส่งเสริมการเกษตร 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ การเกษตร ส่งเสริมการเกษตร ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไป
ภายใน กองส่งเสริมการเกษตร 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00



แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน
งบประมาณ การเกษตร ส่งเสริมการเกษตร ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไป

ภายใน กองส่งเสริมการเกษตร 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ การเกษตร ส่งเสริมการเกษตร ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไป
ภายใน กองส่งเสริมการเกษตร 
องค์การบริหารส่วนต 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



แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน
งบประมาณ การเกษตร ส่งเสริมการเกษตร ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น

ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

46,410.00

งบประมาณ สาธารณสุข บริหารงานทัว่ไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

65,550.00

2,847,871.32     รวม



2561 2560
เงินภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 29,112.40         10,937.42          
เงินประกันสัญญา 536,983.00        751,012.00        
เงินรอคืนจังหวัด

 - เบีย้ยังชีพคนพิการ -                   
 - เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ -                   
 - เงินสนับสนุนศพด.(รายหัว) 238,000.00        238,000.00        
 - ส่งคืน พมจ. 121,000.00        

เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน 2,879,097.63     2,873,947.29      
กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น(สปสช.) 5,624.00           -                   
รวม 3,809,817.03    3,873,896.71     

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที ่ 30  กันยายน  พ.ศ.  2561

หมายเหต ุ7  เงินรับฝาก



หมายเหต ุ8 เงินสะสม

เงินสะสม  1  ตลุาคม  ... 8,658,154.19 4,853,745.18 
รายรับจริงสูงกว่ารายจา่ยจริง 6,854,454.96 5,016,713.84 
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจา่ยจริง 1,713,613.74 1,254,178.46 
      (เงินทุนส ารองเงินสะสม)

บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจา่ยจริงหลังหักเงินทุนส ารองเงินสะสม 5,140,841.22 3,762,535.38 
รายจา่ยค้างจา่ยเหลือ 20,939.00 26,774.60 
ปรับปรุงบัญชี 6,973.56 
รับคืนเงินขา้มปีงบประมาณ 14,799.55 5,176,579.77 13,540.17 3,809,823.71 

หัก ปรับปรุงบัญชี 5,414.70 5,414.70 
เงินสะสม  30  กันยายน.... 13,834,733.96 8,658,154.19 

เงินสะสม  30  กันยายน ....  ประกอบดว้ย 2561 2560
1.  หุน้ในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น - - 
2.  เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท. - - 
3. ลูกหนีค่้าภาษี - - 
4. ลูกหนีร้ายได้อื่น ๆ - - 
5. ทรัพยสิ์นเกดิจากเงินกู้ทีช่ าระหนีแ้ล้ว - - 
   (ผลต่างระหว่างทรัพยสิ์นเกดิจากเงินกู้และเจา้หนีเ้งินกู้)
4.  เงินสะสมทีส่ามารถน าไปใชไ้ด้ 13,834,733.96 8,658,154.19 

13,834,733.96 8,658,154.19 

2561 2560
ทัง้นีไ้ด้รับอนุมัติให้จา่ยเงินสะสมทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการจ านวน -                 - 
และจะเบิกจา่ยในปีงบประมาณตอ่ไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหต ุ6

องค์การบริหารสว่นต าบลหนองแสง  อ าเภอวาปีปทุม  จงัหวดัมหาสารคาม

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี สิน้สดุวนัที ่ 30  กันยายน  พ.ศ.  2561

2561 2560



รายละเอียดแนบท้ายหมายเหต ุ8 เงินสะสม
ปี 2561

หมวด ประเภท โครงการ
จ านวนเงินทีไ่ดร้ับ

อนุมตัิ
ก่อหน้ีผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว  คงเหลือ ยังไมไ่ดก่้อหน้ี

-                  -                -                -                

ปี 2560

หมวด ประเภท โครงการ
จ านวนเงินทีไ่ดร้ับ

อนุมตัิ
ก่อหน้ีผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว  คงเหลือ ยังไมไ่ดก่้อหน้ี

-                  -                -                -                

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที ่ 30  กันยายน  พ.ศ.  2561

รวม

รวม



หมายเหต ุ9 เงินทุนส ารองเงินสะสม
ปี 2561

หมวด ประเภท โครงการ
จ านวนเงินทีไ่ดร้ับ

อนุมตัิ
ก่อหน้ีผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว  คงเหลือ ยังไมไ่ดก่้อหน้ี

-                   -                   -                   

ปี 2560

หมวด ประเภท โครงการ
จ านวนเงินทีไ่ดร้ับ

อนุมตัิ
ก่อหน้ีผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว  คงเหลือ ยังไมไ่ดก่้อหน้ี

-                   -                   -                   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที ่ 30  กันยายน  พ.ศ.  2561

รวม

รวม



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานบริหารทัว่ไป เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 532,080.00 0.00 530,000.00 0.00 0.00 2,080.00

งานบริหารทัว่ไป เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง)

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง
นายก/รองนายก

45,600.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00 600.00

งานบริหารทัว่ไป เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

45,600.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00 600.00

งานบริหารทัว่ไป เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล

90,720.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 10,720.00

งานบริหารทัว่ไป เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

5,152,200.00 0.00 0.00 0.00 4,847,361.00 304,839.00

5,866,200.00 0.00 700,000.00 0.00 4,847,361.00 318,839.00
งานบริหารทัว่ไป เงินเดือน (ฝ่าย

ประจ า)
เงินเดือนพนักงาน 3,963,600.00 0.00 300,000.00 0.00 3,249,600.00 414,000.00

งานบริหารทัว่ไป เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00

งานบริหารทัว่ไป เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

เงินประจ าต าแหน่ง 306,000.00 0.00 100,800.00 0.00 96,000.00 109,200.00

งานบริหารทัว่ไป เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,265,424.00 0.00 0.00 0.00 1,259,880.00 5,544.00

งานบริหารทัว่ไป เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 68,568.00 800.00 0.00 0.00 69,335.00 33.00

5,603,592.00 1,600.00 401,600.00 0.00 4,674,815.00 528,777.00รวมหมวดเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมหมวดเงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง)

สรุปรายละเอียดการเบิกจา่ยจาแนกตามแผนงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานบริหารทัว่ไป ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

417,752.00 0.00 0.00 378,820.00 0.00 38,932.00

งานบริหารทัว่ไป ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00

งานบริหารทัว่ไป ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน 0.00 7,000.00 0.00 0.00 3,500.00 3,500.00
งานบริหารทัว่ไป ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 50,000.00 0.00 0.00 0.00 34,940.00 15,060.00

487,752.00 7,000.00 0.00 378,820.00 38,440.00 77,492.00
งานบริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 890,000.00 0.00 0.00 52,000.00 488,656.27 349,343.73
งานบริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกีย่วกับการรับรองและ

พิธกีาร
60,000.00 40,000.00 0.00 0.00 44,920.00 55,080.00

งานบริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติ
ราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ
ค่าลงทะเบียน เพือ่จ่ายเป็น 
ค่าลงทะเบียน ค่าเบีย้เล้ียง  ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าทีพ่ัก และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา
 ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
ผู้บริหาร และสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในสังกัดส านักปลัด

250,000.00 0.00 0.00 0.00 133,426.00 116,574.00

งานบริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติ
ราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังส าหรับจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลและ
ผู้บริหาร ตามทีค่ณะกรรมการการ
เลือกต้ังก าหนด (กรณีครบวาระ ยบุ
สภา กรณีแทนต าแหน่งทีว่า่ง และกรณี
คณะกรรมการการเลือกต้ังส่ังให้มีการ
เลือกต้ังใหม่)

500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00

รวมหมวดค่าตอบแทน



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานบริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติ
ราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ

ค่ารังวดัทีดิ่นสาธารณะ 50,000.00 0.00 0.00 0.00 13,320.00 36,680.00

งานบริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติ
ราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ

