


รหสับญัชี เดบทิ เครดิต
เงินสด 11011000 -                          -                          
บญัชีเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 4) -                          -                          
 - ประเภท ออมทรัพย/์เผ่ือเรียก 11012001 13,993,631.07           -                          
 - ประเภท ประจ า 11012002 11,544,604.65           -                          
 - ประเภทกระแสรายวัน 11012003 862,897.00               -                          
ลูกหนี้เงินทนุโครงการเศรษฐกิจชุมชน 11045000 1,760,000.00             -                          
ลูกหนี้เงินยมื - ตามงบประมาณ 11041000 -                          -                          
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 11042000 -                          -                          
ลูกหนี้เงินสะสม 19040000 -                          -                          
รายจา่ยค้างจา่ย (หมายเหตุ 3) 21010000 -                          26,774.60                 
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) 21040000 -                          3,873,896.71             
เจา้หนี้เงินสะสม 29010000 -                          -                          
เงินสะสม 31000000 -                          4,868,844.21             
เงินทนุส ารองเงินสะสม 32000000 -                          11,527,032.04           
บญัชีเงินรายรับ (หมายเหตุ 1) 19010000 -                          70,683,534.54           
งบกลาง 51100000 20,309,860.20           -                          
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 52100000 4,973,460.00             -                          
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 52200000 14,255,612.00           -                          
ค่าตอบแทน 53100000 60,752.50                 -                          
ค่าใช้สอย 53200000 10,863,441.34           -                          
ค่าวัสดุ 53300000 3,007,306.31             -                          
ค่าสาธารณูปโภค 53400000 926,727.90               -                          
ค่าครุภณัฑ์ 54100000 649,994.00               -                          
ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 54200000 4,963,909.05             -                          
รายจา่ยอืน่ 55100000 -                          -                          
เงินอุดหนุน 56100000 2,807,886.08             -                          

90,980,082.10         90,980,082.10         

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
งบทดลอง (ก่อนปิดบัญช)ี

ณ วันที่   30  เดอืน  กันยายน   พ.ศ. 2560
รายการ



หมายเหตุ 1 บัญชีเงินรายรับ

รหัสบัญชี ประมาณการ รับจริง  เพ่ิมขีน้(ลดลง)

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

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

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

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

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

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

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

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอวาปีปทุม   จังหวดัมหาสารคาม 
หมายเหตุประกอบงบทดลอง (ก่อนปิดบัญช)ี

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายการ



หมายเหตุ 1 บัญชีเงินรายรับ

รหัสบัญชี ประมาณการ รับจริง  เพ่ิมขีน้(ลดลง)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอวาปีปทุม   จังหวดัมหาสารคาม 
หมายเหตุประกอบงบทดลอง (ก่อนปิดบัญช)ี

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายการ

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

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

ด้วยป่าไม้
42100011 - - 

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

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

1.13 ภาษีจดัสรรอื่นๆ 42100017 - - 0.00
ค. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

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

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

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

3. หมวดเงินอดุหนุนเฉพาะกจิ 441000 - - - 
3.1 อดุหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

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

รวมรายรับตามข้อบัญญตัิ



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

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

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

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

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอวาปีปทุม   จังหวดัมหาสารคาม 
หมายเหตุประกอบงบทดลอง (ก่อนปิดบัญช)ี

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



กระดาษท าการ   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอวาปปีทมุ   จังหวัดมหาสารคาม
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

