
 

 

 

 

 



องค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่  อ าเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

งบทดลอง  (หลังปิดบัญชี) 

ณ  วันที่    30  กันยายน   2559 

รายการ รหัสบัญชี เดบิต เครดิต 

เงินสด 110100          18,165.00    

เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) 01168-2-38257-1 110201      1,139,648.87    

เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) 01168-2-52892-1 110201         342,317.70    

เงินฝากธนาคาร ธกส.(ประจ า)  03168-4-01352-8 110202      7,660,550.04    

เงินฝากธนาคารกกรุงไทย(ออมทรัพย์) 302-0-43318-5 110201      1,691,487.52    

เงินฝากธนาคาร ออมสิน .(ประจ า)  30-001-632748-2 110202      4,318,232.18    

บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงิน 110605            9,000.00    

บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 113500         718,800.00    

บัญชีลูกหนี้เงินสะสม 19004          26,340.00    

บัญชีลูกหนี้ค่าภาษี 113300                    -      

บัญชีรายได้จากรัฐบาลค้างรับ 113200      3,007,202.00    

บัญชีฎีกาค้างจ่าย 213000                  10,230.00  

รายจ่ายค้างจ่าย 211000              4,910,912.02  

บัญชีรายจ่ายผัดส่งใบส าคัญ 214000                   9,000.00  

บัญชีเจ้าหนี้เงินสะสม 290001                  26,340.00  

เงินสะสม 300000              6,538,927.06  

บัญชีเงินทุนส ารองเงินสะสม 320000              5,714,288.82  

เงินรับฝาก 230100              1,722,045.41  

        18,931,743.31           18,931,743.31  
 

 

 

 

 

 

 

 



องค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู ่   อ าเภอสีดา     จังหวัดนครราชสีมา 
 งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ   ประจ าปีงบประมาณ   2559 
 ตั้งแต่วันท่ี  1   ตุลาคม  2559   ถึงวันท่ี   30    กันยายน   2559 
 

รายการ ประมาณการ รายรับจริง 
+ สูง 

- ต่ า 

รายรับตามงบประมาณการ               

รายรับ               

    ภาษีอากร           116,000    -             103,049  47  -                 12,950  53 

    ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต             24,000   -             188,965  80  +               164,965  80 

    รายได้จากทรัพย์สิน           160,000   -             145,969  97  -                 14,030  03 

    รายได้เบ็ดเตล็ด             99,000   -              89,323   -  -                  9,677   - 

    รายได้จากทุน              1,000    -                    -     -  -                  1,000   - 

    ภาษีจัดสรร       12,300,000   -         13,520,543  57  +             1,220,543  57 

    เงินอุดหนุน         5,500,000   -          4,757,416   -  -               742,584   - 

รวมเงินรายรับตามประมาณทั้งสิ้น       18,200,000    -       18,805,267  81 -               605,267  81 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

         12,324,496   - 
   รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 
       12,324,496   - 

   รวมรายรับทั้งสิ้น 
 

       31,129,763  81 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่    อ าเภอสีดา     จังหวัดนครราชสีมา 

 



รายการ ประมาณการ รายจ่ายจริง 
+ สูง 

- ต่ า 

รายจ่ายตามงบประมาณการ               

งบกลาง     1,297,505  -     1,276,044  05  -            21,460  95 

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)     1,886,400   -     1,886,400   -  -                  -    - 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     4,595,269   -     4,453,289   -  -          141,980  - 

ค่าตอบแทน       821,090  -       740,475   -  -            80,615   - 

ค่าใช้สอย     3,733,631  -     3,370,708  39  -          362,922  61 

ค่าวัสด ุ     1,644,485  -     1,539,834  73  -          104,650  27 

ค่าสาธารณูปโภค       488,000  -       464,730  89  -            23,269  11 

เงินอุดหนุน     1,566,680  -     1,566,664  44 -                  15  56 

ค่าครุภัณฑ ์       272,140   -       265,990   - -              6,150  - 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     1,874,800  -     1,746,255  -  -          128,545  - 

รายจ่ายอื่น         20,000   -          18,000   -  -              2,000   - 

รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น  18,200,000.00   -   17,328,391  50     
 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

  
  12,324,496   -  

   รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 
  

  29,652,887  50 
   รายรับจริงสูงกว่ารายจ่าย 

  
    1,476,876  31 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



องค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู ่   อ าเภอสีดา    จังหวัดนครราชสีมา 

รายรับ-รายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

ตั้งแต่วันท่ี  1  ตุลาคม  2558   ถึง  วันท่ี  30   กันยายน  2559 

      
รายการ รหัสบัญช ี

ประมาณการ รายรับจริง + สูงกว่า 

บาท บาท - ต่ ากว่า 

รายได้จัดเก็บเอง           

หมวดภาษีอากร 411000  116,000.00   103,049.47    -   12,950.53  

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 411001  25,200.00   19,036.67   -  6,163.33  

ภาษีบ ารุงท้องที ่ 411002  90,000.00   83,396.80   -  6,603.20  

ภาษีป้าย 411003  800.00   616.00    -   184.00  

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ  และใบอนุญาต 412000  23,700.00   188,965.80   +  165,265.80  

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา 412103  1,000.00   911.80   + -88.20  

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 412106  1,000.00   1,412.00   - -412.00  

ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศ 412111  200.00   240.00   +  40.00  

ค่าธรรมเนียมการจัดทะเบียนพาณิชย ์ 412128  200.00   -     -  200.00  

ค่าธรรมเนียมในการขุดดินถมดิน 412199  3,000.00   3,000.00   -  -    
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฏหมายการป้องกันและ
ระงับคัคคีภัย 412203  200.00   -     -  200.00  
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฏหมายรักษาความสะอาด
และเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 412204  200.00   -     -  200.00  

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฏหมายสาธารณสุข 412207  200.00   -     -  200.00  

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฏหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 412209  200.00   -     -  200.00  

ค่าปรับผิดสัญญา 412210  5,000.00   168,427.00   +  163,427.00  

ค่าปรับผู้กระท าผิดตามพ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย ์ 412211  200.00   -     + -200.00  
ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอย 412302  3,000.00   6,000.00   -  3,000.00  
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ  412303  8,500.00   8,500.00   +  -    

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 412307  800.00   475.00   + -325.00  

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 413000  160,000.00   145,969.97   + -14,030.03  

