
หมายเหตุ 4 รายจ่ายค้างจ่าย
แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน

เงินรายได้ งบกลาง งบกลาง งบกลาง โครงการสะพาน โครงการก่อสร้างสะพานท่อเหล่ียม บ้านดงมะไฟ ม.1 440,000.00           
เงินรายได้ งบกลาง งบกลาง งบกลาง ปรับปรุงถนน โครงการก่อสร้างสะพานท่อเหล่ียมล าห้วยเรือ 478,000.00           
เงินรายได้ งบกลาง งบกลาง งบกลาง ปรับปรุงถนน โครงการซ่อมแซมถนนท่ีได้รับความเสียหายน  าท่วม 72,000.00             
เงินรายได้ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนักงาน เงินเดือนพนักงาน 61,922.00             
เงินรายได้ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าวัสดุ ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) ศพด. ม.7 30,550.94             
เงินรายได้ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าวัสดุ ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) ศพด. ม.11 42,441.00             
เงินรายได้ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าวัสดุ ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) ศพด. ม.5 14,877.38             
เงินรายได้ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าวัสดุ ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 407,420.34           
เงินรายได้ การศึกษา บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน ค่าวัสดุส านักงาน 9,520.00              
เงินรายได้ บริหารงานท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาประเมินฯ ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาประเมินประสิทธิผล อบต . 20,000.00             
เงินรายได้ อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน ค่าจัดซื อป้ายจราจร 120,000.00           
เงินรายได้ อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินฯ โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อบต . 487,000.00           
เงินรายได้ อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินฯ โครงการปรับปรุงระบบประปา ม.1 162,000.00           
เงินรายได้ อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินฯ โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ม.3 192,000.00           
เงินรายได้ อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินฯ โครงการปรับปรุงระบบประปา ม.7 198,000.00           
เงินรายได้ การศาสนาวัฒนธรรมฯ วิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินฯ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลาทรงงาน 198,000.00           
เงินรายได้ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรั วรอบ ศพด. ม.11 198,000.00           
เงินรายได้ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรั วรอบ ศพด. ม.7 198,000.00           
เงินรายได้ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินฯ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศพด . ม.11 198,000.00           
เงินรายได้ การักษาความสงบภายใน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก โครงการปรับปรุง อาคาร อปพร. 199,000.00           
เงินรายได้ บริหารงานท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั งพื นหรือแขวน 44,000.00             
เงินรายได้ บริหารงานท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง 22,000.00             
เงินรายได้ บริหารงานท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ชุดโซฟา ขาเหล็ก 9,900.00              
เงินรายได้ บริหารงานท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ ว จ านวน 8 ตัว 13,600.00             
เงินรายได้ บริหารงานท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ระบบเคร่ืองเสียงภายนอกอาคาร 50,000.00             

3,866,231.66       

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 30  กันยายน 2560

ยอดยกไป



งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน

ยอดยกมา 3,866,231.66       

เงินรายได้ การรักษาความสงบภายใน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพน่ิงระบบดิจิตอล (14 ล้านพิกเชล) 7,000.00              
เงินรายได้ การศึกษา งานท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพน่ิงระบบดิจิตอล (16 ล้านพิกเชล) 10,000.00             
เงินรายได้ บริหารงานท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 9,500.00              
เงินรายได้ บริหารงานท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้ออ่อน 11,000.00             
เงินรายได้ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โต๊ะรับประทานอาหารส าหรับเด็กเล็ก 60,000.00             
เงินรายได้ บริหารงานท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เคร่ืองเจีย/ตัด แบบมืถือ ขนาด 6 นิ ว 5,800.00              
เงินรายได้ บริหารงานท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงานพร้อมโต๊ะ 16,000.00             
เงินรายได้ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบหัวฉีด จ านวน 2 เคร่ือง 15,800.00             
เงินรายได้ เคหะและชุมชน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 24,000.00             
เงินรายได้ การรักษาความสงบภายใน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 10 วัตต์ 28,000.00             
เงินรายได้ สังคมสงเคราะห์ สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้หนังสือชั นโล่ง จัดเก็บ 5 ชั น 6,000.00              
เงินรายได้ อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน กระจกโค้งจราจร หรือกระจกนูน พร้อมชุด 70,000.00             
เงินรายได้ การเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองห่ันข้าวโพดพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 2 เคร่ือง 31,000.00             
เงินรายได้ สังคมสงเคราะห์ สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองช่วยสอนแบบพกพา 8,900.00              
เงินรายได้ บริหารงานท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ส านักปลัด 250,000.00           
เงินรายได้ การเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ เกษตร 26,000.00             
เงินรายได้ การรักษาความสงบภายใน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ รักษาความสงบฯ 32,000.00             
เงินรายได้ บริหารงานท่ัวไป บริหารงานคลัง ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ กองคลัง 200,000.00           
เงินรายได้ เคหะและชุมชน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ กองช่าง 171,950.00           
เงินรายได้ การศึกษา บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ศึกษาฯ 70,000.00             
เงินรายได้ การศาสนาวัฒนธรรมฯ วิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ท่องเท่ียวฯ 12,000.00             
เงินรายได้ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ประถมวัยฯ 126,300.00           
เงินรายได้ สังคมสงเคราะห์ สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ สวัสดิการฯ 75,000.00             
เงินรายได้ อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินฯ โครงการวางท่อระบายน  า คสล.ดงมะไฟ-โพนก้างปลา 296,500.00           
เงินรายได้ อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินฯ โครงการขุดลอกร่องระบายน  าสาธารณประโยชน์ ม.7 121,400.00           

5,550,381.66       รวม



งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน

ยอดยกมา 5,550,381.66       

เงินรายได้ อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ม .4 100,000.00           
เงินรายได้ อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. ม.1 100,000.00           
เงินรายได้ อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินฯ โครงการปรับปรุงคันผิวจราจรลูกรังเพ่ือการเกษตร 100,000.00           
เงินรายได้ อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินฯ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ม .10 99,900.00             
เงินรายได้ อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินฯ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ม .1 16,800.00             

5,967,081.66       รวม