เงินสด 11011000 - - 172,248.00 172,248.00 - - - - 
เงินฝากธนาคารออมสิน  (เผ่ือเรียก)  เลขที่ 52830367752 11012001 255,495.27 - 944.90 - 256,440.17 - 256,440.17 - 
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์)  เลขที่ 046-2-52682-0 11012001 8,792,312.69 - 71,562,750.68 67,831,824.75 12,523,238.62 - 12,523,238.62 - 
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์)  เลขที่ 046-2-53688-7 11012001 2,132,173.87 - 81,773.42 1,000,000.00 1,213,947.29 - 1,213,947.29 - 
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์)  เลขที่ 409-0-93400-1 11012001 4.95 - 0.04 - 4.99 - 4.99 - 
เงินฝากธนาคารออมสิน  (ประจ า 3 เดือน)  เลขที่ 362830001057 11012002 11,172,984.32 - 371,620.33 - 11,544,604.65 - 11,544,604.65 - 
เงินฝากธนาคาร ธกส. (กระแสรายวัน)  เลขที่ 046-5-00031-2 11012003 - - 55,421,467.44 55,421,467.44 - - - - 
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน)  เลขที่ 409-6-05150-0 11012003 25,584.59 - 69,516,932.87 68,679,620.46 862,897.00 - 862,897.00 - 
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกจิชมุชน 11045000 735,000.00 - 1,100,000.00 75,000.00 1,760,000.00 - 1,760,000.00 - 
ลูกหนี้เงินยมื - ตามงบประมาณ 11041000 - - 918,094.00 918,094.00 - - - - 
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 11042000 47,880.00 - - 47,880.00 - - - - 
ลูกหนี้เงินสะสม 19040000 47,880.00 - - 47,880.00 - - - - 
รายจา่ยค้างจา่ย 21010000 - 2,765,346.88 2,738,572.28 - - 26,774.60 26,774.60 2,847,871.32 - 2,847,871.32 
เงินรับฝาก เงินภาษีหัก ณ ที่จา่ย 21040001 - 21,384.86 197,361.01 186,913.57 - 10,937.42 - 10,937.42 
เงินรับฝาก ค่าใชจ้า่ยในการจดัเกบ็ภาษีบ ารุงท้องที่ 5% 21040004 - 3,169.80 3,169.80 - - - - - 
เงินรับฝาก ส่วนลดในการจดัเกบ็ภาษีบ ารุงท้องที่ 6% 21040005 - 3,803.76 3,803.76 - - - - - 
เงินรับฝาก เงินประกนัสัญญา 21040008 - 839,174.00 348,042.00 259,880.00 - 751,012.00 - 751,012.00 
เงินรับฝาก ประกนัสังคม 21040013 - - 239,766.00 239,766.00 - - - - 
เงินรับฝาก เงินรอคืนจงัหวัด - เบี้ยยงัชพีคนพกิาร 21040014 - 36,800.00 36,800.00 - - - - - 
เงินรับฝาก เงินรอคืนจงัหวัด - เบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ 21040014 - 10,700.00 25,100.00 14,400.00 - - - - 
เงินรับฝาก เงินรอคืนจงัหวัด - รายการเบิกหักผลักส่ง รายหัวนักเรียน 21040014 - 238,000.00 - - - 238,000.00 - 238,000.00 
เงินรับฝาก เงินทุนโครงการเศรษฐกจิชมุชน 21040016 - 2,861,759.17 - 12,188.12 - 2,873,947.29 - 2,873,947.29 
เงินรับฝาก ค่าใชจ้า่ยอื่น 21040015 - - 6,900,873.15 6,900,873.15 - - - - 
เงินรับฝากอื่นๆ-กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น(สปสช.) 21040099 - 520.00 2,935.00 2,415.00 - - - - 
เจา้หนี้เงินสะสม 29010000 - 47,880.00 47,880.00 - - - - - 
เงินสะสม 31000000 - 4,853,745.18 5,414.70 20,513.73 - 4,868,844.21 26,774.60 3,762,535.38 - 8,658,154.19 
เงินทุนส ารองเงินสะสม 32000000 - 11,527,032.04 - - - 11,527,032.04 1,254,178.46 - 12,781,210.50 
บัญชเีงินรายรับ 19010000 - - 70,683,934.54 70,683,934.54 - - - 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 41100001 - - - 338,367.94 - 338,367.94 338,367.94 - 
ภาษีบ ารุงท้องที่ 41100002 - - - 68,750.00 - 68,750.00 68,750.00 - 
ภาษีป้าย 41100003 - - - 162,512.00 - 162,512.00 162,512.00 - 
ค่าธรรมเนียมเกบ็และขนมูลฝอย 41210008 - - - 164,370.00 - 164,370.00 164,370.00 - 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 41210029 - - - 1,770.00 - 1,770.00 1,770.00 - 
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 41220002 - - - 18,200.00 - 18,200.00 18,200.00 - 
ค่าปรับการผิดสัญญา 41220010 - - - 48,358.00 - 48,358.00 48,358.00 - 
ค่าใบอนุญาตรับท าการเกบ็ ขน ส่ิงปฏิกลู หรือมูลฝอย 41230001 - - - 25,000.00 - 25,000.00 25,000.00 - 
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกจิการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 41230003 - - - 72,800.00 - 72,800.00 72,800.00 - 
ค่าใบอนุญาตจดัต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพืน้ที่ใด ซ่ึงมีพืน้ที่เกนิ 200 ตารางเมตร41230004 - - - 12,300.00 - 12,300.00 12,300.00 - 

