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2561 2560 2561 2560
ก. รายได้ของ อบต. 9,339,899.50     6,404,044.50       

ที่ดิน 1,306,824.00      1,306,824.00      ข. เงินอดุหนุนจากรัฐบาล 3,340,050.00     3,340,050.00       
อาคาร 7,750,505.50      7,750,505.50      ค. จา่ยขาดเงินสะสม 8,595,259.00     8,595,259.00       
เสาธง 112,210.00        112,210.00        ง. เงินรางวลัการจัดเก็บภาษี 76,400.00         76,400.00           
ร้ัวศูนยเ์ด็ก 90,000.00          90,000.00          จ. เงินกระตุ้นเศรษฐกจิ 248,070.00        248,070.00         
ร้ัวองค์การบริหารส่วนต าบล 396,700.00        396,700.00        
ห้องเกบ็ของพัสดุ 99,000.00          99,000.00          
ศาลาประชาคม 98,900.00          98,900.00          
อาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านหญ้าปล้อง 1,620,000.00      1,620,000.00      
สนามเด็กเล่น ศพด.บ้านหญ้าปล้อง 93,400.00          93,400.00          
โรงครัว ศพด.บ้านหญ้าปล้อง 245,700.00        245,700.00        
หอกระจายขา่ว ม.6 54,000.00          54,000.00          
ต่อเติมห้องเกบ็พัสดุ 164,700.00        164,700.00        
โรงครัว ศพด.บ้านโนนหล่อ-โนนแย้ 128,500.00        -                  
ต่อเติม อบต.หลังเกา่ 92,500.00          -                  

1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 3,052,000.00      572,000.00        
2 ครุภัณฑ์ส านักงาน 2,753,067.00      2,596,952.00      
3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 581,900.00        584,400.00        
4 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,382,552.00      1,237,652.00      
5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 235,290.00        235,290.00        
6 ครุภัณฑ์ส ารวจ 44,900.00          44,900.00          
7 ครุภัณฑ์กอ่สร้าง 42,340.00          34,000.00          
8 ครุภัณฑ์กฬีา -                   99,000.00          
9 ครุภัณฑ์สาธารณสุข 49,500.00          49,500.00          
10 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 121,330.00        121,330.00        
11 ครุภัณฑ์การศึกษา 500,700.00        500,700.00        
12 ครุภัณฑ์โยธา 90,360.00          90,360.00          
13 ครุภัณฑ์การเกษตร 53,500.00          26,500.00          
14 ครุภัณฑ์อื่น ๆ 439,300.00        439,300.00        

21,599,678.50   18,663,823.50   21,599,678.50   18,663,823.50    

จ ำนวนเงิน

ก. อสังหำริมทรัพย์

ข. สังหำริมทรัพย์

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหญำ้ปล้อง
หมำยเหตุประกอบงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน
ส ำหรับปี  สิน้สุดวนัที่  30  กันยำยน  2561

ประเภททรัพยส์ิน
ชือ่

แหล่งที่มำของทรัพยส์ินรำคำทรัพยส์ิน



9,256,399.50   

-               
2,935,855.00   







 





หมายเหต ุ 4  ลูกหน้ีค่าภาษี  

ประเภทลูกหน้ี ประจ าปี จ านวนราย จ านวนเงิน ประจ าปี จ านวนราย จ านวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีบ ารุงท้องที่ 2561 50 1,602.81         2560 25 528.23

50 1,602.81        25 528.23รวมทัง้ส้ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง
หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน
ส าหรับปี  สิ้นสุวันที ่ 30  กันยายน  2561



หมายเหต ุ 6  รายจ่ายค้างจ่าย
ปี  2561

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประภท โครงการ จ านวนเงิน

งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างยามรักษาการณ์ 7,800.00            
งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์ราชการ 7,800.00            
งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างพนักงานท าความสะอาด 7,800.00            
งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์รปะจ ารถบรรทุกน  า 7,800.00            
งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,500.00            
งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารท่ัวไป รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น โครงการส ารวจความพึงพอใจ 25,500.00          
งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างเจ้าหน้าทีจ่ัดเก็บรายได้ 7,000.00            
งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างพนักงานจดมาตรวัดน  า 7,000.00            
งบประมาณ การศึกษา บริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้าง ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านหญ้าปล้อง 7,800.00            

เกี่ยวกับการศึกษา
งบประมาณ การศึกษา บริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้าง ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านโนนหล่อ- 7,800.00            

เกี่ยวกับการศึกษา โนนแย้
งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียน ค่าวัสดุ ค่าอาหารเสริม(นม) ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 90,321.00          

