
ชื่อบัญชี รหัสบัญชี เดบิต เครดิต

เงินสด 11011000 1,930.00                  

เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย) 302-0-39920-3 11012001 8,975,681.70            

เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย) 168-2-35554-6 11012001 14,820,795.37          

เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย) (ศก) 168-2-52912-1 11012001 368,911.16              

เงินฝากธนาคาร ธกส.(เงินฝากประจํา) 31-000-1-63025-0 11012002 12,562,707.22          

ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 11045000 653,470.00              

เงินรายรับ (หมายเหตุ 1) 40000000 33,875,305.18           

รายจายคางจาย (หมายเหตุ 2) 21010000 37,200.00                 

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) 21040000 1,598,911.13             

เงินรับฝากอ่ืนๆ เงินรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 4) 21040099 107,633.00               

เงินสะสม 31000000 13,636,757.76           

ทุนสํารองเงินสะสม 25% 32000000 14,320,212.79           

งบกลาง 51100000 8,642,404.00            

เงินเดือน(ฝายการเมือง) 52100000 2,398,320.00            

เงินเดือน(ฝายประจํา) 52200000 5,959,880.00            

คาจางประจํา 52200000 212,700.00              

คาจางชั่วคราว 52200000 1,327,680.00            

คาตอบแทน 53100000 643,600.00              

คาใชสอย 53200000 2,817,220.52            

คาวัสดุ 53300000 1,715,317.02            

คาสาธารณูปโภค 53400000 172,052.87              

คาครุภัณฑ 54100000 191,850.00              

คาท่ีดินและสงกอสราง 54200000 411,500.00              

เงินอุดหนุน 56100000 1,700,000.00            

63,576,019.86         63,576,019.86          

(ลงชื่อ)......................................................

(นางดาราณี  เขียนดี)

ผูอํานวยการกองคลัง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองตาดใหญ

(ลงชื่อ)......................................................

(นายจํารัส  พลรักษา)

นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองตาดใหญ

องคการบริหารสวนตําบลหนองตาดใหญ

งบทดลอง(กอนปดบัญชี)

ณ  วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2561

รวม

(ลงชื่อ)......................................................       

(นายชัยโย  สุวรรณรัตน)



เงินรายรับ (หมายเหตุ 1) จํานวนเงิน

เงินรายรับ (หมายเหตุ 1) 33,875,305.18        

รวม 33,875,305.18      

รายจายคางจาย (หมายเหตุ 2) จํานวนเงิน

หมวดท่ีจาย

คาใชสอย - คาบริการจางเหมาเก็บขยะ 600.00                 

คาใชสอย - คาหนังสือพิมพ 600.00                 

คาใชสอย - คาจางเหมาบริการแพทยฉุกเฉิน 36,000.00             

รวม 37,200.00            

เงินรับฝาก  (หมายเหตุ  3) จํานวนเงิน

 เงินมัดจําประกันสัญญา 546,259.10            

คาใชจายในการจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี 5% 15,624.55             

สวนลดในการจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี 6% 3,926.46               

ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 10,718.86             

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 1.00                     

เงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน 900,000.00            

คาปรับเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 107,539.00            

ดอกเบี้ยเงินฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 14,842.16             

รวม 1,598,911.13        

เงินรับฝากอ่ืนๆ เงินรอคืนจังหวัด  (หมายเหตุ  4) จํานวนเงิน

คาตอบแทน ผดด. 46,299.00             

เงินสมทบประกันสังคม ผดด. 3,503.00               

เงินสงเสริมศักยภาพทางการศึกษา 12,000.00             

เงินสนับสนุนการบริการสาธารณสุข 5,988.00               

เงินโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยฯและสํารวจข้ึนทะเบียนสัตว 39,843.00             

รวม 107,633.00          

(นางดาราณี  เขียนด)ี

ผูอํานวยการกองคลัง

นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองตาดใหญ

องคการบริหารสวนตําบลหนองตาดใหญ

หมายเหตุประกอบงบทดลอง ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2561

(นายชัยโย  สุวรรณรัตน)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองตาดใหญ

(นายจํารัส  พลรักษา)



หมายเหตุ 1

รายรับ รหัสบัญชี ประมาณการ รับจริง

รายได้จดัเกบ็เอง

หมวดภาษีอากร

        1.1 ภาษีโรงเรือนและทีดิน 411001 43,000.00             60,140.00             

        1.2 ภาษีบาํรุงทอ้งที 411002 65,000.00             67,334.10             

        1.3 ภาษีป้าย 411003 6,000.00               8,596.00               

        1.4 ภาษีอากรฆ่าสตัว์ 411004

รวม 114,000.00           136,070.10           

หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต

        ค่าธรรมเนียมควบคุมอาคาร 412106 500.00                  420.00                  

        ค่าธรรมเนียมเก็บและขนสิงปฏิกลู 412108 5,000.00               5,000.00               

        ค่าธรรมเนียมปิดประกาศ 412111 100.00                  80.00                    

        ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 412128 200.00                  530.00                  

        ค่าธรรมเนียมการอนุญาตขายสุรา 500.00                  1,455.00               

        ค่าปรับผิดสญัญา 412210 20,000.00             36,238.00             

       ค่าปรับอืนๆ 412299 3,000.00               

        ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการคา้ทีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 412303 20,000.00             26,300.00             

        ค่าใบอนุญาตจาํหน่ายสินคา้ในทีหรือทางสาธารณะฯ 412305 30,000.00             41,485.00             

        ค่าใบอนุญาตเกียวกบัการควบคุมอาคาร 412307 1,000.00               703.00                  

        ค่าใบอนุญาตอืนๆ 412399 100.00                  10.00                    

รวม 80,400.00             112,221.00           

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  

        ค่าเช่าหรือบริการสถานที 413002

        ดอกเบียจากธนาคาร 413003 200,000.00           303,726.92           

        เงินปันผลหรือเงินรางวลัอืน 413004 -                        

        รายไดจ้ากทรัพยสิ์นอืนๆ 413999 2,288.00               370.00                  

รวม 202,288.00           304,096.92           

รายได้จากสาธารณูปโภค -                        

รายได้เบ็ดเตลด็

        ค่าจาํหน่ายเศษของ 415002 1,000.00               

        ค่าขายแบบแปลน 415004 2,500.00               27,300.00             

        ค่ารับรองสาํเนาและถ่ายเอกสาร 415007 300.00                  10.00                    

        รายไดเ้บ็ดเตลด็(อืนๆ) 415999 1,000.00               70,850.00             

รวม 4,800.00               98,160.00             

รายได้ทรัีฐบาลเกบ็แล้วจดัสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจดัสรร

        ภาษีและธรรมเนียมรถยนตห์รือลอ้เลือน 421001 300,000.00           544,329.70           

องค์การบริหารส่วนตาํบลหนองตาดใหญ่

รายรับ  ณ  วนัท ี 30 กนัยายน 2561



หมายเหตุ 1

รายรับ รหัสบัญชี ประมาณการ รับจริง

องค์การบริหารส่วนตาํบลหนองตาดใหญ่

รายรับ  ณ  วนัท ี 30 กนัยายน 2561

        ภาษีมูลค่าเพิม  (แผนกระจายอาํนาจ) 421002 7,600,000.00        8,686,813.47        

        ภาษีมูลค่าเพิม  1/9 421004 2,400,000.00        2,593,485.15        

        ภาษีธุรกิจเฉพาะ 421005 150,000.00           124,992.69           

        ภาษีสุรา 421006 1,100,000.00        

        ภาษีสรรพสามิต 421007 2,400,000.00        4,406,960.80        

        ค่าภาคหลวงแร่ 421012 60,000.00             63,573.22             

        ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 421013 40,000.00             34,433.13             

        ค่าธรรมเนียมสิทธิและนิติกรรม 421015 500,000.00           534,305.00           

        ภาษีจดัสรรอืนๆ 421999

รวม 14,550,000.00      16,988,893.16      

รายได้ทรัีฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินหมวดเงนิอุดหนุน

หมวดเงนิอุดหนุนทวัไป

       หมวดเงินอุดหนุนทวัไป 431002 4,500,000.00        3,334,651.00        

       หมวดเงินอุดหนุนทวัไปสาํหรับดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ทีและภารกิจถ่ายโอน 13,096,012.00      

       - เงินอุดหนุนทวัไป-อาหารกลางวนั ศพด. 492,700.00           

       - เงินอุดหนุนทวัไป-อาหารกลางวนั โรงเรียน 1,182,000.00        

       - เงินอุดหนุนทวัไป-อาหารเสริม(นม) ศพด. 196,387.00           

       - เงินอุดหนุนทวัไป-อาหารเสริม(นม) โรงเรียน 577,166.00           

       - เงินอุดหนุนทวัไป-ผูป่้วยเอดส์ 33,000.00             

       - เงินอุดหนุนทวัไป-สนบัสนุนบริการสาธารสุข 180,000.00           

       - เงินอุดหนุนทวัไป-เบียยงัชีพผูสู้งอายุ 6,569,500.00        

       - เงินอุดหนุนทวัไป-เบียยงัชีพผูพิ้การ 1,758,400.00        

       - เงินอุดหนุนทวัไป-เงินเดือนครู ค่าตอบแทน ผดด และเงินสมทบประกนัสงัคม 1,182,540.00        

       - เงินอุดหนุนทวัไป-ทุนการศึกษา ผดด. 15,000.00             

       - เงินอุดหนุนทวัไป-ค่าจดัการเรียนการสอน 173,400.00           

       - เงินอุดหนุนทวัไป-ขบัเคลือน ค.สตัวป์ลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพิษสุนขับา้ -                        

       - เงินอุดหนุนทวัไป-สาํรวจและขึนทะเบียนสตัว ์ค.สตัวป์ลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพิษสุนขับา้ 1,665.00               

รวม 17,596,012.00      15,696,409.00      

หมวดเงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ

       เงินอุดหนุนทวัไประบุวตัถุประสงคศู์นยพ์ฒันาครอบครัวในชุมชน

       เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการติดตงักลอ้ง CCTV -                        500,000.00           

       เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าปรับสภาพแวดลอ้มทีอยูอ่าศยัฯ 39,455.00             

รวม -                        539,455.00           

32,547,500.00      33,875,305.18      รวม



เดือนนี้

รวม  เกิดข้ึนจริง

(บาท)

 (บาท)

36,217,007.14        ยอดยกมา 37,686,828.74        

รายรับ (หมายเหตุ 1) 

114,000.00           114,000.00           136,140.10            ภาษีอากร 411000 6,656.95               

80,400.00             80,400.00            112,151.00            คาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 412000 14,275.00              

202,288.00           202,288.00           304,096.92            รายไดจากทรัพยสิน 413000 26,224.80              

4,800.00              4,800.00              98,160.00              รายไดเบ็ดเตล็ด 415000 30,100.00              

14,550,000.00       14,550,000.00       16,988,893.16        ภาษีจัดสรร 421000 1,645,284.98          

17,596,012.00       17,596,012.00       3,334,651.00          เงินอุดหนุนทั่วไป 431002

492,700.00            เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารกลางวัน ศพด. 430000

1,182,000.00          เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารกลางวัน โรงเรียน 430000

196,387.00            เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริม(นม) ศพด. 430000

577,166.00            เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริม(นม) โรงเรียน 430000

33,000.00              เงินอุดหนุนทั่วไป-ผูปวยเอดส 430000

180,000.00            เงินอุดหนุนทั่วไป-สนับสนุนบริการสาธารสุข 430000

6,568,800.00          เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

1,758,400.00          เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผูพิการ 145,600.00            

1,182,540.00          เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินเดือนครู คาตอบแทน ผดด และเงินสมทบประกันสังคม

173,400.00            เงินอุดหนุนทั่วไป-คาจัดการเรียนการสอน

15,000.00              เงินอุดหนุนทั่วไป-ทุนการศึกษา ผดด.

34,590.00              เงินอุดหนุนทั่วไป-ค.สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา

6,918.00               เงินอุดหนุนทั่วไป-คาสํารวจค.สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 3,459.00               

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจกอสรางอาคาร ศพด.

39,455.00              เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ คาปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยฯ 430000

500,000.00            เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค.ติดตั้งกลอง CCTV

108,312.77            เงินรับฝาก  - ภาษีหัก ณ ที่จาย 230102 10,692.00              

362,905.00                           - เงินประกันสัญญา 230108 2,475.00               

3,572.00                              - คาใชจาย ภบท. 5% 230105 152.05                  

4,970.00                              -  คาปรับเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน -

941.94                                 - ดอกผลเศรษฐกิจชุมชน  - 572.00                  

68,846.00                             -  ประกันสังคม  - 5,893.00               

10,283.00                             -  คาบริการทางการแพทย(สปสช.)

701,190.00                           -  เงินบําเหน็จบํานาญ

4.81                                    -  เงินเบิกขาดคาวัสดุน้ํามัน

39,843.00                             -  เงินรอคืนจังหวัด 39,843.00              

3,500.00                    - สงคืนเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  - 800.00                  

1,600.00                    - สงคืนเงินเบี้ยยังชีพผูพิการ (ยืมเงินงบประมาณ) -

5,280.00                    - สงคืน คชส. อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน(ม.ละ 20,000) 5,280.00               

2,000.00                    - สงคืนเงินคาตอบแทน อปพร.ค.วันลอยกระทง -

0.70                          - สงคืนเงินเบิกเกินบัญชี

5,740.00                    - สงคืนเงินคาเดินทางไปราชการ

2,700.00                    - สงคืนเงินโครงการศึกษาดูงาน

27,000.00                   - สงคืนเงินคาลงทะเบียนอบรม

94.00                        - เบิกเกินสงคืน-ฎีกาคางจายเงินสมทบประกันสังคม

541.94                       - เบิกเกินสงคืน-คาไฟฟา

20,000.00                   - เงินสะสม(ชดใชสินไหม ค.บานนางธัญญษร)

8,000.00               รายไดจากรัฐบาลคางรับ 8,000.00               

400.00                  ลูกหนี้ - ภาษีปาย 110606 400.00                  

7,208.00               ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 100601

533.90                  ลูกหนี้ - ภาษีบํารุงทองที่

7,830.00               ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ 110605

189,492.00            ลูกหนี้ - เงินยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 60,000.00              

32,547,500.00      -              32,547,500.00     35,497,237.24       2,005,707.78        

องคการบริหารสวนตําบลหนองตาดใหญ

รายงานรับ - จายเงิน

ปงบประมาณ  2561    ประจําเดือน  กันยายน  2561
จนถึงปจจุบัน

รายการ รหัสบัญชี
ประมาณการ  (บาท)

เงินอุดหนุนระบุ

วัตถุประสงค/เฉพาะกิจ 

(บาท)

เกิดข้ึนจริง   (บาท)



เดือนนี้

รวม  เกิดข้ึนจริง

(บาท)

 (บาท)

รายจาย

65,334.00           65,334.00           65,372.00            งบกลาง - ประกันสังคม 100300 5,893.00             

6,992,400.00       6,992,400.00      5,284,600.00        งบกลาง - เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 110700 560,400.00          

2,112,000.00       2,112,000.00      1,386,400.00        งบกลาง - เบี้ยยังชีพผูพิการ 110800 153,600.00          

36,000.00           36,000.00           24,500.00            งบกลาง - เบี้ยยังชีพผูติดเชื้อ H.I.V. 110900 2,500.00             

60,583.00           60,583.00           30,727.00            งบกลาง - เงินสํารองจาย

145,000.00         145,000.00         107,790.00          งบกลาง - รายจายตามขอผูกพัน 111100