โครงการฝึกอบรมเพิม่ประสิทธภิาพ
การท างานของผู้บริหารพนักงาน 
พนักงานจ้างและผู้เกีย่วข้อง

300,000.00 35,000.00 0.00 0.00 305,970.00 29,030.00

งานบริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติ
ราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ

โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเฉลิม
พระเกียรติ ฯ

300,000.00 0.00 114,400.00 0.00 0.00 185,600.00

งานบริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติ
ราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ

โครงการศึกษาดูงานเพือ่เพิม่วสัิยทัศน์
การท างานแก่สมาชิกสภาฯ  พนักงาน
ส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  และบุคลากร
ในท้องถิน่

500,000.00 114,400.00 335,200.00 0.00 273,350.00 5,850.00

งานบริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 200,000.00 0.00 0.00 0.00 112,611.97 87,388.03
3,050,000.00 189,400.00 449,600.00 52,000.00 1,372,254.24 1,365,545.76

งานบริหารทัว่ไป ค่าวสัดุ วสัดุส านักงาน 150,000.00 0.00 0.00 0.00 73,202.00 76,798.00
งานบริหารทัว่ไป ค่าวสัดุ วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 15,000.00 0.00 0.00 0.00 1,975.00 13,025.00
งานบริหารทัว่ไป ค่าวสัดุ วสัดุงานบ้านงานครัว 150,000.00 0.00 0.00 0.00 24,350.00 125,650.00
งานบริหารทัว่ไป ค่าวสัดุ วสัดุก่อสร้าง 25,000.00 0.00 0.00 0.00 7,365.00 17,635.00
งานบริหารทัว่ไป ค่าวสัดุ วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 150,000.00 0.00 0.00 0.00 104,200.00 45,800.00
งานบริหารทัว่ไป ค่าวสัดุ วสัดุคอมพิวเตอร์ 120,000.00 0.00 0.00 0.00 29,947.00 90,053.00

610,000.00 0.00 0.00 0.00 241,039.00 368,961.00
งานบริหารทัว่ไป ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า 450,000.00 0.00 0.00 0.00 400,515.58 49,484.42
งานบริหารทัว่ไป ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 70,000.00 0.00 0.00 0.00 42,223.65 27,776.35
งานบริหารทัว่ไป ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000.00 0.00 0.00 0.00 1,794.37 8,205.63
งานบริหารทัว่ไป ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการไปรษณีย์ 15,000.00 0.00 0.00 0.00 6,785.00 8,215.00
งานบริหารทัว่ไป ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 150,000.00 0.00 0.00 0.00 78,067.20 71,932.80

695,000.00 0.00 0.00 0.00 529,385.80 165,614.20รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค

รวมหมวดค่าวัสดุ

รวมหมวดค่าใช้สอย



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานบริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดชือ้เก้าอีพ้ลาสติก อยา่งหนา จ านวน
 100 ตัว ราคาตัวละ 300 บาท(ราคา
ตลาด)

30,000.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00 9,000.00

งานบริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กสูง บานเล่ือนกระจก 4 ชัน้ 
จ านวน  5 หลัง ราคาหลังละ 7,000 
บาท (ราคาตลาด)

35,000.00 0.00 0.00 0.00 29,500.00 5,500.00

งานบริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะพับหน้าฟอเมก้าขาว   จ านวน 32 
ตัว ราคาตัวละ 1,400 บาท (ราคาตลาด)

44,800.00 0.00 0.00 0.00 44,800.00 0.00

งานบริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องวดีีโอ จ านวน 1 ตัว 12,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00
งานบริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ไมโครโฟนไร้สาย แบบ 4 ไมค์ 9,600.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 600.00
งานบริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ วทิยส่ืุอสารมือถือ จ านวน 6 เคร่ือง 10,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,800.00
งานบริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ค่าจัดชือ้เคร่ืองตัดเคร่ืองตัดหญ้าแบบ

ข้อแข็ง จ านวน 1 เคร่ือง
9,500.00 0.00 0.00 0.00 9,500.00 0.00

งานบริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
สี แบบ Network

12,000.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 1,000.00

163,700.00 0.00 0.00 0.00 136,800.00 26,900.00
งานบริหารทัว่ไป ค่าทีดิ่นและ

ส่ิงก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์

ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามแบบ
 อบต.หนองแสงก าหนด

50,000.00 0.00 0.00 0.00 48,000.00 2,000.00

50,000.00 0.00 0.00 0.00 48,000.00 2,000.00
งานบริหารทัว่ไป เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่
20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00

งานบริหารทัว่ไป เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
30,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 20,000.00

16,556,244.00 198,000.00 1,551,200.00 430,820.00 11,898,095.04 2,874,128.96รวมงานบริหารทัว่ไป
รวมหมวดเงนิอุดหนุน

รวมหมวดค่าทีด่ินและสิง่ก่อสร้าง

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานวางแผนสถิติและ
วชิาการ

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติ
ราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ

โครงการประเมินผลแผนการ
ด าเนินงานและส ารวจความพึงพอใจ
ของประชนในรอบปี

30,000.00 0.00 0.00 0.00 28,000.00 2,000.00

30,000.00 0.00 0.00 0.00 28,000.00 2,000.00
30,000.00 0.00 0.00 0.00 28,000.00 2,000.00

งานบริหารงานคลัง เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 1,783,920.00 0.00 0.00 0.00 1,751,806.00 32,114.00

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)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 461,988.00 0.00 50,000.00 0.00 351,690.00 60,298.00

งานบริหารงานคลัง เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 41,148.00 0.00 0.00 0.00 18,220.00 22,928.00

2,347,056.00 0.00 50,000.00 0.00 2,181,716.00 115,340.00
งานบริหารงานคลัง ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน

เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

387,159.00 0.00 0.00 176,583.00 129,150.00 81,426.00

งานบริหารงานคลัง ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00

งานบริหารงานคลัง ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 15,000.00 0.00 0.00 0.00 7,490.00 7,510.00
412,159.00 0.00 0.00 176,583.00 136,640.00 98,936.00รวมหมวดค่าตอบแทน

รวมหมวดเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ
รวมหมวดค่าใช้สอย



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 208,000.00 0.00 0.00 13,500.00 147,648.00 46,852.00
งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติ

ราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
และค่าลงทะเบียน เพือ่จ่ายเป็น 
ค่าลงทะเบียน ค่าเบีย้เล้ียง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าทีพ่ัก และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ในการ
เดินทางไปราชการ หรือไปอบรม
สัมมนา ของพนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง

100,000.00 0.00 0.00 0.00 39,140.00 60,860.00

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติ
ราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ

(2) โครงการจัดท าแผนทีภ่าษีและ
ทะเบียนทรัพยสิ์น อบต.หนองแสง 
ระยะที ่3

200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติ
ราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือ่
เพิม่ประสิทธภิาพด้านการเงิน การคลัง 
และการพัสดุ

0.00 50,000.00 0.00 0.00 41,320.00 8,680.00

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000.00 0.00 0.00 0.00 7,850.00 42,150.00
558,000.00 50,000.00 0.00 13,500.00 235,958.00 358,542.00

งานบริหารงานคลัง ค่าวสัดุ วสัดุส านักงาน 100,000.00 0.00 0.00 0.00 66,075.90 33,924.10
งานบริหารงานคลัง ค่าวสัดุ วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
งานบริหารงานคลัง ค่าวสัดุ วสัดุก่อสร้าง 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
งานบริหารงานคลัง ค่าวสัดุ วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
งานบริหารงานคลัง ค่าวสัดุ วสัดุคอมพิวเตอร์ 80,000.00 0.00 0.00 0.00 45,770.00 34,230.00

225,000.00 0.00 0.00 0.00 111,845.90 113,154.10
3,542,215.00 50,000.00 50,000.00 190,083.00 2,666,159.90 685,972.10รวมงานบริหารงานคลัง