รับ-จา่ยระหวา่งงวด
30  กันยายน 2560 1 ตลุาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 30  กันยายน 2560 30  กันยายน 2560

รายการปรับปรุง
เดบติ

งบทดลองก่อนปดิบญัชี
เครดติ

รายการปดิบญัชี งบทดลองหลังปดิบญัชี
เดบติ เครดติ

ชื่อบญัชี รหัสบญัชี
งบทดลอง



รับ-จา่ยระหวา่งงวด
30  กันยายน 2560 1 ตลุาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 30  กันยายน 2560 30  กันยายน 2560

รายการปรับปรุง
เดบติ

งบทดลองก่อนปดิบญัชี
เครดติ

รายการปดิบญัชี งบทดลองหลังปดิบญัชี
เดบติ เครดติ

ชื่อบญัชี รหัสบญัชี
งบทดลอง

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

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

(ลงชื่อ)………………………..ผู้ท าบัญชี (ลงชื่อ)………………………..ผู้ตรวจสอบ          (ลงชื่อ)……………………..ผู้รับรอง (ลงชื่อ)……………………..ผู้รับรอง
(นางศิริญญา  ลาวะลี) (นางกาญจนา  ทับธานี)    (นายอนุชติ  โพธิมาตย)์ (นายอนุชติ  โพธิมาตย)์

หัวหน้าฝ่ายบัญชี ผู้อ านวยการกองคลัง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง

รวม



ประมาณการ รับ - จา่ยจริง
รายรับตามงบประมาณ

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

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

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

รายจา่ยตามงบประมาณการรายจา่ย

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

รวมรายจา่ยแผนงานพัฒนา

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

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

รายรับ

รวมรายรับทัว่ไป

รวมเงินรายรับตามประมาณการรายจา่ยทัง้สิน้

รายจา่ยแผนงานบริหาร

รวมรายจา่ยแผนงานบริหาร
รายจา่ยแผนงานพัฒนา

รวมรายจา่ยตามงบประมาณรายจา่ยทัง้สิน้



รหัสบัญชี ประมาณการ รับจริง  เพ่ิมขีน้(ลดลง)

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

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

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

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

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

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

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

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอวาปีปทุม   จังหวดัมหาสารคาม 
รายละเอียดรายรับ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายการ



รหัสบัญชี ประมาณการ รับจริง  เพ่ิมขีน้(ลดลง)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอวาปีปทุม   จังหวดัมหาสารคาม 
รายละเอียดรายรับ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายการ

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

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

ด้วยป่าไม้
42100011 - - 

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

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

1.13 ภาษีจดัสรรอื่นๆ 42100017 - - 0.00
ค. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

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

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

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

3. หมวดเงินอดุหนุนเฉพาะกจิ 441000 - - - 
3.1 อดุหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