149,515.00         149,515.00         149,515.00          งบกลาง - เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญฯ 120100

2,398,320.00       2,398,320.00      2,398,320.00        เงินเดือน - ฝายการเมือง 521000 199,860.00          

6,596,848.00       6,596,848.00      5,959,880.00        เงินเดือน - ฝายประจํา 522000 487,440.00          

219,360.00         219,360.00         212,700.00          คาจางประจํา 523000 17,880.00            

1,360,980.00       1,360,980.00      1,327,680.00        คาจางชั่วคราว 524000 119,545.00          

1,257,060.00       1,257,060.00      643,600.00          คาตอบแทน 531000 164,300.00          

4,170,760.00       4,170,760.00      2,901,284.20        คาใชสอย 532000 150,917.00          

1,945,840.00       1,945,840.00      1,420,219.34        คาวัสดุ 533000 399,532.24          

233,000.00         233,000.00         180,794.81          คาสาธารณูปโภค 534000 5,631.25             

2,597,500.00       2,597,500.00      191,850.00          คาครุภัณฑ 541000 5,900.00             

คาครุภัณฑอ่ืน 411700

963,000.00         963,000.00         411,500.00          คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 542000 60,100.00            

-                    รายจายอ่ืน 550000

1,244,000.00       1,244,000.00      1,688,500.00        เงินอุดหนุน 561000 488,500.00          

6,332,700.00        เงินสะสม 300000 83,000.00            

เงินทุนสํารองสะสม

1,814,784.00        ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ 110605

ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม 110606

39,843.00            สงคืนเงินอุดหนุนท่ัวไป - ค.สัตวปลดโรคและ ค.ข้ึนทะเบียนฯ 110606 39,843.00            

0.70                   เบิกเกิน 110606

527,282.00          ลูกหนี้ - เงินยืมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค (ผดด.) 110606

104,193.00          รายจายคางจาย  (หมายเหตุ 2) 210401

655,900.00          ฎีกาคางจาย (หมายเหตุ 3)

1,124,283.88        เงินรับฝาก  (หมายเหตุ 4) 17,669.58            

32,547,500.00    32,547,500.00    34,984,218.93     รวมรายจาย 2,962,511.07       

513,018.31          สูงกวา 956,803.29-         

34,984,218.93     รายรับ                                รายจาย 2,962,511.07       

(ต่ํากวา)

36,730,025.45     36,730,025.45     

นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองตาดใหญ

   -2- 

จนถึงปจจุบัน

รายการ รหัสบัญชี
ประมาณการ  (บาท)

เงินอุดหนุน

ระบุ

วัตถุประสงค/

เกิดข้ึนจริง   (บาท)

(นางดาราณี  เขียนดี) (นายชัยโย  สุวรรณรัตน)

ผูอํานวยการกองคลัง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองตาดใหญ

(นายจํารัส  พลรักษา)



ชื่อบัญชี รหัสบัญชี เดบิต เครดิต

เงินสด 110100 1,930.00            

เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย) 302-0-39920-3 11012001 8,975,681.70       

เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย) 168-2-35554-6 11012001 14,820,795.37     

เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย) (ศก) 168-2-52912-1 11012001 368,911.16         

เงินฝากธนาคาร ธกส.(เงินฝากประจํา) 31-000-1-63025-0 11012002 12,562,707.22     

เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ฝากประจํา) 302-2-13040-6 11012002 -                   

ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 11045000 653,470.00         

รายจายคางจาย (หมายเหตุ 2) 21010000 37,200.00           

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) 21040000 1,598,911.13       

เงินรับฝากอ่ืนๆ เงินรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 3) 21040099 107,633.00         

เงินสะสม 31000000 19,398,843.34     

ทุนสํารองเงินสะสม 25% 32000000 16,240,907.98     

37,383,495.45   37,383,495.45   

(ลงชื่อ)......................................................

(นางดาราณี  เขียนด)ี

ผูอํานวยการกองคลัง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองตาดใหญ

(ลงชื่อ)......................................................

(นายจํารัส  พลรักษา)

นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองตาดใหญ

องคการบริหารสวนตําบลหนองตาดใหญ

งบทดลอง(หลังปดบัญชี)

ณ  วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2561

รวม

(ลงชื่อ)......................................................       

(นายชัยโย  สุวรรณรัตน)



ประมาณการรายรับ(รับจริง) 33,875,305.18        

หัก รายจายจริง 26,192,524.41        

เงินสะสมกอนคํานวณเงินทุนสํารองเงินสะสม 7,682,780.77         

หัก ทุนสํารองเงินสะสม 25% 1,920,695.19          

เงินสะสมกอนคํานวณเงินทุนสํารองเงินสะสม 5,762,085.58         

ปดบัญชีเพื่อคํานวณยอดเงินสะสมจากยอดผลตางระหวางรายรับและรายจายท่ีไดตั้งงบประมาณไวแลว

ประจําปงบประมาณ 2561



1

             เลขที่

             วันที่ 30 กันยายน 2561

รหัสบัญชี เดบิต เครดิต

เดบิต 41100001  60,140.00          

41100002  67,334.10          

41100003  8,596.00            

41210004  1,455.00            

41210007  420.00              

41210009  5,000.00            

41210012  80.00                

41210029  530.00              

41220010  36,238.00          

41230003  26,300.00          

41230005  41,485.00          

41230007  703.00              

41239999 10.00                

41300003  303,726.92        

41399999  370.00              

41500004 27,300.00          

41500007  10.00                

41599999  70,850.00          

42100001  544,329.70        

42100002  8,686,813.47      

42100004  2,593,485.15      

42100005  124,992.69        

42100007  4,406,960.80      

42100012  63,573.22          

42100013  34,433.13          

42100015  534,305.00        

43100002  15,696,409.00    

ภาษีปาย

คาใบอนุญาต อื่นๆ

คาขายแบบแปลน

ใบผานรายการบัญชีท่ัวไป

องคการบริหารสวนตําบลหนองตาดใหญ

รายการ

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีบํารุงทองที่

รายไดจากทรัพยสินอื่น ๆ

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล

คาธรรมเนียมปด โปรย ติดต้ังแผนประกาศหรือแผน

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย

คาปรับการผิดสัญญา

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปน

คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

ดอกเบี้ย

คารับรองสําเนาและถายเอกสาร

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ภาษีสรรพสามิต

คาภาคหลวงแร

คาภาคหลวงปโตรเลียม

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่



2

รหัสบัญชี เดบิต เครดิต

ใบผานรายการบัญชีท่ัวไป

องคการบริหารสวนตําบลหนองตาดใหญ

รายการ

44100002  539,455.00        

เครดิ เงินสะสม 31000000 5,762,085.58

เงินทุนสํารองเงินสะสม 32000000 1,920,695.19

งบกลาง 51100000 8,642,404.00

เงินเดือน (ฝายการเมือง) 52100000 2,398,320.00

เงินเดือน (ฝายประจํา) 52200000 7,500,260.00

คาตอบแทน 53100000 643,600.00

คาใชสอย 53200000 2,817,220.52

คาวัสดุ 53300000 1,715,317.02

คาสาธารณูปโภค 53400000 172,052.87

คาครุภัณฑ 54100000 191,850.00

คาที่ดินและสิ่งกอสราง 54200000 411,500.00

เงินอุดหนุน 56100000 1,700,000.00

33,875,305.18   33,875,305.18   

(ลงช่ือ)............................................................ผูจัดทํา

           (นางสาวชลดา  ลาเฟอย)

           เจาพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงช่ือ)............................................................ตรวจสอบ/อนุมัติ

             (นางดาราณี  เขียนดี)

             ผูอํานวยการกองคลัง

โอนปดบัญชีรายรับสูง(ตํ่า)กวารายจายเขาบัญชีเงินสะสม โดย รายรับเปนเงิน 33,875,305.18 บาท รายจายเปนเงิน 

26,192,524.41 บาท เงินสะสมเปนเงิน 5,762,085.58 บาท เงินทุนสํารองเงินสะสมเปนเงิน 1,920,695.19 บาท

หมายเหตุ การคํานวณยอดเงินทุนสํารองเงินสะสม 25% ไมรวมยอดเงินในใบผานรายการบัญชีทั่วไป

เพื่อปรับปรุงการชําระหน้ีตนเงินกู

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจจากหนวยงาน

รวม

คําอธิบาย



 +         สูง

  -          ต่ํา

รายรับ

หมวดภาษีอากร 114,000.00          136,140.10             22,140.10              

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 80,400.00            112,151.00             31,751.00              

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 202,288.00          304,096.92             101,808.92            

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 4,800.00              98,160.00              93,360.00              

หมวดภาษีจัดสรร 14,550,000.00      16,988,893.16        2,438,893.16          

หมวดเงินอุดหนุน 17,596,012.00      15,696,409.00        1,899,603.00-          

32,547,500.00     33,335,850.18       788,350.18           

539,455.00             

รวมรายรับท้ังสิ้น 33,875,305.18       

 +         สูง

  -          ต่ํา

รายจายตามประมาณการ

หมวดงบกลาง 9,560,832.00        8,642,404.00          918,428.00-            

หมวดเงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,398,320.00        2,398,320.00          -                       

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 6,481,448.00        5,959,880.00          521,568.00-            

หมวดคาจางประจํา 219,360.00          212,700.00             6,660.00-                

หมวดคาจางชั่วคราว 1,440,980.00        1,327,680.00          113,300.00-            

หมวดคาตอบแทน 1,331,140.00        643,600.00            687,540.00-            

หมวดคาใชสอย 4,106,235.00        2,817,220.52          1,289,014.48-          

หมวดคาวัสดุ 1,960,585.00        1,715,317.02          245,267.98-            

หมวดคาสาธารณูปโภค 232,000.00          172,052.87            59,947.13-              

หมวดเงินอุดหนุน 1,244,000.00        1,160,545.00          83,455.00-              

หมวดคาครุภัณฑ 2,601,500.00        191,850.00            2,409,650.00-          

หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 971,100.00          411,500.00            559,600.00-            

หมวดรายจายอ่ืนๆ -                     -                       -                       

32,547,500.00     25,653,069.41       6,894,430.59-         

-                     539,455.00            

26,192,524.41       

7,682,780.77         

องคการบริหารสวนตําบลหนองตาดใหญ อําเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา

งบรายรับ - รายจายตามงบประมาณ  ประจําป 2561

ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2560  ถึงวันท่ี 30  กันยายน 2561

รายการ ประมาณการ รายรับจริง

รายรับตามประมาณการ

รวมเงินรายรับตามงบประมาณรายรับท้ังสิ้น

รวมเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค

รายการ ประมาณการ รายจายจริง

รวมรายจายตามงบประมาณรายจายท้ังสิ้น

รวมเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค

รวมรายจายท้ังสิ้น

รายรับสูงกวารายจาย



(ลงชื่อ)....................................................ผูจัดทํา

         (นางสาวชลดา  ลาเฟอย)

      เจาพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) .............................................. ผูตรวจสอบ

             (นายชัยโย  สุวรรณรัตน)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองตาดใหญ        

(ลงชื่อ)..........................................ผูตรวจสอบ

2

(นางดาราณี  เขียนดี)

ผูอํานวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..........................................ผูอนุมัติ

(นายจํารัส  พลรักษา)

นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองตาดใหญ



หนวย : บาท

หมายเหตุ ป 2561 ป 2560

ทรัพยสินตามงบทรัพยสิน 2 20,369,716.28    20,177,866.28    

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3 36,730,025.45    36,217,007.14    

รายไดจากรัฐบาลคางรับ 7 -                   2,335,078.00      

ลูกหนี้คาภาษี 8 -                   8,141.90            

ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 10 653,470.00         842,962.00         

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 37,383,495.45   39,403,189.04   

รวมสินทรัพย 37,383,495.45   39,403,189.04   

ทุนทรัพยสิน

หนี้สิน 2 20,369,716.28    20,177,866.28    

หนี้สินหมุนเวียน

รายจายคางจาย 15 37,200.00          527,282.00         

ฎีกาคางจาย 16 -                   2,941,594.00      

รายจายผัดสงใบสําคัญ -                   -                   

เงินรับฝาก 17 806,544.13         922,859.49         

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 900,000.00         900,000.00         

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 18 -                   -                   

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,743,744.13     5,291,735.49     

รวมหนี้สิน 1,743,744.13     5,291,735.49     

เงินสะสม

เงินสะสม 21 19,398,843.34    19,791,240.76    

เงินทุนสํารองเงินสะสม 22 16,240,907.98    14,320,212.79    

รวมเงินสะสม 35,639,751.32    34,111,453.55    

รวมหนี้สินและเงินสะสม 37,383,495.45   39,403,189.04   

(ลงชื่อ).........................................     (ลงชื่อ).........................................      (ลงชื่อ).........................................

        (นางดาราณี เขียนด)ี

ผูอํานวยการกองคลัง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองตาดใหญ นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองตาดใหญ

(นายชัยโย สุวรรณรัตน) (นายจํารัส พลรักษา)

งบแสดงฐานะการเงิน

องคการบริหารสวนตําบลหนองตาดใหญ อ.สีดา จ.นครราชสีมา

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561

หนี้สินและเงินสะสม



ทรัพยสิน หน้ีสินและเงินสะสม

บัญชีเงินสด -                            เงินทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 900,000.00                 

บัญชีเงินฝาก ธกส.(ออมทรัพย) (ศก) 168-2-52912-1 368,911.16                 ดอกเบี้ย-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 14,842.16                  

บัญชีลูกหน้ี-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 653,470.00                 คาปรับ-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 107,539.00                 

1,022,381.16              1,022,381.16              

องคการบริหารสวนตําบลหนองตาดใหญ อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

งบแสดงฐานะการเงิน (เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561



หมายเหตุ 2 งบทรัพยสิน หนวย:บาท

ชื่อ

2561 2560 2561 2560

ก. อสังหาริมทรัพย

ท่ีดิน -                   -                   รายได 3,558,247.00      3,493,747.00      

อาคาร 2,307,847.00      2,307,847.00      เงินกู -                  -                  

บานพัก -                   -                   เงินอุทิศ -                  -                  

เงินรับโอน -                  -                  

เงินอุดหนุน 12,431,598.33    12,304,248.33    

เงินสะสม 4,379,870.95      4,379,870.95      

เงินทุนสํารองสะสม -                  -                  

ข. สังหาริมทรัพย

ครุภัณฑสํานักงาน 3,315,001.95      3,240,701.95      

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 1,917,500.00      1,917,500.00      

ครุภัณฑการเกษตร 72,850.00          -                   

ครุภัณฑกอสราง 16,600.00          -                   

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ -                   -                   

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 21,500.00          21,500.00          

ครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย -                   -                   

ครุภัณฑงานบานงานครัว 12,290,417.33    12,290,417.33    

ครุภัณฑดับเพลิง 22,800.00          22,800.00          

ครุภัณฑกีฬา -                   -                   

ครุภัณฑสํารวจ 30,000.00          30,000.00          

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 325,200.00        297,100.00        

ครุภัณฑอ่ืนๆ 50,000.00          50,000.00          

รวมท่ีดิน อาคารสิ่งปลูกสรางและ

ครุภัณฑ

20,369,716.28   20,177,866.28   รวมจํานวนเงิน

แหลงท่ีมาของทรัพยสิน

20,369,716.28   20,177,866.28   

(ลงชื่อ).........................................        (ลงชื่อ).........................................                     (ลงชื่อ).........................................