รวมหมวดค่าวัสดุ

รวมหมวดค่าใช้สอย



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติ
ราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าทีป่ระจ าศูนย ์อปพร.และ
สมาชิก อปพร. ตามค าส่ังเรียกใช้ตาม
ภารกิจของ อบต. เวรแพทยฉ์ุกเฉิน เวร
ประจ ารถดับเพลิง เวรวทิยุ

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติ
ราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ

โครงการกิจกรรม วนั อปพร. และ
ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

20,000.00 11,200.00 0.00 0.00 31,200.00 0.00

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติ
ราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์

30,000.00 0.00 0.00 0.00 20,160.00 9,840.00

80,000.00 11,200.00 0.00 0.00 51,360.00 39,840.00
งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าวสัดุ วสัดุอืน่ 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00

60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00
งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า 0.00 12,000.00 0.00 0.00 10,726.05 1,273.95

0.00 12,000.00 0.00 0.00 10,726.05 1,273.95
งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เล่ือยยนต์ จ านวน 2 เคร่ือง 30,000.00 0.00 0.00 0.00 29,800.00 200.00

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิว้)

16,000.00 0.00 0.00 0.00 15,400.00 600.00

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค

รวมหมวดค่าวัสดุ

รวมหมวดค่าใช้สอย



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

4,300.00 0.00 0.00 0.00 4,300.00 0.00

50,300.00 0.00 0.00 0.00 49,500.00 800.00
190,300.00 23,200.00 0.00 0.00 111,586.05 101,913.95

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับการศึกษา

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 1,135,560.00 0.00 110,000.00 0.00 120,480.00 905,080.00

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับการศึกษา

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

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

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับการศึกษา

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00

1,375,560.00 0.00 110,000.00 0.00 120,480.00 1,145,080.00
งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับการศึกษา

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

109,630.00 0.00 0.00 10,040.00 0.00 99,590.00

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับการศึกษา

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับการศึกษา

ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00

129,630.00 0.00 0.00 10,040.00 0.00 119,590.00รวมหมวดค่าตอบแทน

รวมหมวดเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับการศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 158,000.00 0.00 0.00 10,500.00 97,500.00 50,000.00

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับการศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติ
ราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ

ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการและ
ค่าลงทะเบียน เพือ่จา่ยเป็น ค่าลงทะเบียน ค่า
เบีย้เล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และ
ค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ 
หรือไปอบรมสัมมนา ของพนักงานส่วนต าบล
 พนักงานจา้ง ในสังกัดกองการศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม

50,000.00 0.00 0.00 0.00 40,590.00 9,410.00

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับการศึกษา

ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000.00 0.00 0.00 0.00 5,290.00 4,710.00

218,000.00 0.00 0.00 10,500.00 143,380.00 64,120.00
งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับการศึกษา

ค่าวสัดุ วสัดุส านักงาน 50,000.00 0.00 0.00 0.00 8,178.00 41,822.00

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับการศึกษา

ค่าวสัดุ วสัดุคอมพิวเตอร์ 50,000.00 0.00 0.00 0.00 32,310.00 17,690.00

100,000.00 0.00 0.00 0.00 40,488.00 59,512.00
1,823,190.00 0.00 110,000.00 20,540.00 304,348.00 1,388,302.00

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 2,024,880.00 0.00 0.00 0.00 1,968,400.00 56,480.00

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,898,096.00 0.00 0.00 0.00 1,390,880.00 1,507,216.00

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 213,984.00 0.00 0.00 0.00 161,465.00 52,519.00

5,136,960.00 0.00 0.00 0.00 3,520,745.00 1,616,215.00รวมหมวดเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา
รวมหมวดค่าวัสดุ

รวมหมวดค่าใช้สอย



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

374,158.00 0.00 0.00 267,670.00 0.00 106,488.00

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 4,000.00

384,158.00 0.00 0.00 267,670.00 6,000.00 110,488.00
งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 4,030,500.00 0.00 0.00 272,300.00 2,620,450.70 1,137,749.30

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติ
ราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ
ค่าลงทะเบียน เพือ่จ่ายเป็น 
ค่าลงทะเบียน ค่าเบีย้เล้ียง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าทีพ่ัก และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ในการ
เดินทางไปราชการ หรือไปอบรม
สัมมนาของ ครู ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วย
ครูผู้ดูแลเด็ก

120,000.00 0.00 0.00 0.00 105,396.00 14,604.00

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติ
ราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ

โครงการวนัเด็กแห่งชาติ 150,000.00 0.00 0.00 0.00 149,760.00 240.00

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติ
ราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ

โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหาร
จัดการทางการศึกษาของคณะครู 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากร
ทางการศึกษา

250,000.00 0.00 0.00 0.00 174,200.00 75,800.00

รวมหมวดค่าตอบแทน



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติ
ราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้
ประเพณีวฒันธรรมและภูมิปัญญาใน
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง

100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติ
ราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ

โครงการส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนการสอนในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง

150,000.00 0.00 0.00 0.00 62,000.00 88,000.00

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติ
ราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ

โครงการส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริม
ความสัมพันธก์ับชุมชนของศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

70,000.00 0.00 0.00 0.00 22,600.00 47,400.00

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติ
ราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง

60,000.00 0.00 0.00 0.00 13,680.00 46,320.00

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติ
ราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ

โครงการส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย
ของนักเรียนในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง

60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติ
ราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ

โครงการสนับสนุนค่าบริหาร
สถานศึกษา เพือ่ด าเนินการเบิกหักผลัก
ส่งให้สถานศึกษาด าเนินการเอง ตาม
หนังสือ ที ่มท 0893.2/ว 1918 เพือ่
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของโรงเรียนอนุบาล 
อบต.หนองแสง

2,655,671.00 0.00 0.00 0.00 2,520,856.00 134,815.00



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติ
ราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ

โครงการสนับสนุนค่าบริหาร
สถานศึกษา เพือ่ด าเนินการเบิกหักผลัก
ส่งให้สถานศึกษาด าเนินการเอง ตาม
หนังสือ ที ่มท 0893.2/ว 1918 ส าหรับ
 ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง

2,466,000.00 0.00 118,000.00 0.00 1,961,295.00 386,705.00

10,112,171.00 0.00 118,000.00 272,300.00 7,630,237.70 2,091,633.30
งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าวสัดุ วสัดุส านักงาน 200,000.00 0.00 0.00 0.00 20,501.00 179,499.00

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าวสัดุ วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าวสัดุ วสัดุงานบ้านงานครัว 350,000.00 0.00 0.00 0.00 148,828.00 201,172.00

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าวสัดุ ค่าอาหารเสริม (นม) 2,158,858.00 0.00 0.00 51,850.40 1,433,347.22 673,660.38

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าวสัดุ วสัดุก่อสร้าง 20,000.00 0.00 0.00 0.00 828.00 19,172.00

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าวสัดุ วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าวสัดุ วสัดุการเกษตร 20,000.00 0.00 0.00 0.00 8,180.00 11,820.00

รวมหมวดค่าใช้สอย



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าวสัดุ วสัดุคอมพิวเตอร์ 140,000.00 0.00 0.00 0.00 7,840.00 132,160.00

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าวสัดุ วสัดุการศึกษา 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00

3,128,858.00 0.00 0.00 51,850.40 1,619,524.22 1,457,483.38
งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า 150,000.00 0.00 0.00 0.00 129,851.78 20,148.22

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 60,000.00 0.00 0.00 0.00 38,695.07 21,304.93

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท์ 20,000.00 25,000.00 0.00 0.00 39,305.44 5,694.56

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา

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

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 70,000.00 0.00 25,000.00 0.00 26,964.00 18,036.00

302,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 234,816.29 67,183.71รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค

รวมหมวดค่าวัสดุ



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิด
แขวน  ขนาด 18,000 บีทีย ูจ านวน 1 
เคร่ือง

28,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,600.00

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ชัน้วางของเอนกประสงค์ลายไม้ (ชนิด
ไม่มีฝาปิด) 12 ช่อง จ านวน 15 ตัว   
ราคาตัวละ 3,200 บาท (ราคาตลาด)