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 413003  160,000.00   145,969.97   - -14,030.03  

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 415000  98,700.00   89,323.00  
  

+  -9,377.00  

ค่าจ าหน่ายเศษของ    200.00   3,800.00   +  3,600.00  

ค่าขายแบบแปลน 415004  40,000.00   23,000.00   + -17,000.00  

ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร 415007  3,500.00   2,373.00   - -1,127.00  

      



รายการ รหัสบัญช ี ประมาณการ รายรับจริง + สูงกว่า 

  
บาท บาท - ต่ ากว่า 

เงินอุดหนุน/ชดเชยที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติให้แก่หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน    50,000.00   58,150.00   -  8,150.00  

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 415999  5,000.00   2,000.00   + -3,000.00  

หมวดรายได้จากทุน 416000  1,000.00   -     +  1,000.00  

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 416001  1,000.00   -     -  1,000.00  

รวมจัดเก็บเอง    399,400.00   527,308.24  
  

+   127,908.24  
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 420000        -    

หมวดภาษีจัดสรร 421000  12,300,000.00   13,520,543.57   +  1,220,543.57  
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ล้อเลื่อน 421001  300,000.00   299,957.36   -  42.64  

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 421002  8,000,000.00   8,358,114.56   +  358,114.56  

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 421004  1,600,000.00   1,739,838.07    
+ 

 139,838.07  

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 421005  100,000.00   104,178.17   +  4,178.17  

ภาษีสุรา 421006  730,000.00   802,159.77   +  72,159.77  

ภาษีสรรพสามิต 421007  1,200,000.00   1,725,452.29   +  525,452.29  

ค่าภาคหลวงแร ่ 421012  25,000.00   44,198.21   +  19,198.21  

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 421013  45,000.00   27,365.14   -  17,634.86  

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน 421015  300,000.00   419,280.00   +  119,280.00  

รายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุน    12,699,400.00   14,047,851.81   +  1,348,451.81  

หมวดรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

430000  5,500,000.00   4,757,416.00    -  -742,584.00  

เงินอุดหนุนทั่วไปถ่ายโอนเลือกท า 431001  5,500,000.00   4,757,416.00   -  742,584.00  

รวมรายรับตามข้อบัญญัติฯ    18,199,400.00   18,805,267.81    -   605,867.81  

หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/อุดหนุนท่ัวไประบุ
วัตถุประสงค ์

440000    12,324,496.00    -    

หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจา
กกรมส่งแสริมการปกครองท้องถิ่น 

          

        เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินสนับสนุนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2559 

          

ค่าจัดการเรียนการสอน      103,700.00      

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) เงินเดือนคร ู      221,760.00      

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ค่าตอบแทนและเงินเพิ่ม
ต่าง ๆ  

     288,800.00     

เงินสมทบประกันสังคม      14,440.00      



รายการ รหัสบัญช ี ประมาณการ รายรับจริง + สูงกว่า 

  
บาท บาท - ต่ ากว่า 

        เงินสนับสนุนข้าราชการถ่ายโอน ประจ าป ี 
2559 

          

ค่าเช่าบ้าน       42,000.00      

เงินสมทบ กบข.      3,188.00      

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนข้าราชการถ่าย
โอนและเงินประจ าต าแหน่ง 

     450,946.00      

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      2,400.00      

เงินอุดหนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชราตาม
นโยบายรัฐบาลฯ 

     5,042,600.00      

เงินอุดหนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการตาม
นโยบายรัฐบาลฯ 

     1,516,800.00      

หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจาก
หน่วยงานอ่ืน 

          

       เงินอุดหนุนค่าปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่
อาศัยส าหรับคนพิการฯ 

     40,000.00      

       เงินอุดหนุนครุภัฑ์ปูพื้นสนามฟุตซอลพร้อม
อุปกรณ์ฯ 

     1,617,000.00      

       เงินอุดหนุนก่อสร้างระบบประปาผิวดิน
ขนาดใหญ่ บ้านทองหลางใหญ ่ หมู่ 2 

     2,980,862.00      

รวมรายรับท้ังสิ้น    18,199,400.00   31,129,763.81    -   -    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการ 
รหัส
บัญช ี

ประมาณการ รายจ่ายจริง + สูงกว่า 

บาท บาท - ต่ ากว่า 

รายจ่ายตามงบประมาณการ           

งบกลาง 510000  1,297,505.00   1,276,044.05     21,460.95  

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  110300  56,124.00   41,760.00     14,364.00  

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา 110400  250,000.00   250,000.00     -    

เบี้ยยังชีพผู้ช่วยเอดส ์ 110900  66,000.00   60,000.00     6,000.00  

เงินส ารองจ่าย 111000  697,381.00   697,284.05     96.95  

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 111100         
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรโดยพิจารณาจ่าย
การเงินค่าปรับฯ    1,000.00   -       1,000.00  
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น    100,000.00   100,000.00     -    
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.)  120100  127,000.00   127,000.00     -    

งบบุคลากร 520000  6,379,049.00   6,339,689.00     39,360.00  

1. เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 521000  1,886,400.00   1,886,400.00     -    

เงินเดือนนายกและรองนายกอบต. 210100  -     -       -    

ค่าตอบแทนพิเศษต าแหน่งนายกและรองนายกอบต. 210200  -     -       -    
ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกและรองนายก
อบต. 210300  -     -       -    

เงินเดือนเลขานุการนายกอบต. 210400  -     -       -    
ค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา เลขาฯ
และสมาชิกอบต. 210600  1,886,400.00   1,886,400.00     -    

2. เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 522000  4,492,649.00   4,453,289.00     39,360.00  

เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล 220100  3,192,079.00   3,187,939.00     4,140.00  

เงินประจ าต าแหน่ง 220300  243,600.00   243,600.00     -    

ค่าจ้างประจ า           

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 220400  146,570.00   146,570.00     -    

เงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวลูกจ้างประจ า  220500  24,000.00   14,980.00     9,020.00  

ค่าจ้างช่ัวคราว   
 

      

ค่าจ้างพนักงานจ้าง 220600  752,020.00   743,020.00     9,000.00  

เงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวพนักงานจ้าง  220700  134,380.00   117,180.00     17,200.00  

ค่าตอบแทน 531000  821,090.00   740,475.00     80,615.00  



รายการ 
รหัส
บัญช ี ประมาณการ รายจ่ายจริง + สูงกว่า 

  บาท บาท - ต่ ากว่า 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ต่ออบต. 310100  46,000.00   7,350.00     38,650.00  

