
 

 

หน่วย : บาท
รายการ รหัสบญัชี เดบติ เครดิต

เงินสด 111000 -                 

เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์ 111201 23,181,148.86       
เงินฝากธนาคาร - ประเภทประจ า 111202 12,797,360.26     
ลกูหน้ีเงินยืม 113100 29,400.00          
รายได้รัฐบาลคา้งรับ 113200 -                 
ลกูหน้ีภาษีโรงเรือนและทีดิ่น 113301 2,025.00           
ลกูหน้ีภาษีบ ารุงทอ้งที่ 113302 -                 
ลกูหน้ีภาษีป้าย 113303 -                 
ลกูหน้ีเงินทนุโครงการเศรษฐกิจชุมชน 113500 602,500.00        
ลกูหน้ีอ่ืน ๆ 113600 -                 
เงินรายรับ (หมายเหต ุ1) 190001 29,995,272.00     
ลกูหน้ีเงินสะสม 190004 -                 
รายจา่ยคา้งจา่ย (หมายเหต ุ2) 211000 63,344.00          
เงินรับฝาก (หมายเหต ุ3) 215000 2,020,733.40      

เจา้หน้ีเงินสะสม 290001 -                 

เงินสะสม 310000 16,353,616.26      

เงินทนุส ารองเงินสะสม 320000 12,878,768.29     

งบกลาง 511000 6,829,822.00      
เงินเดือน (ฝา่ยการเมือง) 521000 2,002,080.00      
เงินเดือน (ฝา่ยประจ า) 522000 5,895,885.00      
คา่ตอบแทน 531000 69,340.00          
คา่ใช้สอย 532000 2,235,709.00      

คา่วัสดุ 533000 939,206.17         

คา่สาธารณูปโภค 534000 157,455.18         

คา่ครุภณัฑ์ 541000 1,090,700.00       

คา่ทีดิ่นและสิง่ก่อสร้าง 542000 4,416,018.00       
รายจา่ยอ่ืน 551000 -                 

เงินอุดหนุน 561000 1,063,084.48       

61,311,733.95       61,311,733.95       

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย
งบทดลอง

ณ วันที่  31  พฤษภาคม  2559

รวม

                     
                   

                      
                                 

                       
                                 

                         
                                



 

จ านวนเงิน

ประมาณการ เงินอดุหนุนระบุ รวม  เกดิข้ึนจริง เดือนน้ี

(บาท) วตัถปุระสงค์/ (บาท) (บาท) ทีเ่กดิข้ึนจริง
เฉพาะกจิ (บาท) (บาท)

35,370,116.23    ยอดยกมา 36,068,285.06  

รายรบั (หมายเหตุ 1)

118,000.00       -              118,000.00       135,236.80        ภาษีอากร 411000 680.64          

52,700.00       -              52,700.00       108,470.60        ค่าธรรมเนียม ค่าปรบัและใบอนุญาต 412000 39,287.40       
250,000.00     -              250,000.00     193,440.76        รายได้จากทรพัย์สิน 413000 33,185.68       

-              -              -              -                รายได้จากสาธารณปูโภคและการพาณชิย์ 414000 -              
181,000.00       -              181,000.00       170,987.00        รายได้เบ็ดเตล็ด 415000 29,445.00       

300.00          -              300.00          200.00            รายได้จากทุน 416000 -              

16,398,000.00   -              16,398,000.00   11,323,614.84     ภาษีจัดสรร 421000 1,985,975.60    

9,000,000.00   -              9,000,000.00   7,005,034.00     เงนิอุดหนุนทั่วไป 431000 -              

26,000,000.00  -             26,000,000.00  18,936,984.00    รวม 2,088,574.32   

-             11,058,288.00   11,058,288.00   11,058,288.00     เงนิอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/์เฉพาะกิจ 441000 801,000.00      

26,000,000.00  11,058,288.00   37,058,288.00  29,995,272.00   รวม 2,889,574.32   

3,205,860.00     ลูกหนี้เงนิยืม 113100 148,010.00       

45,780.00        รายได้รฐับาลค้างรบั 113200 -              
-                ลูกหนี้ภาษีโรงเรอืนและที่ดิน 113301 -              

83.66             ลูกหนี้ภาษีบ ารงุท้องที่ 113302 -              

200.00            ลูกหนี้ภาษีป้าย 113303 -              
-                ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ 113400 -              

190,000.00        ลูกหนี้เงนิทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 113500 100,000.00      
-                ลูกหนี้อื่น ๆ 113600 -              

3,241,374.35      เงนิรบัฝาก (หมายเหตุ 3) 215001 383,888.55     
-                เงนิสะสม 310000 -              

-                เงนิทุนส ารองเงนิสะสม 320000 -              
-                
-                
-                
-                
-                

-             -             -             6,683,298.01     รวม 631,898.55      

26,000,000.00  11,058,288.00   37,058,288.00  36,678,570.01    รวมรายรับ 3,521,472.87    

องค์การบริหารสว่นต าบลแวงน้อย
รายงาน รับ - จา่ยเงิน

ปีงบประมาณ  2559  พฤษภาคม  2559

จนถงึปัจจบุัน

รายการ รหสับัญชี

 หน้า 1 จาก 2



 

จ านวนเงิน

ประมาณการ เงินอดุหนุนระบุ รวม  เกดิข้ึนจริง เดือนน้ี

(บาท) วตัถปุระสงค์/ (บาท) (บาท) ทีเ่กดิข้ึนจริง

เฉพาะกจิ (บาท) (บาท)

รายจา่ย

918,328.00      7,132,520.00    8,050,848.00   6,829,822.00     งบกลาง 511000 805,603.00     

3,054,520.00   -              3,054,520.00   2,002,080.00     เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) 521000 250,260.00     

7,150,280.00    1,565,550.00    8,715,830.00    5,895,885.00     เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 522000 744,921.00      

926,400.00     -              926,400.00     69,340.00        ค่าตอบแทน 531000 6,500.00        

5,137,500.00    -              5,137,500.00    2,235,709.00     ค่าใช้สอย 532000 350,874.00     

2,114,372.00     150,500.00      2,264,872.00   939,206.17        ค่าวัสดุ 533000 42,142.00       

359,000.00     -              359,000.00     157,455.18        ค่าสาธารณปูโภค 534000 34,368.15       

221,300.00      870,000.00     1,091,300.00     1,090,700.00      ค่าครภุัณฑ์ 541000 15,000.00       

3,798,300.00   2,121,718.00     5,920,018.00    4,416,018.00      ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 542000 444,800.00     

-              -              -              -                รายจ่ายอื่นๆ 551000 -              

2,300,000.00   -              2,300,000.00   1,063,084.48      เงนิอุดหนุน 561000 415,461.18       

25,980,000.00  11,840,288.00   37,820,288.00  24,699,299.83   รวม 3,109,929.33    

3,235,260.00     ลูกหนี้เงนิยืม 113100 139,450.00      

300,000.00       ลูกหนี้เงนิทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 113500 -              

-                ลูกหนี้อื่น ๆ 113600 -              

1,965,980.08      รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2) 211000 -              

-                รายจ่ายผัดส่งใบส าคัญ 214000 -              

2,979,137.21      เงนิรบัฝาก (หมายเหตุ 3) 215001 361,869.48      

2,890,500.00     เงนิสะสม 310000 -              
-                เงนิทุนส ารองเงนิสะสม 320000 -              
-                
-                

11,370,877.29    รวม 501,319.48      

25,980,000.00  11,840,288.00   37,820,288.00  36,070,177.12    รวมรายจา่ย 3,611,248.81     

608,392.89 รายรับสงูกวา่ (ต่ ากวา่) รายจา่ย ( 89,775.94 )

35,978,509.12    ยอดยกไป 35,978,509.12  

 หน้า 2 จาก 2

จนถงึปัจจบุัน

รายการ รหสับัญชี

- 2 -

                     
                   

