
หมายเหตุ ปี 2560 ปี 2561

ทรัพยีสินตามงบทรัพยีสิน 1 8,078,735.60    8,459,425.60    

สินทรัพยี

สินทรัพยีหมนุเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 11,615,551.57   14,389,733.43   

ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 825,900.00       800,800.00       

รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 3 742,015.21       -                  

รวมสินทรัพยีหมนุเวียน 13,183,466.78   15,190,533.43   

รวมสินทรัพยี 14,751,381.99   15,190,533.43   

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเปีนสีวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ลงชื่อ.................................ลงชื่อ..........................................     จ้าเอก..................................       ลงชื่อ......................................

(นางสาวอมรา  ผดุงกิจ)   (นางอรปรียา   สุพรรณฝ้าย)    (บรรเทิงศักด์ิ   มหามาตย้)      (นายบุญเพ็ง   ศรัทธาคลัง

นักวชิาการเงินและบัญชี         ผู้อ านวยการกองคลัง       ปลัดองค้การบริหารส้วนต าบล    นายองค้การบริหารส้วนต าบล

องคีการบริหารสีวนต าบลยาง  อ าเภอบรือ  จังหวัดมหาสารคาม

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ  วันที่   30   กันยายน   2561



หมายเหตุ ปี 2560 ปี 2561

ทุนทรัพยีสิน 1 8,078,735.60    8,459,425.60    

หน้ีสิน

หน้ีสินหมนุเวียน

รายจ้ายค้างจ้าย 7 725,140.00       57,500.00         

เงินรับฝาก 5 2,113,025.20     3,227,741.54     

รวมหน้ีสินหมนุเวียน

รวมหน้ีสิน 2,838,165.20    3,285,241.54    

เงนิสะสม

เงินสะสม 6 4,889,767.32     6,397,584.51     

เงินทุนส ารองเงินสะสม 4,924,912.56     5,507,707.38     

รวมเงนิสะสม 9,814,679.88    11,905,291.89   

รวมหน้ีสินและเงนิสะสม 12,652,845.08   15,190,533.43   

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงินเปีนสีวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ลงชื่อ.................................ลงชื่อ..........................................     จ้าเอก..................................       ลงชื่อ......................................

(นางสาวอมรา  ผดุงกิจ) (นางอรปรียา   สุพรรณฝ้าย)    (บรรเทิงศักด์ิ   มหามาตย้)      (นายบุญเพ็ง   ศรัทธาคลัง

นักวชิาการเงินและบัญชี     ผู้อ านวยการกองคลัง    ปลัดองค้การบริหารส้วนต าบล    นายองค้การบริหารส้วนต าบล

ณ  วันที่   30   กันยายน   2561

องคีการบริหารสีวนต าบลยาง  อ าเภอบรือ  จังหวัดมหาสารคาม

งบแสดงฐานะการเงนิ







 

-              

ลงชื่อ..........................................     จ้าเอก..................................       ลงชื่อ......................................











หมายเหต ุ 1  งบทรัพยีสิน

ชื่อ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561

ทีดิ่น - รายได้ 1,044,680.00  1,044,680.00  

อาคาร - เงินสะสม 1,529,306.00  1,529,306.00  

เงินอดุหนุน 5,408,249.60  5,788,939.60  

เงินอดุหนุนเฉพาะกจิ 96,500.00       96,500.00       

ข. สังหาริมทรัพยี

ครุภณัฑ้ส านักงาน 7,552,555.60  7,552,555.60  

เคร่ืองปรับอากาศ 28,000.00       148,200.00     

โต้ะประชุมสภา 99,900.00       99,900.00      

ไมโครโฟนพร้อมอุปกรณ้ 58,280.00       58,280.00      

เคร่ืองพ้นหมอกควัน 59,000.00       118,000.00     

เคร่ืองคอมพิวเตอร้ 87,000.00       158,000.00     

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 180,000.00     180,000.00     

โต้ะเอนกประสงค้ 14,000.00       14,000.00      

เก้าอี้นั่งท างาน 20,000.00      

ชุดรับแขก (โซฟา) 15,000.00      

กล้องดิจติอล 13,490.00      

โต้ะท างานพร้อมเก้าอี้ 12,000.00      

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 40,000.00      

เคร่ืองโทรสาร 18,000.00      

เคร่ืองตัดหญ้า 12,000.00      

รวม 8,078,735.60 8,459,425.60 8,078,735.60 8,459,425.60 

องคีการบริหารสีวนต าบลยาง  อ าเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี  สิ้นสุดวันที่   30   กันยายน   2561

