
หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย
ปี 2561
แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน

งบประมาณ งบกลาง งบกลาง งบกลาง
 เงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม - 4,062.00            

งบประมาณ เคหะและชุมชน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะชุมชน ค่าตอบแทน  ค่าเช่าบ้าน - 3,000.00            

งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มา ฯ - 54,000.00           

งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารท่ัวไป ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน - 400.00               

งบประมาณ การศึกษา บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน - 2,000.00            

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มา ฯ - 9,000.00            

งบประมาณ เคหะและชุมชน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะชุมชน ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มา ฯ - 5,350.00            

งบประมาณ เคหะและชุมชน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะชุมชน ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มา ฯ - 9,000.00            

งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารท่ัวไป
 ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

 ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค

          ก่อสร้างร้ัวของส านักงาน      
   อบต.บ้านกาด 740,000.00         

งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซ้ือหม้อแปลงไฟฟ้า 130,775.40         
เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์/

เฉพาะกิจค้างจ่าย 
 ปี2560

 สาธารณสุข
 บริการสาธารณสุขและงาน

สาธาณสุขอ่ืน
ค่าใช้สอย

 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชาการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

 วิจัยการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังสุขภาพสัตว์
ด้วยระบบดิติตอล 26,550.00           

984,137.40         

ปี 2560
แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน

งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารท่ัวไป ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน - 194,630.00         

งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารงานคลัง ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน - 96,630.00           

งบประมาณ การศึกษา บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน - 52,280.00           

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน - 38,780.00           

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เงินเดือน(ประจ า) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - 33,080.00           

งบประมาณ เคหะและชุมชน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะชุมชน ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน - 50,580.00           

งบประมาณ เคหะและชุมชน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะชุมชน ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง อาคารต่างๆ ปรับปรุงห้องประชุมของส านักงาน อบต. 930,000.00         

งบประมาณ งบกลาง งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนประกัน - 3,400.00            

งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มา ฯ - 36,000.00           

งบประมาณ เคหะและชุมชน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะชุมชน ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มา ฯ - 10,000.00           

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มา ฯ - 9,000.00            

งบประมาณ การศึกษา บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน - 1,750.00            

งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารท่ัวไป ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน - 600.00               
อุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์/
เฉพาะกิจฯ

 สาธารณสุข
 บริการสาธารณสุขและงาน

สาธาณสุขอ่ืน
ค่าใช้สอย

 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชาการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

 วิจัยการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังสุขภาพสัตว์
ด้วยระบบดิติตอล 44,275.00           

1,501,005.00       

รวม

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด  อ าเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่
หมายเหตุ   ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี  30  กันยายน  2561

รวม



หมายเหตุ 8  เงินรับฝาก 2561 2560
เงินรับฝาก ภาษี หัก ณ ท่ีจ่าย 23,794.26                 2,172.88         
เงินรับฝาก ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ี 6% 14,450.64                 10,323.84       
เงินรับฝาก ประกันสัญญา 397,910.00               323,353.00     
เงินรับฝาก ประกันสังคม 4,062.00                   -                
เงินรับฝาก เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 1,009,972.42             1,002,135.27   
เงินรับฝาก เงินรอคืนจังหวัด   หมายเหตุ 8.1 340.00                     26,740.00       
เงินรับฝากอ่ืนๆ - ค่าตอบแทนตรวจแบบแปลนช่าง 10 % 1,764.98                   1,531.28         

1,452,294.30             1,366,256.27   

หมายเหตุ 8.1  เงินรับฝาก เงินรอคืนจังหวัด ปี2560
เงินอุดหนุนท่ัวไป ระบุวัตถุประสงค์  ผู้พิการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 26,400.00       
เงินอุดหนุนท่ัวไป ระบุวัตถุประสงค์  แก้ไขปัญหาไฟป่า  ประจ าปีงบประมาณ 2559 340.00           

26,740.00       

หมายเหตุ 8.1  เงินรับฝาก เงินรอคืนจังหวัด ปี2561
เงินอุดหนุนท่ัวไป ระบุวัตถุประสงค์  แก้ไขปัญหาไฟป่า  ประจ าปีงบประมาณ 2559 340.00           

340.00           

หมายเหตุ   ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี  30  กันยายน  2561

รวม

รวม

รวม

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด  อ าเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่