                      
                                 

                       
                             

                         
                                



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร หนว่ย : บาท

รหัสบญัชี ยอดยกมา รับ/โอนเข้า จ่าย/โอนออก ยอดยกไป

เงินสด 110100 -               -               

เงินฝากออมทรัพย์/เผ่ือเรียก 110201

ธนาคารกรุงไทย เลขที ่422-0-05100-7 4,430,284.04     7,794,372.05    1,299,262.22    10,925,393.87    

ธนาคาร ธกส. เลขที ่015902314189 11,782,474.83     95,896.00       1,829,440.40    10,048,930.43    

ธนาคาร ธกส. เลขที ่015902480918 846,716.67        100,000.00      946,716.67        

ธนาคาร ธกส. เลขที ่015902510854 4,267.79          4,267.79          

ธนาคาร ธกส. เลขที ่015902680580 1,232,990.10      22,850.00       1,255,840.10      

18,296,733.43    8,013,118.05      3,128,702.62    23,181,148.86     

เงินฝากประจ า 110202

ธนาคารกรุงไทย เลขที ่422-2-04778-3 5,000,000.00     5,000,000.00    -               

ธนาคารกรุงไทย เลขที ่422-2-04778-4 12,771,551.63     25,808.63       12,797,360.26    

17,771,551.63     25,808.63       5,000,000.00    12,797,360.26    

36,068,285.06 8,038,926.68 8,128,702.62  35,978,509.12  รวมเงินฝากธนาคาร

รวม

รวม

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่  31  พฤษภาคม  2559

รายการ



 

 

เงินงบประมาณ หนว่ย : บาท

รหัสบญัชี ยอดยกมา โอนเพ่ิม ( + ) โอนลด ( - ) คงเหลือ

งบกลาง 511000 918,328.00        918,328.00        

เงินเดือน (ฝา่ยการเมือง) 521000 3,089,520.00     35,000.00        3,054,520.00     

เงินเดือน (ฝา่ยประจ า) 522000 7,150,280.00      7,150,280.00      

คา่ตอบแทน 531000 926,400.00       926,400.00       

คา่ใช้สอย 532000 5,102,500.00      135,000.00       100,000.00       5,137,500.00      

คา่วัสดุ 533000 2,114,372.00      2,114,372.00      

คา่สาธารณูปโภค 534000 359,000.00       359,000.00       

คา่ครุภณัฑ์ 541000 221,300.00        221,300.00        

คา่ทีดิ่นและสิง่ก่อสร้าง 542000 3,798,300.00     3,798,300.00     

รายจา่ยอ่ืน 551000 -                -                

เงินอุดหนุน 561000 2,300,000.00     2,300,000.00     

25,980,000.00 135,000.00     135,000.00     25,980,000.00 รวมทั้งสิ้น

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่  31  พฤษภาคม  2559

หมวด



 

 

 

 

 

เงินอุดหนุนระบวุัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (441000) หน่วย : บาท

รหัสบญัชี ยอดยกมา รับแจ้งจัดสรร ลดยอดจัดสรร คงเหลือ

งบกลาง 511000

เงินสมทบกองทนุประกันสงัคม 20,520.00       20,520.00        

เบีย้ยังชีพผูส้งูอายุ 5,267,800.00    665,000.00      5,932,800.00    

เบีย้ยังชีพคนพิการ 1,043,200.00    136,000.00      1,179,200.00     

6,331,520.00    801,000.00      -              7,132,520.00     

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 522000

เงินเดือนพนักงาน 1,155,150.00      1,155,150.00      

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 338,400.00      338,400.00      

เงินเพ่ิมตา่ง ๆของพนักงานจา้ง 72,000.00       72,000.00        

1,565,550.00    -              -              1,565,550.00     

ค่าวัสดุ 533000

วัสดุการศึกษา 150,500.00      150,500.00       

150,500.00      -              -              150,500.00       

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 542000

ระบบประปา.. 2,121,718.00      2,121,718.00      

ระบบประปา.. -              -               

ระบบประปา.. -              -               

2,121,718.00      -              -              2,121,718.00      

ค่าครุภัณฑ์

กล้องวงจรปิด CCTV 870,000.00      870,000.00      

     รวม 2,991,718.00     -              -              2,991,718.00     

10,169,288.00 801,000.00     -              13,962,006.00 รวมทั้งสิ้น

รวม

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่  31  พฤษภาคม  2559

หมวด/ประเภท

รวม

รวม

เงินอุดหนุนระบวุัตถุประสงค์

รวม

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ



 

ลูกหน้ี-เจ้าหน้ีเงินสะสม หนว่ย : บาท

รหัสบญัชี ยอดยกมา เบกิจ่าย หักล้างบญัชี คงเหลือ

งบกลาง 511000

เงินสมทบกองทนุประกันสงัคม -              -               

เบีย้ยังชีพผูส้งูอายุ 654,800.00      652,000.00      1,306,800.00    -               

เบีย้ยังชีพคนพิการ 132,000.00      130,400.00      262,400.00      -               

786,800.00      782,400.00      1,569,200.00    -               

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 522000

เงินเดือนพนักงาน -              -               

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง -              -               

เงินเพ่ิมตา่ง ๆของพนักงานจา้ง -              -               

-              -              -              -               

786,800.00    782,400.00    1,569,200.00  -              รวมทั้งสิ้น

รวม

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่  31  พฤษภาคม  2559

หมวด/ประเภท

รวม



 

หมายเหตุ 1

รหัสบญัชี ประมาณการ รับจริง

410000 602,000.00        608,335.16         

411000

(1) ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น 411001 40,000.00          52,915.00          

(2) ภาษีบ ารุงทอ้งที่ 411002 74,000.00          78,743.80          

(3) ภาษีป้าย 411003 4,000.00           3,578.00           

118,000.00         135,236.80         

412000

(1) คา่ธรรมเนยีมเกีย่วกบัใบอนญุาตการขายสรุา 412103 1,000.00            1,532.60            

(2) คา่ธรรมเนยีมเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร 412106 2,000.00           1,337.00            

(3) คา่ธรรมเนยีมเกบ็ขนขยะมูลฝอย 412107 35,000.00          82,080.00          

(4) คา่ธรรมเนยีมในการออกหนงัสอืรับรองการแจง้การจดัตัง้ 412109 20.00              30.00              

สถานทีจ่ าหนา่ยอาหาร

(5) คา่ธรรมเนยีมปิด โปรย ตดิตัง้แผน่ประกาศ หรือแผน่ปลวิ 412111 100.00              310.00              

เพ่ือการโฆษณา

(6) คา่ธรรมเนยีมจดทะเบียนพาณิชย์ 412128 300.00             200.00             

(7) คา่ธรรมเนยีมอืน่ ๆ 412199 500.00             2,210.00            

(8) คา่ปรับการผดิสญัญา 412210 1,000.00            7,281.00            

(9) คา่ปรับอืน่ ๆ 412299 490.00             

(10) คา่ใบอนญุาตรับท าการเกบ็ ขน สิง่ปฏกิลูหรือมูลฝอย 412301 5,000.00           5,000.00           

(11) คา่ใบอนญุาตประกอบการคา้ส าหรับกจิการทีเ่ป็นอนัตราย 412303 7,000.00           7,400.00           

ตอ่สขุภาพ

(12) คา่ใบอนญุาตเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร 412307 580.00             600.00             