และประถมศึกษา ช่วงปิดเทอม 1/2561
งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียน ค่าวัสดุ ค่าอาหารเสริม(นม) ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 50,666.00          

และประถมศึกษา เดือนกันยายน
งบประมาณ การศาสนา ศาสนาวัฒนธรรม ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ โครงการศูนยน์วัฒนธรรมเฉลิมราชต าบลหญ้าปล้อง 50,000.00          

วัฒนธรรมและ ท้องถิ่น ราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย ประจ าปี  2561
นันทนาการ หมวดอื่น ๆ

งบประมาณ เคหะและชุมชน บริหารท่ัวไปเคหะชุมชน ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างช่างส ารวจ 7,800.00            

องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน

ส าหรับปี  สิ้นสุดวันที ่ 30  กันยายน  2561

กรณีก่อหน้ีผูกพัน



แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประภท โครงการ จ านวนเงิน
งบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและส่ิง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการวางท่อระบายน  าพร้อมบ่อพักบ้านหญ้าปล้อง 185,500.00         

ก่อสร้าง หมูท่ี 1
งบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและส่ิง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนแย้ 199,000.00         

ก่อสร้าง หมูท่ี 7
งบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและส่ิง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คุ้มโนนขยอม) 99,000.00          

ก่อสร้าง บ้านโนนส านัก  หมูที ่8
งบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและส่ิง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  บ้านวังไฮ  หมูที ่ 4 99,000.00          

ก่อสร้าง
งบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและส่ิง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยเฟร์ิสรีสอร์ท) 149,500.00         

ก่อสร้าง บ้านโนนส านัก  หมูที ่8
งบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและส่ิง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพิม่เติมไหล่ 99,000.00          

ก่อสร้าง ทางข้างละ 1 เมตร บ้านวังไฮ  หมู่ที ่ 4

งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารท่ัวไป ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอัน เงินรางวัลประจ าปี 265,000.00         
เป็นประโยชน์แก่ อปท

งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารงานคลัง ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอัน เงินรางวัลประจ าปี 122,360.00         
เป็นประโยชน์แก่ อปท

งบประมาณ การศึกษา บริหารท่ัวไป ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอัน เงินรางวัลประจ าปี 161,150.00         
เกี่ยวกับการศึกษา เป็นประโยชน์แก่ อปท

งบประมาณ เคหะและชุมชน บริหารท่ัวไปเคหะ ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอัน เงินรางวัลประจ าปี 89,130.00          
และชุมชน เป็นประโยชน์แก่ อปท

งบประมาณ การศึกษา บริหารท่ัวไป ค่าทีดิ่นและส่ิง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการมุงหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 125,000.00         
เกี่ยวกับการศึกษา ก่อสร้าง บ้านโนนหล่อ-โนนแย้

งบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและส่ิง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนหล่อ หมูที ่6 249,500.00         
ก่อสร้าง

กรณีไมก่่อหน้ีผูกพัน



แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประภท โครงการ จ านวนเงิน

งบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและส่ิง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.(เส้นหนองขาม) 207,500.00         
ก่อสร้าง บ้านหญ้าปล้อง  หมู่ที ่2

งบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและส่ิง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการลอกสันคลองอีสานเขียวสองข้างทาง  หมูที ่3 359,000.00         
ก่อสร้าง บ้านสร้างเรือง - หมู่ที ่5 บ้านเอก

งบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและส่ิง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน 70,000.00          
ก่อสร้าง บ้านสร้างเรือง หมู่ที ่3

งบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและส่ิง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน 70,000.00          
ก่อสร้าง บ้านสร้างเรือง หมู่ที ่5

งบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการจดัซื อชุดเคร่ืองขยายเสียงตามสายพร้อมอปุกรณ์ 50,000.00          
ครบชุด  ประจ าหอกระจายข่าวบ้านโนนนแย้ หมู่ที ่7

งบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการจดัซื อชุดเคร่ืองขยายเสียงตามสายพร้อมอปุกรณ์ 50,500.00          
ครบชุด  ประจ าหอกระจายข่าวบ้านวังไฮ หมู่ที ่4

2,938,727.00     รวม

กรณีไมก่่อหน้ีผูกพัน



ปี  2560
แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประภท โครงการ จ านวนเงิน