          (นางดาราณี เขียนดี)                       (นายชัยโย สุวรรณรัตน)                               (นายจํารัส พลรักษา)

         ผูอํานวยการกองคลัง          ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองตาดใหญ     นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองตาดใหญ

องคการบริหารสวนตําบลหนองตาดใหญ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดันท่ี 30 กันยายน 2561

ประเภททรัพยสิน
แหลงท่ีมาของทรัพยสิน

ราคาทรัพยสิน
จํานวนเงิน



หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2561 2560

เงินสด 1,930.00               -                      

เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย) 302-0-39920-3 8,975,681.70         15,046,121.03       

เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย) 168-2-35554-6 14,820,795.37       8,577,500.27         

เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย) (ศก) 168-2-52912-1 368,911.16           173,507.22           

เงินฝากธนาคาร ธกส.(เงินฝากประจํา 1 ป) 31-000-1-63025-0 12,562,707.22       12,419,878.62       

36,730,025.45      36,217,007.14      

หมายเหตุ 7 รายไดจากรัฐบาลคางรับ

เงินคาตอบแทน หมวดเงินเดือน/คาตอบแทน ผดด.

เงินสมทบประกันสังคม ผดด. หมวดงบกลาง 278.00                 

เงินเบี้ยยังชีพผูพิการ หมวดงบกลาง 8,000.00               

เงินจัดสรรคากอสรางอาคาร ศพด. 2,326,800.00         

-                     2,335,078.00        

องคการบริหารสวนตําบลหนองตาดใหญ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับป ส้ินสุดันท่ี 30 กันยายน 2561



หมายเหตุ 5 ลูกหนี้คาภาษี

ประจําป จํานวนราย จํานวนเงิน ประจําป จํานวนราย จํานวนเงิน

ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 2557 - - 2557 - -

2558 - - 2558 - -

2559 - - 2559

2560 - - 2560 3 7,208.00

0 0.00 3 7,208.00

ประเภทลูกหนี้ ประจําป จํานวนราย จํานวนเงิน ประจําป จํานวนราย จํานวนเงิน

ลูกหนี้ภาษีบํารุงทองท่ี 2557 - - 2557 - -

2558 - - 2558 - -

2559 - - 2559 - -

2560 - - 2560 4 533.90

0 0.00 4 533.90

ประเภทลูกหนี้ ประจําป จํานวนราย จํานวนเงิน ประจําป จํานวนราย จํานวนเงิน

ลูกหนี้ภาษีปาย 2557 - - 2557 - -

2558 - - 2558 - -

2559 - - 2559 - -

2560 - - 2560 1 400

- 0 - 400

0 0.00 7 8,141.90รวมท้ังสิ้น

2561 2560

ประเภทลูกหนี้

องคการบริหารสวนตําบลหนองตาดใหญ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดันท่ี 30 กันยายน 2561

รวม

รวม

รวม



หมายเหตุ 10 ลูกหน้ีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ป 2561

ชื่อ - สกุล ผูยืม โครงการท่ียืม จํานวนเงิน

กลุมเกษตรกรทํานา ม.6 เลขที่สัญญาเงินกู 11/2549-กลุมเกษตรกรทํานา ม.6 33,110.00

กลุมเกษตรกรบานหนองตาดใหญ หมูที่ 1 เลขที่สัญญาเงินกู 1/2560-กลุมเกษตรกรบานหนองตาดใหญ หมูที่ 1 80,000.00

กลุมชุมชนเย็บผาโหล ม.8 เลขที่สัญญาเงินกู 7/2549-กลุมชุมชนเย็บผาโหล ม.8 27,400.00

กลุมทอผาไหม ต.หนองตาดใหญ ม.1 เลขที่สัญญาเงินกู 1/2557-กลุมทอผาไหม ต.หนองตาดใหญ ม.1 80,000.00

กลุมทอผาไหม บานเมืองสูง ม.8 เลขที่สัญญาเงินกู 4/2559-กลุมทอผาไหม บานเมืองสูง ม.8 60,000.00

กลุมเย็บผา ม.6 เลขที่สัญญาเงินกู 9/2554-กลุมเย็บผา ม.6 36,700.00

กลุมเลี้ยงเปดและสุกร ม.6 (นายทองดี ผิงเฮวขา) เลขที่สัญญาเงินกู 9/2549-กลุมเลี้ยงเปดและสุกร ม.6 (นายทองดี ผิงเฮวขา) 12,260.00

กลุมเลี้ยงสุกร ม.1(นายบุญถือ ศรีชุม) เลขที่สัญญาเงินกู 12/2549-กลุมเลี้ยงสุกร ม.1(นายบุญถือ ศรีชุม) 11,000.00

เย็บจักรอุตสาหกรรม บ.หนองตาดใหญ ม.1 เลขที่สัญญาเงินกู 2/2558-เย็บจักรอุตสาหกรรม บ.หนองตาดใหญ ม.1 40,000.00

วิสาหกิจกลุมทอผาบานดอนแสบง ม.6 เลขที่สัญญาเงินกู 2/2559-วิสาหกิจกลุมทอผาบานดอนแสบง ม.6 60,000.00

วิสาหกิจกลุมเย็บผาจักรอุตสาหกรรมบานโสกนกเต็น ม.7 เลขที่สัญญาเงินกู 3/2559-วิสาหกิจกลุมเย็บผาจักรอุตสาหกรรมบานโสกนกเต็น ม.7 93,000.00

วิสาหกิจกลุมเย็บผาบานหัวนาคํา ม.4 เลขที่สัญญาเงินกู 1/2559-วิสาหกิจกลุมเย็บผาบานหัวนาคํา ม.4 80,000.00

วิสาหกิจชุมชน บานดอนเต็ง ม.5 เลขที่สัญญาเงินกู 1/2558-วิสาหกิจชุมชน บานดอนเต็ง ม.5 40,000.00

653,470.00รวม

องคการบริหารสวนตําบลหนองตาดใหญ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561



ป 2560

ชื่อ - สกุล ผูยืม โครงการท่ียืม จํานวนเงิน

กลุมกองทุนเศรษฐกิจชุมชน ม.2 เลขที่สัญญาเงินกู 1/2556-กลุมกองทุนเศรษฐกิจชุมชน ม.2 10,000.00

กลุมเกษตรกรทํานา ม.6 เลขที่สัญญาเงินกู 11/2549-กลุมเกษตรกรทํานา ม.6 33,110.00

กลุมเกษตรกรบานหนองตาดใหญ หมูที่ 1 เลขที่สัญญาเงินกู 1/2560-กลุมเกษตรกรบานหนองตาดใหญ หมูที่ 1 100,000.00

กลุมชุมชนเย็บผาโหล ม.8 เลขที่สัญญาเงินกู 7/2549-กลุมชุมชนเย็บผาโหล ม.8 27,400.00

กลุมทอผาไหม ต.หนองตาดใหญ ม.1 เลขที่สัญญาเงินกู 1/2557-กลุมทอผาไหม ต.หนองตาดใหญ ม.1 100,000.00

กลุมทอผาไหม บานเมืองสูง ม.8 เลขที่สัญญาเงินกู 4/2559-กลุมทอผาไหม บานเมืองสูง ม.8 80,000.00

กลุมปุยออมทรัพยเพื่อการผลิต บ.โสกนกเต็น ม.7 เลขที่สัญญาเงินกู 5/2554-กลุมปุยออมทรัพยเพื่อการผลิต บ.โสกนกเต็น ม.7 27,140.00

กลุมเย็บผา ม.6 เลขที่สัญญาเงินกู 9/2554-กลุมเย็บผา ม.6 36,700.00

กลุมเลี้ยงไกพื้นเมือง ม.2 เลขที่สัญญาเงินกู 2/2555-กลุมเลี้ยงไกพื้นเมือง ม.2 10,352.00

กลุมเลี้ยงเปดและสุกร ม.6 (นายทองดี ผิงเฮวขา) เลขที่สัญญาเงินกู 9/2549-กลุมเลี้ยงเปดและสุกร ม.6 (นายทองดี ผิงเฮวขา) 12,260.00

กลุมเลี้ยงสุกร ม.1(นายบุญถือ ศรีชุม) เลขที่สัญญาเงินกู 12/2549-กลุมเลี้ยงสุกร ม.1(นายบุญถือ ศรีชุม) 11,000.00

เย็บจักรอุตสาหกรรม บ.หนองตาดใหญ ม.1 เลขที่สัญญาเงินกู 2/2558-เย็บจักรอุตสาหกรรม บ.หนองตาดใหญ ม.1 60,000.00

วิสาหกิจกลุมทอผาบานดอนแสบง ม.6 เลขที่สัญญาเงินกู 2/2559-วิสาหกิจกลุมทอผาบานดอนแสบง ม.6 80,000.00

วิสาหกิจกลุมเย็บผาจักรอุตสาหกรรมบานโสกนกเต็น ม.7 เลขที่สัญญาเงินกู 3/2559-วิสาหกิจกลุมเย็บผาจักรอุตสาหกรรมบานโสกนกเต็น ม.7 93,000.00

วิสาหกิจกลุมเย็บผาบานหัวนาคํา ม.4 เลขที่สัญญาเงินกู 1/2559-วิสาหกิจกลุมเย็บผาบานหัวนาคํา ม.4 80,000.00

วิสาหกิจชุมชน กลุมจักสานบานโสกนกเต็น ม.7 เลขที่สัญญาเงินกู 2/2557-วิสาหกิจชุมชน กลุมจักสานบานโสกนกเต็น ม.7 22,000.00

วิสาหกิจชุมชน บานดอนเต็ง ม.5 เลขที่สัญญาเงินกู 1/2558-วิสาหกิจชุมชน บานดอนเต็ง ม.5 60,000.00

842,962.00รวม



ป 2561

แหลงเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงิน

เงินงบประมาณ บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ              1,200.00

เงินงบประมาณ สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุข

และงานสาธารณสุขอื่น
คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่

ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการการแพทยฉุกเฉิน  องคการ

บริหารสวนตําบลหนองตาดใหญ
           36,000.00

          37,200.00

ป 2560

แหลงเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงิน

เงินงบประมาณ งบกลาง งบกลาง งบกลาง สํารองจาย
โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนรอบ

นอกหมูบาน
         134,500.00

เงินงบประมาณ งบกลาง งบกลาง งบกลาง สํารองจาย โครงการปรับปรุงซอมแซมคันคูลําหวย            82,422.00

เงินงบประมาณ งบกลาง งบกลาง งบกลาง สํารองจาย
โครงการวางทอระบายนํ้าแหลงนํ้า

สาธารณะลงทางระบายนํ้า
           70,884.00

เงินงบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟาและถนน
คาที่ดินและ

สิ่งกอสราง
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

จางเหมากอสรางถนนเสริมดิน พรอม

ลงหินคลุก ม.1
           95,500.00

เงินงบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟาและถนน
คาที่ดินและ

สิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ

สิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงซอมแซมทอระบาย

นํ้าลอดผานถนนและคันคูลําหวย
           45,470.00

เงินงบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟาและถนน
คาที่ดินและ

สิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ

สิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนภายใน

หมูบานและคันคูลําหวย
           98,506.00

527,282.00        

รวม

รวม

สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

องคการบริหารสวนตําบลหนองตาดใหญ



หมายเหตุ 16 ฎีกาคางจาย

ป 2561

แหลงเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงิน

-                    

ป 2560

แหลงเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงิน

ตามงบประมาณ
การศึกษา

บริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา เงินเดือนฝายประจํา เงินเดือนพนักงาน
เงินเดือนคางจาย ป พ.ศ.2557-2559(เลขผูเบิก

60-03-00211-5220100-00002) 33,160.00            

ตามงบประมาณ การศึกษา
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา เงินเดือนฝายประจํา
คาตอบแทนพนักงานจาง

คาตอบแทนพนักงานจาง ป พ.ศ.2557-2558(รายน.ส.

ศุศิรา นวมโคกสูง)(เลขที่ผูเบิก60-03-00211-5220700-00003)
35,250.00            

ตามงบประมาณ
การศึกษา

บริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา เงินเดือนฝายประจํา

เงินเพ่ิมตางๆของพนักงาน

จาง
เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง ป พ.ศ.2558 (เลขผู

เบิก60-03-00211-5420700-00001) 32,310.00            

เงินอุดหนุน

ท่ัวไประบุ
การศึกษา

บริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง อาคารตางๆ

โครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.

หนองตาดใหญ(เลขผูเบิก60-03-00211-5420700-00001)
2,326,800.00        

ตามงบประมาณ เคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง
คาบํารุงรักษาและ

ปรับปรุงท่ีดินและ

โครงการกอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็กรานคาชุมชน(ตลาด

นัดคลองถม)(เลขผูเบิก60-03-00242-5421100-00011)
501,000.00          

ตามงบประมาณ งบกลาง งบกลาง งบกลาง
เงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (เลขผูเบิก

60-03-00411-5110300-00016) 3,474.00              

ตามงบประมาณ งบกลาง งบกลาง งบกลาง
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ รายนายเขต แกววงศใหญ (เลขผู

เบิก60-03-00411-5110700-00025 ) 9,600.00              

2,941,594.00       

องคการบริหารสวนตําบลหนองตาดใหญ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561

รวม

รวม



หมายเหตุ 17 เงินรับฝาก 2561 2560

เงินประกันสัญญา 546,259.10   429,479.10   

คาใชจายในการจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี 5% 15,624.55     12,052.55     

สวนลดภาษีบํารุงทองท่ี 6% 3,926.46       3,926.46       

ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 10,718.86     242.16         

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 1.00            -              

คาปรับเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 107,539.00   102,569.00   

ดอกเบี้ยเงินฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 14,842.16     13,900.22     

เงินรอคืนจังหวัด

  - เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ -              292,900.00   

  - คาตอบแทน ผดด. 46,299.00     46,299.00     

  - เงินสมทบประกันสังคม ผดด. 3,503.00       3,503.00       

  - เงินสงเสริมศักยภาพทางการศึกษา 12,000.00     12,000.00     

  - เงินสนับสนุนการบริการสาธารณสุข 5,988.00       5,988.00       

  - เงินโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยฯและสํารวจข้ึนทะเบียนสัตว 39,843.00     

รวม 806,544.13   922,859.49   

สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

องคการบริหารสวนตําบลหนองตาดใหญ



หมายเหตุ 21 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม... 19,791,240.76  19,500,399.03  

รายรับจริงสูงกวารายจายจริง 7,682,780.77    3,708,376.97    
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกวารายจายจริง 1,920,695.19    927,094.24      

(เงินทุนสํารองเงินสะสม)

บวก รายรับจริงสูงกวารายจายจริงหลังหักเงินทุนสํารองเงินสะสม 5,762,085.58    2,781,282.73    

ปรับปรุงเงินเหลือจายจากฎีกาคางจายโครงการกอสราง 138,000.00      
ชดใชสินไหม-บานนางธัญษร 20,000.00        

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ รายนายเขต แกววงศใหญ (เลขผูเบิก60-03-00411-5110700- 9,600.00          

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (เลขผูเบิก60-03-00411-5110300-00016) 95.00              

เงินเหลือจายกลองโทรทัศนวงจรปด CCTV 11,500.00        

ชดใชทุนการศึกษา(ไมไดต้ังลูกหน้ีไว) 50,000.00        

กันเงินซื้อรถขยะ 400,000.00      

ปรับปรุงยอดรายจายคางจาย เงินคาตอบแทนกรณีพิเศษ ป 2559 1,059.00          

-                 

-                 
หัก จายขาดเงินสะสม (6,332,700.00)   (2,941,500.00)   

ปรับปรุงรายไดเบ็ดเตล็ด(เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ) (700.00)           