(13) คา่ใบอนญุาตอืน่ ๆ 412399 200.00             -                 

52,700.00          108,470.60         

413000

(1) ดอกเบีย้ 413003 250,000.00        193,440.76         

(2) รายได้จากทรัพยส์นิอืน่ ๆ 413999 -                 -                 

250,000.00        193,440.76         

414000

(1) รายได้จากสาธารณูปโภคอืน่ ๆ 414999 -                 -                 

-                 -                 

415000

(1) คา่จ าหนา่ยเศษของ 415002 -                 -                 

(2) คา่ขายแบบแปลน 415004 30,000.00          21,800.00          

(3) คา่รับรองส าเนาและถา่ยเอกสาร 415007 1,000.00            782.00             

(4) รายได้เบ็ดเตลด็อืน่ ๆ 415999 150,000.00         148,405.00         

181,000.00         170,987.00         

416000

(1) คา่ขายทอดตลาดทรัพยส์นิ 416001 300.00             200.00             

300.00             200.00             

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

วันที่  31  พฤษภาคม  2559

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษอีากร

รวม

หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต

รวม

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวม

รวม

หมวดรายได้เบด็เตล็ด

รวม

หมวดรายได้จากทุน

รวม



 

 

 

 

 

420000

421000

(1) ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนตห์รือลอ้เลือ่น 421001 280,000.00        296,793.49        

(2) ภาษีมูลคา่เพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 421002 8,000,000.00      5,169,370.01       

(3) ภาษีมูลคา่เพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ (1 ใน 9) 421004 3,500,000.00      2,186,779.89       

(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ 421005 170,000.00         111,331.46           

(5) ภาษีสรุา 421006 1,300,000.00       973,915.72         

(6) ภาษีสรรพสามิต 421007 1,900,000.00       1,917,075.52       

(7) คา่ภาคหลวงแร่ 421012 48,000.00          7,537.84           

(8) คา่ภาคหลวงปิโตรเลีย่ม 421013 350,000.00        190,616.91          

(9) คา่ธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธิและนิตกิรรมตามประมวล 421015 850,000.00        470,194.00         

กฎหมายทีดิ่น

16,398,000.00     11,323,614.84       

430000

431000

(1) เงินอุดหนุนทัว่ไป ส าหรับ อปท. ทีมี่การบริหารจดัการทีดี่ 431001 -                 -                 

(2) เงินอุดหนุนทัว่ไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ละ 431002 9,000,000.00      7,005,034.00      

ภารกิจถา่ยโอนเลอืกท า

9,000,000.00      7,005,034.00      

440000

441000

(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถปุระสงค์/เฉพาะกิจจากกรมสง่เสริมการ 441001 -                 11,058,288.00      

ปกครองทอ้งถิน่

(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถปุระสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอ่ืน 441002 -                 -                 

-                 11,058,288.00      

26,000,000.00     29,995,272.00     

หมวดเงินอุดหนุนระบวุัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

รวม

รวมรับทั้งสิ้น

หมวดภาษจีัดสรร

รวม

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน

รวม

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบวุัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



 

 

 

 

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2) หน่วย : บาท

รหัสบญัชี ยอดยกมา รับ จ่าย จ านวนเงิน

หมวดที่จ่าย

งบกลาง 511000 -              -               

คา่ตอบแทน 531000 63,344.00       63,344.00        

คา่ใช้สอย 532000 -              -               

คา่วัสดุ 533000 -              -               

คา่ครุภณัฑ์ 541000 -              -               

คา่ทีดิ่นและสิง่ก่อสร้าง 542000 -              -               

63,344.00     -              -              63,344.00      

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) หน่วย : บาท

รหัสบญัชี ยอดยกมา รับ จ่าย จ านวนเงิน

ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 215001 28,973.48       7,559.19         28,973.48       7,559.19          

คา่ใช้จา่ยในการจดัเก็บภาษีบ ารุงทอ้งที ่5% 215004 4,195.00         4,195.00          

สว่นลดในการจดัเก็บภาษีบ ารุงทอ้งที ่6% 215005 4,992.18         33.36            5,025.54         

ประกันซอง 215007 -              -               

ประกันสญัญา 215008 411,337.00       43,400.00       454,737.00      

ประกันสงัคม 215013 -              9,026.00         9,026.00         -               

เงินรอคนืจงัหวัด 215014 -              9,800.00         9,800.00         -               

คา่ใช้จา่ยอ่ืน 215015 -              -               

เงินทนุโครงการเศรษฐกิจชุมชน 215016 1,549,216.67     1,549,216.67     

เงินรับฝากอ่ืนๆ 215999 -              314,070.00      314,070.00      -               

1,998,714.33   383,888.55    361,869.48     2,020,733.40  

รายการ

รวม

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่  31  พฤษภาคม  2559

รายการ

รวม



 

แผนงาน

สาธารณสขุ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนการ

การเกษตร

แผนงาน งบ

กลาง

หมวด ประเภทรายจ่าย

งาน ป้องกัน

ภัยฝ่ายพล

เรือนและ

ระงับ อัคีภัย

งานบริห าร

ทั่ วไป เก่ียวกับ

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

บริห ารทั่ วไป
บริห ารงาน

คลงั

งานบริห าร

ทั่ วไป เก่ียวกับ

การศึกษา

งานระดับ ก่อน

วยัเรียนและ

ประถมศึกษา

งาน กีฬา

และ

นันทนาการ

งานศาสนาวฒั

ธนธรรมท้ องถ่ิน

งานบริการศา

ธารณสขุและ

งาน

สาธารณสขุอ่ืน

งานบริห าร

ทั่ วไป เก่ียวกับ

เคหะและชุมชน

งาน ไฟฟ้าและ

ถนน

งานก าจัดขยะ

มูลฝอยและสิง่

ป ฏิกูล

งาน ก่อสร้าง

โครงสร้าง

พ้ืน ฐาน

งานสง่เสริม

การเกษตร

งานสง่เสริม

และสนับสนุน

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

งานบริห าร

ทั่ วไป เก่ียวกับ

สร้างความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

งบกลาง

เงิน สมทบกองทุ น

บ าเห น็ จบ าน าญ

ข้าราชการสว่น

ท้ องถ่ิน  (กบท )

-                  

เงินสมทบกองทุน

ประกนัสังคม
6,746               6,746              

เบี้ยยังชพีผู้ป่วยเอดส์ 10,500             10,500            

รายจา่ยตามขอ้ผูกพัน                -                  

เงินส ารองจา่ย 6,177               6,177              

รวมเดือน น้ี 23,423            23,423            

รวมต้ังแต่ต้น ปี 505,382         505,382         

เงินสมทบกองทุน

ประกนัสังคม
2,280               2,280             

เบี้ยยังชพีคนพิการ 129,600           129,600          

เบี้ยยังชพีผู้สูงอายุ 651,700           651,700          

รวมเดือน น้ี 783,580         783,580         

รวมต้ังแต่ต้น ปี 6,325,840      6,325,840      

รวมหมวด

งบกลาง

งบกลาง

(อุดห นุน

ระบุ

วตัถุประสง

ค์/เฉพาะ

กิจ)

กระดาษท าการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ )

ประจ าเดือน   พฤษภาคม   2559

แผนงาน /งาน บริห ารทั่ วไป แผนงานการศึกษา
แผนงานการศาสนา

วฒันธรรมและนันทนาการ
แผนงาน เคหะและชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน
การรักษาความสงบภายใน



 

 

แผน งาน

สาธารณสขุ

แผน งาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผน การ

การเกษตร

แผน งาน งบ

กลาง

หมวด ประเภท รายจา่ย

งาน ป้องกัน

ภัยฝ่ายพล

เรือน และ

ระงับ อัคีภัย

งาน บริห าร

ทั่ วไป เก่ียวกับ

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

บริห ารทั่ วไป
บริห ารงาน

คลงั

งาน บริห าร

ทั่ วไป เก่ียวกับ

การศึกษา

งาน ระดับ ก่อน

วยัเรียน และ

ประถมศึกษา

งาน กีฬา

และ

นัน ทน าการ

งาน ศาสน าวฒั

ธน ธรรมท้ องถ่ิน

งาน บริการศา

ธารณสขุและ

งาน

สาธารณสขุอ่ืน

งาน บริห าร

ทั่ วไป เก่ียวกับ

เคห ะและชุมชน

งาน ไฟฟ้าและ

ถน น

งาน ก าจดัขยะ

มูลฝอยและสิง่

ป ฏิกูล

งาน ก่อสร้าง

โครงสร้าง

พ้ืน ฐาน

งาน สง่เสริม

การเกษตร

งาน สง่เสริม

และสนับสนุน

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

งาน บริห าร

ทั่ วไป เก่ียวกับ

สร้างความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

งบกลาง

เงินเดือนนายก/รอง

นายก
42,840            42,840           

ค่าตอบแทนประจ า

ต าแหน่งนายก/รอง

นายก

3,510              3,510              

ค่าตอบแทนพิเศษ

นายก/รองนายก
3,510              3,510              

ค่าตอบแทนเลขาน

การ/ที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรี /นายก 

อบต.