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ 310100  593,865.00   593,865.00     -    

ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  310300  47,000.00   44,430.00     2,570.00  

ค่าเช่าบ้าน 310400  114,825.00   90,000.00     24,825.00  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 310500  19,400.00   4,830.00     14,570.00  

      
 

    

ค่าใช้สอย 532000  3,786,251.00   3,370,708.39     415,542.61  

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 320100  1,276,711.00   1,224,580.20     52,130.80  

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น  ๆ       138,287.00   123,715.20     14,571.80  

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ของอบต.    297,120.00   277,050.00     20,070.00  

ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดส านักงาน    86,400.00   76,750.00     9,650.00  

ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปบันทึกข้อมูล    98,400.00   97,026.00     1,374.00  
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปต าแหน่งเจ้าหน้าท่ี
การเกษตร    98,400.00   98,127.00     273.00  

ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปต าแหน่งคนสวน    27,000.00   27,000.00     -    

ค่าวารสารและสิ่งพิมพ์    4,000.00   300.00     3,700.00  
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปต าแหน่งเจ้าหน้าท่ี
ประชาสัมพันธ์    33,000.00   32,646.00     354.00  
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปต าแหน่งเจ้า
พนักงานสาธารณสุขชุมชน    98,400.00   96,262.00     2,138.00  
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปปฏิบัติงานด้านแผน
ที่ภาษีฯ    98,400.00   98,400.00     -    
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปปฏิบัติงานด้าน
ธุรการกองช่าง    95,216.00   95,216.00     -    
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปปฏิบัติงานด้านช่าง
ไฟฟ้า    103,688.00   103,688.00     -    
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปปฏิบัติงานด้าน
ธุรการส่วนการศึกษาฯ    98,400.00   98,400.00     -    

รายจ่ายเพ่ือบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน    130,000.00   114,840.19     15,159.81  

ค่าใช้จ่ายเพื่อการบ ารุงรักษา หรือซ่อมแซม     130,000.00   114,840.19     15,159.81  

  
    

  
    



รายการ 
รหัส
บัญช ี ประมาณการ รายจ่ายจริง + สูงกว่า 

  บาท บาท - ต่ ากว่า 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  320200  260,700.00   260,059.00     641.00  

ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล     75,000.00   74,700.00     300.00  

ค่าเลี้ยงรับรอง     15,700.00   15,450.00     250.00  

ค่าใช้จ่ายทางศาสนาและรัฐพิธ ี    170,000.00   169,909.00     91.00  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  320300  2,118,840.00   1,771,229.00     347,611.00  

     ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    222,816.00   189,724.00     33,092.00  
     โครงการจัดการเลือกตั้งหรือรณรงค์การเลือกตั้ง
ท้องถิ่นหรือระดับชาต ิ    10,000.00   7,983.00     2,017.00  
โครงการฝึกอบรมภายในเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
บ้านเมืองที่ด ี    30,000.00   28,730.00     1,270.00  
การปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารกิจการของ
พนักงานฯ     

 
    

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร/ผู้น า/
ประชาชนเพื่อเตรียม    26,398.00   26,398.00     -    

ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน(AEC)     
 

    
โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฏหมายเบื้องต้น
ส าหรับประชาชน    10,000.00   9,950.00     50.00  
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลวันส าคัญต่าง  ๆ      46,520.00   46,520.00     -    
โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ทบทวน ซักซ้อม
แผนป้องกัน    50,000.00   50,000.00     -    

และบรรเทาสาธารณภัย อุทกภัยน้ าท่วมฉับพลัน      
 

    

โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในต าบล    20,000.00   19,895.00     105.00  

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อในต าบล    7,385.00   7,385.00     -    
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจ า
ต าบลโนนประดู ่     

 
    

ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย    12,615.00   11,200.00     1,415.00  

ค่าวัสดุการแพทย์ที่จ่ายเป็นยาเวชภัณฑ ์    2,000.00   -       2,000.00  
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน    338,400.00   337,774.00     626.00  
โครงการฝึกอบรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ
ชุมชน    10,940.00   10,940.00     -    

      



รายการ 
รหัส
บัญช ี

ประมาณการ รายจ่ายจริง + สูงกว่า 

บาท บาท - ต่ ากว่า 
โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตชมรมผู้
พิการ    14,000.00   9,525.00     4,475.00  

โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันโรคเอดส ์    10,000.00   8,350.00     1,650.00  
โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ
ชุมชนของผู้สูงอาย ุ    50,000.00   46,505.00     3,495.00  

โครการ Big clening day ต าบลน่าอยู ่    4,860.00   4,860.00     -    

โครงการคัดแยกขยะ    20,000.00   19,985.00     15.00  

โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน    5,000.00   5,000.00     -    
โครงการรณรงค์สร้างจิดส านึกอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม    10,000.00   10,000.00     -    
โครงการสนับสนุนสิ่งพิมพ์ ที่อ่านหนังสือพิมพ์
หมู่บ้านและ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจ าหมู่บ้าน    81,000.00   80,520.00     480.00  

โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง    10,000.00   9,805.00     195.00  

โครงการเชิดชุคนดีศรีต าบลโนนประดู ่    10,000.00   5,310.00     4,690.00  
โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติรณรงค์
เสริมสร้างความรู้และความเข้มแข็งทางการเมือง    20,000.00   12,377.00     7,623.00  

ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น      
 

   -    
โครงการประชาคมระดับหมู่บ้านและต าบลเพื่อ
จัดท าแผนพัฒนาอบต.และอบต.เคลื่อนที ่    20,000.00   16,650.00     3,350.00  
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี
ต าบล    20,000.00   19,630.00     370.00  
โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการของอบต.    150,051.00   136,500.00     13,551.00  

โครงการพัฒนาคุณภาพแผนชุมชนระดับต าบล    10,405.00   10,405.00     -    
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรสตรีหมู่บ้าน
ระดับต าบล    30,000.00   28,680.00     1,320.00  

โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มอาชีพ    20,000.00   20,000.00     -    
โครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
คอร์รับช่ัน     20,000.00   18,660.00     1,340.00  
โครงการขยายแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด าร ิ    20,000.00   14,560.00     5,440.00  
โครงการเพิ่มศักยภาพผลผลิตส าหรับโรงสีข้าวชุมชน
แบบพอเพียง    9,735.00   9,735.00     -    
โครงการส่งเสริมให้ความรู้การผลิตพืชการเศรษฐจิก
(ข้าว)     11,425.00   11,425.00     -    

      



รายการ 
รหัส
บัญช ี ประมาณการ รายจ่ายจริง + สูงกว่า 

  บาท บาท - ต่ ากว่า 
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพคณะท างานศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร    10,000.00   10,000.00     -    
โครงการประชาอาสาปลูกป่า  800  ล้านกล้า  80  
พรรษามหาราชิน ี    10,000.00   3,360.00     6,640.00  
โครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์แหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร ลดโลกร้อน    5,000.00   2,000.00     3,000.00  

และแก้ปัญหาดินเค็ม     
 

    
โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์การจัดเก็บภาษีของ
อบต.    5,000.00   4,994.00     6.00  
โครการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่รณรงค์การช าระ
ภาษี    10,000.00   9,890.00     110.00  
โครงการฝึกอบรมทบทวนเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการ    20,000.00   19,979.00     21.00  

คณะกรรมการตรวจการจ้างแต่ตัวแทนประชาคม      
 

    

ค่าใช้จ่ายการจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ    50,000.00   50,000.00     -    

โครงการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมเยาวชน    30,000.00   29,800.00     200.00  

โครงการจัดกิจกรรมศูนย์เยาวชน    5,000.00   12,950.00    -7,950.00  
โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษามาปฏิบัติงานในช่วง
ปิดภาคเรียน    30,000.00   30,000.00     -    

โครงการเพิ่มศักยภาพของเยาวชน    30,000.00   2,200.00     27,800.00  

โครงการรณรงค์โตไปไม่โกง    20,000.00   19,605.00     395.00  

โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในต าบล    12,040.00   12,040.00     -    
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "กีฬา
นักเรียนเยาวชนและประชาชน"    120,000.00   107,680.00     12,320.00  
โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันประเภท
ประชาชนท่ัวไป    27,000.00   25,220.00     1,780.00  

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา     
 

    

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสว      
 

    

ค่าอาหารกลางวัน    156,800.00   58,240.00     98,560.00  

วัสดุงานบ้านงานครัว    8,400.00   8,400.00     -    

วัสดุส านักงาน    2,000.00   2,000.00      

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา     5,000.00   5,000.00     -    

ส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย (แต่งกายสวยด้วยผ้าไทย)    4,200.00   4,200.00     -    



รายการ 
รหัส
บัญช ี ประมาณการ รายจ่ายจริง + สูงกว่า 

  บาท บาท - ต่ ากว่า 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา     5,600.00   5,600.00     -    

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา     
 

    

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอ้ายแหนบ     
 

    

ค่าอาหารกลางวัน    184,800.00   68,640.00     116,160.00  

วัสดุงานบ้านงานครัว    9,900.00   9,900.00     -    

วัสดุส านักงาน    3,000.00   3,000.00     -    

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา     10,000.00   10,000.00     -    

ส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย (แต่งกายสวยด้วยผ้าไทย)    4,950.00   4,950.00     -    

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา     6,600.00   6,600.00     -    

ค่าวัสด ุ 533000  1,694,485.00   1,539,834.73     154,650.27  

วัสดุส านักงาน 330100  190,000.00   179,085.00     10,915.00  

วัสดุส านักงาน (ถังเคมีดับเพลิง) 330100  32,000.00   29,500.00     2,500.00  

วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 330200  60,000.00   45,245.00     14,755.00  

วัสดุงานบ้านงานครัว 330300  30,000.00   19,367.00     10,633.00  

อาหารเสริม (นม)  330400  614,423.00   587,234.28     27,188.72  

วัสดุก่อสร้าง 330600  100,000.00   99,143.00     857.00  

วัสดุก่อสร้าง (ตามโครงการซ่อมแซมบ้าน) 330600  30,000.00   30,000.00     -    
วัสดุก่อสร้าง (ตามโครงการเตาเผาขยะในครัวเรือน
ประจ าชุมชน) 330600  99,500.00   99,475.00     25.00  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 330700  30,000.00   23,030.00     6,970.00  

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 330800  151,000.00   144,455.00     6,545.00  

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  (พ่นหมอกควันฯ) 330800  4,162.00   4,161.45     0.55  
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  (ปฏิบัติงานในระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน) 330800  21,600.00   20,600.00     1,000.00  

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 330900  50,000.00   27,500.00     22,500.00  

วัสดุการเกษตร 331000  60,500.00   42,075.00     18,425.00  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 331100  50,000.00   35,940.00     14,060.00  

วัสดุกีฬา 331300  50,000.00   49,534.00     466.00  

วัสดุคอมพิวเตอร ์ 331400  120,000.00   102,190.00     17,810.00  

      



รายการ 
รหัส
บัญช ี

ประมาณการ รายจ่ายจริง   +  สูงกว่า 

บาท บาท   -   ต่ ากว่า 

วัสดุอื่น ๆ (วัสดุส ารวจ) 331700  1,300.00   1,300.00     -    

ค่าสาธารณูปโภค 534000  488,000.00   464,730.89     23,269.11  

ค่าไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนต าบล 340100  300,000.00   290,507.57     9,492.43  

ค่าน้ าประปา 340200  10,000.00   9,970.00     30.00  

ค่าโทรศัพท์ 340300  28,000.00   26,706.31     1,293.69  

ค่าไปรษณีย์ฯ 340400  30,000.00   19,471.00     10,529.00  

ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม  340500  120,000.00   118,076.01     1,923.99  

เงินอุดหนุน 560000  1,566,680.00   1,566,664.44     15.56  

อุดหนุนส่วนราชการ  610200  1,219,680.00   1,219,664.44     15.56  
     อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
บัวใหญ่ โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ    81,850.00   81,840.02     9.98  

บ้านตาลาด หมู่ที ่ 7            
     อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
บัวใหญ่ โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ    76,410.00   76,404.42     5.58  