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

รวมรายรับตามข้อบัญญตัิ



รหัสบัญชี ประมาณการ ก่อนการปรับปรุง
บวกรายการรอจ่าย/เบิก

ตัดปี
หลังปรับปรุง

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

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

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

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

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
รายละเอียดรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หมวดรายจ่าย

รวมรายจ่ายตามงบประมาณ

รวมรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รวมรายจ่ายทัง้สิ้น



หมายเหตุ หน่วย : บาท
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน 2 28,597,383.84       

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมนุเวียน

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

รวมทรัพย์สิน 28,161,132.72      

ทุนทรัพย์สิน 2 28,597,383.84      

หน้ีสิน
หน้ีสินหมนุเวียน

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

รวมหน้ีสินไมห่มนุเวียน -                     
รวมหน้ีสิน 6,721,768.03       

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

รวมหน้ีสินและเงินสะสม 28,161,132.72      

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง
งบแสดงฐานะการเงิน

 ณ วันที ่30 กันยายน  2560



ขอ้มลูทัว่ไป

หมายเหต ุ1 สรุปโยบายการบัญชทีีส่ าคัญ
 1.1  หลักเกณฑ์ในการจัดท างบแสดงฐานะทางการเงิน

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

 1.2  รายการเปิดเผยอื่นใด  (ถ้าม)ี

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

              ทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง ทีต้ั่งอยู่เลขที ่300 หมู่ที ่2 ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปี
ปทุม  จังหวัดมหาสารคาม อยู่ทิศตะวันตก ห่างจากทีว่่าการอ าเภอวาปีปทุม ประมาณ 0.5 กิโลเมตร มีเนื้อที่
ประมาณ 36,796  ไร่ หรือ 58.87 ตารางกิโลเมตร มี 28 หมู่บ้าน จ านวนประชากรเพียงวันที ่30 กันยายน 2560  
ชาย 7,906  คน หญิง  7,929  คน รวม 15,835  คน

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที ่ 30 กันยายน 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน



หมายเหตุ 2 งบทรัพยส์ิน

หน่วย : บาท

ชือ่ จ านวนเงิน
ก.อสังหาริมทรัพย์

1.  ที่ดิน         5,000,000.00 ก.รายได้อบต.       25,524,268.84
2.  อาคาร 1            619,800.00 ข.รับจากกรมการปกครอง
3.  อาคารที่ท าการอบต         1,814,209.00     และส่วนราชการอื่น
4.  อาคารอเนกประสงค์            989,000.00 ค.มีผู้อทุิศให้
5.  แท้งค์น้ าใช้ประจ า             30,000.00 ง.จา่ยขาดเงินสะสม 3,073,115.00       
6.  ศาลาเทิดพระเกยีรติ             10,000.00 จ.เงินอดุหนุนทั่วไป
7.  ร้ัวที่ท าการ อบต            109,263.00
8.  กอ่สร้างป้ายประชาสัมพันธ์             22,000.00
9.  หอกระจายขา่ว             50,000.00

10.  โรงรถและลานจอดรถ            197,500.00
ข.สังหาริมทรัพย์

1. ครุภัณฑ์ส านักงาน 6,759,227.00        
2. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1,023,723.00        
3. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 2,341,126.00        
4. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3,063,990.00        
5. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 716,140.00           
6. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 639,733.84           
7. ครุภัณดับเพลิง 9,000.00              
8. ครุภัณฑ์ส ารวจ 99,826.00            
9. ครุภัณฑ์การเกษตร 501,106.00           

10. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2,357,420.00        
11. ครุภัณฑ์กอ่สร้าง -                      
12. ครุภัณฑ์ดนตรี 39,920.00            
13. ครุภัณฑ์การศึกษา 2,131,900.00        
14. ครุภัณฑ์โรงงาน 11,500.00            
15. ครุภัณฑ์อื่น 61,000.00            