48,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,000.00

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสารเหล็กบานกระจก  จ านวน
 7 หลัง ราคาหลังละ 7,000 บาท 
(ราคาตลาด)

49,000.00 0.00 0.00 0.00 41,300.00 7,700.00

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้โชวด์าวน์ไลน์  จ านวน 1 หลัง ราคา
หลังหละ 10,000 บาท (ราคาตลาด)

10,000.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 3,000.00

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้แฟ้มแขวนไม้อัด 5 ชัน้  จ านวน 2 
หลัง ราคาหลังหละ 7,000 บาท (ราคา
ตลาด)

35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี ้(ส าหรับครู) 
จ านวน 5 ชุด ราคาชุดละ 3,600 บาท 
(ราคาตลาด)

18,000.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะ-เก้าอี ้นักเรียนระดับประถมศึกษา 
จ านวน 70 ชุด  ราคาชุดละ 1,580 บาท

110,600.00 0.00 0.00 0.00 110,600.00 0.00

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองตัดแต่งพุม่ไม้  จ านวน 1 เคร่ือง 10,200.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 2,700.00

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 1 
เคร่ือง

9,500.00 0.00 0.00 0.00 9,500.00 0.00



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง บันไดอลูมิเนียมแบบสไลด์ 2 ตอน  
ขนาด 12+12 ฟุต  จ านวน 1 อัน ราคา
 6,800 บาท (ราคาตลาด)

6,800.00 0.00 0.00 0.00 6,800.00 0.00

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ 
XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens  
จ านวน 1 เคร่ือง

24,000.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เคร่ืองชัง่น้ าหนักระบบดิจิตอล จ านวน 
2 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 2,000 บาท 
(ราคาตลาด)

4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง จัดซ้ือถังดับเพลิง จ านวน 6 ถัง ราคา
ถังละ 1,800 บาท (ราคาตลาด)

10,800.00 0.00 0.00 0.00 10,800.00 0.00

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสา
นักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิว้) 
 จ านวน 2 เคร่ือง

32,000.00 0.00 0.00 0.00 30,800.00 1,200.00

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จ านวน
 2 เคร่ือง

8,600.00 0.00 0.00 0.00 8,600.00 0.00

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

455,100.00 0.00 0.00 0.00 274,900.00 180,200.00
งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชัน้ 
ขนาด 6 ห้องเรียน  1 ห้องพักครู 1 
ห้องสมุด 2 ห้องน้ า เนือ้ที ่642 ตาราง
เมตร (แบบตอกเสาเข็ม) ตามแบบ 
อบต.หนองแสงก าหนด

5,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,800,000.00

5,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,800,000.00รวมหมวดค่าทีด่ินและสิง่ก่อสร้าง

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,145,000.00 118,000.00 0.00 0.00 2,261,494.44 1,505.56

2,145,000.00 118,000.00 0.00 0.00 2,261,494.44 1,505.56
27,464,247.00 143,000.00 143,000.00 591,820.40 15,547,717.65 11,324,708.95

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับสาธารณสุข

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 699,240.00 0.00 264,000.00 0.00 296,760.00 138,480.00

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับสาธารณสุข

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

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

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับสาธารณสุข

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 691,200.00 0.00 300,000.00 0.00 187,200.00 204,000.00

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับสาธารณสุข

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00

1,486,440.00 0.00 564,000.00 0.00 501,960.00 420,480.00
งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับสาธารณสุข

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

115,870.00 0.00 0.00 40,570.00 0.00 75,300.00

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับสาธารณสุข

ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 15,200.00

135,870.00 0.00 0.00 40,570.00 4,800.00 90,500.00รวมหมวดค่าตอบแทน

รวมหมวดเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
รวมหมวดเงนิอุดหนุน



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับสาธารณสุข

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 50,000.00 114,000.00 0.00 18,000.00 130,634.00 15,366.00

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับสาธารณสุข

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติ
ราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ
ค่าลงทะเบียน เพือ่จ่ายเป็น 
ค่าลงทะเบียน ค่าเบีย้เล้ียง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าทีพ่ัก และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ในการ
เดินทางไปราชการ หรือไปอบรม
สัมมนา ของพนักงานส่วนต าบล ใน
สังกัดกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับสาธารณสุข

ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 300,000.00 0.00 0.00 0.00 158,819.50 141,180.50

430,000.00 114,000.00 0.00 18,000.00 289,453.50 236,546.50
งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับสาธารณสุข

ค่าวสัดุ วสัดุส านักงาน 30,000.00 0.00 0.00 0.00 11,096.00 18,904.00

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับสาธารณสุข

ค่าวสัดุ วสัดุงานบ้านงานครัว 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับสาธารณสุข

ค่าวสัดุ วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับสาธารณสุข

ค่าวสัดุ วสัดุคอมพิวเตอร์ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00 14,600.00

150,000.00 0.00 0.00 0.00 16,496.00 133,504.00
งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสารแบบ 15 ช่อง จ านวน 1 ตู้
 ราคาตู้ละ  7,000 บาท (ราคาตลาด)

7,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 3,000.00

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 1 ตู้ 5,500.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 700.00

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานสา
นักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิว้)

16,000.00 0.00 0.00 0.00 15,400.00 600.00

รวมหมวดค่าวัสดุ

รวมหมวดค่าใช้สอย



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวด า ชนิด Network แบบที ่1

7,900.00 0.00 0.00 0.00 7,600.00 300.00

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2,800.00 0.00 0.00 0.00 2,490.00 310.00

39,200.00 0.00 0.00 0.00 34,290.00 4,910.00
2,241,510.00 114,000.00 564,000.00 58,570.00 846,999.50 885,940.50

งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอืน่

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 33,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,600.00

งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอืน่

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติ
ราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ

โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00

งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอืน่

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติ
ราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ

โครงการป้องกันโรคติดต่อต่างๆ ตาม
ฤดูกาล เช่น โรคไข้เลือดออก โรคเลป
โตสไปโรสิต (ฉีห่นู) โรคเอดส์ โรค
ไข้หวดันก โรคซาร์ โรคเมอร์ศ ฯลฯ

50,000.00 80,000.00 0.00 0.00 80,180.00 49,820.00

งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอืน่

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติ
ราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าด้าน
สุขภาพต าบลหนองแสง

30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00

งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอืน่

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติ
ราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ

โครงการลด ละ เลิก บุหร่ีและสุรา 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00

งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอืน่

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติ
ราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ

โครงการอบรมด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00

273,600.00 80,000.00 0.00 0.00 210,180.00 143,420.00รวมหมวดค่าใช้สอย

รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอืน่

ค่าวสัดุ วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 80,000.00 0.00 0.00 0.00 75,188.30 4,811.70

งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอืน่

ค่าวสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 184,400.00 0.00 0.00 0.00 161,200.00 23,200.00

264,400.00 0.00 0.00 0.00 236,388.30 28,011.70
งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอืน่

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ป็น
สาธารณประโยชน์

0.00 560,000.00 0.00 0.00 560,000.00 0.00

0.00 560,000.00 0.00 0.00 560,000.00 0.00
538,000.00 640,000.00 0.00 0.00 1,006,568.30 171,431.70

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับสังคม
สงเคราะห์

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 1,415,640.00 0.00 0.00 0.00 998,100.00 417,540.00

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับสังคม
สงเคราะห์

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

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

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับสังคม
สงเคราะห์

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 357,840.00 0.00 0.00 0.00 177,840.00 180,000.00

1,851,480.00 0.00 0.00 0.00 1,211,940.00 639,540.00
งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับสังคม
สงเคราะห์

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

147,790.00 0.00 0.00 98,860.00 0.00 48,930.00

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับสังคม
สงเคราะห์

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ

5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00

รวมหมวดเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน
รวมหมวดเงนิอุดหนุน