ปรับปรุงรายไดจากรัฐบาลคางรับ(เงินสมทบประกันสังคม) (278.00)           (392,397.42)     290,841.73      

เงินสะสม 30 กันยายน... 19,398,843.34  19,791,240.76  

2561 2560

สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561

องคการบริหารสวนตําบลหนองตาดใหญ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน



เงินสะสม 30 กันยายน...ประกอบดวย 2561 2560

1. หุนในโรงพิมพอาสารักษาดินแดน -                 -                 

2. เงินฝากกองทุน -                 -                 

3. ลูกหน้ีคาภาษี -                 -                 

4. ลูกหน้ีรายไดอื่นๆ -                 -                 

5. ทรัพยสินเกิดจากเงินกูที่ชําระแลว -                 -                 
   (ผลตางระหวางทรัพยสินเกิดจากเงินกูและเจาหน้ีเงินกู) -                 -                 

6. เงินสะสมที่สามารถนําไปใชได 19,398,843.34  19,791,240.76  

2561 2560

ทั้งน้ีไดรับอนุมัติใหจายเงินสะสมที่อยูระหวางดําเนินการจํานวน 80,000.00        -                 

และจะเบิกจายในปงบประมาณตอไป ตามรายละเอียดแนบทายหมายเหตุ 21



รายละเอียดแนบทายหมายเหตุ 21 เงินสะสม

ป 2561

หมวด ประเภท โครงการ
 จํานวนเงินท่ี

ไดรับอนุมัติ
กอหน้ีผูกพัน เบิกจายแลว คงเหลือ  ยังไมไดกอหน้ี

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนนเสริมดินพรอมลงหินคลุกบานหนอง

ตาดใหญ หมูที่ 1
       131,000.00               -        130,000.00          1,000.00                  -   

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนนเสริมดินพรอมลงหินคลุกและวางทอ

ระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กบานหนองตาดใหญ หมูที่ 1
       300,000.00      298,000.00          2,000.00                  -   

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนนเสริมดินบานหนองตาดใหญ หมูที่ 1        331,000.00      330,000.00          1,000.00                  -   

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนนลงหินคลุกบานหนองตาดใหญ หมูที่ 1          88,000.00        87,000.00          1,000.00                  -   

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานหนองตาดใหญ

 หมูที่ 1(เสนที่1)
       161,000.00      107,500.00        53,500.00                  -   

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานหนองตาดใหญ

 หมูที่ 1(เสนที่2)
       134,000.00        89,000.00        45,000.00                  -   

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง หมูที่ 1          81,000.00     80,000.00          1,000.00                  -   

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมวางทอ

ระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองตาด หมูที่ 2
       495,000.00      298,000.00       197,000.00                  -   

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองตาด 

หมูที่ 2
       149,000.00      120,000.00        29,000.00                  -   

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน

หนองตาด หมูที่ 2
       157,000.00      134,000.00        23,000.00                  -   

องคการบริหารสวนตําบลหนองตาดใหญ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561



หมวด ประเภท โครงการ
 จํานวนเงินท่ี

ไดรับอนุมัติ
กอหน้ีผูกพัน เบิกจายแลว คงเหลือ  ยังไมไดกอหน้ี

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนเสริมดินพรอมลงหินคลุก

บานหนองจะบก หมูที่ 3
         27,000.00        26,500.00             500.00                  -   

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองจะบก 

หมูที่ 3(เสนที่1)
       699,000.00      420,000.00       279,000.00                  -   

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองจะบก 

หมูที่ 3(เสนที่2)
         46,000.00        37,000.00          9,000.00                  -   

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมวางทอ

ระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองจะบก หมูที่ 3(เสน
       194,000.00      162,000.00        32,000.00                  -   

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมวางทอ

ระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองจะบก หมูที่ 3(เสน
       141,000.00      140,000.00          1,000.00                  -   

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนนเสริมดิน บานหัวนาคํา หมูที่ 4(เสนที่1)        100,000.00        90,000.00        10,000.00                  -   

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนนเสริมดินพรอมลงหินคลุก บานหัวนาคํา

 หมูที่ 4
       200,000.00      199,000.00          1,000.00                  -   

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนนเสริมดิน บานหัวนาคํา หมูที่ 4(เสนที่2)        100,000.00        99,000.00          1,000.00                  -   

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนนเสริมดิน บานหัวนาคํา หมูที่ 4(เสนที่3)        221,000.00      220,000.00          1,000.00                  -   

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมวางทอ

ระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหัวนาคํา หมูที่ 4
       179,000.00      164,000.00        15,000.00                  -   

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนนลงหินคลุก บานดอนเต็ง หมูที่ 5(เสนที่

1)
       243,000.00      242,000.00          1,000.00                  -   

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนนลงหินคลุก บานดอนเต็ง หมูที่ 5(เสนที่

2)
         71,000.00        70,000.00          1,000.00                  -   



หมวด ประเภท โครงการ
 จํานวนเงินท่ี

ไดรับอนุมัติ
กอหน้ีผูกพัน เบิกจายแลว คงเหลือ  ยังไมไดกอหน้ี

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนนเสริมดิน บานดอนเต็ง หมูที่ 5(เสนที่1)        200,000.00      175,000.00        25,000.00                  -   

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอนเต็ง หมูที่

 5
         86,000.00        69,700.00        16,300.00                  -   

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนนเสริมดิน บานดอนเต็ง หมูที่ 5(เสนที่2)        200,000.00      175,000.00        25,000.00                  -   

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอนแสบง 

หมูที่ 6(เสนที่1)
       536,000.00      327,000.00       209,000.00                  -   

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอนแสบง 

หมูที่ 6(เสนที่2)
       264,000.00      178,000.00        86,000.00                  -   

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโสกนกเต็น 

หมูที่ 7(เสนที่1)
       500,000.00      322,000.00       178,000.00                  -   

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโสกนกเต็น 

หมูที่ 7(เสนที่2)
       300,000.00      237,000.00        63,000.00                  -   

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานเมืองสูง หมูที่

 8
       983,000.00      632,000.00       351,000.00                  -   

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองเทียม

พัฒนา หมูที่ 9(เสนที่1)
         38,000.00        37,500.00             500.00                  -   

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองเทียม

พัฒนา หมูที่ 9(เสนที่2)
       111,000.00        99,000.00        12,000.00                  -   

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานหนองเทียมพัฒนา หมูที่ 

9(เสนที่1)
       100,000.00        99,000.00          1,000.00                  -   

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานหนองเทียมพัฒนา หมูที่ 

9(เสนที่2)
       200,000.00      199,000.00          1,000.00                  -   



หมวด ประเภท โครงการ
 จํานวนเงินท่ี

ไดรับอนุมัติ
กอหน้ีผูกพัน เบิกจายแลว คงเหลือ  ยังไมไดกอหน้ี

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานหนองเทียมพัฒนา หมูที่ 

9(เสนที่3)
       200,000.00      199,000.00          1,000.00                  -   

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน

หนองเทียมพัฒนา หมูที่ 9(เสนที่2)
         46,000.00        45,500.00             500.00                  -   

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองเทียม

พัฒนา หมูที่ 9(เสนที่3)
       105,000.00        75,000.00        30,000.00                  -   

8,117,000.00   80,000.00   6,332,700.00 1,704,300.00  -              

ป 2560

หมวด ประเภท โครงการ
 จํานวนเงินท่ี

ไดรับอนุมัติ
กอหน้ีผูกพัน เบิกจายแลว คงเหลือ  ยังไมไดกอหน้ี

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนนเสริมดินพรอมลงหินคลุกบานหนอง

ตาดใหญ หมูที่ 1
       131,000.00       131,000.00      131,000.00

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนนเสริมดินพรอมลงหินคลุกและวางทอ

ระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กบานหนองตาดใหญ หมูที่ 1
       300,000.00       300,000.00      300,000.00

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนนเสริมดินบานหนองตาดใหญ หมูที่ 1        331,000.00       331,000.00      331,000.00

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนนลงหินคลุกบานหนองตาดใหญ หมูที่ 1          88,000.00        88,000.00        88,000.00

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานหนองตาดใหญ

 หมูที่ 1(เสนที่1)
       161,000.00       161,000.00      161,000.00

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานหนองตาดใหญ

 หมูที่ 1(เสนที่2)
       134,000.00       134,000.00      134,000.00

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง หมูที่ 1          81,000.00        81,000.00        81,000.00

รวม



หมวด ประเภท โครงการ
 จํานวนเงินท่ี

ไดรับอนุมัติ
กอหน้ีผูกพัน เบิกจายแลว คงเหลือ  ยังไมไดกอหน้ี

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมวางทอ

ระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองตาด หมูที่ 2
       495,000.00       495,000.00      495,000.00

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองตาด 

หมูที่ 2
       149,000.00       149,000.00      149,000.00

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน

หนองตาด หมูที่ 2
       157,000.00       157,000.00      157,000.00

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนเสริมดินพรอมลงหินคลุก

บานหนองจะบก หมูที่ 3
         27,000.00        27,000.00        27,000.00

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองจะบก 

หมูที่ 3(เสนที่1)
       699,000.00       699,000.00      699,000.00

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองจะบก 

หมูที่ 3(เสนที่2)
         46,000.00        46,000.00        46,000.00

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมวางทอ

ระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองจะบก หมูที่ 3(เสน
       194,000.00       194,000.00      194,000.00

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมวางทอ

ระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองจะบก หมูที่ 3(เสน
       141,000.00       141,000.00      141,000.00

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนนเสริมดิน บานหัวนาคํา หมูที่ 4(เสนที่1)        100,000.00       100,000.00      100,000.00

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนนเสริมดินพรอมลงหินคลุก บานหัวนาคํา

 หมูที่ 4
       200,000.00       200,000.00      200,000.00

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนนเสริมดิน บานหัวนาคํา หมูที่ 4(เสนที่2)        100,000.00       100,000.00      100,000.00

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนนเสริมดิน บานหัวนาคํา หมูที่ 4(เสนที่3)        221,000.00       221,000.00      221,000.00



หมวด ประเภท โครงการ
 จํานวนเงินท่ี

ไดรับอนุมัติ
กอหน้ีผูกพัน เบิกจายแลว คงเหลือ  ยังไมไดกอหน้ี

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมวางทอ

ระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหัวนาคํา หมูที่ 4
       179,000.00       179,000.00      179,000.00

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนนลงหินคลุก บานดอนเต็ง หมูที่ 5(เสนที่

1)
       243,000.00       243,000.00      243,000.00

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนนลงหินคลุก บานดอนเต็ง หมูที่ 5(เสนที่

2)
         71,000.00        71,000.00        71,000.00

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนนเสริมดิน บานดอนเต็ง หมูที่ 5(เสนที่1)        200,000.00       200,000.00      200,000.00

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอนเต็ง หมูที่

 5
         86,000.00        86,000.00        86,000.00

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนนเสริมดิน บานดอนเต็ง หมูที่ 5(เสนที่2)        200,000.00       200,000.00      200,000.00

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอนแสบง 

หมูที่ 6(เสนที่1)
       536,000.00       536,000.00      536,000.00

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอนแสบง 

หมูที่ 6(เสนที่2)
       264,000.00       264,000.00      264,000.00

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโสกนกเต็น 

หมูที่ 7(เสนที่1)
       500,000.00       500,000.00      500,000.00

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโสกนกเต็น 

หมูที่ 7(เสนที่2)
       300,000.00       300,000.00      300,000.00

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานเมืองสูง หมูที่

 8
       983,000.00       983,000.00      983,000.00

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองเทียม

พัฒนา หมูที่ 9(เสนที่1)
         38,000.00        38,000.00        38,000.00



หมวด ประเภท โครงการ
 จํานวนเงินท่ี

ไดรับอนุมัติ
กอหน้ีผูกพัน เบิกจายแลว คงเหลือ  ยังไมไดกอหน้ี

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองเทียม

พัฒนา หมูที่ 9(เสนที่2)
       111,000.00       111,000.00      111,000.00

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานหนองเทียมพัฒนา หมูที่ 

9(เสนที่1)
       100,000.00       100,000.00      100,000.00

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานหนองเทียมพัฒนา หมูที่ 

9(เสนที่2)
       200,000.00       200,000.00      200,000.00

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานหนองเทียมพัฒนา หมูที่ 

9(เสนที่3)
       200,000.00       200,000.00      200,000.00

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน

หนองเทียมพัฒนา หมูที่ 9(เสนที่2)
         46,000.00        46,000.00        46,000.00

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองเทียม

พัฒนา หมูที่ 9(เสนที่3)
       105,000.00       105,000.00      105,000.00

8,117,000.00   -           -              8,117,000.00  8,117,000.00 รวม



งบ หมวด แหลงเงิน งบกลาง รวม

งบกลาง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม งบประมาณ 65,372.00           65,372.00         

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ งบประมาณ 6,481,500.00      6,481,500.00     

เบี้ยยังชีพผูพิการ งบประมาณ 1,776,000.00      1,776,000.00     

เบี้ยยังชีพผูติดเชื้อ H.I.V. งบประมาณ 31,500.00           31,500.00         

เงินสํารองจาย งบประมาณ 30,727.00           30,727.00         

รายจายตามขอผูกพัน งบประมาณ 107,790.00         107,790.00       

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) งบประมาณ 149,515.00         149,515.00       

-                  

8,642,404.00     8,642,404.00    

หมายเหตุ   ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค / เฉพาะกิจ

องคการบริหารสวนตําบลหนองตาดใหญ

รายงานรายจายในการดําเนินงานท่ีจายจากเงินรายรับตามแผนงาน  ..งบกลาง..

ตั้งแตวันท่ี  1  ตุลาคม 2560  ถึง  30  กันยายน  2561

รวม



งบ หมวด แหลงเงิน งานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร เงินเดือน(ฝายการเมือง) งบประมาณ 2,398,320.00         2,398,320.00    

เงินเดือน(ฝายประจํา) งบประมาณ 2,446,040.00         1,498,560.00       3,944,600.00    

งบดําเนินการ คาตอบแทน งบประมาณ 170,000.00            195,100.00         365,100.00       

คาใชสอย งบประมาณ 974,522.52            100,870.00         1,075,392.52    

คาวัสดุ งบประมาณ 296,980.62            99,800.00           396,780.62       

คาสาธารณูปโภค งบประมาณ 157,440.10            2,972.00            160,412.10       

งบลงทุน คาครุภัณฑ งบประมาณ 86,150.00             20,300.00           106,450.00       

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง งบประมาณ -                 

งบรายจายอ่ืน รายจายอ่ืน งบประมาณ -                 

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน งบประมาณ -                 

6,529,453.24        1,917,602.00      8,447,055.24    

หมายเหตุ   ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค / เฉพาะกิจ

องคการบริหารสวนตําบลหนองตาดใหญ

รายงานรายจายในการดําเนินงานท่ีจายจากเงินรายรับตามแผนงาน  ...บริหารงานท่ัวไป...