ก.อสังหาริมทรัพยี

จ านวนเงิน
ประเภททรัพยีสิน ราคาทรัพยีสิน

แหลีงที่มาของทรัพยีสินทั้งหมด



ลงชื่อ................................. ลงชื่อ........................................ จ้าเอก.....................................ลงชื่อ........................................

(นางสาวอมรา   ผดุงกจิ) (นางอรปรียา    สุพรรณฝ้าย)    (บรรเทิงศักด์ิ    มหามาตย้)(นายบุญเพ็ง    ศรัทธาคลัง)

นักวิชาการเงินและบัญชี      ผู้อ านวยการกองคลัง) ปลัดองค้การบริหารส้วนต าบลนายกองค้การบริหารส้วนต าบล























หมายเหตุ    2   เงินสดและเงินฝากธนาคาร ปี 2560 ปี 2561

เงินสด -               800.00           

เงินฝากธนาคาร  ออมสิน ประเภทประจ าเลขที่ 075103320039382 4,269,672.78  4,308,186.30   

ธกส. ออมทรัพย้ เลขที่  4462708583 5,055,945.01  5,882,809.62   

ธกส. ออมทรัพย้ เลขที่  4462837009 750,709.53     793,550.64     

ธกส. ออมทรัพย้ เลขที่  4462831249 73,363.91      73,660.89       

กรุงไทย ออมมทรัพย้ เลขที่  417460057 1,465,860.34  3,330,725.98   

รวม 11,615,551.57 #########

ลงชื่อ.................................ลงชื่อ..........................................     จ้าเอก..................................       ลงชื่อ......................................

(นางสาวอมรา  ผดุงกจิ) (นางอรปรียา   สุพรรณฝ้าย)    (บรรเทิงศักด์ิ   มหามาตย้)      (นายบุญเพ็ง   ศรัทธาคลัง

นักวิชาการเงินและบัญชี     ผู้อ านวยการกองคลัง     ปลัดองค้การบริหารส้วนต าบล    นายองค้การบริหารส้วนต าบล

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

องคีการบรหิารสีวนต าบลยาง  อ าเภอบรบอื  จังหวัดมหาสารคาม

ส าหรบัปี  สิ้นสุดวันที่   30   กันยายน   2561



หมายเหตุ  6  เงินสะสม

ปี 2561

เงินสะสม 1 ตุลาคม  2560 4,889,767.32   

รายรับจริงสูงกว้ารายจ้ายจริง 2,332,783.55  

หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว้ารายจ้ายจริง 583,195.89    

(เงินทุนส ารองเงินสะสม)

บวก รับจริงสูงกว้ารายจ้ายจริงหลังหกัเงินทุนส ารองเงินสะสม 1,749,587.66  

รายจ้ายค้างจ้ายของป้เก้า (เงินประโยชน้ตอบแทนอืน่เป้นกรณีพิเศษ) 117,318.00     

เงินคืนค้าอาหารกลางวนัโรงเรียน 88,102.35      

เงินคืนค้าอดุหนุนศูนย้ข้อมูลข้าวสารจัดซ้ือจัดจ้างระดับอ าเภอ 12.37            

หัก จ้ายขาดเงินสะสม (446,000.00) 1,509,020.38   

เงินสะสม  30  กันยายน   2561 6,398,787.70  

เงินสะสม  30  กันยายน   2561  ประกอบดีวย

1.ค้าตอบแทน ผดด. 34,200.00      

2.เงินประกนัสังคม ผดด. 1,710.00        35,910.00       

3.เงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ 6,362,877.70  

ลงชื่อ.................................  ลงชื่อ..........................................     จ้าเอก...........................................       ลงชื่อ..........................................