บ้านหนองอ้ายแหนบ  หมู่ที ่ 8           
     อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ส าหรับ
สนับสนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน    284,940.00   284,940.00     -    
     อุดหนุนโรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษาส าหรับ
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน    297,620.00   297,620.00     -    
     อุดหนุนโรงเรียนบ้านเสว (ราษฏร์สามัคคี) 
ส าหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน    448,860.00   448,860.00     -    
     อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านโนนประดู ่ ตาม
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันตามแนวเศรษฐกิจ    10,000.00   10,000.00     -    

พอเพียง          -    
     อุดหนุนโรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา  ตาม
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันตามแนวเศรษฐกิจ    10,000.00   10,000.00     -    

พอเพียง          -    
     อุดหนุนโรงเรียนบ้านเสว (ราษฏร์สามัคคี) ตาม
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง    10,000.00   10,000.00     -    

อุดหนุนเอกชน  610300  347,000.00   347,000.00     -    
อุดหนุนศูนย์ประสานงานองค์กร (ศอช.)ต าบลโนน
ประดู ่    10,000.00   10,000.00     -    

อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลโนนประดู ่    30,000.00   30,000.00     -    



รายการ 
รหัส
บัญช ี ประมาณการ รายจ่ายจริง + สูงกว่า 

  บาท บาท - ต่ ากว่า 

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลโนนประดู ่    212,000.00   212,000.00     -    

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง      70,000.00      

โครงการเข้าวัดปริวาสกรรมวัดบ้านโนนประดู ่      20,000.00      
โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดู
ร้อน      20,000.00      
โครงการแห่พระสรงน้ าวันสงกรานต ์  และร่วม
ประเพณีแห่ช้าง      55,000.00      

 บ่อไก่แก้วเมืองสีดา            

โครงการเลี้ยงปู่ตา แต่ละหมู่บ้าน ประจ าป ี 2558      15,000.00      

โครงการถวายเทียนพรรษา       17,000.00      

โครงการพระสอนศิลธรรมในโรงเรียน      15,000.00      

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอสีดา    20,000.00   20,000.00     -    

อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน    75,000.00   75,000.00     -    

อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน ์ 610400  -     -       -    

อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา     -     -       -    

ค่าครุภัณฑ ์ 541000  272,140.00   265,990.00     9,750.00  

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์ 410100  49,240.00   46,100.00     6,740.00  

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ ์    49,240.00   42,500.00     6,740.00  

ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน   410100  199,000.00   199,000.00     -    
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนทึบ 2 บาน
พร้อมฐานรอง จ านวน 2 หลัง    10,000.00   10,000.00     -    
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด  จ านวน  5  
หลัง    29,000.00   29,000.00     -    
ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน
มีระบบฟอก    160,000.00   160,000.00     -    
อากาศ ขนาด  24,000 บีทียู อาคารศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริม           

อาชีพผู้สูงอายุ จ านวน  5 เครื่อง           

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ 410100  23,900.00   20,890.00     3,010.00  

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า     7,900.00   5,990.00     1,910.00  

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า     16,000.00   14,900.00     1,100.00  



รายการ 
รหัส
บัญช ี ประมาณการ รายจ่ายจริง + สูงกว่า 

  บาท บาท - ต่ ากว่า 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 542000  1,874,800.00   1,746,255.00     128,545.00  
โครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคารพร้อม
ติดตั้งอ่างล้างหน้าล้างจาน อาคารศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ 

   102,000.00   102,000.00     -    

          

โครงการก่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมราง
ระบายน้ าแบบตัวยูอบต.โนนประดู ่

   93,000.00   93,000.00     -    

          
โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับบ้านทองหลาง
ใหญ ่          -    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน (จากบ้านเลขท่ี 69 ถึงบ้านเลขท่ี  34/1)  
บ้านหนองสะแก หมู่ท่ี  5  

   145,600.00   145,600.00     -    

          
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน (จากบ้านเลขท่ี 99/1 ถึงบ้านเลขท่ี  89)  
บ้านโนนประดู ่ หมู่ที ่ 3 

   225,500.00   225,500.00     -    

          
โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับเช่ือมสะพานบ้าน
กระเบื้อง ต าบลดอนตะหนิน ถึงทางโค้งคอกวัว บ้าน
ดอนม่วง หมู่ที ่ 1  

   264,000.00   264,000.00     -    

          

โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝายน้ าล้นสระประปา (ป่า
ช้า) บ้านง้ิวเก่า หมู่ที ่ 9  ต าบลโนนประดู ่ 

   178,000.00   178,000.00     -    

          
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคสล.ภายในหมู่บ้าน 
(ต่อจากรางระบายน้ าเดิมถึงหน้าโรงปุ๋ย) บ้านโนน
สะอาด หมู่ที ่ 10 

   278,500.00   278,500.00     -    

          
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านสายรอบสระหนองปรือ บ้านหนองอ้าย
แหนบ หมู่ที ่ 8  

   485,800.00   363,300.00     122,500.00  

          

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     102,400.00   96,355.00     6,045.00  

รายจ่ายอื่น 550000  20,000.00   18,000.00     2,000.00  
ค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กรภายนอกประเมินความ
พึงพอใจ    20,000.00   18,000.00     2,000.00  
            

รวมรายจ่ายตามงบประมาณ      18,200,000.00   17,328,391.50     871,608.50  

            

      

        
 

        



รายการ 
รหัส
บัญช ี

ประมาณการ รายจ่ายจริง   +  สูงกว่า 

บาท บาท   -   ต่ ากว่า 
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/อุดหนุนทั่วไประบุ
วัตถุประสงค ์      12,324,496.00    -    
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจา
กกรมส่งแสริมการปกครองท้องถิ่น           
        เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินสนับสนุนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2559           

ค่าจัดการเรียนการสอน      103,700.00      

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) เงินเดือนคร ู      221,760.00      

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)ค่าตอบแทนและเงินเพิ่มต่าง  ๆ      288,800.00      

เงินสมทบประกันสังคม      14,440.00      
        เงินสนับสนุนข้าราชการถ่ายโอน ประจ าป ี 
2559           

ค่าเช่าบ้าน       42,000.00      

เงินสมทบ กบข.      3,188.00      
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนข้าราชการถ่ายโอน
และเงินประจ าต าแหน่ง      450,946.00      