ตั้งแตวันท่ี  1  ตุลาคม 2560  ถึง  30  กันยายน  2561

รวม



งบ หมวด แหลงเงิน

งานบริหารงานท่ัวไป

เกี่ยวกับการรักษา

ความสงบภายใน

งานปองกันฝายพล

เรือนและระงับ

อัคคีภัย

รวม

งบบุคลากร เงินเดือน(ฝายการเมือง) งบประมาณ -                         -                   -                

เงินเดือน(ฝายประจํา) งบประมาณ 210,000.00              -                   210,000.00     

งบดําเนินการ คาตอบแทน งบประมาณ 24,000.00                -                   24,000.00       

คาใชสอย งบประมาณ -                         80,574.00           80,574.00       

คาวัสดุ งบประมาณ 10,190.00                14,400.00           24,590.00       

คาสาธารณูปโภค งบประมาณ -                         -                   -                

งบลงทุน คาครุภัณฑ งบประมาณ -                         -                   -                

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง งบประมาณ -                         -                   -                

งบรายจายอ่ืน รายจายอ่ืน งบประมาณ -                         -                   -                

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน งบประมาณ -                         -                   -                

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 500,000.00              

744,190.00             94,974.00          339,164.00    

หมายเหตุ   ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค / เฉพาะกิจ

องคการบริหารสวนตําบลหนองตาดใหญ

รายงานรายจายในการดําเนินงานท่ีจายจากเงินรายรับตามแผนงาน  ...การรักษาความสงบภายใน...

ตั้งแตวันท่ี  1  ตุลาคม 2560  ถึง  30  กันยายน  2561

รวม



งบ หมวด แหลงเงิน

งานบริหารงาน

ท่ัวไปเกี่ยวกับ

การศึกษา

รวม

งบบุคลากร เงินเดือน(ฝายการเมือง) งบประมาณ -                    -                  

เงินเดือน(ฝายประจํา) งบประมาณ 1,633,620.00       1,633,620.00     

งบดําเนินการ คาตอบแทน งบประมาณ 57,700.00           57,700.00         

คาใชสอย งบประมาณ 636,639.00          636,639.00       

คาวัสดุ งบประมาณ 838,121.40          838,121.40       

คาสาธารณูปโภค งบประมาณ 11,640.77           11,640.77         

งบลงทุน คาครุภัณฑ งบประมาณ 6,500.00             6,500.00           

คาที่ดินและสิ่งกอสราง งบประมาณ -                    -                  

งบรายจายอ่ืน รายจายอ่ืน งบประมาณ -                    -                  

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน งบประมาณ 1,180,000.00       1,180,000.00     

4,364,221.17      4,364,221.17    

หมายเหตุ   ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค / เฉพาะกิจ

องคการบริหารสวนตําบลหนองตาดใหญ

รายงานรายจายในการดําเนินงานท่ีจายจากเงินรายรับตามแผนงาน  ...การศึกษา...

ตั้งแตวันท่ี  1  ตุลาคม 2560  ถึง  30  กันยายน  2561

รวม



งบ หมวด แหลงเงิน งานบริการ รวม

งบบุคลากร เงินเดือน(ฝายการเมือง) งบประมาณ -                 -             

เงินเดือน(ฝายประจํา) งบประมาณ 209,920.00       209,920.00   

งบดําเนินการ คาตอบแทน งบประมาณ 18,000.00         18,000.00    

คาใชสอย งบประมาณ 603,345.00       603,345.00   

คาวัสดุ งบประมาณ 93,250.00         93,250.00    

คาสาธารณูปโภค งบประมาณ -                 -             

งบลงทุน คาครุภัณฑ งบประมาณ 58,000.00         58,000.00    

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง งบประมาณ -                 -             

งบรายจายอ่ืน รายจายอ่ืน งบประมาณ -                 -             

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน งบประมาณ -                 -             

982,515.00      982,515.00  

หมายเหตุ   ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค / เฉพาะกิจ

องคการบริหารสวนตําบลหนองตาดใหญ

รายงานรายจายในการดําเนินงานท่ีจายจากเงินรายรับตามแผนงาน  ...สาธารณสุข...

ตั้งแตวันท่ี  1  ตุลาคม 2560  ถึง  30  กันยายน  2561

รวม



งบ หมวด แหลงเงิน
งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห

งานสวัสดิการสังคม

และสังคมสงเคราะห
รวม

งบบุคลากร เงินเดือน(ฝายการเมือง) งบประมาณ -                                     -                       -                     

เงินเดือน(ฝายประจํา) งบประมาณ 572,640.00                           -                       572,640.00          

งบดําเนินการ คาตอบแทน งบประมาณ 70,800.00                            -                       70,800.00            

คาใชสอย งบประมาณ -                                     25,650.00               25,650.00            

คาวัสดุ งบประมาณ 11,060.00                            -                       11,060.00            

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -                                     39,455.00               39,455.00            

คาสาธารณูปโภค งบประมาณ -                                     -                       -                     

งบลงทุน คาครุภัณฑ งบประมาณ 4,300.00                              -                       4,300.00             

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง งบประมาณ -                                     -                       -                     

งบรายจายอ่ืน รายจายอ่ืน งบประมาณ -                                     -                       -                     

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน งบประมาณ -                                     -                       -                     

658,800.00                         65,105.00              723,905.00         

หมายเหตุ   ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค / เฉพาะกิจ

องคการบริหารสวนตําบลหนองตาดใหญ

รายงานรายจายในการดําเนินงานท่ีจายจากเงินรายรับตามแผนงาน  ...สังคมสงเคราะห...

ตั้งแตวันท่ี  1  ตุลาคม 2560  ถึง  30  กันยายน  2561

รวม



งบ หมวด แหลงเงิน

งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ

เคหะชุมชม

งานไฟฟาถนน
งาน

สวนสาธารณะ

งานกําจัดขยะ

มูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล

งานบําบัด

น้ําเสีย
รวม

งบบุคลากร เงินเดือน(ฝายการเมือง) งบประมาณ -                -              -             -              -             -                 

เงินเดือน(ฝายประจํา) งบประมาณ 929,480.00      -              -             -              -             929,480.00       

งบดําเนินการ คาตอบแทน งบประมาณ 108,000.00      -              -             -              -             108,000.00       

คาใชสอย งบประมาณ 84,830.00       -              49,500.00    -              3,800.00      138,130.00       

คาวัสดุ งบประมาณ 258,090.00      -              -             -              -             258,090.00       

คาสาธารณูปโภค งบประมาณ -                -              -             -              -             -                 

งบลงทุน คาครุภัณฑ งบประมาณ 16,600.00       -              -             -              -             16,600.00        

คาที่ดินและสิ่งกอสราง งบประมาณ -                411,500.00    -             -              -             411,500.00       

งบรายจายอ่ืน รายจายอ่ืน งบประมาณ -                -              -             -              -             -                 

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน งบประมาณ -                -              -             -              -             -                 

1,397,000.00  411,500.00   49,500.00    -              3,800.00     1,861,800.00   

หมายเหตุ   ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค / เฉพาะกิจ

องคการบริหารสวนตําบลหนองตาดใหญ

รายงานรายจายในการดําเนินงานท่ีจายจากเงินรายรับตามแผนงาน  ...เคหะและชุมชน...

ตั้งแตวันท่ี  1  ตุลาคม 2560  ถึง  30  กันยายน  2561

รวม



งบ หมวด แหลงเงิน

งานสงเสริมและ

สนับสนุนความ

เขมแข็งชุมชน

รวม

งบบุคลากร เงินเดือน(ฝายการเมือง) งบประมาณ -                       -                       

เงินเดือน(ฝายประจํา) งบประมาณ -                       -                       

งบดําเนินการ คาตอบแทน งบประมาณ -                       -                       

คาใชสอย งบประมาณ 20,900.00              20,900.00              

คาวัสดุ งบประมาณ -                       -                       

คาสาธารณูปโภค งบประมาณ -                       -                       

งบลงทุน คาครุภัณฑ งบประมาณ -                       -                       

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง งบประมาณ -                       -                       

งบรายจายอ่ืน รายจายอ่ืน งบประมาณ -                       -                       

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน งบประมาณ -                       -                       

20,900.00             20,900.00             

หมายเหตุ   ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค / เฉพาะกิจ

องคการบริหารสวนตําบลหนองตาดใหญ

รายงานรายจายในการดําเนินงานท่ีจายจากเงินรายรับตามแผนงาน  ...สรางความเขมแข็งของชุมชน...

ตั้งแตวันท่ี  1  ตุลาคม 2560  ถึง  30  กันยายน  2561

รวม



งบ หมวด แหลงเงิน

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

งานกีฬาและ

นันทนาการ

งานศาสนาและ

วัฒนธรรมทองถิ่น

งานวิชการ

วางแผน

และสงเสริม

การทองเท่ียว

รวม

งบบุคลากร เงินเดือน(ฝายการเมือง) งบประมาณ -                     -                 -                 -                 -              

เงินเดือน(ฝายประจํา) งบประมาณ -                     -                 -                 -                 -              

งบดําเนินการ คาตอบแทน งบประมาณ -                     -                 -                 -                 -              

คาใชสอย งบประมาณ -                     108,450.00       128,140.00       -                 236,590.00   

คาวัสดุ งบประมาณ -                     53,970.00        -                 -                 53,970.00     

คาสาธารณูปโภค งบประมาณ -                     -                 -                 -                 -              

งบลงทุน คาครุภัณฑ งบประมาณ -                     -                 -                 -                 -              

คาที่ดินและสิ่งกอสราง งบประมาณ -                     -                 -                 -                 -              

งบรายจายอ่ืน รายจายอ่ืน งบประมาณ -                     -                 -                 -                 -              

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน งบประมาณ -                     -                 20,000.00        -                 20,000.00     

-                    162,420.00      148,140.00      -                310,560.00  

หมายเหตุ   ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค / เฉพาะกิจ

องคการบริหารสวนตําบลหนองตาดใหญ

รายงานรายจายในการดําเนินงานท่ีจายจากเงินรายรับตามแผนงาน  ...การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ...

ตั้งแตวันท่ี  1  ตุลาคม 2560  ถึง  30  กันยายน  2561

รวม



 รวมจายจากเงิน

งบประมาณ

 รวมจายจากเงิน

อุดหนุนระบุ

วัตถุประสงค/

เฉพาะกิจ

 รายจายจาก

เงินสะสม
รวม

บริหาร

งาน

ทั่วไป

การรักษา

ความ

สงบภายใน

การศึกษา สาธารณสุข
สังคม

สงเคราะห

เคหะและ

ชุมชน

สราง

ความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

การ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

งบกลาง

รายจาย

งบกลาง งบกลาง งบประมาณ 8,642,404.00      8,642,404.00       -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                 -                    8,642,404.00      

งบบุคลากร เงินเดือน(ฝายการเมือง) งบประมาณ 2,398,320.00      2,398,320.00       2,398,320.00       -                    -                    -                    -                    -                    -                 -                    

เงินเดือน(ฝายประจํา) งบประมาณ 7,500,260.00      7,500,260.00       3,944,600.00       210,000.00         1,633,620.00       209,920.00         572,640.00         929,480.00         -                 -                    

งบดําเนินการ คาตอบแทน งบประมาณ 643,600.00        643,600.00         365,100.00         24,000.00           57,700.00           18,000.00           70,800.00           108,000.00         -                 -                    

คาใชสอย งบประมาณ 2,817,220.52      2,817,220.52       1,075,392.52       80,574.00           636,639.00         603,345.00         25,650.00           138,130.00         20,900.00        236,590.00         

คาวัสดุ งบประมาณ 1,675,862.02      39,455.00          1,715,317.02       396,780.62         24,590.00           838,121.40         93,250.00           50,515.00           258,090.00         -                 53,970.00           

คาสาธารณูปโภค งบประมาณ 172,052.87        172,052.87         160,412.10         -                    11,640.77           -                    -                    -                    -                 -                    

งบลงทุน คาครุภัณฑ งบประมาณ 191,850.00        191,850.00         106,450.00         -                    6,500.00             58,000.00           4,300.00             16,600.00           -                 -                    

คาที่ดินและสิ่งกอสราง งบประมาณ 411,500.00        -                  411,500.00         -                    -                    -                    -                    -                    411,500.00         -                 -                    

งบรายจายอ่ืน รายจายอ่ืน งบประมาณ -                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                 -                    

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน งบประมาณ 1,200,000.00      500,000.00        1,700,000.00       -                    500,000.00         1,180,000.00       -                    -                    -                    -                 20,000.00           

25,653,069.41   539,455.00       -             26,192,524.41   8,447,055.24    839,164.00       4,364,221.17    982,515.00       723,905.00       1,861,800.00    20,900.00      310,560.00       8,642,404.00   รวมจาย

องคการบริหารสวนตําบลหนองตาดใหญ

งบแสดงผลการดําเนินงานจายจากเงินรายรับ

ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม 2560  ถึง  30  กันยายน  2561

งบ หมวด แหลงเงิน

แผนงาน



บริหาร

งาน

ทั่วไป

การรักษา

ความ

สงบภายใน

การศึกษา สาธารณสุข
สังคม

สงเคราะห

เคหะและ

ชุมชน

สราง

ความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

การ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

งบกลาง รวม

งบกลาง งบกลาง งบประมาณ -                 -               -                 -               -                 -                  -             -                8,642,404.00      8,642,404.00       

งบบุคลากร เงินเดือน(ฝายการเมือง) งบประมาณ 2,398,320.00    -               -                 -               -                 -                  -             -                -                   2,398,320.00       

เงินเดือน(ฝายประจํา) งบประมาณ 3,944,600.00    210,000.00     1,633,620.00    209,920.00     572,640.00       929,480.00       -             -                -                   7,500,260.00       

งบดําเนินการ คาตอบแทน งบประมาณ 365,100.00       24,000.00      57,700.00        18,000.00      70,800.00        108,000.00       -             -                -                   643,600.00         

คาใชสอย งบประมาณ 1,075,392.52    80,574.00      636,639.00       603,345.00     25,650.00        138,130.00       20,900.00    236,590.00      -                   2,817,220.52       

คาวัสดุ งบประมาณ 396,780.62       24,590.00      838,121.40       93,250.00      11,060.00        258,090.00       -             53,970.00        -                   1,675,862.02       

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -               -                 -               39,455.00        -                  -             -                -                   39,455.00           

คาสาธารณูปโภค งบประมาณ 160,412.10       -               11,640.77        -               -                 -                  -             -                -                   172,052.87         

งบลงทุน คาครุภัณฑ งบประมาณ 106,450.00       -               6,500.00          58,000.00      4,300.00          16,600.00         -             -                -                   191,850.00         

คาที่ดินและสิ่งกอสราง งบประมาณ -                 -               -                 -               -                 411,500.00       -             -                -                   411,500.00         

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -                 -               -                 -                   

งบรายจายอ่ืน รายจายอ่ืน งบประมาณ -                 -               -                 -               -                 -                  -             -                -                   -                   

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน งบประมาณ -                 1,180,000.00    -               -                 -                  -             20,000.00        -                   1,200,000.00       

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 500,000.00     -                 -               -                 -                  -             -                -                   500,000.00         

8,447,055.24  839,164.00  4,364,221.17  982,515.00  723,905.00    1,861,800.00  20,900.00  310,560.00    8,642,404.00   26,192,524.41  

หมายเหตุ   ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค / เฉพาะกิจ

รวม

องคการบริหารสวนตําบลหนองตาดใหญ

รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม 2560  ถึง  30  กันยายน  2561

งบ หมวด แหลงเงิน

แผนงาน



บริหาร

งาน

ทั่วไป

การรักษา

ความ

สงบภายใน

การศึกษา สาธารณสุข
สังคม

สงเคราะห

เคหะและ

ชุมชน

สราง

ความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

การ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

อุตสาหกร

รม

และการ

โยธา

การเกษตร

การ

การ

พาณิชย
งบกลาง รวม

งบกลาง งบกลาง งบประมาณ -                 -               -                -               -                 -                 -               -               -       -               -     -              -                   

งบบุคลากร เงินเดือน(ฝายการเมือง) งบประมาณ -                 -               -                -               -                 -                 -               -               -       -               -     -              -                   

เงินเดือน(ฝายประจํา) งบประมาณ -                 -               -                -               -                 -                 -               -               -       -               -     -              -                   