รวมหมวดค่าวัสดุ



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับสังคม
สงเคราะห์

ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 18,000.00

172,790.00 0.00 0.00 98,860.00 2,000.00 71,930.00
งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับสังคม
สงเคราะห์

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 275,000.00 0.00 0.00 19,000.00 229,503.00 26,497.00

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับสังคม
สงเคราะห์

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติ
ราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ

ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการและ
ค่าลงทะเบียน เพือ่จา่ยเป็น ค่าลงทะเบียน ค่า
เบีย้เล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และ
ค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ 
หรือไปอบรมสัมมนา ของพนักงานส่วนต าบล
 พนักงานจา้ง ในสังกัดกองสวสัดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

150,000.00 0.00 0.00 0.00 32,892.00 117,108.00

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับสังคม
สงเคราะห์

ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 28,700.00

455,000.00 0.00 0.00 19,000.00 263,695.00 172,305.00
งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับสังคม
สงเคราะห์

ค่าวสัดุ วสัดุส านักงาน 35,000.00 0.00 0.00 0.00 26,221.00 8,779.00

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับสังคม
สงเคราะห์

ค่าวสัดุ วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับสังคม
สงเคราะห์

ค่าวสัดุ วสัดุคอมพิวเตอร์ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 7,670.00 12,330.00

75,000.00 0.00 0.00 0.00 33,891.00 41,109.00รวมหมวดค่าวัสดุ

รวมหมวดค่าใช้สอย

รวมหมวดค่าตอบแทน



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับสังคม
สงเคราะห์

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสา
นักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิว้)
 จ านวน 1 เคร่ือง

16,000.00 0.00 0.00 0.00 15,400.00 600.00

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับสังคม
สงเคราะห์

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

4,300.00 0.00 0.00 0.00 4,300.00 0.00

20,300.00 0.00 0.00 0.00 19,700.00 600.00
2,574,570.00 0.00 0.00 117,860.00 1,531,226.00 925,484.00

งานสวสัดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติ
ราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ

โครงการครอบครัวอบอุน่ 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

งานสวสัดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติ
ราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ

โครงการเพิม่ศักยภาพสมาชิกกองทุน
สวสัดิการชุมชน

100,000.00 150,000.00 0.00 0.00 191,470.00 58,530.00

งานสวสัดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติ
ราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ 400,000.00 0.00 170,000.00 0.00 134,480.00 95,520.00

งานสวสัดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติ
ราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ

โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชน 110,000.00 0.00 0.00 0.00 36,335.00 73,665.00

งานสวสัดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติ
ราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ

โครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเยาวชน 300,000.00 20,000.00 0.00 0.00 311,220.00 8,780.00

งานสวสัดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติ
ราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ

โครงการสนับสนุนกิจกรรมบทบาทสตรี
เพือ่การพัฒนา

100,000.00 0.00 0.00 0.00 77,100.00 22,900.00

1,060,000.00 170,000.00 170,000.00 0.00 750,605.00 309,395.00
1,060,000.00 170,000.00 170,000.00 0.00 750,605.00 309,395.00รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวมหมวดค่าใช้สอย

รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับเคหะและ
ชุมชน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 1,265,280.00 0.00 262,500.00 0.00 927,566.00 75,214.00

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับเคหะและ
ชุมชน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

เงินประจ าต าแหน่ง 60,000.00 0.00 0.00 0.00 26,242.00 33,758.00

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับเคหะและ
ชุมชน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 437,904.00 0.00 10,000.00 0.00 324,480.00 103,424.00

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับเคหะและ
ชุมชน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 39,396.00 0.00 0.00 0.00 16,430.00 22,966.00

1,802,580.00 0.00 272,500.00 0.00 1,294,718.00 235,362.00
งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

141,932.00 0.00 0.00 105,079.00 0.00 36,853.00

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 16,000.00

181,932.00 0.00 0.00 105,079.00 14,000.00 62,853.00รวมหมวดค่าตอบแทน

รวมหมวดเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 25,000.00 67,500.00 0.00 7,500.00 71,039.00 13,961.00

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติ
ราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ

ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการและ
ค่าลงทะเบียน เพือ่จา่ยเป็น ค่าลงทะเบียน ค่า
เบีย้เล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และ
ค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ 
หรือไปอบรมสัมมนา ของพนักงานส่วนต าบล
 พนักงานจา้ง สังกัดกองช่าง

60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 15,000.00 0.00 0.00 0.00 2,600.00 12,400.00

100,000.00 67,500.00 0.00 7,500.00 73,639.00 86,361.00
งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าวสัดุ วสัดุส านักงาน 45,000.00 0.00 0.00 0.00 6,257.00 38,743.00

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าวสัดุ วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 100,000.00 0.00 0.00 0.00 20,793.00 79,207.00

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าวสัดุ วสัดุก่อสร้าง 25,000.00 0.00 0.00 0.00 2,198.00 22,802.00

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าวสัดุ วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าวสัดุ วสัดุคอมพิวเตอร์ 50,000.00 0.00 0.00 0.00 2,450.00 47,550.00

225,000.00 0.00 0.00 0.00 31,698.00 193,302.00รวมหมวดค่าวัสดุ

รวมหมวดค่าใช้สอย



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้บานเล่ือนกระจก จ านวน 1 หลัง 5,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,300.00

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้บานเล่ือนกระจกสูง จ านวน 1 หลัง 7,000.00 0.00 0.00 0.00 5,900.00 1,100.00

งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ค่าจัดซ้ือชุดแบบหล่อคอนกรีตทรง
เหล่ียม (Moilds) (ใน 1 ชุด
ประกอบด้วยแบบหล่อ จ านวน 3 ลูก 
พร้อมเหล็กกระทุง้เหล่ียม) ราคา ชุดละ 
 8,000 บาท (ราคาตลาด) จ านวน 2 ชุด

16,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 1,000.00

28,300.00 0.00 0.00 0.00 20,900.00 7,400.00
งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่น
และส่ิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน 
สะพาน ระบบประปา ไฟฟ้า อาคาร
และส่ิงก่อสร้างทีเ่ป็นสาธารณะ
ประโยชน์ในเขตต าบลหนองแสง

0.00 1,400,000.00 0.00 0.00 1,395,862.00 4,138.00

0.00 1,400,000.00 0.00 0.00 1,395,862.00 4,138.00
2,337,812.00 1,467,500.00 272,500.00 112,579.00 2,830,817.00 589,416.00

งานไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านจอกขวางเหนือ หมู่ที่ 26 (เส้นทางข้าง
บ้านนางทองจนัทร์ ปะพันจะ) ขนาด กวา้ง 
5.00 ม. ยาว 87.00 ม. หนา 0.15 ม. มี
ปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 435.00 ตร.ม. 
ส่งวสัดุทดสอบหน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบ
อบต.หนองแสงก าหนด

213,000.00 0.00 0.00 206,000.00 0.00 7,000.00
รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

รวมหมวดค่าทีด่ินและสิง่ก่อสร้าง

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านเด่ินค า หมู่ที่ 27 (เส้นทางข้างบ้านนาง
คาน เกตุดี) ขนาด กวา้ง 6.00 ม. ยาว 32.00
 ม. หนา 0.15 ม. มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อย
กวา่ 192.00 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางเฉล่ียข้าง
ละ 0.50 ม. ส่งวสัดุทดสอบหน่วยงาน
ราชการที่เชื่อถือได้พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 
ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสงก าหนด

94,000.00 0.00 0.00 93,000.00 0.00 1,000.00

งานไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านแดง หมู่ที่ 12 (เส้นทางหน้าวดับ้านแดง
ไปล าห้วยเสียว) ขนาด กวา้ง 3.50 ม. ยาว 
165.00 ม. หนา 0.15 ม. มีปริมาณผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่ 578.00 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทาง
เฉล่ียข้างละ 0.15 ม. ส่งวสัดุทดสอบ
หน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสง
ก าหนด