งบประมาณ งบกลาง งบกลาง งบกลาง เงินส ารองจ่าย โครงการวางท่อระบายน  าหลังปัญหาอุทกภัย 65,800.00          
งบประมาณ งบกลาง งบกลาง งบกลาง เงินส ารองจ่าย โครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยหลังน  าท่วม 94,200.00          
งบประมาณ งบกลาง งบกลาง งบกลาง เงินส ารองจ่าย โครงการซ่อมแซมผิวจราจรหลังปัญหาน  าท่วม 69,500.00          
งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างยามรักษาการณ์ 7,500.00            
งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์ราชการ 7,500.00            
งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างพนักงานท าความสะอาด 7,500.00            
งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าหนังสือพิมพ์รายวัน 5,400.00            
งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2,500.00            
งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ โครงการจัดท าคู่มือเพือ่ประชาชน 20,000.00          
งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างเจ้าหน้าทีธุ่รการ 7,500.00            
งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างพนักงานจดมาตรวัดน  า 6,500.00            
งบประมาณ การศึกษา บริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้าง ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านหญ้าปล้อง 7,500.00            

เกี่ยวกับการศึกษา
งบประมาณ เคหะและชุมชน บริหารท่ัวไปเคหะ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างช่างส ารวจ 7,500.00            

และชุมชน
งบประมาณ เคหะและชุมชน บริหารท่ัวไปเคหะ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างพนักงานผลิตน  าประปา 7,500.00            

และชุมชน
งบประมาณ เคหะและชุมชน บริหารท่ัวไปเคหะ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างพนักงานผลิตน  าประปา 7,000.00            

และชุมชน
งบประมาณ เคหะและชุมชน บริหารท่ัวไปเคหะ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างช่างไฟฟ้า 7,500.00            

และชุมชน
งบประมาณ การศึกษา บริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้าง ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านโนนหล่อ- 7,500.00            

เกี่ยวกับการศึกษา โนนแย้

กรณีก่อหน้ีผูกพัน



แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประภท โครงการ จ านวนเงิน
งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียน ค่าวัสดุ ค่าอาหารเสริม(นม) ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 97,773.64          

และประถมศึกษา
งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง โครงการซื อรถบรรทุกน  าดีเซล 2,500,000.00      

2,936,173.64     รวม



หมายเหต ุ 6  รายจ่ายค้างจ่าย
ปี  2561

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประภท โครงการ จ านวนเงิน

งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างยามรักษาการณ์ 7,800.00            
งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์ราชการ 7,800.00            
งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างพนักงานท าความสะอาด 7,800.00            
งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์รปะจ ารถบรรทุกน  า 7,800.00            
งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,500.00            
งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารท่ัวไป รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น โครงการส ารวจความพึงพอใจ 25,500.00          
งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างเจ้าหน้าทีจ่ัดเก็บรายได้ 7,000.00            
งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างพนักงานจดมาตรวัดน  า 7,000.00            
งบประมาณ การศึกษา บริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้าง ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านหญ้าปล้อง 7,800.00            

เกี่ยวกับการศึกษา
งบประมาณ การศึกษา บริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้าง ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านโนนหล่อ- 7,800.00            

เกี่ยวกับการศึกษา โนนแย้
งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียน ค่าวัสดุ ค่าอาหารเสริม(นม) ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 90,321.00          

และประถมศึกษา ช่วงปิดเทอม 1/2561
งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียน ค่าวัสดุ ค่าอาหารเสริม(นม) ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 50,666.00          

และประถมศึกษา เดือนกันยายน
งบประมาณ การศาสนา ศาสนาวัฒนธรรม ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ โครงการศูนยน์วัฒนธรรมเฉลิมราชต าบลหญ้าปล้อง 50,000.00          

วัฒนธรรมและ ท้องถิ่น ราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย ประจ าปี  2561
นันทนาการ หมวดอื่น ๆ

งบประมาณ เคหะและชุมชน บริหารท่ัวไปเคหะชุมชน ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างช่างส ารวจ 7,800.00            

องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน

ส าหรับปี  สิ้นสุดวันที ่ 30  กันยายน  2561

กรณีก่อหน้ีผูกพัน



แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประภท โครงการ จ านวนเงิน
งบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและส่ิง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการวางท่อระบายน  าพร้อมบ่อพักบ้านหญ้าปล้อง 185,500.00         

ก่อสร้าง หมูท่ี 1
งบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและส่ิง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนแย้ 199,000.00         

ก่อสร้าง หมูท่ี 7
งบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและส่ิง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คุ้มโนนขยอม) 99,000.00          

ก่อสร้าง บ้านโนนส านัก  หมูที ่8
งบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและส่ิง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  บ้านวังไฮ  หมูที ่ 4 99,000.00          