7,200              7,200              

ค่าตอบแทนสมาชกิสภา 

 อปท.
193,200          193,200          

รวมเดือน้ี 250,260         250,260          

รวมต้ังแต่ต้น ปี 2,002,080     2,002,080      

เงินเดือนพนักงาน 208,220          84,700             24,010                 25,470                  22,170              364,570          

เงินประจ าต าแหน่ง 32,200            3,500               3,500                   3,500                    3,500                46,200            

ค่าจา้งลูกจา้งประจ า 18,790             18,790           

เงินเพิ่มต่าง ๆ  ของ

ลูกจา้งประจ า
-                  

ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 74,800            11,260             7,485                   16,065                  17,030              126,640          

เงินเพิ่มต่าง ๆ  ของ

พนักงานจา้ง
8,000              2,000               2,921                    12,921            

รวมเดือน้ี 323,220         120,250          34,995                -                    -                 -                    -                     47,956                 -                   -                    -                    42,700             -                   -                  569,121          

รวมต้ังแต่ต้น ปี 2,511,378     988,812         303,799              349,496               352,680          4,506,165       

เงินเดือนพนักงาน 130,200               130,200          

ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 37,600                 37,600            

เงินเพิ่มต่าง ๆ  ของ

พนักงานจา้ง
8,000                   8,000             

รวมเดือน้ี 175,800              175,800         

รวมต้ังแต่ต้น ปี 1,389,720           1,389,720      

แผน งาน /งาน บริห ารทั่ วไป แผน งาน การศึกษา
แผน งาน การศาสน า

วฒัน ธรรมและนัน ทน าการ
แผน งาน เคห ะและชุมชน

แผน งาน สร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

รวมหมวด

การรักษาความสงบภายใน

เงิน เดือน

ฝ่าย

ประจ า

(อุดห นุน

ระบุ

วตัถุป ระสง

ค์ฯลฯ)

เงิน เดือน

ฝ่าย

การเมือง

เงิน เดือน

ฝ่ายประจ า



 

 

 

 

 

 

แผน งาน

สาธารณสขุ

แผน งาน

อุตสาหกรรม

แผน การ

การเกษตร

แผน งาน งบ

กลาง

หมวด ประเภท รายจา่ย

งาน ป้องกัน

ภัยฝ่ายพล

เรือน และ

ระงับ อัคีภัย

งาน บริห าร

ทั่ วไป เก่ียวกับ

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

บริห ารทั่ วไป
บริห ารงาน

คลงั

งาน บริห าร

ทั่ วไป เก่ียวกับ

การศึกษา

งาน ระดับ ก่อน

วยัเรียน และ

ประถมศึกษา

งาน กีฬา

และ

นัน ทน าการ

งาน ศาสน า

วฒัน ธรรม

ท้ องถ่ิน

งาน บริการ

สาธารณสขุและ

งาน

สาธารณสขุอ่ืน

งาน บริห าร

ทั่ วไป เก่ียวกับ

เคห ะและชุมชน

งาน ไฟฟ้าและ

ถน น

งาน ก าจดัขยะ

มูลฝอยและสิง่

ป ฏิกูล

งาน ก่อสร้าง

โครงสร้าง

พ้ืน ฐาน

งาน สง่เสริม

การเกษตร

งาน สง่เสริม

และสนับสนุน

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

งาน บริห าร

ทั่ วไป เก่ียวกับ

สร้างความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

งบกลาง

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ

ราชการอนัเป็น

ประโยชน์แก ่อปท .

-                  -                  

ค่าเชา่บ้าน -                  1,500                1,500              

เงินชว่ยเหลือการศึกษา

บุตร
5,000              -                        5,000              

รวมเดือน้ี 5,000             -                  -                      -                    -                 -                    -                     -                       -                   -                    -                    1,500               -                   -                  6,500              

รวมต้ังแต่ต้น ปี 44,133           3,207              10,000                 12,000             69,340            

เงินชว่ยเหลือการศึกษา

บุตร

รวมเดือน้ี

รวมต้ังแต่ต้น ปี

ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม -                  -                   14,000                  14,000            

รายจา่ยเกีย่วกบัการ

รับรองและพิธีการ
7,200              7,200              

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบั

การปฏิบัติราชการที่ไม่

เขา้ลักษณะรายจา่ย

หมวดอืน่ ๆ

              45,410 168,414          400                  20,450               12,000               36,000                30,000               -                    312,674          

รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซ่ึง

บริการ
6,200              10,800                 17,000            

รวมเดือน้ี -                45,410             181,814        400                 10,800                20,450              -                 12,000              36,000               14,000                 -                   30,000              -                    -                   -                   -                  350,874         

รวมต้ังแต่ต้น ปี 23,601          82,955            543,186        8 ,508             112,430              609,765            137,685        156,616            304,675             28,828               178,600           48,860            2,235,709       

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบั

การปฏิบัติราชการที่ไม่

เขา้ลักษณะรายจา่ย

หมวดอืน่ ๆ

 

รวมเดือน้ี

รวมต้ังแต่ต้น ปี

การรักษาความสงบภายใน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้สอย

(อุดห นุน

ระบุ

วตัถุป ระสง

ค์/เฉพาะ

กิจ)

แผน งาน เคห ะและชุมชน
แผน งาน สร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

รวมหมวด

ค่าตอบแท

น

ค่าตอบแท

น

(อุดห นุน

ระบุ

วตัถุป ระสง

ค์ฯลฯ)

แผน งาน /งาน บริห ารทั่ วไป แผน งาน การศึกษา
แผน งาน การศาสน า

วฒัน ธรรมและนัน ทน าการ



 

 

 

 

แผน งาน

สาธารณสขุ

แผน งาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผน การ

การเกษตร

แผน งาน งบ

กลาง

หมวด ประเภท รายจา่ย

งาน ป้องกัน

ภัยฝ่ายพล

เรือน และ

ระงับ อัคีภัย

งาน บริห าร

ทั่ วไป เก่ียวกับ

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

บริห ารทั่ วไป
บริห ารงาน

คลงั

งาน บริห าร

ทั่ วไป เก่ียวกับ

การศึกษา

งาน ระดับ ก่อน

วยัเรียน และ

ประถมศึกษา

งาน กีฬา

และ

นัน ทน าการ

งาน ศาสน า

วฒัน ธรรม

ท้ องถ่ิน

งาน บริการ

สาธารณสขุและ

งาน

สาธารณสขุอ่ืน

งาน บริห าร

ทั่ วไป เก่ียวกับ

เคห ะและชุมชน

งาน ไฟฟ้าและ

ถน น

งาน ก าจดัขยะ

มูลฝอยและสิง่

ป ฏิกูล

งาน ก่อสร้าง

โครงสร้าง

พ้ืน ฐาน

งาน สง่เสริม

การเกษตร

งาน สง่เสริม

และสนับสนุน

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

งาน บริห าร

ทั่ วไป เก่ียวกับ

สร้างความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

งบกลาง

วัสดุคอมพิวเตอร์ -                       -                  

วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อ

ล่ืน
24,260            24,260            

วัสดุยานพาหนะและ

ขนส่ง
-                  

วัสดุส านักงาน 11,400            11,400.00       

วัสดุกอ่สร้าง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ค่าอาหารเสริม (นม) -                     -                  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6,482                    6,482             