28,597,383.84     28,597,383.84    

ทรัพย์สินที่แสดงตามงบทรัพย์สินเปน็กรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใช้
ประโยชนโ์ดยตรง  รวมทั้งทรัพย์สินที่ใหย้ืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเปน็การใหบ้ริการสาธารณะ  เช่น ถนน  สะพาน
ลานกฬีา  เปน็ต้น

รวม

ส าหรับปี สิน้สุดวนัที่  30  กันยายน  พ.ศ.  2560

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอวาปีปทุม  จังหวดัมหาสารคาม

แหล่งที่มาของทรัพยส์ิน
ราคาทรัพยส์ินประเภททรัพยส์ิน



รายละเอียดแนบทา้ยหมายเหต ุ 2 งบทรพัยส์นิ
 ยกมาจากงวด

ก่อน
 รบัเพ่ิมงวดน้ี

 จ าหน่าย
งวดน้ี

 ปรบัปรงุ  ยกไปงวดหน้า  จ านวน

ก. ก.     25,524,268.84

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

- อาคาร 1        619,800.00         619,800.00

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

- อาคารอเนกประสงค์        989,000.00         989,000.00

- แทง้ค์น้ าใชป้ระจ า          30,000.00           30,000.00

- ศาลาเทดิพระเกยีรติ          10,000.00           10,000.00

- ร้ัวทีท่ าการ อบต.        109,263.00         109,263.00

- กอ่สร้างปา้ยประชาสัมพนัธ์          22,000.00           22,000.00

- หอกระจายขา่ว          50,000.00           50,000.00

- โรงรถและลานจอดรถ        197,500.00         197,500.00

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

ข สงัหารมิทรพัย์ -                 -                  
- ครุภณัฑ์ส านกังาน      6,960,690.00     419,290.00   620,753.00      6,759,227.00

- ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ      1,152,045.00   128,322.00      1,023,723.00

- ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่      2,237,262.00     115,864.00     12,000.00      2,341,126.00

- ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์      3,167,740.00       73,850.00   177,600.00      3,063,990.00

- ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว        723,200.00       24,990.00     32,050.00         716,140.00

- ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

       639,733.84         639,733.84

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

- ครุภณัฑ์ส ารวจ          87,326.00       37,500.00     25,000.00           99,826.00

- ครุภณัฑ์การเกษตร        510,906.00        8,000.00     17,800.00         501,106.00

- ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง      2,357,420.00      2,357,420.00

- ครุภณัฑ์กอ่สร้าง            5,500.00      5,500.00                     -   

- ครุภณัฑ์ดนตรี          39,920.00           39,920.00

- ครุภณัฑ์การศึกษา      2,131,900.00      2,131,900.00

- ครุภณัฑ์โรงงาน          11,500.00           11,500.00

- ครุภณัฑ์อืน่          30,000.00       31,000.00           61,000.00

20,084,142.84 715,894.00 1,044,425.00 - 19,755,611.84 

28,925,914.84 715,894.00 1,044,425.00 - 28,597,383.84 28,597,383.84 

หมายเหตุ  ทรพัยส์ินที่เพ่ิมขึ้นในปี 2560 มีรายละเอียดปรากฎตามรายละเอียดทะเบียนพัสด-ุครภุัณฑ์ ปี 2560 แนบท้ายน้ี 

รายจา่ยเงินขาดสะสม

อสังหาริมทรัพย์ รายได้จากองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองแสง

องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองแสง  อ าเภอวาปปีทมุ  จงัหวดัมหาสารคาม

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

ส าหรบัป ีสิน้สดุวนัที ่ 30  กันยายน  พ.ศ.  2560

ประเภททรพัยส์นิ ทรพัยส์นิเกิดจาก



รายละเอียดแนบท้ายหมายเหต ุ2 งบทรัพย์สิน
 เบิกจ่าย
 (บาท)