งบดําเนินการ คาตอบแทน งบประมาณ -                 -               -                -               -                 -                 -               -               -       -               -     -              -                   

คาใชสอย งบประมาณ -                 -               -                -               -                 -                 -               -               -       -               -     -              -                   

คาวัสดุ งบประมาณ -                 -               -                -               -                 -                 -               -               -       -               -     -              -                   

คาสาธารณูปโภค งบประมาณ -                 -               -                -               -                 -                 -               -               -       -               -     -              -                   

งบลงทุน คาครุภัณฑ งบประมาณ -                 -               -                -               -                 -                 -               -               -       -               -     -              -                   

คาที่ดินและสิ่งกอสราง งบประมาณ -                 -               -                -               -                 6,332,700.00   -               -               -       -               -     -              6,332,700.00       

งบรายจายอ่ืน รายจายอ่ืน งบประมาณ -                 -               -                -               -                 -                 -               -               -       -               -     -              -                   

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน งบประมาณ -                 -               -                -               -                 -                 -               -               -       -               -     -              -                   

-               -             -              -             -               6,332,700.00  -             -             -     -             -    -            6,332,700.00    รวม

องคการบริหารสวนตําบลหนองตาดใหญ

รายงานรายจายการดําเนินงานที่จายจากเงินสะสม

ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม 2560  ถึง  30  กันยายน  2561

งบ หมวด แหลงเงิน

แผนงาน



บริหาร

งาน

ทั่วไป

การรักษา

ความ

สงบภายใน

การศึกษา สาธารณสุข
สังคม

สงเคราะห

เคหะและ

ชุมชน

สราง

ความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

การ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

อุตสาหกร

รม

และการ

โยธา

การเกษตร

การ

การ

พาณิชย
งบกลาง รวม

งบกลาง งบกลาง งบประมาณ -                 -               -                -               -                 -                 -               -               -       -               -     -              -                   

งบบุคลากร เงินเดือน(ฝายการเมือง) งบประมาณ -                 -               -                -               -                 -                 -               -               -       -               -     -              -                   

เงินเดือน(ฝายประจํา) งบประมาณ -                 -               -                -               -                 -                 -               -               -       -               -     -              -                   

งบดําเนินการ คาตอบแทน งบประมาณ -                 -               -                -               -                 -                 -               -               -       -               -     -              -                   

คาใชสอย งบประมาณ -                 -               -                -               -                 -                 -               -               -       -               -     -              -                   

คาวัสดุ งบประมาณ -                 -               -                -               -                 -                 -               -               -       -               -     -              -                   

คาสาธารณูปโภค งบประมาณ -                 -               -                -               -                 -                 -               -               -       -               -     -              -                   

งบลงทุน คาครุภัณฑ งบประมาณ -                 -               -                -               -                 -                 -               -               -       -               -     -              -                   

คาที่ดินและสิ่งกอสราง งบประมาณ -                 -               -                -               -                 -                 -               -               -       -               -     -              -                   

งบรายจายอ่ืน รายจายอ่ืน งบประมาณ -                 -               -                -               -                 -                 -               -               -       -               -     -              -                   

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน งบประมาณ -                 -               -                -               -                 -                 -               -               -       -               -     -              -                   

-               -             -              -             -               -               -             -             -     -             -    -            -                 รวม

องคการบริหารสวนตําบลหนองตาดใหญ

รายงานรายจายการดําเนินงานที่จายจากเงินทุนเงินสํารองสะสม

ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม 2560  ถึง  30  กันยายน  2561

งบ หมวด แหลงเงิน

แผนงาน



 รวมจายจากเงิน

งบประมาณ

 รวมจายจากเงิน

อุดหนุนระบุ

วัตถุประสงค/

เฉพาะกิจ

 รายจายจากเงิน

สะสม
รวม

บริหาร

งาน

ทั่วไป

การรักษา

ความ

สงบภายใน

การศึกษา สาธารณสุข
สังคม

สงเคราะห

เคหะและ

ชุมชน

สราง

ความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

การ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

งบกลาง

รายจายอ่ืน

งบกลาง งบประมาณ 8,642,404.00        8,642,404.00        -                     -                 -                     -                     -                 -                     -               -                 8,642,404.00       

เงินเดือน(ฝายการเมือง) งบประมาณ 2,398,320.00        2,398,320.00        2,398,320.00        -                 -                     -                     -                 -                     -               -                 

เงินเดือน(ฝายประจํา) งบประมาณ 7,500,260.00        7,500,260.00        3,944,600.00        210,000.00      1,633,620.00        209,920.00          572,640.00       929,480.00          -               -                 

คาตอบแทน งบประมาณ 643,600.00          643,600.00          365,100.00          24,000.00        57,700.00            18,000.00            70,800.00         108,000.00          -               -                 

คาใชสอย งบประมาณ 2,817,220.52        2,817,220.52        1,075,392.52        80,574.00        636,639.00          603,345.00          25,650.00         138,130.00          20,900.00      236,590.00      

คาวัสดุ งบประมาณ 1,675,862.02        39,455.00            1,715,317.02        396,780.62          24,590.00        838,121.40          93,250.00            50,515.00         258,090.00          -               53,970.00        

คาสาธารณูปโภค งบประมาณ 172,052.87          172,052.87          160,412.10          -                 11,640.77            -                     -                 -                     -               -                 

คาครุภัณฑ งบประมาณ 191,850.00          191,850.00          106,450.00          -                 6,500.00              58,000.00            4,300.00          16,600.00            -               -                 

คาที่ดินและสิ่งกอสราง งบประมาณ 411,500.00          -                     6,332,700.00      6,744,200.00        -                     -                 -                     -                     -                 6,744,200.00        -               -                 

รายจายอ่ืน งบประมาณ -                     -                     -                     -                 -                     -                     -                 -                     -               -                 

เงินอุดหนุน งบประมาณ 1,200,000.00        488,500.00          1,688,500.00        -                     488,500.00      1,180,000.00        -                     -                 -                     -               20,000.00        

25,653,069.41     527,955.00         6,332,700.00       32,513,724.41     8,447,055.24       827,664.00     4,364,221.17       982,515.00         723,905.00      8,194,500.00       20,900.00     310,560.00     8,642,404.00      รวมจาย

องคการบริหารสวนตําบลหนองตาดใหญ

องคการบริหารสวนตําบลหนองตาดใหญ

งบแสดงผลการดําเนินงานจายจากเงินรายรับและเงินสะสม

ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม 2560  ถึง  30  กันยายน  2561

หมวด แหลงเงิน

แผนงาน



 รวมจายจากเงิน

งบประมาณ

 รวมจายจากเงิน

อุดหนุนระบุ

วัตถุประสงค/

เฉพาะกิจ

 รายจายจากเงิน

สะสม
รวม

บริหาร

งาน

ทั่วไป

การรักษา

ความ

สงบภายใน

การศึกษา สาธารณสุข
สังคม

สงเคราะห

เคหะและ

ชุมชน

สราง

ความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

การ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

งบกลาง

รายจายอ่ืน

งบกลาง งบประมาณ 8,642,404.00        8,642,404.00        -                     -                 -                     -                     -                 -                     -               -                 8,642,404.00       

เงินเดือน(ฝายการเมือง) งบประมาณ 2,398,320.00        2,398,320.00        2,398,320.00        -                 -                     -                     -                 -                     -               -                 

เงินเดือน(ฝายประจํา) งบประมาณ 7,500,260.00        7,500,260.00        3,944,600.00        210,000.00      1,633,620.00        209,920.00          572,640.00       929,480.00          -               -                 

คาตอบแทน งบประมาณ 643,600.00          643,600.00          365,100.00          24,000.00        57,700.00            18,000.00            70,800.00         108,000.00          -               -                 

คาใชสอย งบประมาณ 2,780,020.52        2,780,020.52        1,074,192.52        80,574.00        636,639.00          567,345.00          25,650.00         138,130.00          20,900.00      236,590.00      

คาวัสดุ งบประมาณ 1,675,862.02        39,455.00            1,715,317.02        396,780.62          24,590.00        838,121.40          93,250.00            50,515.00         258,090.00          -               53,970.00        

คาสาธารณูปโภค งบประมาณ 172,052.87          172,052.87          160,412.10          -                 11,640.77            -                     -                 -                     -               -                 

คาครุภัณฑ งบประมาณ 191,850.00          191,850.00          106,450.00          -                 6,500.00              58,000.00            4,300.00          16,600.00            -               -                 

คาที่ดินและสิ่งกอสราง งบประมาณ 411,500.00          -                     6,332,700.00        6,744,200.00        -                     -                 -                     -                     -                 6,744,200.00        -               -                 

รายจายอ่ืน งบประมาณ -                     -                     -                     -                 -                     -                     -                 -                     -               -                 

เงินอุดหนุน งบประมาณ 1,200,000.00        488,500.00          1,688,500.00        -                     488,500.00      1,180,000.00        -                     -                 -                     -               20,000.00        

25,615,869.41     527,955.00         6,332,700.00       32,476,524.41     8,445,855.24       827,664.00     4,364,221.17       946,515.00         723,905.00      8,194,500.00       20,900.00     310,560.00     8,642,404.00      

องคการบริหารสวนตําบลหนองตาดใหญ

งบแสดงผลการดําเนินงานจายจากเงินรายรับ เงินสะสม  เงินทุนสํารองเงินสะสมและเงินกู(ไมมีการจายเงินจากเงินกู)

งบแสดงผลการดําเนินงานจายจากเงินรายรับ เงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสม(ไมมีการจายเงินทุนสํารองเงินสะสม)

ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม 2560  ถึง  30  กันยายน  2561

หมวด แหลงเงิน

แผนงาน

รวมจาย



 รวมจายจากเงิน

งบประมาณ

 รวมจายจากเงิน

อุดหนุนระบุ

วัตถุประสงค/

เฉพาะกิจ

 รายจายจากเงิน

สะสม
รวม

บริหาร

งาน

ทั่วไป

การรักษา

ความ

สงบภายใน

การศึกษา สาธารณสุข
สังคม

สงเคราะห

เคหะและ

ชุมชน

สราง

ความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

การ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

งบกลาง

รายจายอ่ืน

งบกลาง งบประมาณ 8,642,404.00        8,642,404.00        -                     -                 -                     -                     -                 -                     -               -                 8,642,404.00       

เงินเดือน(ฝายการเมือง) งบประมาณ 2,398,320.00        2,398,320.00        2,398,320.00        -                 -                     -                     -                 -                     -               -                 

เงินเดือน(ฝายประจํา) งบประมาณ 7,500,260.00        7,500,260.00        3,944,600.00        210,000.00      1,633,620.00        209,920.00          572,640.00       929,480.00          -               -                 

คาตอบแทน งบประมาณ 643,600.00          643,600.00          365,100.00          24,000.00        57,700.00            18,000.00            70,800.00         108,000.00          -               -                 

คาใชสอย งบประมาณ 2,780,020.52        2,780,020.52        1,074,192.52        80,574.00        636,639.00          567,345.00          25,650.00         138,130.00          20,900.00      236,590.00      

คาวัสดุ งบประมาณ 1,675,862.02        39,455.00            1,715,317.02        396,780.62          24,590.00        838,121.40          93,250.00            50,515.00         258,090.00          -               53,970.00        

คาสาธารณูปโภค งบประมาณ 172,052.87          172,052.87          160,412.10          -                 11,640.77            -                     -                 -                     -               -                 

คาครุภัณฑ งบประมาณ 191,850.00          191,850.00          106,450.00          -                 6,500.00              58,000.00            4,300.00          16,600.00            -               -                 

คาที่ดินและสิ่งกอสราง งบประมาณ 411,500.00          -                     6,332,700.00        6,744,200.00        -                     -                 -                     -                     -                 6,744,200.00        -               -                 

รายจายอ่ืน งบประมาณ -                     -                     -                     -                 -                     -                     -                 -                     -               -                 

เงินอุดหนุน งบประมาณ 1,200,000.00        488,500.00          1,688,500.00        -                     488,500.00      1,180,000.00        -                     -                 -                     -               20,000.00        

25,615,869.41     527,955.00         6,332,700.00       32,476,524.41     8,445,855.24       827,664.00     4,364,221.17       946,515.00         723,905.00      8,194,500.00       20,900.00     310,560.00     8,642,404.00      รวมจาย

ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม 2560  ถึง  30  กันยายน  2561

หมวด แหลงเงิน

แผนงาน



องคการบริหารสวนตําบลหนองตาดใหญ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร

อําเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา สาขาสีดา

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขท่ีบัญชี 01168-2-35554-6

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 14,969,495.35                                  

บวก : เงินฝากระหวางทาง

วันท่ีลงบัญชี วันท่ีฝากธนาคาร จํานวนเงิน

หัก : รายรับท่ียังไมลงบัญชี

วันท่ีลงบัญชี วันท่ีฝากธนาคาร จํานวนเงิน

หัก : เช็คจายท่ีผูรับยังไมนํามาข้ึนเงินกับธนาคาร

วันท่ี เลขท่ีเช็ค จํานวนเงิน

30 มิถุนายน 2559 15591303 1,200.00

7 กรกฎาคม 2559 15591321 2,400.00

7 กรกฎาคม 2559 15591324 2,425.00

15 ธันวาคม 2559 19463063 330.00

30 ตุลาคม 2560 22661750 9,521.55

27 สิงหาคม 2561 26805422 640.00

13 กันยายน 2561 26805460 130,132.62

26 กันยายน 2561 26805481 350.00

26 กันยายน 2561 26805486 1,696.00

28 กันยายน 2561 26805491 4.81 (148,699.98) 

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 14,820,795.37                                  

ผูจัดทํา ผูตรวจสอบ

ลงชื่อ................................................วันท่ี 30 กันยายน 2561 ลงชื่อ..............................................วันท่ี 30 กันยายน 2561

            (นางสาวชลดา ลาเฟอย)          (นางดาราณี  เขียนด)ี

         เจาพนักงานการเงินและบัญชี          ผูอํานวยการกองคลัง



 +  สูง

 -  ตํ่า

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม          65,372.00          65,334.00              38.00                   -            65,372.00                  -   

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ     6,992,400.00     6,992,400.00                   -       6,481,500.00      510,900.00

เบี้ยยังชีพคนพิการ     2,112,000.00     2,112,000.00                   -                -       1,776,000.00      336,000.00

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส          36,000.00          36,000.00                   -                -            31,500.00          4,500.00

สํารองจาย          60,545.00          60,583.00              38.00              -            30,727.00        29,818.00

รายจายตามขอผูกพัน        145,000.00        145,000.00                   -                     -                -          107,790.00        37,210.00

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

สวนทองถ่ิน (กบท.)
       149,515.00        149,515.00                   -                     -                -          149,515.00                  -   

   9,560,832.00    9,560,832.00             38.00             38.00             -      8,642,404.00     918,428.00

เงินเดือน (ฝายการเมือง)                    -   

แผนงานบริหารงานท่ัวไป                    -   

งานบริหารท่ัวไป                    -   

เงินเดือนนายก/รองนายก        514,080.00        514,080.00                   -                     -                -          514,080.00                  -   

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก          42,120.00          42,120.00                   -                     -                -            42,120.00                  -   

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก          42,120.00          42,120.00                   -                     -                -            42,120.00                  -   

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก

องคการบริหารสวนตําบล
         93,600.00          86,400.00          7,200.00                   -                -            93,600.00                  -   

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน
    1,706,400.00     1,713,600.00                   -            7,200.00              -       1,706,400.00                  -   

   2,398,320.00    2,398,320.00         7,200.00         7,200.00             -      2,398,320.00                 -   