284,000.00 0.00 0.00 254,000.00 0.00 30,000.00

งานไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านปลาบู ่หมู่ที่ 14 (เส้นทางข้างโรงเรียน
ชุมชนบ้านปลาบู)่ ขนาด กวา้ง 5.00 ม. ยาว 
50.00 ม. หนา 0.15 ม. มีปริมาณผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่ 250.00 ตร.ม. ส่งวสัดุทดสอบ
หน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสง
ก าหนด

122,000.00 0.00 0.00 100,500.00 0.00 21,500.00



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 10 (เส้นทางไปฝายบ้านแดง) 
ขนาด กวา้ง 4.00 ม. ยาว 125.00 ม. หนา 
0.15 ม. มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 
500.00 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางเฉล่ียข้างละ 
0.50 ม. ส่งวสัดุทดสอบหน่วยงานราชการที่
เชื่อถือได้พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ ก่อสร้าง
ตามแบบอบต.หนองแสงก าหนด

246,000.00 0.00 0.00 0.00 238,700.00 7,300.00

งานไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านวาปี หมู่ที่ 1 (เส้นทางข้างบ้านนาย
ประดิษฐ์ โพธกิะ) ขนาด กวา้ง 5.00 ม. ยาว 
150.00 ม. หนา 0.15 ม. มีปริมาณผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่ 750.00 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทาง
เฉล่ียข้างละ 0.50 ม. ส่งวสัดุทดสอบ
หน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสง
ก าหนด

371,000.00 0.00 0.00 0.00 359,900.00 11,100.00

งานไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสองห้องเหนือ หมู่ที่ 21 (เส้นทางไปอ่าง
เก็บน้ าชลประทาน) ขนาด กวา้ง 5.00 ม. ยาว
 100.00 ม. หนา 0.15 ม. มีปริมาณผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่ 500.00 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทาง
เฉล่ียข้างละ 0.15 ม. ส่งวสัดุทดสอบ
หน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสง
ก าหนด

245,000.00 0.00 0.00 211,500.00 0.00 33,500.00



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านส าโรง หมู่ที่ 3 (เส้นทางไป วพีี รีสอร์ท) 
ขนาด กวา้ง 5.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา 
0.15 ม. มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 
750.00 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางเฉล่ียข้างละ 
0.50 ม. ส่งวสัดุทดสอบหน่วยงานราชการที่
เชื่อถือได้พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ ก่อสร้าง
ตามแบบอบต.หนองแสงก าหนด

371,000.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00 21,000.00

งานไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโสกยาง หมู่ที่ 15 (เส้นทางข้างสระน้ า
บ้านโสกยาง) ขนาด กวา้ง 5.00 ม. ยาว 
120.00 ม. หนา 0.15 ม. มีปริมาณผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่ 600.00 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทาง
เฉล่ียข้างละ 0.50 ม. ส่งวสัดุทดสอบ
หน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสง
ก าหนด

297,000.00 0.00 0.00 266,500.00 0.00 30,500.00

งานไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองคูไชย หมู่ที่ 18 (เส้นทางข้างบ้าน
นางประนอม จอมศรีกระยอม) ขนาด กวา้ง 
3.50 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. มี
ปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 350.00 ตร.ม. 
ลงลูกรังไหล่ทางเฉล่ียข้างละ 0.25 ม. ส่งวสัดุ
ทดสอบหน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.
หนองแสงก าหนด

172,000.00 0.00 0.00 0.00 166,800.00 5,200.00



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองโน หมู่ที่ 8 (เส้นทางรอบบ้านด้าน
ทิศใต้) ขนาด กวา้ง 5.00 ม. ยาว 100.00 ม.
 หนา 0.15 ม. มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกวา่
 500.00 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางเฉล่ียข้างละ 
0.50 ม. ส่งวสัดุทดสอบหน่วยงานราชการที่
เชื่อถือได้พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ ก่อสร้าง
ตามแบบอบต.หนองแสงก าหนด

247,000.00 0.00 0.00 0.00 239,500.00 7,500.00

งานไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหัวงัว หมู่ที่ 7 (เส้นทางไปบ้านหนองอี
หมัน) ขนาด กวา้ง 6.00 ม. ยาว 100.00 ม. 
หนา 0.15 ม. มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 
600.00 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางเฉล่ียข้างละ 
0.50 ม. ส่งวสัดุทดสอบหน่วยงานราชการที่
เชื่อถือได้พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ ก่อสร้าง
ตามแบบอบต.หนองแสงก าหนด

294,000.00 0.00 0.00 263,500.00 0.00 30,500.00

งานไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างทางระบายน้ าบ้านดอนบม 
หมู่ที่ 5 (เส้นทางข้างบ้านนายทองใส ปทุมพร)
 โดยวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด 
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.30x1.00 ม. รวม
ระยะทาง 144.00 ม. และเทคอนกรีตขนาด
กวา้งเฉล่ีย 1.50 ม. ยาว 90 ม. 2 ข้างฝ่ัง
จราจรบ่อพัก คสล. ขนาด 0.60 x 0.60 ม. 
จ านวน 8 บ่อ พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 
ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสงก าหนด

218,000.00 0.00 0.00 0.00 206,600.00 11,400.00



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างทางระบายน้ าบ้านโนนท่อน
 หมู่ที่ 11 (เส้นทางภายในหมู่บ้าน) โดย
ก่อสร้างทางระบายน้ า คสล.  ขนาด กวา้ง 
0.40 ยาว 156.00 ม. ลึก 0.50 ม. พร้อมฉาบ
เรียบ วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด 
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40x1.00 ม. รวม 50.00 
ม. รวมระยะทางทั้งหมด 206.00 ม. พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.
หนองแสงก าหนด

217,000.00 0.00 0.00 0.00 210,500.00 6,500.00

งานไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างทางระบายน้ าบ้านเมืองใหม่
 หมู่ที่ 25 (เส้นทางหน้าบ้านนายอภิชาติ โพธิ์
ทัย) โดยวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด 
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.30x1.00 ม. ความยาว
รวม 272.00 เมตร บ่อพัก คสล. ขนาด 0.60 
x 0.60 ม. จ านวน 11 บ่อ และเทคอนกรีต
เพิม่ผิวจราจร ขนาดกวา้งเฉล่ีย 0.50-1.00ม. 
ยาว 272.00 ม. พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 
ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสงก าหนด

226,000.00 0.00 0.00 0.00 219,200.00 6,800.00

งานไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างทางระบายน้ าบ้านหนองคู 
หมู่ที่ 4 (เส้นทางไปบ้านจอกขวาง) โดยวาง
ท่อระบายน้ า คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนยก์ลาง 
0.40x1.00 ม. ระยะทาง 50 ม. และขุดดิน
ทางระบายน้ า ยาว 400.00 เมตร บ่อพัก 
คสล. ขนาด 0.80 x 0.80 ม. จ านวน 3 บ่อ 
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบ
อบต.หนองแสงก าหนด

63,000.00 0.00 0.00 0.00 61,100.00 1,900.00



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างทางระบายน้ าบ้านหนองเด่ิน
 หมู่ที่ 16 (เส้นทางภายในหมู่บ้าน) โดยวาง
ท่อระบายน้ า คสล.แบบคร่ึงซีก ขนาด 
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.30x1.00 ม. และท่อ
ระบายน้ า คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนยก์ลาง 
0.30x1.00 ม. ความยาวรวม 490.00 เมตร 
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบ
อบต.หนองแสงก าหนด

217,000.00 0.00 0.00 0.00 166,800.00 50,200.00

งานไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างทางระบายน้ าบ้านหนองแสง
 หมู่ที่ 2 (เส้นทางภายในหมู่บ้านหนองแสง) 
โดยวางท่อระบายน้ า คสล.แบบคร่ึงซีก ขนาด
 เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.30x1.00 ม. และท่อ
ระบายน้ า คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนยก์ลาง 
0.30x1.00 ม. ความยาวรวม 192 เมตร 
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบ
อบต.หนองแสงก าหนด