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      2,400.00      
เงินอุดหนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชราตามนโยบาย
รัฐบาลฯ      5,042,600.00      
เงินอุดหนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการตาม
นโยบายรัฐบาลฯ      1,516,800.00      
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจาก
หน่วยงานอื่น           
       เงินอุดหนุนค่าปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย
ส าหรับคนพิการฯ      40,000.00      
       เงินอุดหนุนครุภัฑ์ปูพื้นสนามฟุตซอลพร้อม
อุปกรณ์ฯ      1,617,000.00      
       เงินอุดหนุนก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาด
ใหญ่ บ้านทองหลางใหญ ่ หมู่ 2      2,980,862.00      

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น    18,200,000.00   29,652,887.50      

 

 

 

 

 



องค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู ่ อ าเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ  วันท่ี  30  กันยายน   2559 

   หมายเหต ุ     

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน 2    15,158,014.50 

สินทรัพย ์       

 สินทรัพย์หมุนเวียน      

  เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3    15,170,401.31 

  ลูกหนี้เงินยืม     9,000.00 

  ลูกหนี้เงินยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน    718,800.00 

  รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 4    3,007,202.00 

  ลูกหนี้เงินสะสม     26,340.00 

  ลูกหนี้ภาษ ี 5    - 

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน     18,931,743.31 

รวมสินทรัพย ์     18,931,743.31 

        
ทุนทรัพย์สิน     15,158,014.50 

หนี้สิน       

 หนี้สินหมุนเวียน      

  รายจ่ายผัดส่งใบส าคัญ 6    9,000.00 

  รายจ่ายค้างจ่าย 7    4,910,912.02 

  ฏีกาค้างจ่าย 8    10,230.00 

  เจ้าหนี้เงินสะสม     26,340.00 

  เงินรับฝาก 9    1,722,045.41 

  รวมหนี้สินหมุนเวียน     6,678,527.43 

  รวมหนี้สิน     6,678,527.43 

เงินสะสม       

  เงินสะสม 10    6,538,927.06 

  เงินทุนส ารองเงินสะสม     5,714,288.82 

  รวมเงินสะสม     12,253,215.88 

รวมหนี้สินและเงินสะสม     18,931,743.31 

 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู ่  อ าเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 

ส าหรับป ีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน  2559 

     หมายเหตุ 2  งบทรัพย์สิน 

        
ประเภททรัพย์สิน  ราคาทรัพย์สิน  

แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด 

ช่ือ จ านวนเงิน 

ก.  สังหาริมทรัพย ์         

  ที่ดิน            7,200.00      

     อาคาร      6,459,965.00  รายได ้
       
5,936,544.50  

  บ้านพักอาศัย        319,292.50  เงินสะสม 
       
2,813,874.00  

  โรงจอดรถ          81,267.00  เงินทุนส ารองเงินสะสม                      -    

  รั้ว        443,534.00  เงินกู้                      -    

  ป้อมยาม        159,717.00  เงินท่ีมีผู้อุทิศให ้          283,450.00  

  ป้ายปิดประกาศ        202,550.00  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
       
3,469,299.00  

  เสาธง          25,500.00  

เงินอุดหนุนจาก
หน่วยงานอ่ืน 

       
2,654,847.00  

ก.  สังหาริมทรัพย ์       

  เครื่องยนต์และยานพาหนะ      2,486,760.00      

  เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ ์       

  การโยธา        190,508.00      

  งานบ้านงานครัว          50,440.00      

  การเกษตร        832,126.00      

  การสื่อสารประชาสัมพันธ์      1,307,328.00      

  การศึกษา        327,900.00      

  การสาธารณสุข        131,000.00      

  การคมนาคม          22,900.00      

  เครื่องใช้ส านักงาน      2,110,027.00      
          

รวม    15,158,014.50         15,158,014.50  

 

 

 

 

 

 



องค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู ่  อ าเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  

ส าหรับป ีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน  2559 

        หมายเหตุ 3    เงินสดและเงินฝากธนาคาร  
   

จ านวนเงิน(บาท) 

 
เงินสด  

     
    18,165.00  

 
เงินฝากธนาคารกรุงไทยประเภทออมทรัพย ์     เลขท่ี 302-0-43318-5  1,691,487.52  

  
ธ.ก.ส. ประเภท  ออมทรัพย์ เลขท่ี 01168-2-38257-1     1,139,648.87  

  
ธ.ก.ส. ประเภท  ออมทรัพย์ เลขท่ี 01168-2-52892-1       342,317.70  

  
ธ.ก.ส. ประเภท  ประจ า เลขท่ี 30168-4-01352-8     7,660,550.04  

  
ออมสิน ประเภท  ประจ า เลขท่ี 300016327482     4,318,232.18  

 
รวม 

     
15,170,401.31  

        หมายเหตุ 4    รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 
    

 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค ์ - เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนา 

 
เด็กเล็กประจ าป ี 2559  งวดเดือนกันยายน   2559 

  

 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง(ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก) 

 
        22,670.00  

 
เงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก)             130.00  

 
เงินสมทบประกันสังคม 

   
          1,140.00  

 
เงินสนับสนุนข้าราชการถ่ายโอน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

 

 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตร 

  
    2,400.00  

 
เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ ่บ้านทองหลางใหญ่ หมู่ 2      2,980,862.00  

 
รวม 

     
    3,007,202.00  

 

 

 

 

 

 

 



องค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่   อ าเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  2559  

       หมายเหตุ 7  รายจ่ายค้างจ่าย 
            แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน 

เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ บริหารงานท่ัวไป บริหารงานคลัง     เงินรางวัลส าหรับอปท.ที่มีการจัดการ 

               
95,644.00  

          ที่ดีและประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได ้   
เงินอุดหนุนทั่วไป
ระบ ุ สังคมสงเคราะห ์ สวัสดิการสังคมและสังคม งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ

              
407,000.00  

วัตถุประสงค ์   สงเคราะห ์         
เงินอุดหนุนทั่วไป
ระบ ุ สังคมสงเคราะห ์ สวัสดิการสังคมและสังคม งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้คนพิการ เบี้ยยังชีพผู้คนพิการ 

               
58,400.00  

วัตถุประสงค ์   สงเคราะห ์         
เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ งบกลาง งบกลาง งบกลาง 

เงินกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญ เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 

                 
3,188.00  

        ข้าราชการถ่ายโอน ข้าราชการถ่ายโอน   
เงินอุดหนุนทั่วไป
ระบ ุ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ ค่าวัสด ุ วัสดุการศึกษา ค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน 