วัสดุกฬีา -                  

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุการเกษตร

รวมเดือน น้ี 35,660           -                  -                      -                    -                 6,482                  42,142.00       

รวมต้ังแต่ต้น ปี 173,689        31,470.05       11,900                513,965.12       39,690           17,992                 788,706.17    

วัสดุการศึกษา -                  

รวมเดือน น้ี -                    -                  

รวมต้ังแต่ต้น ปี 150,500.00       150,500.00     

ค่าน้ าประปา ค่าน้ า

บาดาล
1,011.69         553.00                 1,564.69         

ค่าบริการโทรศัพท์ 711.82            711.82           

ค่าบริการไปณษณีย์ -                  

ค่าบริการส่ือสารและ

โทรคมนาคม
9,675              9,675.00         

ค่าไฟฟ้า 20,802.76       1,613.88              22,416.64       

รวมเดือน น้ี 32,201.27      2,166.88            34,368.15      

รวมต้ังแต่ต้น ปี 144,279.78   13,175.40           157,455.18    

การรักษาความสงบภายใน

ค่า

สาธารณูป

โภค

ค่าวสัดุ

ค่าวสัดุ

(อุดห นุน

ระบุ

วตัถุป ระสง

แผน งาน /งาน บริห ารทั่ วไป แผน งาน การศึกษา
แผน งาน การศาสน า

วฒัน ธรรมและนัน ทน าการ

แผน งาน สร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

รวมหมวด

แผน งาน เคห ะและชุมชน



 

 

แผน งาน

สาธารณสขุ

แผน งาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผน การ

การเกษตร

แผน งาน งบ

กลาง

หมวด ประเภท รายจา่ย

งาน ป้องกัน

ภัยฝ่ายพล

เรือน และ

ระงับ อัคีภัย

งาน บริห าร

ทั่ วไป เก่ียวกับ

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

บริห ารทั่ วไป
บริห ารงาน

คลงั

งาน บริห าร

ทั่ วไป เก่ียวกับ

การศึกษา

งาน ระดับ ก่อน

วยัเรียน และ

ประถมศึกษา

งาน กีฬา

และ

นัน ทน าการ

งาน ศาสน า

วฒัน ธรรม

ท้ องถ่ิน

งาน บริการ

สาธารณสขุและ

งาน

สาธารณสขุอ่ืน

งาน บริห าร

ทั่ วไป เก่ียวกับ

เคห ะและชุมชน

งาน ไฟฟ้าและ

ถน น

งาน ก าจดัขยะ

มูลฝอยและสิง่

ป ฏิกูล

งาน ก่อสร้าง

โครงสร้าง

พ้ืน ฐาน

งาน สง่เสริม

การเกษตร

งาน สง่เสริม

และสนับสนุน

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

งาน บริห าร

ทั่ วไป เก่ียวกับ

สร้างความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

งบกลาง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิ ยุ -                  

ครุภัณฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -                  

ครุภัณฑ์การเกษตร 15000

ครุภัณฑ์ส านักงาน -                  

รวมเดือน น้ี 15000 -                  -                   -                       -                    15,000.00       

รวมต้ังแต่ต้น ปี 15000 84,900          43,800            72,700                4,300               220,700.00     

ครุภัณฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่
-                  

รวมเดือน น้ี -                    -                  

รวมต้ังแต่ต้น ปี 870,000.00       870,000.00    

ค่ากอ่สร้างส่ิง

สาธารณูปโภค
16,800              428,000             444,800.00    

รวมเดือน น้ี 16,800              428,000             

รวมต้ังแต่ต้น ปี 902,800          1,391,500.00    2,294,300       

ค่ากอ่สร้างส่ิง

สาธารณูปการ
-                  

ค่ากอ่สร้างส่ิง

สาธารณูปโภค
-                  

รวมเดือน น้ี -                     -                  

รวมต้ังแต่ต้น ปี 2,121,718        2,121,718      

เงินอดุหนุนส่วนราชการ 137,000.00        20,000.00        157,000.00     

เงินอดุหนุนองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่

เงินอดุหนุนกจิการที่

เป็นสาธารณประโยชน์
258,461.18       258,461.18    

รวมเดือน น้ี -                  137,000.00        -                     -                      258,461.18       -                    20,000.00        415,461.18    

รวมต้ังแต่ต้น ปี 25,000.00       703,000.00        30,000.00          265,084.48       40,000.00        1,063,084.48      

15,000.00      45,410.00         828,155          120,650.00      223,761.88          157,450.00        -                  12,000.00          36,000.00           68,438.00             275,261.18       30,000.00          428,000.00        44,200.00         -                    20,000.00        807,003.00      3,111,329.33   

38,601.00      82,955.00         5,528,645.78  1,075,797.05   1,903,724.40       1,977,230.12     177,375.00     186,616.00        304,675.00         406,316.00           1,167,884.48    178,600.00        3,513,218.00     417,840.00       870,000.00       40,000.00        6,831,222.00   24,700,699.83 

แผน งาน เคห ะและชุมชน
แผน งาน สร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

รวมหมวด

ค่าครุภัณฑ์

การรักษาความสงบภายใน

เงินอดุหนุน

รวมงาน เดือน น้ี

รวมงาน ต้ังแต่ต้น ปี

ค่าที่ ดิน

และ

สิง่ก่อสร้าง

ค่าที่ ดิน

และ

สิง่ก่อสร้าง

(อุดห นุน

เฉพาะกิจ/

เพ่ือ

พัฒน า

ค่า

ครุภัณฑ์

(อุดห นุน

เฉพาะกิจ)

แผน งาน /งาน บริห ารทั่ วไป แผน งาน การศึกษา
แผน งาน การศาสน า

วฒัน ธรรมและนัน ทน าการ



 

 

 

 

แผนงาน

สาธารณสขุ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน งบ

กลาง

หมวด ประเภทรายจ่าย บริห ารทั่ วไป
บริห ารงาน

คลงั

งานบริห าร

ทั่ วไป

เก่ียวกับการ

รักษาความ

สงบภายใน

งาน ป้องกัน

ภัยฝ่ายพล

เรือนและ

ระงับ อัคคีภัย

งานบริห าร

ทั่ วไป

เก่ียวกับ

การศึกษา

งานระดับ

ก่อนวยัเรียน

และ

ประถมศึกษา

งานบริการ

สาธารณสขุ

และงาน

สาธารณสขุอ่ืน

งานบริห าร

ทั่ วไป เก่ียวกับ

เคหะและ

ชุมชน

งาน ไฟฟ้า

และถนน

งานก าจัด

ขยะมูลฝอย

และสิง่ป ฏิกูล

งานบริห าร

ทั่ วไป

เก่ียวกับสร้าง

ความ

เข้มแข็งของ

งานสง่เสริม

และ

สนับสนุน

ความ

เข้มแข็งของ

งาน กีฬา

และ

นันทนาการ

งานศาสนา

วฒันธรรม

ท้ องถ่ิน

งาน ก่อสร้าง

โครงสร้าง

พ้ืน ฐาน

งานสง่เสริม

การเกษตร

งานอนุ รักษ์

แหลง่น้ า

และป่ าไม้

งบกลาง

เงินสมทบกองทุน

บ าเหน็จบ านาญ

ขา้ราชการส่วน

ท้องถิน่ (กบท)
เงินสมทบกองทุน

ประกนัสังคม 40,629            40,629              

เบี้ยยังชพีผู้ป่วยเอดส์ 25,500            25,500              
รายจา่ยตามขอ้

ผูกพัน -                    

เงินส ารองจา่ย 336,317          336,317            

402,446         402,446           

เงินสมทบกองทุน

ประกนัสังคม 2,280              2,280                

เบี้ยยังชพีคนพิการ -                  -                    

เบี้ยยังชพีผู้สูงอายุ 28,900            28,900              

รวมเงิน อุดห นุน

ระบุวตัถุประสงค์

 ฯลฯคงเหลอื 31,180            31,180              

433,626          433,626            รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน

องค์การบรหิารสว่นต าบลแวงน้อย

กระดาษท าการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณคงเหลอื

ประจ าเดือน  พฤษภาคม   ปีงบประมาณ  2559

แผนงาน /งาน แผนงานบริห ารทั่ วไป
แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน
แผนงานการศึกษา แผนงาน เคหะและชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานการศาสนา

วฒันธรรมและนันทนาการ
แผนการการเกษตร

รวมหมวด

งบกลาง

รวมเงิน งบประมาณคงเหลอื

งบกลาง

(อุดห นุน

ระบุ

วตัถุประสงค์

/เฉพาะกิจ)



 

 

แผนงาน

สาธารณสขุ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน งบ

กลาง

หมวด ประเภทรายจ่าย บริห ารทั่ วไป
บริห ารงาน

คลงั

งานบริห าร

ทั่ วไป

เก่ียวกับการ

รักษาความ

สงบภายใน

งาน ป้องกัน

ภัยฝ่ายพล

เรือนและ

ระงับ อัคคีภัย

งานบริห าร

ทั่ วไป

เก่ียวกับ

การศึกษา

งานระดับ

ก่อนวยัเรียน

และ

ประถมศึกษา

งานบริการ

สาธารณสขุ

และงาน

สาธารณสขุอ่ืน

งานบริห าร

ทั่ วไป เก่ียวกับ

เคหะและ

ชุมชน

งาน ไฟฟ้า

และถนน

งานก าจัด

ขยะมูลฝอย

และสิง่ป ฏิกูล

งานบริห าร

ทั่ วไป

เก่ียวกับสร้าง

ความ

เข้มแข็งของ

งานสง่เสริม

และ

สนับสนุน

ความ

เข้มแข็งของ

งาน กีฬา

และ

นันทนาการ

งานศาสนา

วฒันธรรม

ท้ องถ่ิน

งาน ก่อสร้าง

โครงสร้าง

พ้ืน ฐาน

งานสง่เสริม

การเกษตร

งานอนุ รักษ์

แหลง่น้ า

และป่ าไม้

งบกลาง

เงินเดือนนายก/

รองนายก 171,360         171,360            

ค่าตอบแทนประจ า

ต าแหน่งนายก/

รองนายก 14,040           14,040              

ค่าตอบแทนพิเศษ

นายก/รองนายก 14,040           14,040              
ค่าตอบแทน

เลขานุการ/ท่ี

ปรึกษา

นายกเทศมนตรี/ 28,800           28,800              

ค่าตอบแทนสมาชกิ

สภา  อปท. 824,200         824,200            

1,052,440      1,052,440         

1,052,440      1,052,440         

เงินเดือนพนักงาน 914,922         381,128         117,450          140,240           110,910        1,664,650         

เงินเพิ่มต่าง ๆ  ของ

พนักงาน - 15,600           -                  15,600             31,200              

เงินประจ าต าแหน่ง 58,800           14,000           14,000            14,000             14,000          114,800            

ค่าจา้งลูกจา้งประจ า -                 70,920           -                   70,920              
เงินเพิ่มต่าง ๆ  ของ

ลูกจา้งประจ า -                 - -                   -                    

ค่าตอบแทน

พนักงานจา้ง 337,020         40,840           35,781            178,185           63,640          655,466            

เงินเพิ่มต่าง ๆ  ของ

พนักงานจา้ง 80,000           8,000             - 19,079             107,079            

1,390,742     530,488       167,231         367,104          188,550      2,644,115        

เงิน เดือน

ฝ่ายประจ า

รวมเงิน งบประมาณคงเหลอื

แผนงานการศาสนา

วฒันธรรมและนันทนาการ
แผนการการเกษตร

รวมหมวด

แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน
แผนงานการศึกษา แผนงาน เคหะและชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

เงิน เดือน

ฝ่ายการเมือง

รวมเงิน งบประมาณคงเหลอื

รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน

แผนงาน /งาน แผนงานบริห ารทั่ วไป



 

 

 

แผนงาน

สาธารณสขุ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน งบ

กลาง

หมวด ประเภทรายจ่าย บริห ารทั่ วไป
บริห ารงาน

คลงั

งานบริห าร

ทั่ วไป

เก่ียวกับการ

รักษาความ

สงบภายใน

งาน ป้องกัน

ภัยฝ่ายพล

เรือนและ

ระงับ อัคคีภัย

งานบริห าร

ทั่ วไป

เก่ียวกับ

การศึกษา

งานระดับ

ก่อนวยัเรียน

และ

ประถมศึกษา

งานบริการ

สาธารณสขุ

และงาน

สาธารณสขุอ่ืน

งานบริห าร

ทั่ วไป เก่ียวกับ

เคหะและ

ชุมชน

งาน ไฟฟ้า

และถนน

งานก าจัด

ขยะมูลฝอย

และสิง่ป ฏิกูล

งานบริห าร

ทั่ วไป

เก่ียวกับสร้าง

ความ

เข้มแข็งของ

งานสง่เสริม

และ

สนับสนุน

ความ

เข้มแข็งของ

งาน กีฬา

และ

นันทนาการ

งานศาสนา

วฒันธรรม

ท้ องถ่ิน

งาน ก่อสร้าง

โครงสร้าง

พ้ืน ฐาน

งานสง่เสริม

การเกษตร

งานอนุ รักษ์

แหลง่น้ า

และป่ าไม้

งบกลาง

เงินเดือนพนักงาน 130,230          130,230            

ค่าตอบแทน

พนักงานจา้ง 37,600            37,600              

เงินเพิ่มต่าง ๆ  ของ

พนักงานจา้ง 8,000              8,000                
รวมเงิน อุดห นุน

ระบุวตัถุประสงค์

 ฯลฯคงเหลอื 175,830         175,830            

1,390,742      530,488         -                 343,061          -                   -                    367,104           -                   -                  -                   -                  -               -                  188,550        -                 -                  2,819,945         ค่าตอบแทนผู้

ปฏิบัติราชการอนั

เป็นประโยชน์แก ่

อปท. 367,600         112,000         100,000          50,000             50,000          679,600            

ค่าตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการ 30,000           10,000           10,000            10,000             5,000            65,000              

ค่าเชา่บ้าน 15,000           20,000           11,400          46,400              

เงินชว่ยเหลือ

การศึกษาบุตร 19,267           26,793           10,000             10,000          66,060              

431,867         168,793         110,000          70,000             76,400          857,060            

เงินชว่ยเหลือ

การศึกษาบุตร -

รวมเงิน อุดห นุน

ระบุวตัถุประสงค์

 ฯลฯคงเหลอื
-                  -                    

431,867         168,793         -                 110,000          -                   -                    70,000             -                   -                  -                   -                  -               -                  76,400          -                 -                  857,060            

รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงิน งบประมาณคงเหลอื

ค่าตอบแทน

(อุดห นุน

ระบุ

วตัถุประสงค์

ฯลฯ)

รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน

เงิน เดือน

ฝ่ายประจ า

(อุดห นุน

ระบุ

วตัถุประสงค์

ฯลฯ)

แผนงาน /งาน แผนงานบริห ารทั่ วไป
แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน
แผนงานการศึกษา แผนงาน เคหะและชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานการศาสนา

วฒันธรรมและนันทนาการ
แผนการการเกษตร

รวมหมวด

แผนงาน

สาธารณสขุ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน งบ

กลาง

หมวด ประเภทรายจ่าย บริห ารทั่ วไป
บริห ารงาน

คลงั

งานบริห าร

ทั่ วไป

เก่ียวกับการ

รักษาความ

สงบภายใน

งาน ป้องกัน

ภัยฝ่ายพล

เรือนและ

ระงับ อัคคีภัย

งานบริห าร

ทั่ วไป

เก่ียวกับ

การศึกษา

งานระดับ

ก่อนวยัเรียน

และ

ประถมศึกษา

งานบริการ

สาธารณสขุ

และงาน

สาธารณสขุอ่ืน

งานบริห าร

ทั่ วไป เก่ียวกับ

เคหะและ

ชุมชน

งาน ไฟฟ้า

และถนน

งานก าจัด

ขยะมูลฝอย

และสิง่ป ฏิกูล

งานบริห าร

ทั่ วไป

เก่ียวกับสร้าง

ความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

งานสง่เสริม

และ

สนับสนุน

ความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

งาน กีฬา

และ

นันทนาการ

งานศาสนา

วฒันธรรม

ท้ องถ่ิน

งาน ก่อสร้าง

โครงสร้าง

พ้ืน ฐาน

งานสง่เสริม

การเกษตร

งานอนุ รักษ์

แหลง่น้ า

และป่ าไม้

งบกลาง

ค่าบ ารุงรักษา

ซ่อมแซม 87,360           39,600           -                  178,100           -                   305,060            

รายจา่ยเกีย่วกบั

การรับรองและพิธี

การ 25,600           25,600              

รายจา่ยเกีย่วเนื่อง

กบัการปฏิบัติ

ราชการท่ีไมเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ย

หมวดอืน่ ๆ 322,644         71,892           147,645         6,399              95,170            843,985           195,325            33,072             86,900            90,000             12,315            33,384         281,140        30,000           2,249,871         

รายจา่ยเพื่อให้

ได้มาซ่ึงบริการ 85,610           104,000          189,610            
521,214         111,492         147,645         6,399              199,170          843,985           195,325            211,172           86,900            90,000             12,315            33,384         281,140        30,000           2,770,141         

รายจา่ยเกีย่วเนื่อง

กบัการปฏิบัติ

ราชการท่ีไมเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ย

หมวดอืน่ ๆ -                   -                    -                    

รวมเงิน อุดห นุน

ระบุวตัถุประสงค์

 ฯลฯคงเหลอื -                   -                    -                    

521,214        111,492        147,645        6,399             199,170         843,985           195,325           211,172          -                  86,900          90,000            12,315           33,384        -                 281,140      30,000          -                 2,770,141        

แผนการการเกษตร

รวมหมวด

ค่าใช้สอย

รวมเงิน งบประมาณคงเหลอื

ค่าใช้สอย

(อุดห นุน

ระบุ

วตัถุประสงค์

/เฉพาะกิจ)

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานการศาสนา

วฒันธรรมและนันทนาการ

รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน

แผนงานบริห ารทั่ วไป
แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน
แผนงานการศึกษา แผนงาน เคหะและชุมชนแผนงาน /งาน



 

 

แผน งาน /

งาน
แผน งาน บริห ารทั่ วไป

แผน งาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผน งาน การศึกษา
แผน งาน

สาธารณสขุ

แผน งาน

สร้างความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผน งาน

การศาสน า

วฒัน ธรรม

และ

นัน ทน าการ

แผน งาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผน การ

การเกษตร

แผน งาน งบ

กลาง
รวมหมวด

หมวด ประเภท รายจา่ย บริห ารทั่ วไป
บริห ารงาน

คลงั

งาน บริห าร

ทั่ วไป

เก่ียวกับการ

รักษาความ

สงบภายใน

งาน ป้องกัน

ภัยฝ่ายพล

เรือน และ

ระงับ อัคคีภัย

งาน บริห าร

ทั่ วไป

เก่ียวกับ

การศึกษา

งาน ระดับ

ก่อน วยัเรียน

และ

ประถมศึกษา

งาน บริการ

สาธารณสขุ

และงาน

สาธารณสขุอ่ืน

งาน บริห าร

ทั่ วไป เก่ียวกับ

เคห ะและ

ชุมชน

งาน ไฟฟ้า

และถน น

งาน ก าจดั

ขยะมูลฝอย

และสิง่ป ฏิกูล

งาน บริห าร

ทั่ วไป

เก่ียวกับสร้าง

ความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

งาน สง่เสริม

และ

สนับสนุน

ความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

งาน กีฬา

และ

นัน ทน าการ

งาน ศาสน า

วฒัน ธรรม

ท้ องถ่ิน

งาน ก่อสร้าง

โครงสร้าง

พ้ืน ฐาน

งาน สง่เสริม

การเกษตร

งาน อนุ รักษ์

แหลง่น้ า

และป่ าไม้

งบกลาง

ค่าวสัดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 28,640           30,000           47,730            20,000             20,000          146,370            

วัสดุเชือ้เพลิงและ

หล่อล่ืน 176,325         176,325            

วัสดุยานพาหนะ

และขนส่ง 20,930           20,930              

วัสดุส านักงาน 60,416           28,529.95      30,370            18,215             15,000          152,530.95       

วัสดุงานบ้านงาน

ครัว 20,000           40,000            60,000              

วัสดุกอ่สร้าง 100,000           100,000            

วัสดุอืน่ ๆ 20,000           40,000             10,000              - 70,000              

วัสดุโฆษณาและ

เผยแพร่ 20,000            20,000              

ค่าอาหารเสริม (นม) 485,406.88      485,406.88       

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 33,793             33,793              

วัสดุกฬีา 310                 310                   

วัสดุวิทยาศาสตร์

หรือการแพทย์ 40,000              40,000              

วัสดุการเกษตร 20,000          20,000              

306,311         58,529.95      20,000           138,100          525,406.88      50,000              172,008           310                 55,000          1,325,665.83    

วัสดุการศึกษา

รวมเงิน อุดห นุน

ระบุวตัถุป ระสงค์

 ฯลฯคงเหลอื

306,311         58,530           20,000           138,100          525,406.88      50,000              172,008           -                   -                  -                   310                 -               -                  55,000          -                 -                  1,325,665.83    

แผน งาน เคห ะและชุมชน

รวมเงิน งบประมาณคงเหลอื

ค่าวสัดุ

(อุดห นุน

ระบุ

วตัถุป ระสงค์

)

รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน



 

แผน งาน /

งาน
แผน งาน บริห ารทั่ วไป

แผน งาน

การรักษา

ความสงบ

แผน งาน การศึกษา
แผน งาน

สาธารณสขุ

แผน งาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผน การ

การเกษตร

แผน งาน งบ

กลาง
รวมหมวด

หมวด ประเภท รายจา่ย บริห ารทั่ วไป
บริห ารงาน

คลงั

งาน บริห าร

ทั่ วไป

เก่ียวกับการ

รักษาความ

สงบภายใน

งาน ป้องกัน

ภัยฝ่ายพล

เรือน และ

ระงับ อัคคีภัย

งาน บริห าร

ทั่ วไป

เก่ียวกับ

การศึกษา

งาน ระดับ

ก่อน วยัเรียน

และ

ประถมศึกษา

งาน บริการ

สาธารณสขุ

และงาน

สาธารณสขุอ่ืน

งาน บริห าร

ทั่ วไป เก่ียวกับ

เคห ะและ

ชุมชน

งาน ไฟฟ้า

และถน น

งาน ก าจดั

ขยะมูลฝอย

และสิง่ป ฏิกูล

งาน บริห าร

ทั่ วไป

เก่ียวกับสร้าง

ความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

งาน สง่เสริม

และ

สนับสนุน

ความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

งาน กีฬา

และ

นัน ทน าการ

งาน ศาสน า

วฒัน ธรรม

ท้ องถ่ิน

งาน ก่อสร้าง

โครงสร้าง

พ้ืน ฐาน

งาน สง่เสริม

การเกษตร

งาน อนุ รักษ์

แหลง่น้ า

และป่ าไม้

งบกลาง

ค่า

สาธารณูป โภ

ค

ค่าน้ าประปา ค่าน้ า

บาดาล 11,995.74      14,602            26,597.74         

ค่าบริการโทรศัพท์ 15,183.39      15,183.39         

ค่าบริการไปณษณีย์ 9,703             9,703                

ค่าบริการส่ือสาร

และโทรคมนาคม 31,600           31,600              

ค่าไฟฟ้า 102,238.09    16,222.60       118,460.69       

รวมเงิน

งบประมาณ

คงเหลอื 170,720.22    30,824.60       201,544.82       

รวมยอด

คงเหลือแต่ละ

งาน 170,720.22    30,824.60       201,544.82       

ครุภัณฑ์ส านักงาน -                 -                 -                    

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ

วิทยุ - -                    

ครุภัณฑ์โฆษณา

และเผยแพร่ -                    

ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ -                    

ครุภัณฑ์การเกษตร
-                  -                    

ครภัณฑ์อืน่ - 600                 600                   

-                 -                 -                 -                  600                 -                   -                    -                   -                   -                  -                   -                  -               -                  -                -                 -                  600                   