87,000.00 0.00 0.00 0.00 84,300.00 2,700.00

งานไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่น
และส่ิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินบ้านสอง
ห้องกลาง หมู่ที่ 22 (เส้นทางติดที่นานายสี 
ค าละมูล) ขนาด กวา้งเฉล่ีย 4.50-5.00 ม. 
ยาว 700.00 ม. โดยเสริมดินหนาเฉล่ีย 0.90
ม.หรือมีปริมาณไม่น้อยกวา่ 1,953.00 ลบ.ม.
 วางท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 
0.60x1.00 ม. 3 จดุ จ านวน 20 ท่อน  
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบ
อบต.หนองแสงก าหนด

200,000.00 0.00 0.00 0.00 190,000.00 10,000.00



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่น
และส่ิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินบ้านสอง
ห้องใต้ หมู่ที่ 9 (เส้นทางท้ายหนองเมืองไทย)
 ขนาด กวา้งเฉล่ีย 5.00 ม. ยาว 350.00 ม. 
โดยเสริมดินหนาเฉล่ีย 0.80ม.หรือมีปริมาณ
ไม่น้อยกวา่ 1,624.00 ลบ.ม. วางท่อระบาย
น้ าขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40x1.00 ม. 1 
จดุ จ านวน 7 ท่อน  พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ
 ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสงก าหนด
ก าหนด

154,000.00 0.00 0.00 0.00 146,000.00 8,000.00

งานไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่น
และส่ิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินบ้านหนอง
เด่ิน หมู่ที่ 16 (เส้นทางไปฝายล าห้วยกุดน้ า
ใส) ขนาด กวา้งเฉล่ีย 5.00 ม. ยาว 1,500.00
 ม. โดยเสริมผิวจราจรลูกรังหนาเฉล่ีย 0.15
ม.หรือมีปริมาณไม่น้อยกวา่ 1,159.00 ลบ.ม. 
 พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบ
อบต.หนองแสงก าหนด

169,000.00 0.00 0.00 0.00 160,500.00 8,500.00

งานไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่น
และส่ิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงผิว
จราจรลูกรังบ้านงัวเจริญ หมู่ที่ 28 พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.
หนองแสงก าหนด

191,000.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 11,000.00

งานไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่น
และส่ิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงผิว
จราจรหินคลุกบ้านดอนบมพัฒนา หมู่ที2่4 
(เส้นทางหน้าบ้านนางจนัทร์แสง ปะกิเสนัง) 
ขนาด กวา้งเฉล่ีย 4.00 ม. ยาว 400.00 ม. 
โดยเสริมผิวจราจรหินคลุก หนาเฉล่ีย 0.15 
ม.หรือมีปริมาณไม่น้อยกวา่ 249.00 ลบ.ม. 
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบ
อบต.หนองแสงก าหนด

224,000.00 0.00 0.00 0.00 212,800.00 11,200.00



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่น
และส่ิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงผิว
จราจรหินคลุกบ้านบมทุ่ง หมู่ที่ 13 (เส้นทาง
จากวดัป่าไปบ้านหนองเด่ิน) ขนาด กวา้งเฉล่ีย
 5.00 ม. ยาว 500.00 ม. โดยเสริมผิวจราจร
หินคลุก หนาเฉล่ีย 0.15 ม.หรือมีปริมาณไม่
น้อยกวา่ 386.00 ลบ.ม. พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสง
ก าหนด

348,000.00 0.00 0.00 0.00 330,600.00 17,400.00

งานไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่น
และส่ิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังลงผิว
จราจรหินคลุกบ้านเด่ินค า หมู่ที2่7 (เส้นทาง
ติดที่นา นายสมบัติ แก้วภา) ขนาด กวา้งเฉล่ีย
 4.00 ม. ยาว 300.00 ม. โดยเสริมผิวจราจร
หินคลุก หนาเฉล่ีย 0.15 ม.หรือมีปริมาณไม่
น้อยกวา่ 187.00 ลบ.ม. พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสง
ก าหนด

168,000.00 0.00 0.00 0.00 159,600.00 8,400.00

งานไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่น
และส่ิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังลงผิว
จราจรหินคลุกบ้านเมืองใหม่ หมู่ที2่5 
(เส้นทางติดที่นา ร.ต.ต.อ านวย ไกรราษดี) 
ขนาด กวา้งเฉล่ีย 5.00 ม. ยาว 265.00 ม. 
โดยเสริมผิวจราจรหินคลุก หนาเฉล่ีย 0.15 
ม.หรือมีปริมาณไม่น้อยกวา่ 205.00 ลบ.ม. 
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบ
อบต.หนองแสงก าหนด

184,000.00 0.00 0.00 0.00 174,800.00 9,200.00

5,622,000.00 0.00 0.00 1,395,000.00 3,857,700.00 369,300.00
งานไฟฟ้าถนน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 650,000.00 105,000.00 0.00 0.00 751,186.14 3,813.86

650,000.00 105,000.00 0.00 0.00 751,186.14 3,813.86
6,272,000.00 105,000.00 0.00 1,395,000.00 4,608,886.14 373,113.86รวมงานไฟฟ้าถนน

รวมหมวดเงนิอุดหนุน

รวมหมวดค่าทีด่ินและสิง่ก่อสร้าง



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานก าจัดขยะมูล
ฝอยและส่ิงปฏิกูล

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000.00 0.00 0.00 0.00 324,000.00 0.00

งานก าจัดขยะมูล
ฝอยและส่ิงปฏิกูล

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 36,000.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00

360,000.00 0.00 0.00 0.00 360,000.00 0.00
งานก าจัดขยะมูล
ฝอยและส่ิงปฏิกูล

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

27,000.00 0.00 0.00 27,000.00 0.00 0.00

27,000.00 0.00 0.00 27,000.00 0.00 0.00
งานก าจัดขยะมูล
ฝอยและส่ิงปฏิกูล

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 396,000.00 0.00 0.00 27,000.00 369,000.00 0.00

งานก าจัดขยะมูล
ฝอยและส่ิงปฏิกูล

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติ
ราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการกองทุนขยะและการ
ติดตามประเมินการด าเนินงาน

50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

446,000.00 0.00 0.00 27,000.00 369,000.00 50,000.00
งานก าจัดขยะมูล
ฝอยและส่ิงปฏิกูล

ค่าวสัดุ วสัดุงานบ้านงานครัว 120,000.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 50,000.00

งานก าจัดขยะมูล
ฝอยและส่ิงปฏิกูล

ค่าวสัดุ วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 150,000.00 0.00 0.00 0.00 108,500.00 41,500.00

งานก าจัดขยะมูล
ฝอยและส่ิงปฏิกูล

ค่าวสัดุ วสัดุเคร่ืองแต่งกาย 25,000.00 0.00 0.00 0.00 6,580.00 18,420.00

295,000.00 0.00 0.00 0.00 185,080.00 109,920.00
1,128,000.00 0.00 0.00 54,000.00 914,080.00 159,920.00รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล

รวมหมวดค่าวัสดุ

รวมหมวดค่าใช้สอย

รวมหมวดค่าตอบแทน

รวมหมวดเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติ
ราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ

โครงการประชุมประชาคมหมูบ่้าน 
ประชาคมต าบลและปรับปรุงทบทวน
แผนชุมชน

30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติ
ราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ

โครงการอบรมให้ความรู้กฏหมายทัว่ไป
ทีป่ระชาชนควรรู้และการขอความ
ช่วยเหลือทางกฏหมายจากภาครัฐ

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติ
ราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ

โครงการอบรมให้ความรู้กฏหมายที่
เกีย่วข้องกับการปฏิบัติตามอ านาจ
หน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนต าบล

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00

90,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 60,000.00
งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน

ค่าวสัดุ วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 30,000.00 0.00 1,800.00 20,100.00 8,100.00

0.00 30,000.00 0.00 1,800.00 20,100.00 8,100.00
90,000.00 30,000.00 0.00 1,800.00 50,100.00 68,100.00