               
42,700.00  

วัตถุประสงค ์   ประถมศึกษา         
เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ/ การพาณิชย ์ กิจการประปา ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ ่

           
2,980,862.00  

ระบุวัตถุประสงค ์         บ้านทองหลางใหญ่ หมู ่ 2   



หมายเหตุ 7  รายจ่ายค้างจ่าย(ต่อ) 
     แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน 

เงินงบประมาณ งบกลาง งบกลาง งบกลาง เงินส ารองจ่าย    42,900.00  

              

เงินงบประมาณ บริหารงานทั่วไป บริหารงานคลัง ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  169,785.00  

        ผู้ปฏิบัติงานอัน เป็นกรณีพิเศษ ให้กับพนักงาน   

        เป็นประโยชน์ ส่วนต าบล พนักงานจ้าง    

        แก่อปท. ขององค์การบริหารส่วนต าบล   

เงินงบประมาณ เคหะและชุมชน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  75,195.00  

    เคหะและชุมชน   ผู้ปฏิบัติงานอัน เป็นกรณีพิเศษ ให้กับพนักงาน   

        เป็นประโยชน์ ส่วนต าบล พนักงานจ้าง    

        แก่อปท. ขององค์การบริหารส่วนต าบล   

เงินงบประมาณ บริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  250,740.00  

        ผู้ปฏิบัติงานอัน เป็นกรณีพิเศษ ให้กับพนักงาน   

        เป็นประโยชน์ ส่วนต าบล พนักงานจ้าง    

        แก่อปท. ขององค์การบริหารส่วนต าบล   

เงินงบประมาณ การศึกษา บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  98,145.00  

    การศึกษา   ผู้ปฏิบัติงานอัน เป็นกรณีพิเศษ ให้กับพนักงาน   

        เป็นประโยชน์ ส่วนต าบล พนักงานจ้าง    

        แก่อปท. ขององค์การบริหารส่วนต าบล   



หมายเหตุ 7  รายจ่ายค้างจ่าย(ต่อ) 
     แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน 

เงินงบประมาณ สาธารณสุข บริหารงานสาธารณสุข ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน 

ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการในระบบ 
การแพทย์ฉุกเฉินฯ 

 28,200.00  

          

เงินงบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ ค่าวัสดุ อาหารเสริม (นม) อาหารเสริม (นม)  246,853.02  

    ประถมศึกษา         

เงินงบประมาณ 
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็กภายในหมู่บ้านสายรอบสระหนอง
ปรือบ้านหนองอ้ายแหนบ  หมู่ที่ 8 

 363,300.00  

            

            

เงินงบประมาณ บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ  30,000.00  

        ปรับปรุงที่ดินและสิ่ง สิ่งก่อสร้าง   

        ก่อสร้าง     

เงินงบประมาณ บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น ค่าจ้างบุคคลภายนอกประเมินความพึง
พอใจในการรับบริการประจ าปี 

 18,000.00  

          

        
 รวม 4,910,912.02  

 



องค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่   อ าเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่   30  กันยายน  2559  

      หมายเหตุ 8  ฎีกาค้างจ่าย 
           เลขท่ีผู้เบิก แผนงาน งาน หมวด ประเภท จ านวนเงิน 

60-03-00211-330100-00004 การศึกาษา บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ค่าวัสด ุ วัสดุส านักงาน                   10,230.00  

            

รวม                 10,230.00  

      

      
 

 

 

 

 

 

 

 



องค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู ่  อ าเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  

ส าหรับป ีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน  2559 

        หมายเหตุ 9    เงินรับฝาก 
     

จ านวนเงิน(บาท) 

 
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 

    
       16,631.11  

 
เงินมัดจ าประกันสัญญา 

    
     391,377.00  

 
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 

   
   1,000,000.00  

 
เงินดอกผลโครงการเศรษฐกิจชุมชน 

   
       61,117.70  

 
เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาล 

   
        5,650.00  

 
กบข. 

     
        2,820.60  

 
ค่าปรับรอคืนจังหวัด 

    
     244,449.00  

 
รวม    1,722,045.41  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



องค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู ่  อ าเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  

ส าหรับป ีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน  2559 

          หมายเหตุ  10 เงินสะสม 
     

จ านวนเงิน(บาท) 

 
เงินสะสม  1  ตุลาคม   2558 

    
 7,205,527.31  

  
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 

  
  1,476,876.31  

  

  
หัก  25%  ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง     369,219.08  

  

  
             (เงินทุนส ารองเงินสะสม) 

    

 
บวก  รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนส ารองเงินสะสม   1,107,657.23  

 

 
       รายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่าย 

   
    173,416.00  

 

  
รายจ่ายค้างจ่ายส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน 

 
                -    

 

 
หัก  จ่ายขาดเงินสะสม 

    
  1,947,753.48  -  666,680.25  

 
เงินสะสม 30  กันยายน  2559 

    
 6,538,847.06  

          

 
เงินสะสม 30  กันยายน  2559  ประกอบด้วย 

   

  
1.  ลูกหนี้ภาษ ี  

    
                -    

 

  
2.  เงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได ้  

  
  6,538,847.06  

 

        
  6,538,847.06  

 

          

 
ทั้งนี้ในปีงบประมาณ  2559  ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  จ านวน  

 

 
888,500  บาท  (แปดแสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป  

 
ตามรายละเอียดแนบท่ายหมายเหต ุ  10 

    
 

 
 

          

      
จ านวนเงิน(บาท) 

      
 7,205,527.31  

        

      

    

 
 

  



องค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู ่   อ าเภอสีดา    จังหวัดนครราชสีมา 

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 

ส าหรับป ีสิ้นสุดวันที ่ 30  กันยายน   2559 

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ  10  เงินสะสม  
    

  

หมวด ประเภท โครงการ  

จ านวนเงินที่ได้รับ
อนุมัติ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 

ยังไม่ก่อ
หนี้ 

 

หมวดคา่วสัด ุ
คา่วสัดุ
ก่อสร้าง โครงการจดัซือ้อปุกรณ์ทอ่สง่น า้พีวีซีแข็ง  ชัน้ 13.50  แบบปลายบานชนิดตอ่

ด้วยแหวนยาง(ปากระฆงั) พร้อมอปุกรณ์ 13 รายการ 

      497,500.00  
      

462,736.48  
      

462,736.48  
        

34,763.52  
  

              