เงินเดือน (ฝายประจํา)                    -   

งานบริหารท่ัวไป                    -   

เงินเดือนพนักงาน     1,786,480.00     1,892,880.00       106,400.00              -       1,734,460.00        52,020.00

เงินประจําตําแหนง        252,000.00        252,000.00              -          252,000.00                  -   

คาตอบแทนพนักงานจาง        458,640.00        458,640.00              -          440,280.00        18,360.00

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง          21,300.00          21,300.00              -            19,300.00          2,000.00

   2,518,420.00    2,624,820.00                 -       106,400.00             -      2,446,040.00       72,380.00

งานบริหารงานคลัง                    -                    -   

เงินเดือนพนักงาน     1,199,180.00     1,254,180.00        55,000.00        925,020.00      274,160.00

เงินประจําตําแหนง          42,000.00          42,000.00          42,000.00                  -   

คาจางลูกจางประจํา        219,360.00        219,360.00        212,700.00          6,660.00

คาตอบแทนพนักงานจาง        285,600.00        285,840.00            240.00        285,600.00                  -   

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง          33,240.00          33,000.00            240.00          33,240.00                  -   

   1,779,380.00    1,834,380.00           240.00       55,240.00             -      1,498,560.00     280,820.00

รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป    4,297,800.00    4,459,200.00           240.00     161,640.00             -      3,944,600.00     353,200.00

แผนงานการรักษาความสงบภายใน                    -   

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน                   -   

เงินเดือนพนักงาน        220,800.00        220,800.00                   -                     -                -          210,000.00        10,800.00

     220,800.00      220,800.00                 -                   -               -        210,000.00       10,800.00

แผนงานการศึกษา                    -   

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา                    -   

เงินเดือนพนักงาน     1,195,468.00     1,125,468.00        70,000.00     1,122,360.00        73,108.00

เงินประจําตําแหนง          42,000.00          42,000.00          42,000.00                  -   

คาตอบแทนพนักงานจาง        490,200.00        490,200.00        413,440.00        76,760.00

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง          72,000.00          72,000.00          55,820.00        16,180.00

อําเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา

องคการบริหารสวนตําบลหนองตาดใหญ

ประจําเดือนกันยายน ปงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานรายจายตามประมาณการรายจาย

 จายจริง
 ประมาณการ

รายจาย

 ประมาณการรายจาย

ตามขอบัญญัติ

 โอนเพ่ิม

(บาท)

 โอนลด

(บาท)

 ผูกพัน

(บาท)

รวม

รายการ

รวม

รวมเงินเดือน (ฝายการเมือง)

รวม

รวม



 +  สูง

 -  ตํ่า
 จายจริง

 ประมาณการ

รายจาย

 ประมาณการรายจาย

ตามขอบัญญัติ

 โอนเพ่ิม

(บาท)

 โอนลด

(บาท)

 ผูกพัน

(บาท)
รายการ

   1,799,668.00    1,729,668.00       70,000.00                 -               -      1,633,620.00     166,048.00

แผนงานสาธารณสุข                    -   

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน                    -   

เงินเดือนพนักงาน        355,320.00        355,320.00                   -                     -                -          209,920.00      145,400.00

     355,320.00      355,320.00                 -                   -               -        209,920.00      145,400.00

แผนงานสังคมสงเคราะห

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห

เงินเดือนพนักงาน        546,360.00        546,360.00                   -                -          530,640.00        15,720.00

เงินประจําตําแหนง          42,000.00          42,000.00                   -                     -                -            42,000.00                  -   

     588,360.00      588,360.00                 -                   -               -        572,640.00       15,720.00

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

เงินเดือนพนักงาน        807,840.00        831,840.00                   -          24,000.00              -          807,480.00            360.00

เงินประจําตําแหนง          42,000.00          42,000.00                   -                -            42,000.00                  -   

คาตอบแทนพนักงานจาง          72,000.00                    -          72,000.00              -            72,000.00                  -   

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง           8,000.00                    -            8,000.00                   -                -             8,000.00                  -   

     929,840.00      873,840.00       80,000.00       24,000.00             -        929,480.00           360.00

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)    8,191,788.00    8,227,188.00     150,240.00     185,640.00             -      7,500,260.00     691,528.00

คาตอบแทน

งานบริหารท่ัวไป

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
       220,000.00        220,000.00                   -                     -                -                      -        220,000.00

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ          10,000.00          10,000.00                   -                     -                -                      -          10,000.00

คาเชาบาน        150,000.00        150,000.00                   -                     -                -          149,600.00            400.00

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร          30,000.00          30,000.00                   -                     -                -            20,400.00          9,600.00

รวม      410,000.00      410,000.00                 -                   -               -        170,000.00     240,000.00

งานบริหารงานคลัง

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
       257,400.00        151,000.00       106,400.00                   -                -          119,300.00      138,100.00

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ           2,000.00           2,000.00                   -                     -                -                      -            2,000.00

คาเชาบาน        100,000.00        100,000.00                   -                     -                -            71,000.00        29,000.00

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร           5,000.00          10,000.00                   -            5,000.00              -             4,800.00            200.00

รวม      364,400.00      263,000.00     106,400.00         5,000.00             -        195,100.00     169,300.00

รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป      774,400.00      673,000.00     106,400.00         5,000.00             -        365,100.00     409,300.00

แผนงานการรักษาความสงบภายใน                    -   

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน                   -   

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
         18,400.00          18,400.00        18,400.00

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ           1,000.00           1,000.00          1,000.00

คาเชาบาน          36,000.00          36,000.00          24,000.00        12,000.00

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร           4,800.00           4,800.00          4,800.00

       60,200.00        60,200.00                 -                   -               -          24,000.00       36,200.00

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
       135,000.00        135,000.00      135,000.00

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                    -                    -   

คาเชาบาน          36,000.00          36,000.00          36,000.00                  -   

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร          29,800.00          29,800.00          21,700.00          8,100.00

รวม      200,800.00      200,800.00                 -                   -               -          57,700.00     143,100.00

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม



 +  สูง

 -  ตํ่า
 จายจริง

 ประมาณการ

รายจาย

 ประมาณการรายจาย

ตามขอบัญญัติ

 โอนเพ่ิม

(บาท)

 โอนลด

(บาท)

 ผูกพัน

(บาท)
รายการ

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
         29,610.00          29,610.00        29,610.00

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ           1,000.00           1,000.00          1,000.00

คาเชาบาน          36,000.00          36,000.00          18,000.00        18,000.00

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร                    -                    -   

รวม        66,610.00        66,610.00                 -                   -               -          18,000.00       48,610.00

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
         45,530.00          45,530.00        45,530.00

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ           2,000.00           2,000.00          2,000.00

คาเชาบาน          70,800.00          28,800.00        42,000.00          70,800.00                  -   

รวม      118,330.00        76,330.00       42,000.00                 -               -          70,800.00 #       47,530.00

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
                   -            69,320.00        69,320.00                  -   

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ           2,800.00           5,000.00          2,200.00          2,800.00

คาเชาบาน        108,000.00        100,800.00          7,200.00        108,000.00                  -   

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร                    -             5,000.00          5,000.00                  -   

รวม      110,800.00      180,120.00         7,200.00       76,520.00             -        108,000.00        2,800.00

รวมคาตอบแทน    1,331,140.00    1,257,060.00     155,600.00       81,520.00             -        643,600.00     687,540.00

คาใชสอย

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานบริหารท่ัวไป

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ          30,000.00          30,000.00     1,200.00          21,016.00          7,784.00

โครงการฝกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน        278,425.00        350,000.00        71,575.00        278,425.00                  -   

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ          20,000.00          20,000.00           4,950.00        15,050.00

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายฯ                  -   

คาจางเหมาบริการ          61,900.00          80,000.00        18,100.00          59,700.00          2,200.00

คาใชจายในการจัดทําและพัฒนาเว็ปไซตของ 

อบต.
         30,000.00          30,000.00          20,000.00        10,000.00

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ        200,000.00        100,000.00       100,000.00        197,292.00          2,708.00

คาใชจายในการเลือกต้ัง          70,000.00        100,000.00        30,000.00        70,000.00

คาใชจายในงานรัฐพิธี        167,000.00          20,000.00       147,000.00        153,550.00        13,450.00

คาใชจายเพื่อดําเนินการตามภารกิจปกปอง

สถาบันสําคัญของชาติ
         20,000.00          20,000.00        20,000.00

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนฝกอบรมสัมมนา        140,000.00        100,000.00        40,000.00        123,240.00        16,760.00

โครงการจัดงาน "วันทองถ่ินไทย" ประจําป 2560                    -            30,000.00        30,000.00                  -   

โครงการฝกอบรมใหความรูดานกฏหมาย          29,000.00          50,000.00        21,000.00        29,000.00

โครงการสํารวจรังวัดที่สาธารณะประโยชน หมู 

1-9
         20,000.00          20,000.00          10,215.00          9,785.00

โครงการอบรมจริยธรรมผูบริหาร/พนักงานสวน

ตําบล/พนักงานจาง/สมาชิกสภาฯ อบต.
         30,000.00          50,000.00        20,000.00        30,000.00

อบต.เคลื่อนที่ ประจําป พ.ศ.2561          31,000.00        31,000.00          30,450.00            550.00

คาบํารุงรักษาและซอมแซม        100,000.00        100,000.00          74,484.52        25,515.48

รวม    1,227,325.00    1,100,000.00     318,000.00     190,675.00    1,200.00      973,322.52     252,802.48

งานบริหารงานคลัง

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ              600.00           5,000.00          4,400.00              600.00                  -   

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายฯ



 +  สูง

 -  ตํ่า
 จายจริง

 ประมาณการ

รายจาย

 ประมาณการรายจาย

ตามขอบัญญัติ

 โอนเพ่ิม

(บาท)

 โอนลด

(บาท)

 ผูกพัน

(บาท)
รายการ

คาใชจายจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน          40,000.00        100,000.00        60,000.00          14,540.00        25,460.00

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ          30,000.00          30,000.00          27,980.00          2,020.00

คาใชจายในการฝกอบรมสัมมนา          54,400.00          50,000.00          4,400.00          33,700.00        20,700.00

คาบํารุงรักษาและซอมแซม          40,000.00          10,000.00        30,000.00          24,050.00        15,950.00

รวม      165,000.00      195,000.00       34,400.00       64,400.00             -        100,870.00       64,130.00

รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป    1,392,325.00    1,295,000.00     352,400.00     255,075.00    1,200.00    1,074,192.52     316,932.48

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ           2,000.00           2,000.00                   -                     -                -                      -            2,000.00

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายฯ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ          10,000.00          10,000.00        10,000.00

คาใชจายในการฝกอบรมสัมมนา          10,000.00          10,000.00        10,000.00

คาบํารุงรักษาและซอมแซม          10,000.00          10,000.00        10,000.00

รวม        32,000.00        32,000.00                 -                   -               -                    -         32,000.00

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายฯ

โครงการปองกันและเฝาระวังปญหายาเสพติด          30,000.00          30,000.00          26,350.00          3,650.00

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลป

ใหม
         20,000.00          20,000.00          19,212.00            788.00

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล

สงกรานต
         20,000.00          20,000.00          19,212.00            788.00

โครงการฝกซอมแผนปองกันและระงับอัคคีภัย          50,000.00          50,000.00          12,200.00        37,800.00

โครงการฝกอบรมจัดต้ังสมาชิกอาสาปองกันภัย

ฝายพลเรือน(อปพร.)
                   -          100,000.00       100,000.00                  -   

โครงการฝกอบรมใหความรูการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด
         30,000.00          30,000.00           3,600.00        26,400.00

โครงการรูกฎลดอุบัติเหตุ          20,000.00          20,000.00        20,000.00

รวม      170,000.00      270,000.00                 -       100,000.00             -          80,574.00       89,426.00

แผนงานการศึกษา

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ          10,000.00          10,000.00        10,000.00

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายฯ

คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)        173,400.00        173,400.00        173,400.00                  -   

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ          20,000.00          30,000.00        10,000.00           9,986.00        10,014.00

คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา          50,000.00          40,000.00        30,000.00        20,000.00          19,500.00        30,500.00

โครงการการสนับสนุนคาใชจายสนับสนุน

สถานศึกษา
       499,800.00        499,800.00        433,403.00        66,397.00

คาบํารุงรักษาและซอมแซม          10,000.00          10,000.00              350.00          9,650.00

รวม      763,200.00      763,200.00       30,000.00       30,000.00             -        636,639.00     126,561.00

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

โครงการกิจกรรมวันเด็ก          50,000.00          50,000.00        50,000.00

โครงการประชุมผูปกครองศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง

 5 ศูนยของ อบต.หนองตาดใหญ
         30,000.00          30,000.00        30,000.00

รวม        80,000.00        80,000.00                 -                   -               -                    -         80,000.00

แผนงานงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายฯ



 +  สูง

 -  ตํ่า
 จายจริง

 ประมาณการ

รายจาย

 ประมาณการรายจาย

ตามขอบัญญัติ

 โอนเพ่ิม

(บาท)

 โอนลด

(บาท)

 ผูกพัน

(บาท)
รายการ

คาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ        146,000.00        326,000.00       180,000.00           1,665.00      144,335.00

โครงการอาสาสมัครพิทักษรักษสิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติทองถ่ิน
         10,000.00          20,000.00        10,000.00        10,000.00

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ           5,000.00           5,000.00           4,130.00            870.00

คาใชจายในการฝกอบรมสัมมนา          10,000.00          10,000.00        10,000.00

โครงการการแพทยฉุกเฉิน อบต.หนองตาดใหญ        409,560.00        369,560.00        40,000.00   36,000.00        369,380.00          4,180.00

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย                    -            30,000.00        30,000.00                  -   

รณรงครักษาความสะอาดเรียบรอยของ

บานเรือนและชุมชน ตามโครงการโคราชเมือง
         20,000.00        20,000.00          17,450.00          2,550.00

พระราชดําริดานสาธารณสุข        180,000.00       180,000.00        174,720.00          5,280.00

คาบํารุงรักษาและซอมแซม          10,000.00          10,000.00        10,000.00

รวม      790,560.00      770,560.00     240,000.00     220,000.00  36,000.00      567,345.00     187,215.00

แผนงานสังคมสงเคราะห

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ           5,000.00           5,000.00          5,000.00

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายฯ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ           5,000.00          10,000.00          5,000.00          5,000.00

คาใชจายในการฝกอบรมสัมมนา          10,000.00          20,000.00        10,000.00        10,000.00

คาบํารุงรักษาและซอมแซม           5,000.00          20,000.00        15,000.00          5,000.00

รวม        25,000.00        55,000.00                 -         30,000.00             -                    -         25,000.00

งานสวัสดิการสังคมสังคมสงเคราะห

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายฯ

โครงการปองกันและแกไขปญหาสังคม ในเด็ก

และสตรี
                   -            20,000.00        20,000.00                  -   

โครงการฝกอบรมอาชีพใหแกประชาชนตําบล

หนองตาดใหญ
         30,000.00          30,000.00          25,650.00          4,350.00

โครงการพัฒนาความรูทักษะ การดูแลคนพิการ

สําหรับผูดูแลชวยเหลือคนพิการ
                   -            20,000.00        20,000.00                  -   

โครงการสงเสริมและพัฒนากลุมสตรี          30,000.00          30,000.00        30,000.00

รวม        60,000.00      100,000.00                 -         40,000.00             -          25,650.00 #       34,350.00

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายฯ

คาจางเหมางานซอมแซมระบบไฟฟาแสงสวาง

ภายในหมูบาน หมู 1-9
         65,500.00        100,000.00        34,500.00          46,700.00        18,800.00