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

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

8,000.00 เงินงบประมาณ

8,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

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

30,600.00 เงินงบประมาณ

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

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

10,500.00 เงินงบประมาณ

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

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

7,500.00 เงินงบประมาณ

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

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

3,250.00 เงินงบประมาณ

73,850.00
งานบริหารทัว่ไป ครุภัณฑ์โฆษณาและ

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

12,000.00 เงินงบประมาณ

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

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

รวม

รวม

แหล่งงบประมาณงาน ประเภทรายจ่าย โครงการ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที ่ 30  กันยายน  พ.ศ.  2560



รายละเอียดแนบท้ายหมายเหต ุ2 งบทรัพย์สิน
 เบิกจ่าย
 (บาท)

แหล่งงบประมาณงาน ประเภทรายจ่าย โครงการ

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

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

7,000.00 เงินงบประมาณ

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

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

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

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

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

ล าโพงเอนกประสงค์ล้อลาก จ านวน 1 ชุด 6,800.00 เงินงบประมาณ

115,864.00
งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว

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

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว

เตียงนอนเหล็กพร้อมทีน่อน จ านวน 2 ชุด 3,500.00 เงินงบประมาณ

งานส่งเสริมการเกษตร ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว

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

9,500.00 เงินงบประมาณ

24,990.00

รวม

รวม



รายละเอียดแนบท้ายหมายเหต ุ2 งบทรัพย์สิน
 เบิกจ่าย
 (บาท)

แหล่งงบประมาณงาน ประเภทรายจ่าย โครงการ

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

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

5,400.00
งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

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

33,500.00 เงินงบประมาณ

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

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

37,500.00
งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

ครุภัณฑ์อื่น ป้ายสามเหล่ียมหยุดตรวจชนิดโปร่ง จ านวน 2 อัน 31,000.00 เงินงบประมาณ

31,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

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

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

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

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

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

18,000.00 เงินงบประมาณ

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

ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะเอนกประสงค์ จ านวน 8 ตัว 13,200.00 เงินงบประมาณ

รวม

รวม

รวม



รายละเอียดแนบท้ายหมายเหต ุ2 งบทรัพย์สิน
 เบิกจ่าย
 (บาท)

แหล่งงบประมาณงาน ประเภทรายจ่าย โครงการ

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสารเหล็กบานกระจก  2  ชั้น 7,600.00 เงินงบประมาณ

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

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

ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะวางคอมพิวเตอร์  จ านวน  4  ตัว 4,800.00 เงินงบประมาณ

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานประตู 4,700.00 เงินงบประมาณ

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

3,990.00 เงินงบประมาณ

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

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

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

17,000.00 เงินงบประมาณ

งานบริหารทัว่ไป ครุภัณฑ์ส านักงาน ผ้าม่าน ชุดผ้าม่านยูวีแบบรางโชว์ ขนาด 150 *330 ซม. พร้อมติดต้ัง (รวมใน
โครงการปรับปรุงห้องรองปลัด)

8,000.00 เงินงบประมาณ

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

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



รายละเอียดแนบท้ายหมายเหต ุ2 งบทรัพย์สิน
 เบิกจ่าย
 (บาท)

แหล่งงบประมาณงาน ประเภทรายจ่าย โครงการ

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

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

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

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

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา ชั้นวางหนังสือแบบโชว์ปก จ านวน 5 ตัว 9,750.00 เงินงบประมาณ

419,290.00
715,894.00รวม

รวม



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

หมายเหต ุ3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที ่ 30  กันยายน  พ.ศ.  2560



แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน
งบประมาณ แผนงานสังคม

สงเคราะห์
บริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์
ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไปภายใน

กองสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ แผนงานสังคม
สงเคราะห์

บริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไปภายใน
กองสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00

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

159,000.00

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

262,500.00

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

296,250.00

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที ่ 30  กันยายน  พ.ศ.  2560

หมายเหต ุ4  รายจ่ายค้างจ่าย



แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน

หมายเหต ุ4  รายจ่ายค้างจ่าย

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

97,500.00

งบประมาณ เคหะและชุมชน ก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูล

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไปภายใน
 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ เคหะและชุมชน ก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูล

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไปภายใน
 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ เคหะและชุมชน ก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูล

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไปภายใน
 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ สาธารณสุข บริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไปภายใน
 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ บริหารงานทัวไป บริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการจัดท าแผนทีภ่าษีและทะเบียน
ทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แสง ระยะที ่3

298,000.00

งบประมาณ บริหารงานทัวไป บริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที ่
บันทึกข้อมูล องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแสง

9,000.00



แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน
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งบประมาณ บริหารงานทัวไป บริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าเช่าเหมาบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
L7186451622 ภายในกองคลัง องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

3,500.00

งบประมาณ บริหารงานทัวไป บริหารงานทัว่ไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไปภายใน
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแสง

8,000.00

งบประมาณ บริหารงานทัวไป บริหารงานทัว่ไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไปภายใน
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแสง

9,000.00

งบประมาณ บริหารงานทัวไป บริหารงานทัว่ไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไปภายใน
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแสง

6,000.00

งบประมาณ บริหารงานทัวไป บริหารงานทัว่ไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไปภายใน
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแสง

7,000.00

งบประมาณ บริหารงานทัวไป บริหารงานทัว่ไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าเช่าเหมาบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
L7116650762 ภายในส านักปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง

3,500.00

งบประมาณ สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

ส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน

ค่าวัสดุ ค่าวัสดุส านักงาน ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน หนังสือพิมพ์
รายวันประจ า องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแสง

1,800.00



แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน

หมายเหต ุ4  รายจ่ายค้างจ่าย

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

25,000.00

งบประมาณ การศึกษา บริหารงานทัว่ไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไปภายใน
กองการศึกษาศาสนาและ วัฒนะธรรม 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ การศึกษา บริหารงานทัว่ไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าเช่าเหมาบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
w3018607120 ภายในกองศึกษาฯ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง

1,500.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการครูต่างชาติ 
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสง

23,000.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการครูต่างชาติ 
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสง

23,000.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการครูต่างชาติ 
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสง

23,000.00



แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน

หมายเหต ุ4  รายจ่ายค้างจ่าย

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไปภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแล
เด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแล
เด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแล
เด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแล
เด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแล
เด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแล
เด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00



แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน
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งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแล
เด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแล
เด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแล
เด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแล
เด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแล
เด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแล
เด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแล
เด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00



แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน
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งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแล
เด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไปภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไปภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง

5,000.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไปภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง

5,000.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไปภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าเช่าเหมาบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
W3038802026 ภายในโรงเรียนอนุบาล 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง

1,500.00



แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน

หมายเหต ุ4  รายจ่ายค้างจ่าย

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าเช่าเหมาบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
W3018811334 ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง

1,500.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไปภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

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

12,988.92

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

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

21,279.72



แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน

หมายเหต ุ4  รายจ่ายค้างจ่าย

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

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

10,363.50

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

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

159,129.18

งบประมาณ การเกษตร ส่งเสริมการเกษตร ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไปภายใน
 กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00



แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน

หมายเหต ุ4  รายจ่ายค้างจ่าย

งบประมาณ การเกษตร ส่งเสริมการเกษตร ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไปภายใน
 กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ การเกษตร ส่งเสริมการเกษตร ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไปภายใน
 กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ การเกษตร ส่งเสริมการเกษตร ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทัว่ไปภายใน
 กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสง

9,000.00

งบประมาณ 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



แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน

หมายเหต ุ4  รายจ่ายค้างจ่าย

งบประมาณ เคหะและชุมชน บริหารงานทัว่ไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

124,130.00

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



เงินภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 10,937.42          
เงินประกันสัญญา 751,012.00        
เงินรอคืนจังหวัด

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

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที ่ 30  กันยายน  พ.ศ.  2560