งานกีฬาและ
นันทนาการ

ค่าวสัดุ วสัดุกีฬา 200,000.00 0.00 0.00 0.00 126,130.00 73,870.00

200,000.00 0.00 0.00 0.00 126,130.00 73,870.00
200,000.00 0.00 0.00 0.00 126,130.00 73,870.00

งานศาสนา
วฒันธรรมท้องถิน่

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติ
ราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ

โครงการจัดงานนมัสการพระพุทธรูป
นาคปรก สรงกูบ่้านแดง

40,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00

งานศาสนา
วฒันธรรมท้องถิน่

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติ
ราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ

โครงการร่วมสืบสานประเพณีออนซอน
กลองยาวชาววาปีปทุม

350,000.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00

390,000.00 0.00 0.00 0.00 390,000.00 0.00รวมหมวดค่าใช้สอย

รวมงานกีฬาและนันทนาการ
รวมหมวดค่าวัสดุ

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
รวมหมวดค่าวัสดุ

รวมหมวดค่าใช้สอย



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานศาสนา
วฒันธรรมท้องถิน่

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 30,000.00 0.00 0.00 0.00 27,866.67 2,133.33

30,000.00 0.00 0.00 0.00 27,866.67 2,133.33
420,000.00 0.00 0.00 0.00 417,866.67 2,133.33

งานส่งเสริมการเกษตร เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 699,240.00 0.00 95,000.00 0.00 291,000.00 313,240.00

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)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 285,288.00 0.00 0.00 0.00 284,640.00 648.00

งานส่งเสริมการเกษตร เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 24,000.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00

1,068,528.00 0.00 95,000.00 0.00 617,640.00 355,888.00
งานส่งเสริมการเกษตร ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน

เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

82,044.00 0.00 0.00 48,210.00 0.00 33,834.00

งานส่งเสริมการเกษตร ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ

15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00

งานส่งเสริมการเกษตร ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน 48,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,000.00

145,044.00 0.00 0.00 48,210.00 0.00 96,834.00รวมหมวดค่าตอบแทน

รวมหมวดเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน
รวมหมวดเงนิอุดหนุน



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานส่งเสริมการเกษตร ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 663,000.00 0.00 0.00 36,000.00 414,275.00 212,725.00

งานส่งเสริมการเกษตร ค่าใช้สอย รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติ
ราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ
ค่าลงทะเบียน เพือ่จ่ายเป็น 
ค่าลงทะเบียน ค่าเบีย้เล้ียง  ค่าพาหนะ 
 ค่าเช่าทีพ่ัก  และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ใน
การเดินทางไปราชการ  หรือไปอบรม
สัมมนา  ของพนักงานส่วนต าบล  
พนักงานจ้าง ในสังกัดกองส่งเสริม
การเกษตร

40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00

งานส่งเสริมการเกษตร ค่าใช้สอย รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติ
ราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ

โครงการจัดท าฟาร์มสาธติการเล้ียงไก่
ไข่อินทรีย์

50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

งานส่งเสริมการเกษตร ค่าใช้สอย รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติ
ราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์ 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00

งานส่งเสริมการเกษตร ค่าใช้สอย รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติ
ราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ

โครงการส่งเสริมการจัดต้ังสหกรณ์ข้าว
ต าบลหนองแสง

50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

งานส่งเสริมการเกษตร ค่าใช้สอย รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติ
ราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ

โครงการส่งเสริมการผลิตและใช้
สารอินทรียใ์นการเกษตร

50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

งานส่งเสริมการเกษตร ค่าใช้สอย รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติ
ราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุข์้าว
ต าบลหนองแสง

100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

งานส่งเสริมการเกษตร ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00

1,013,000.00 0.00 0.00 36,000.00 414,275.00 562,725.00รวมหมวดค่าใช้สอย



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานส่งเสริมการเกษตร ค่าวสัดุ วสัดุส านักงาน 30,000.00 0.00 0.00 0.00 18,249.00 11,751.00

งานส่งเสริมการเกษตร ค่าวสัดุ วสัดุก่อสร้าง 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00

งานส่งเสริมการเกษตร ค่าวสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00

งานส่งเสริมการเกษตร ค่าวสัดุ วสัดุการเกษตร 100,000.00 0.00 0.00 0.00 4,390.00 95,610.00

งานส่งเสริมการเกษตร ค่าวสัดุ วสัดุคอมพิวเตอร์ 50,000.00 0.00 0.00 0.00 14,360.00 35,640.00

220,000.00 0.00 0.00 0.00 36,999.00 183,001.00
งานส่งเสริมการเกษตร ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า 0.00 15,000.00 0.00 0.00 6,998.71 8,001.29

0.00 15,000.00 0.00 0.00 6,998.71 8,001.29
งานส่งเสริมการเกษตร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือซองเหล็กบังคับโค-กระบือ 

จ านวน 10 ชุด ชุดละ 10,000 บาท 
(ราคาตลาด)

100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

งานส่งเสริมการเกษตร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวดา ชนิด Network แบบที ่1

7,900.00 0.00 0.00 0.00 7,600.00 300.00

งานส่งเสริมการเกษตร ค่าครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00

127,900.00 0.00 0.00 0.00 7,600.00 120,300.00
งานส่งเสริมการเกษตร ค่าทีดิ่นและ

ส่ิงก่อสร้าง
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่น
และส่ิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารสองชั้นให้สามารถใช้
การได้ โดยปรับปรุงเป็นห้องท างาน 1 ห้อง 
ห้องรับรอง 1 ห้อง และห้องปฏิบัติการ 1 
ห้อง ตามแบบ อบต.หนองแสงก าหนด

500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00

500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00
3,074,472.00 15,000.00 95,000.00 84,210.00 1,083,512.71 1,826,749.29รวมงานส่งเสริมการเกษตร

รวมหมวดค่าทีด่ินและสิง่ก่อสร้าง

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค

รวมหมวดค่าวัสดุ



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ
(บาท)

โอนเพ่ิม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

งานอนุรักษ์แหล่งน้ า
และป่าไม้

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติ
ราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ

โครงการก าจัดผักตบชวาเพือ่อนุรักษ์
แหล่งน้ า

50,000.00 0.00 0.00 0.00 43,480.00 6,520.00

งานอนุรักษ์แหล่งน้ า
และป่าไม้

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติ
ราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ใน
ทีส่าธารณะ

50,000.00 0.00 0.00 0.00 48,200.00 1,800.00

งานอนุรักษ์แหล่งน้ า
และป่าไม้

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติ
ราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ

โครงการปลูกหญ้าแฝกเพือ่อนุรักษ์ดิน
และน้ า

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00

110,000.00 0.00 0.00 0.00 91,680.00 18,320.00
110,000.00 0.00 0.00 0.00 91,680.00 18,320.00

งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 300,000.00 0.00 0.00 0.00 225,146.00 74,854.00
งบกลาง งบกลาง เบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ 15,609,600.00 0.00 0.00 0.00 14,756,000.00 853,600.00
งบกลาง งบกลาง เบีย้ยงัชีพคนพิการ 4,800,000.00 0.00 0.00 0.00 4,193,600.00 606,400.00
งบกลาง งบกลาง เบีย้ยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ 150,000.00 0.00 0.00 0.00 75,500.00 74,500.00
งบกลาง งบกลาง ส ารองจ่าย 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 114,272.00 885,728.00
งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00
งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการส่วนท้องถิน่ (กบท.)
280,000.00 0.00 0.00 0.00 280,000.00 0.00

22,639,600.00 0.00 0.00 0.00 20,144,518.00 2,495,082.00
22,639,600.00 0.00 0.00 0.00 20,144,518.00 2,495,082.00
92,292,160.00 2,955,700.00 2,955,700.00 3,057,282.40 64,958,895.96 24,275,981.64รวมทัง้หมด

รวมงบกลาง
รวมหมวดงบกลาง

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้
รวมหมวดค่าใช้สอย
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