ครุภัณฑ์โฆษณา

และเผยแพร่ 30,000.00        

รวมเงิน อุดห นุน

ระบุวตัถุป ระสงค์

 ฯลฯคงเหลอื
30,000.00        

-                 -                 -                 600                 -                   -                    -                   -                   -                  30,000             -                  -               -                  -                -                 -                  30,600.00         

แผน งาน เคห ะและชุมชน
แผน งาน สร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผน งาน การศาสน า

วฒัน ธรรมและนัน ทน าการ

ค่าครุภัณฑ์

รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน

ค่าครุภัณฑ์

(อุดห นุน

ระบุ

วตัถุป ระสงค์

)

รวมเงิน งบประมาณคงเหลอื



 

 

 

แผนงาน /

งาน
แผนงานบริห ารทั่ วไป

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงาน

สาธารณสขุ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนการ

การเกษตร

แผนงาน งบ

กลาง
รวมหมวด

หมวด ประเภทรายจ่าย บริห ารทั่ วไป
บริห ารงาน

คลงั

งานบริห าร

ทั่ วไป

เก่ียวกับการ

รักษาความ

งาน ป้องกัน

ภัยฝ่ายพล

เรือนและ

ระงับ อัคคีภัย

งานบริห าร

ทั่ วไป

เก่ียวกับ

การศึกษา

งานระดับ

ก่อนวยัเรียน

และ

ประถมศึกษา

งานบริการ

สาธารณสขุ

และงาน

สาธารณสขุอ่ืน

งานบริห าร

ทั่ วไป เก่ียวกับ

เคหะและ

ชุมชน

งาน ไฟฟ้า

และถนน

งานก าจัด

ขยะมูลฝอย

และสิง่ป ฏิกูล

งานบริห าร

ทั่ วไป

เก่ียวกับสร้าง

ความ

งานสง่เสริม

และ

สนับสนุน

ความ

งาน กีฬา

และ

นันทนาการ

งานศาสนา

วฒันธรรม

ท้ องถ่ิน

งาน ก่อสร้าง

โครงสร้าง

พ้ืน ฐาน

งานสง่เสริม

การเกษตร

งานอนุ รักษ์

แหลง่น้ า

และป่ าไม้

งบกลาง

อาคารต่าง ๆ 510,000         510,000           

ค่าบ ารุงรักษาและ

ปรับปรุงท่ีดินและ

ส่ิงกอ่สร้าง 100,000         100,000.00       

ค่ากอ่สร้างส่ิง

สาธารณูปโภค 32,900.00        - 607,100.00     - 640,000.00       
รวมเงิน

งบประมาณ 100,000.00     32,900.00        - 1,117,100       -                 1,250,000.00    

ค่ากอ่สร้างส่ิง

สาธารณูปการค่ากอ่สร้างส่ิง

สาธารณูปโภค -                  231,582.00     231,582.00       
รวมเงิน อุดห นุน

ระบุวตัถุประสงค์

 ฯลฯคงเหลอื -                  231,582.00     231,582.00       

-                 -                 -                 100,000.00     -                   -                    -                   32,900.00        - -                   -                  -               1,348,682.00  -                -                 -                  1,481,582.00    

เงินอดุหนุนส่วน

ราชการ 20,000.00       457,000           -                   - 477,000.00       

เงินอดุหนุนองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ - -                    

เงินอดุหนุนกจิการ

ท่ีเป็น

สาธารณประโยชน์ 195,000            534,915.52      30,000.00    759,915.52       

-                 -                 -                 -                  20,000.00       457,000           195,000            -                   534,915.52      -                  -                   -                   -                  30,000.00    -                  -                -                 -                  1,236,915.52    

-                 -                 -                 20,000.00       457,000           195,000            -                   534,915.52      -                  -                   -                   -                  30,000.00    -                  -                -                 -                  1,236,915.52    

3,873,294.22 869,302.95    167,645.00    6,399.00         941,755.60     1,826,391.88   440,325            820,284           567,815.52      86,900.00       -                   120,000.00      12,625.00       63,384.00    1,348,682.00  601,090.00   30,000.00      433,626.00     12,209,520.17  

เงินอดุหนุน

รวมเงิน งบประมาณคงเหลอื

รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน

ค่าที่ ดิน

และ

สิง่ก่อสร้าง

(อุดห นุน

เฉพาะกิจ)

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

ค่าที่ ดิน

และ

สิง่ก่อสร้าง

รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน

รวมเดือน น้ี

แผนงาน เคหะและชุมชน
แผนงานการศาสนา

วฒันธรรมและนันทนาการ

แผนงาน

สาธารณสขุ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน งบ

กลาง

หมวด ประเภทรายจา่ย บริห ารทั่ วไป
บริห ารงาน

คลงั

งานบริห าร

ทั่ วไป

เก่ียวกับการ

รักษาความ

งาน ป้องกัน

ภัยฝ่ายพล

เรือนและ

ระงับ อัคคีภัย

งานบริห าร

ทั่ วไป

เก่ียวกับ

การศึกษา

งานระดับ

ก่อนวยัเรียน

และ

ประถมศึกษา

งานบริการ

สาธารณสขุ

และงาน

สาธารณสขุอ่ืน

งานบริห าร

ทั่ วไป เก่ียวกับ

เคหะและ

ชุมชน

งาน ไฟฟ้า

และถนน

งานก าจดั

ขยะมูลฝอย

และสิง่ป ฏิกูล

งานบริห าร

ทั่ วไป

เก่ียวกับสร้าง

ความ

งานสง่เสริม

และ

สนับสนุน

ความ

งาน กีฬา

และ

นันทนาการ

งานศาสนา

วฒันธรรม

ท้ องถ่ิน

งาน ก่อสร้าง

โครงสร้าง

พ้ืน ฐาน

งานสง่เสริม

การเกษตร

งานอนุ รักษ์

แหลง่น้ า

และป่ าไม้

งบกลาง

รวมเงินงบประมาณคงเหลือทั้งส้ิน 3,873,294.22 869,302.95    167,645.00    6,399.00         765,925.60     1,826,391.88   440,325.00       820,284.00      567,815.52      86,900.00       -                   90,000.00        12,625.00       63,384.00    1,117,100.00  601,090.00   30,000.00      402,446.00     11,740,928.17  

-                 -                 -                 175,830.00     -                    -                   -                   -                  30,000.00        -                  -               231,582.00     -                -                 31,180.00       468,592.00       

รวมหมวด

รวมเงินอดุหนุนระบุวัตถปุระสงค์/

เฉพาะกจิคงเหลือทั้งส้ิน

แผนงาน /งาน แผนงานบริห ารทั่ วไป
แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน
แผนงานการศึกษา แผนงาน เคหะและชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานการศาสนา

วฒันธรรมและนันทนาการ
แผนการการเกษตร