ก่อสร้าง
งบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและส่ิง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยเฟร์ิสรีสอร์ท) 149,500.00         

ก่อสร้าง บ้านโนนส านัก  หมูที ่8
งบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและส่ิง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพิม่เติมไหล่ 99,000.00          

ก่อสร้าง ทางข้างละ 1 เมตร บ้านวังไฮ  หมู่ที ่ 4

งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารท่ัวไป ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอัน เงินรางวัลประจ าปี 265,000.00         
เป็นประโยชน์แก่ อปท

งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารงานคลัง ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอัน เงินรางวัลประจ าปี 122,360.00         
เป็นประโยชน์แก่ อปท

งบประมาณ การศึกษา บริหารท่ัวไป ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอัน เงินรางวัลประจ าปี 161,150.00         
เกี่ยวกับการศึกษา เป็นประโยชน์แก่ อปท

งบประมาณ เคหะและชุมชน บริหารท่ัวไปเคหะ ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอัน เงินรางวัลประจ าปี 89,130.00          
และชุมชน เป็นประโยชน์แก่ อปท

งบประมาณ การศึกษา บริหารท่ัวไป ค่าทีดิ่นและส่ิง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการมุงหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 125,000.00         
เกี่ยวกับการศึกษา ก่อสร้าง บ้านโนนหล่อ-โนนแย้

งบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและส่ิง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนหล่อ หมูที ่6 249,500.00         
ก่อสร้าง

กรณีไมก่่อหน้ีผูกพัน



แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประภท โครงการ จ านวนเงิน

งบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและส่ิง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.(เส้นหนองขาม) 207,500.00         
ก่อสร้าง บ้านหญ้าปล้อง  หมู่ที ่2

งบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและส่ิง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการลอกสันคลองอีสานเขียวสองข้างทาง  หมูที ่3 359,000.00         
ก่อสร้าง บ้านสร้างเรือง - หมู่ที ่5 บ้านเอก

งบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและส่ิง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน 70,000.00          
ก่อสร้าง บ้านสร้างเรือง หมู่ที ่3

งบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ค่าทีดิ่นและส่ิง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน 70,000.00          
ก่อสร้าง บ้านสร้างเรือง หมู่ที ่5

งบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการจดัซื อชุดเคร่ืองขยายเสียงตามสายพร้อมอปุกรณ์ 50,000.00          
ครบชุด  ประจ าหอกระจายข่าวบ้านโนนนแย้ หมู่ที ่7

งบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการจดัซื อชุดเคร่ืองขยายเสียงตามสายพร้อมอปุกรณ์ 50,500.00          
ครบชุด  ประจ าหอกระจายข่าวบ้านวังไฮ หมู่ที ่4

2,938,727.00     รวม

กรณีไมก่่อหน้ีผูกพัน



ปี  2560
แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประภท โครงการ จ านวนเงิน

งบประมาณ งบกลาง งบกลาง งบกลาง เงินส ารองจ่าย โครงการวางท่อระบายน  าหลังปัญหาอุทกภัย 65,800.00          
งบประมาณ งบกลาง งบกลาง งบกลาง เงินส ารองจ่าย โครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยหลังน  าท่วม 94,200.00          
งบประมาณ งบกลาง งบกลาง งบกลาง เงินส ารองจ่าย โครงการซ่อมแซมผิวจราจรหลังปัญหาน  าท่วม 69,500.00          
งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างยามรักษาการณ์ 7,500.00            
งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์ราชการ 7,500.00            
งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างพนักงานท าความสะอาด 7,500.00            
งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าหนังสือพิมพ์รายวัน 5,400.00            
งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2,500.00            
งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ โครงการจัดท าคู่มือเพือ่ประชาชน 20,000.00          
งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างเจ้าหน้าทีธุ่รการ 7,500.00            
งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างพนักงานจดมาตรวัดน  า 6,500.00            
งบประมาณ การศึกษา บริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้าง ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านหญ้าปล้อง 7,500.00            

เกี่ยวกับการศึกษา
งบประมาณ เคหะและชุมชน บริหารท่ัวไปเคหะ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างช่างส ารวจ 7,500.00            

และชุมชน
งบประมาณ เคหะและชุมชน บริหารท่ัวไปเคหะ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างพนักงานผลิตน  าประปา 7,500.00            

และชุมชน
งบประมาณ เคหะและชุมชน บริหารท่ัวไปเคหะ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างพนักงานผลิตน  าประปา 7,000.00            

และชุมชน
งบประมาณ เคหะและชุมชน บริหารท่ัวไปเคหะ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างช่างไฟฟ้า 7,500.00            