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ          15,000.00          30,000.00          5,000.00        20,000.00          10,880.00          4,120.00

คาใชจายในการฝกอบรมสัมมนา          25,000.00          20,000.00          5,000.00          23,600.00          1,400.00

โครงการสํารวจวัดที่สาธารณะประโยชน           3,650.00          10,000.00          6,350.00           3,650.00                  -   

คาบํารุงรักษาและซอมแซม                    -                    -   

รวม      109,150.00      160,000.00       10,000.00       60,850.00             -          84,830.00       24,320.00

แผนงานเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายฯ

ปรับปรุงภูมิทัศน อบต.หนองตาดใหญ          50,000.00          50,000.00          49,500.00            500.00

รวม        50,000.00        50,000.00                 -                   -               -          49,500.00           500.00

แผนงานเคหะและชุมชน

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายฯ

คาใชจายในการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล        100,000.00        100,000.00           3,800.00        96,200.00

รวม      100,000.00      100,000.00                 -                   -               -            3,800.00       96,200.00



 +  สูง

 -  ตํ่า
 จายจริง

 ประมาณการ

รายจาย

 ประมาณการรายจาย

ตามขอบัญญัติ

 โอนเพ่ิม

(บาท)

 โอนลด

(บาท)

 ผูกพัน

(บาท)
รายการ

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบําบัดนํ้าเสีย

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายฯ

คาทดสอบคุณภาพนํ้า           5,000.00           5,000.00          5,000.00

รวม          5,000.00          5,000.00                 -                   -               -                    -          5,000.00

รวมแผนงานเคหะและชุมชน      264,150.00      315,000.00       10,000.00       60,850.00             -        138,130.00 #     126,020.00

แผนงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายฯ

โครงการ big cleaning day          26,000.00          30,000.00          4,000.00          20,900.00          5,100.00

โครงการจัดเวทีประชาคมหมูบาน/ตําบล                    -            30,000.00        30,000.00                  -   

โครงการสรางความปรองดองสมานฉันท          30,000.00          30,000.00        30,000.00

โครงการสงเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน

ตําบลหนองตาดใหญ
         40,000.00          40,000.00        40,000.00

รวม        96,000.00      130,000.00                 -         34,000.00             -          20,900.00       75,100.00

รวมงานสรางความเขมแข็งชุมชน        96,000.00      130,000.00                 -         34,000.00             -          20,900.00       75,100.00

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายฯ

โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด        120,000.00          60,000.00        60,000.00                   -                -          108,450.00        11,550.00

รวม      120,000.00        60,000.00       60,000.00                 -               -        108,450.00       11,550.00

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายฯ

โครงการประเพณีวันเขาพรรษา          41,000.00          50,000.00          9,000.00          33,300.00          7,700.00

โครงการประเพณีวันลอยกระทง          82,000.00          60,000.00        22,000.00          72,640.00          9,360.00

โครงการประเพณีวังสงกรานตและวันผูสูงอายุ          50,000.00          50,000.00          22,200.00        27,800.00

รวม      173,000.00      160,000.00       22,000.00         9,000.00             -        128,140.00       44,860.00

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ      293,000.00      220,000.00       82,000.00         9,000.00             -        236,590.00       56,410.00

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษแหลงนํ้าและปาไม

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายฯ

โครงการปลูกปาและอนุรักษปาชุมชน เฉลิมพระ

เกียรติ
         20,000.00          20,000.00        20,000.00

โครงการพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานตาม

แนวปรัชญาเสรษฐกิจพอเพียง
         20,000.00          20,000.00        20,000.00

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชเสาวนีย          20,000.00          20,000.00        20,000.00

รวม        60,000.00        60,000.00                 -                   -               -                    -         60,000.00

รวมแผนงานการเกษตร        60,000.00        60,000.00                 -                   -               -                    -         60,000.00

รวมหมวดคาใชสอย    4,026,235.00    4,090,760.00     714,400.00     778,925.00  37,200.00    2,780,020.52  1,209,014.48

คาวัสดุ

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานบริหารท่ัวไป

วัสดุสํานักงาน          91,575.00          50,000.00        41,575.00          88,717.00          2,858.00

วัสดุไฟฟาและวิทยุ          20,000.00          20,000.00              960.00        19,040.00

วัสดุงานบานงานครัว          30,000.00          30,000.00          28,095.00          1,905.00

วัสดุยานพาหนะและขนสง          50,000.00          50,000.00          28,500.00        21,500.00

วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น        150,000.00        150,000.00          98,302.62        51,697.38

วัสดุการเกษตร          10,000.00          10,000.00        10,000.00

วัสดุโฆษณาและเผยแพร          30,000.00          30,000.00           6,126.00        23,874.00

วัสดุคอมพิวเตอร          50,000.00          30,000.00        20,000.00          46,280.00          3,720.00

รวม      431,575.00      370,000.00       61,575.00                 -               -        296,980.62     134,594.38



 +  สูง

 -  ตํ่า
 จายจริง

 ประมาณการ

รายจาย

 ประมาณการรายจาย

ตามขอบัญญัติ

 โอนเพ่ิม

(บาท)

 โอนลด

(บาท)

 ผูกพัน

(บาท)
รายการ

งานบริหารงานคลัง

วัสดุสํานักงาน          50,000.00          40,000.00        10,000.00          49,890.00            110.00

วัสดุคอมพิวเตอร          50,000.00          20,000.00        30,000.00          49,910.00              90.00

รวม      100,000.00          60,000.00        40,000.00                   -                -          99,800.00           200.00

รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป      531,575.00      430,000.00     101,575.00                 -               -        396,780.62     134,794.38

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบ

วัสดุสํานักงาน          10,000.00          10,000.00           6,320.00          3,680.00

วัสดุไฟฟาและวิทยุ          10,000.00          10,000.00        10,000.00

วัสดุกอสราง           5,000.00           5,000.00          5,000.00

วัสดุโฆษณาและเผยแพร           5,000.00           5,000.00           2,250.00          2,750.00

วัสดุเครื่องแตงกาย          10,000.00          10,000.00        10,000.00

วัสดุอื่น          10,000.00          20,000.00        10,000.00           1,620.00          8,380.00

รวม        50,000.00        60,000.00                 -         10,000.00             -          10,190.00       39,810.00

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

วัสดุเครื่องดับเพลิง          20,000.00          20,000.00          14,400.00          5,600.00

วัสดุอื่น          10,000.00          10,000.00        10,000.00

รวม        30,000.00        30,000.00                 -                   -               -          14,400.00       15,600.00

แผนงานการศึกษา

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา

วัสดุสํานักงาน          10,000.00          10,000.00           8,370.00          1,630.00

วัสดุงานบานงานครัว          30,000.00          30,000.00          30,000.00                  -   

คาอาหารเสริม (นม)        827,840.00        827,840.00        799,751.40        28,088.60

วัสดุโฆษณาและเผยแพร                    -            10,000.00        10,000.00                  -   

วัสดุคอมพิวเตอร           5,000.00           5,000.00          5,000.00

รวม      872,840.00      882,840.00                 -         10,000.00             -        838,121.40       34,718.60

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย        100,000.00        100,000.00          71,750.00        28,250.00

วัสดุอื่น          55,000.00        145,000.00        90,000.00          21,500.00        33,500.00

รวม      155,000.00      245,000.00                 -         90,000.00             -          93,250.00       61,750.00

แผนงานสังคมสงเคราะห

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห

วัสดุสํานักงาน          10,000.00          20,000.00        10,000.00           5,730.00          4,270.00

วัสดุไฟฟาและวิทยุ           2,000.00           2,000.00           1,190.00            810.00

วัสดุโฆษณาและเผยแพร           1,000.00           2,000.00          1,000.00                    -            1,000.00

วัสดุคอมพิวเตอร          10,000.00          10,000.00           4,140.00          5,860.00

รวม        23,000.00        34,000.00                 -         11,000.00             -          11,060.00       11,940.00

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

วัสดุสํานักงาน          10,000.00          20,000.00        10,000.00           7,245.00          2,755.00

วัสดุไฟฟาและวิทยุ        103,000.00        100,000.00        13,000.00        10,000.00        102,040.00            960.00

วัสดุกอสราง        155,665.00        100,000.00       168,665.00       113,000.00        143,300.00        12,365.00

วัสดุโฆษณาและเผยแพร                    -             5,000.00          5,000.00                  -   

วัสดุคอมพิวเตอร           5,505.00          15,000.00          9,495.00           5,505.00                  -   

รวม      274,170.00      240,000.00     181,665.00     147,495.00             -        258,090.00       16,080.00

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

วัสดุกีฬา          54,000.00          54,000.00                   -                     -                -            53,970.00              30.00



 +  สูง

 -  ตํ่า
 จายจริง

 ประมาณการ

รายจาย

 ประมาณการรายจาย

ตามขอบัญญัติ

 โอนเพ่ิม

(บาท)

 โอนลด

(บาท)

 ผูกพัน

(บาท)
รายการ

รวม        54,000.00        54,000.00                 -                   -               -          53,970.00            30.00

รวมคาวัสดุ    1,990,585.00    1,975,840.00     283,240.00     268,495.00             -      1,675,862.02     314,722.98

คาสาธารณูปโภค

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานบริหารท่ัวไป

คาไฟฟา        150,000.00        150,000.00        126,802.52        23,197.48

คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล          10,000.00          10,000.00           3,150.00          6,850.00

คาบริการโทรศัพท           1,000.00           1,000.00          1,000.00

คาบริการไปรษณีย           2,000.00           2,000.00          2,000.00

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม          35,000.00          35,000.00          27,487.58          7,512.42

รวม      198,000.00      198,000.00                 -                   -               -        157,440.10       40,559.90

งานบริหารงานคลัง

คาบริการไปรษณีย           3,000.00           3,000.00                   -                     -                -             2,972.00              28.00

รวม          3,000.00          3,000.00                 -                   -               -            2,972.00            28.00

รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป      201,000.00      201,000.00                 -                   -               -        160,412.10       40,587.90

แผนงานการศึกษา

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา

คาไฟฟา          20,000.00          20,000.00                   -                     -                -            11,640.77          8,359.23

คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล          10,000.00          10,000.00                   -                     -                -                      -          10,000.00

คาบริการไปรษณีย           1,000.00           1,000.00                   -                     -                -                      -            1,000.00

รวม        31,000.00        31,000.00                 -                   -               -          11,640.77       19,359.23

แผนงานสังคมสงเคราะห

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห

คาบริการไปรษณีย                    -             1,000.00                   -            1,000.00              -                      -                    -   

รวม                  -            1,000.00                 -           1,000.00             -                    -                   -   

รวมคาสาธารณูปโภค      232,000.00      233,000.00                 -           1,000.00             -        172,052.87       59,947.13

คาครุภัณฑ

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานบริหารท่ัวไป

เกาอี้พลาสติก          40,000.00          40,000.00                   -                     -                -            39,000.00          1,000.00

เกาอี้สํานักงาน           6,000.00           6,000.00                   -                     -                -                      -            6,000.00

โตะทํางานพรอมเกาอี้           5,000.00           5,000.00                   -                     -                -             5,000.00                  -   

โตะพับหนาฟอเมกาขาว          20,000.00          20,000.00                   -                     -                -            19,500.00            500.00

เครื่องตัดหญา           9,000.00           9,000.00                   -                     -                -             8,950.00              50.00

รถเข็นสามลอ           6,000.00           2,000.00          4,000.00                   -                -             5,900.00            100.00

เครื่องสํารองไฟ           8,400.00           8,400.00                   -                     -                -             7,800.00            600.00

รวม        94,400.00        90,400.00         4,000.00                 -               -          86,150.00        8,250.00

งานบริหารงานคลัง

คอมพิวเตอรต้ังโตะ          16,000.00          16,000.00                   -                     -                -            16,000.00                  -   

เครื่องพิมพ อิงคเจค           4,300.00           4,300.00                   -                     -                -             4,300.00                  -   

รวม        20,300.00        20,300.00                 -                   -               -          20,300.00                 -   

รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป      114,700.00      110,700.00         4,000.00                 -               -        106,450.00        8,250.00

แผนงานการศึกษา

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา

ตูกระจกบานเลื่อน 2 ช้ัน           6,500.00           6,500.00                   -                     -                -             6,500.00                  -   

รวม          6,500.00          6,500.00                 -                   -               -            6,500.00                 -   

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

รถบรรทุกขยะ     2,400,000.00     2,400,000.00                   -                     -                -                      -      2,400,000.00

เครื่องพนหมอกควัน          59,000.00          59,000.00                   -                     -                -            58,000.00          1,000.00



 +  สูง

 -  ตํ่า
 จายจริง

 ประมาณการ
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(บาท)
รายการ

รวม    2,459,000.00    2,459,000.00                 -                   -               -          58,000.00  2,401,000.00

แผนงานสังคมสงเคราะห

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห

ตูเหล็กเก็บแบบฟอรม           4,300.00           4,300.00                   -                     -                -             4,300.00                  -   

รวม          4,300.00          4,300.00                 -                   -               -            4,300.00                 -   

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

ชุดทดสอบความขนเหลวคอนกรีต           7,500.00           7,500.00           7,300.00            200.00

ชุดแบบหลอลูกปูนคอนกรีต 3 ลูก+เหล็กกระทุง           9,500.00           9,500.00           9,300.00            200.00

รวม        17,000.00        17,000.00                 -                   -               -          16,600.00           400.00

รวมคาครุภัณฑ    2,601,500.00    2,597,500.00         4,000.00                 -               -        191,850.00  2,409,650.00

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟาถนน

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางซุมบอรดประชาสัมพันธ          13,000.00          13,000.00          13,000.00                  -   

ติดต้ังไฟสองสวางตลาดนัดชุมชน          18,100.00        18,100.00          18,100.00                  -   

โครงการกอสรางลาน คสล. ที่ทําการ อบต.

หนองตาดใหญ
       100,000.00       100,000.00          79,000.00        21,000.00

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง        300,000.00        300,000.00          42,000.00      258,000.00

โครงการหลังฝนถนนดี        260,000.00        350,000.00        90,000.00        259,400.00            600.00

โครงการปรับปรุงซอมแซมตอเติมอาคาร

สํานักงาน อบต.หนองตาดใหญ
       280,000.00        300,000.00        20,000.00      280,000.00

รวมคาท่ีดินและสิ่งกอสราง      971,100.00      963,000.00     118,100.00     110,000.00             -        411,500.00     559,600.00

เงินอุดหนุน

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานบริหารท่ัวไป

เงินอุดหนุนสวนราชการ          20,000.00          20,000.00                   -                -                      -          20,000.00

รวม        20,000.00        20,000.00                 -                   -               -                    -         20,000.00

แผนงานการศึกษา

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา

เงินอุดหนุนสวนราชการ     1,184,000.00     1,184,000.00                   -                -       1,180,000.00          4,000.00

รวม    1,184,000.00    1,184,000.00                 -                   -               -      1,180,000.00        4,000.00

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน

เงินอุดหนุนสวนราชการ          40,000.00          40,000.00                   -                     -                -            20,000.00        20,000.00

รวม        40,000.00        40,000.00                 -                   -               -          20,000.00       20,000.00

รวมเงินอุดหนุน 1,244,000.00   1,244,000.00   -               -               -          1,200,000.00   44,000.00      

รวมรายจายท้ังสิ้น 32,547,500.00 32,547,500.00 1,432,818.00  1,432,818.00  37,200.00 25,615,869.41 6,894,430.59 