หมายเหต ุ5  เงินรับฝาก



หมายเหต ุ6 เงินสะสม

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

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

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

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

8,658,154.19 

ทัง้นี้ในงบประมาณ 2559 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการจ านวน    -     บาท
และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณตอ่ไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหต ุ6

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที ่ 30  กันยายน  พ.ศ.  2560



รายละเอียดแนบท้ายหมายเหต ุ6 เงินสะสม

หมวด ประเภท โครงการ
จ านวนเงินทีไ่ดร้ับ

อนุมตัิ
ก่อหน้ีผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว  คงเหลือ ยังไมไ่ดก่้อหน้ี

-                  -                -                -                

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที ่ 30  กันยายน  พ.ศ.  2560

รวม



หมายเหต ุ7 เงินทุนส ารองเงินสะสม

หมวด ประเภท โครงการ
จ านวนเงินทีไ่ดร้ับ

อนุมตัิ
ก่อหน้ีผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว  คงเหลือ ยังไมไ่ดก่้อหน้ี

-                   -                   -                   

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที ่ 30  กันยายน  พ.ศ.  2560

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม

รวม



ปี 
งบประมาณ

วนัเดือนปี ที่
รับเงิน

เลขที่ใบเสร็จ 
รับเงิน

รับจาก รายการ  จ านวนเงิน ก าหนดจ่ายคืน หมายเหตุ

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

5,000.00           12 ส.ค. 57

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

           6,000.00 7 ก.ย. 60

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

           4,290.00 5 ต.ค. 60

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

           4,650.00 13 ต.ค. 60

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

           4,340.00 13 ต.ค. 60

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

ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา 
ประเภท เงินสด  ณ วันที่  30  กันยายน  2560

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอวาปีปทุม  จงัหวัดมหาสารคาม



ปี 
งบประมาณ

วนัเดือนปี ที่
รับเงิน

เลขที่ใบเสร็จ 
รับเงิน

รับจาก รายการ  จ านวนเงิน ก าหนดจ่ายคืน หมายเหตุ

ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา 
ประเภท เงินสด  ณ วันที่  30  กันยายน  2560

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอวาปีปทุม  จงัหวัดมหาสารคาม

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



ปี 
งบประมาณ

วนัเดือนปี ที่
รับเงิน

เลขที่ใบเสร็จ 
รับเงิน

รับจาก รายการ  จ านวนเงิน ก าหนดจ่ายคืน หมายเหตุ

ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา 
ประเภท เงินสด  ณ วันที่  30  กันยายน  2560

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอวาปีปทุม  จงัหวัดมหาสารคาม

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

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

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

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



ปี 
งบประมาณ

วนัเดือนปี ที่
รับเงิน

เลขที่ใบเสร็จ 
รับเงิน

รับจาก รายการ  จ านวนเงิน ก าหนดจ่ายคืน หมายเหตุ

ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา 
ประเภท เงินสด  ณ วันที่  30  กันยายน  2560

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอวาปีปทุม  จงัหวัดมหาสารคาม

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

มอบงานงวดสุดท้าย

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

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

751,012.00      รวม



หน่วย : บาท

ประมาณการ
รวมจ่ายจากเงิน

งบประมาณ

รวมจ่ายจากเงิน
อุดหนุนระบุ

วัตถุประสงค์/
เฉพาะกิจ

รวม
แผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

แผนงาน
การเกษตร

แผนงานงบ
กลาง

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

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

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

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

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

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
งบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2559 ถึง 30 กันยายน  2560

รายรับสูงกว่ารายจ่าย

รายการ

รวมรายรับ

รวมรายจ่าย
รายรับ

รายจ่าย



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

28,161,132.72      28,161,132.72      

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
งบทดลอง (หลังปิดบัญช)ี

ณ วันที่   30  เดอืน  กันยายน   พ.ศ. 2560
รายการ


	ประกาศงบ60
	งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