และชุมชน
งบประมาณ การศึกษา บริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้าง ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านโนนหล่อ- 7,500.00            

เกี่ยวกับการศึกษา โนนแย้

กรณีก่อหน้ีผูกพัน



แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประภท โครงการ จ านวนเงิน
งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียน ค่าวัสดุ ค่าอาหารเสริม(นม) ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 97,773.64          

และประถมศึกษา
งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง โครงการซื อรถบรรทุกน  าดีเซล 2,500,000.00      

2,936,173.64     รวม



หมายเหต ุ 7  เงินรับฝาก  
2561 2560

ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 11,538.43           8,339.58             
เงินประกันสัญญา 252,050.00         310,645.00         
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าตอบแทน ผช.ผดด. 37,440.00           37,440.00           
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - ส่งเสริมการบ าบัดฟืน้ฟ/ูผู้ติดยา 65,000.00           65,000.00           
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 1,015,215.14       1,011,494.19       
เงินรอคืนจังหวัด 53,214.00           53,214.00           

รวม 1,434,457.57      1,486,132.77      

องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง
หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน
ส าหรับปี  สิ้นสุดวันที ่ 30  กันยายน  2561



หมายเหตุ  4
หมายเหตุ   ประกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

เงินรับฝาก  

                         ตรวจถูกตอ้ง 
 (ลงช่ือ) 
         (นางระวพินัธ์ุ  หิรัญประเสริฐ

                     ตรวจถูกตอ้ง 
(ลงช่ือ) 
          (นางสาวกณัธิมา  สามารถ) 

                   รับรองถูกตอ้ง 
(ลงช่ือ) 
            (นายวเิชียร  ชนะมาร) 



ภาษหีกั ณ ที่จ่าย
เงินประกันสัญญา
เงินทนุโครงการเศรษฐกิจชุมชน

รวม

                         ตรวจถูกตอ้ง 
 (ลงช่ือ) 
         (นางระวพินัธ์ุ  หิรัญประเสริฐ

                     ตรวจถูกตอ้ง 
(ลงช่ือ) 
          (นางสาวกณัธิมา  สามารถ) 

                          รับรองถูกตอ้ง 
        (ลงช่ือ) 
                   (นางกณัธิมา   บวัใหญ)่ 









หมายเหตถ  8  เงินสะสม

เงินสะสม  ณ  วนัที่  1  ตุลาคม  9,754,342.72    9,430,781.79  
รายรับจริงสูงกว่ารายจา่ยจริง 6,403,194.48   5,170,112.44   

หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง(ทุนส ารองเงินสะสม) (1,600,798.62) (1,292,528.11)
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหกัเงินทุนส ารองเงินสะสม 4,802,395.86   3,877,584.33   

ค่าปรับโครงการจา่ยขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ 2559 32,470.00       
รับคืนเงินอดุหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,285.12         
รับคคืนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 200.00           
รับคืนเงินอดุหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6,188.65         3,214.88         
ค่าใช้จา่ย 5% ปีงบประมาณ  2559 1,237.60         
รับคืนเงิน ตกเบิกเงินเดือนครู และผช.ผดด.ปี 2557 127,869.00     
รับคืนเงินอดุหนุนส่วนราชการ(ค่ารังวัดที่ดิน) 44,040.00       
รายจา่ยค้างจา่ย 20,000.00       4,872,624.51     4,043,860.93   

หัก จา่ยขาดเงินสะสมปีงบประมาณ  2559 -                549,700.00     
จา่ยขาดเงินสะสมปีงบประมาณ  2560 -                3,170,600.00   3,720,300.00   
จา่ยขาดเงินสะสมปีงบประมาณ  2561 -                -                  

เงินสะสม  ณ  วันที่  30  กนัยายน 14,626,967.23   9,754,342.72  

เงินสะสม 30  กันยายน  2561  ประกอบด้วย 2561 2560
ลูกหนีภ้าษีบ ารุงท้องที่ 1,602.81           26,561.23       
เงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ 14,625,364.42    9,727,781.49   

14,626,967.23   9,754,342.72  

2561 2560
ทั้งนี ้ ได้รับอนุมัติให้จา่ยขาดเงินสะสมที่อยู่ระหว่างด าเนินการจ านวน 2,000,000.00     -                
และจะเบิกจา่ยในปีงบประมาณต่อไป  ตามรายละเอยีดแนบท้ายหมายเหตุ 8

องค์การบริหารส่วนต าบลหญา้ปล้อง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน
ส าหรับปี  สิน้สุดวนัที่  30  กันยายน  2561

2561 2560
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