หมวดครุภณัฑ์ 

ครุภณัฑ์
การเกษ
ตร 

โครงการจดัซือ้เคร่ืองสบูน า้ติดตัง้บนเทลเลอร์ลากจงูเคร่ืองยนต์ดีเซลขนาดทอ่
สบู 8 นิว้        500,000.00  

      
475,000.00  

      
475,000.00  

        
25,000.00    

              

หมวดครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ คา่จดัซือ้โต๊ะพบัเอนกประสงค์ หน้าไฟเมก้าขาว   2   ด้าน  

จ านวน 24 ตวั ประจ าศนูย์พฒันาคณุภาพชีวิตและสง่เสริมอาชีพผู้สงูอาย ุ

        45,600.00  
        

31,200.00  
        

31,200.00  
        

14,400.00    

  

ส านกังา
น           

หมวดครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ คา่จดัซือ้เก้าอีจ้ดัเลีย้งทรงกลมเหลีย่ม จ านวน 100  ตวั ประจ าศนูย์พฒันา
คณุภาพชีวิตและสง่เสริมอาชีพผู้สงูอาย ุ

        95,000.00  
        

85,000.00  
        

85,000.00  
        

10,000.00    

  

ส านกังา
น           

หมวดที่ดินและ 

อาคาร
ตา่ง ๆ 

ก่อสร้างอาคารศนูย์พฒันาคณุภาพชีวิตและสง่เสริมอาชีพ 

ผู้สงูอายขุองอบต.โนนประดู ่         80,000.00  
        

78,000.00  
        

78,000.00  
         

2,000.00    

สิง่ก่อสร้าง             



รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ  10  เงนิสะสม  (ต่อ) 
     

หมวด ประเภท โครงการ 
จ านวนเงินท่ีได้รับ

อนมุตั ิ
ก่อหนีผ้กูพนั เบิกจ่ายแล้ว คงเหลอื 

ยงัไมก่่อ
หนี ้

หมวดที่ดินและ คา่ก่อสร้างสิง่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ภายในหมูบ้่านซอยร่มเกล้า
(คุ้ม 6)  บ้านเสว หมูท่ี ่ 6  ต าบลโนนประดู ่ 

      235,900.00  
      

172,306.00  
      

172,306.00  
        

63,594.00    

สิง่ก่อสร้าง สาธารณปูโภค           

หมวดที่ดินและ คา่ก่อสร้างสิง่ โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝายน า้ล้นทองหลางใหญ่ บ้านทองหลางใหญ่       199,500.00  
      

189,000.00  
      

189,000.00  
        

10,500.00    

สิง่ก่อสร้าง สาธารณปูโภค หมูท่ี่  2  ต าบลโนนประดู ่           

หมวดที่ดินและ คา่ก่อสร้างสิง่ โครงการก่อสร้างป้ายประชาสมัพนัธ์  ขนาดกว้าง 2.40 เมตร          86,500.00  
        

80,000.00  
        

80,000.00  
         

6,500.00    

สิง่ก่อสร้าง สาธารณปูโภค ยาว  6.00  เมตร           

หมวดที่ดินและ 
สิง่ก่อสร้าง 

คา่ก่อสร้างสิง่ 
สาธารณปูโภค 

โครงการก่อสร้างรัว้ ประตรัูว้ และปรับปรุงภมูิทศัน์ศนูย์พฒันาเด็กเลก็ 

บ้านหนองอ้ายแหนบ  หมูท่ี ่ 8  
      196,600.00  

      
160,788.00  

      
160,788.00  

        
35,812.00    

          

หมวดที่ดินและ 
สิง่ก่อสร้าง 

คา่ก่อสร้างสิง่ โครงการขดุลอกสระน า้ประปาบ้านหนอบอ้ายแหนบ หมู ่8       499,600.00  
      

471,500.00                     -    
        

28,100.00    

สาธารณปูโภค             

หมวดที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการขยายท่อเมนพีวีซ ีชั้น  13.50 ขนาด 3 นิ้ว บ้านโนนประดู่ 
หมู่ที่  3 

        91,900.00       86,000.00  
  

    86,000.00  
  

   5,900.00  
  

  

  
    

หมวดที่ดินและ ค่าก่อสร้างสิ่ง โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสว ขนาดสูง 1.70 เมตร         26,700.00  
        

24,000.00  
        

24,000.00  
         

2,700.00    

สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค ยาว 5.05 เมตร            

หมวดที่ดินและ ค่าก่อสร้างสิ่ง โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสว ขนาดสูง 1.70 เมตร         26,700.00  
        

24,000.00  
        

24,000.00  
         

2,700.00    

สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค ยาว 5.05 เมตร            



รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ  10  เงนิสะสม  (ต่อ)      

หมวด ประเภท โครงการ 
จ านวนเงินท่ีได้รับ

อนมุตั ิ
ก่อหนีผ้กูพนั เบิกจ่ายแล้ว คงเหลอื 

ยงัไมก่่อ
หนี ้

หมวดที่ดินและ ค่าก่อสร้างสิ่ง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอาย ุ         65,000.00  
        

61,300.00  
        

61,300.00  
         

3,700.00    

สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค โนนประดู ่           

หมวดที่ดินและ ค่าก่อสร้างสิ่ง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์บริการปรระชาชน       105,300.00  
        

98,000.00  
                   

-    
         

7,300.00    

สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค             

หมวดที่ดินและ ค่าก่อสร้างสิ่ง โครงการติดตั้งเคร่ืองเสียงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ         32,000.00  
        

30,923.00  
        

30,923.00  
         

1,077.00    

สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค จ านวน  1  ชุด ต าบลโนนประดู ่ อ าเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา           

หมวดที่ดินและ อาคารต่าง ๆ โครงการติดตั้งพัดลมระบายอากาศติดฝ้าเพดาน ขนาด  8 นิ้ว          12,000.00  
        

11,500.00  
        

11,500.00  
            

500.00    

สิ่งก่อสร้าง   จ านวน 4  ตัว และพัดลมระบายอากาศติดพนังห้องน้ า จ านวน 2 ชุด           

หมวดที่ดินและ ค่าก่อสร้างสิ่ง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในที่ท าการ       336,200.00  
      

319,000.00  
                   

-    
        

17,200.00    

สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค องค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู ่           

รวม    3,105,300.00  
   

2,836,253.48  
   

1,947,753.48  

      
269,046.5

2    

 