(นางสาวอมรา  ผดุงกจิ) (นางอรปรียา   สุพรรณฝ้าย)           (บรรเทิงศักด์ิ   มหามาตย้)          (นายบุญเพ็ง   ศรัทธาคลัง

ส าหรบัปี  สิ้นสุดวันที่   30   กันยายน   2561

องคีการบรหิารสีวนต าบลยาง  อ าเภอบรบอื  จังหวัดมหาสารคาม

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน



นักวิชาการเงินและบัญชี        ผู้อ านวยการกองคลัง         ปลัดองค้การบริหารส้วนต าบล        นายองค้การบริหารส้วนต าบล



ปี 2560 ปี 2561

หมายเหตุ  4 เงินรับฝากอ่ืนๆรอคืนจังหวดั

เงินอดุหนุนโครงการส้งเสริมและพัฒนาองค้ความรู้ 21,980.00     14,180.00      

เงินอดุหนุนความพยายามในการจดัเกบ็ภาษี 23,558.70     23,558.70      

เงินอดุหนุนโครงการต้อต้านยาเสพติด 80,189.00     80,189.00      

เงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 266,200.00    266,200.00    

เงินทุนการศึกษา 37,500.00     37,500.00      

เงินการศึกษาขั้นพื้นฐาน 194.00         194.00          

ค้าจัดการเรียนการสอน 52,200.00     52,200.00      

เบีย้ยังชีพผู้พิการ ป้งบประมาณ  2559 -              48,800.00      

เงินทุนการศึกษา (กรณีลาออก) -              360,000.00    

เบีย้ยังชีพผู้พิการ 48,800.00     

รวม 530,621.70    882,821.70   

หมายเหตุ  5 เงินรับฝาก ปี 2560 ปี 2561

ภาษีหกั ณ ที่จ้าย 5,684.21       6,535.76        

เงินประกนัสัญญา 325,521.00    537,448.00    

เงินทุนโครงการเศรษฐกจิชุมชน บัญชี 2 1,576,609.53 1,594,350.64  

เงินทุนโครงการเศรษฐกจิชุมชน 73,363.91     73,660.89      

ค้าใช้จ้ายในการจัดเกบ็ภาษี  5% 7,398.55       7,398.55        

เงินค้ารักษาพยาบาล สปสช. 3,035.00       4,105.00        

กรมส้งเสริมการปกครองท้องถิ่น(เงินเดือนตกเบิก ผดด.) 121,413.00    121,413.00    

ธนาคารออมสิน -              2.00             

เงินประกนัสังคม 6.00             

รวม 2,113,025.20 2,344,919.84  

ลงชื่อ.................................ลงชื่อ..........................................     จ้าเอก..................................       ลงชื่อ......................................

(นางสาวอมรา  ผดุงกจิ) (นางอรปรียา   สุพรรณฝ้าย)    (บรรเทิงศักด์ิ   มหามาตย้)      (นายบุญเพ็ง   ศรัทธาคลัง

องคีการบรหิารสีวนต าบลยาง  อ าเภอบรบอื  จังหวัดมหาสารคาม

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรบัปี  สิ้นสุดวันที่   30   กันยายน   2561



นักวิชาการเงินและบัญชี     ผู้อ านวยการกองคลัง     ปลัดองค้การบริหารส้วนต าบล    นายองค้การบริหารส้วนต าบล

ปี 2560 ปี 2561

หมายเหตุ  3  รายไดีจากรฐับาลคีางรบั

ภาษีมูลค้าเพิ่มตาม พรบ.ก าหนดแผนฯ 742,015.21    -               

รวม 742,015.21    -              

ลงชื่อ.................................ลงชื่อ..........................................     จ้าเอก..................................       ลงชื่อ......................................

(นางสาวอมรา  ผดุงกจิ) (นางอรปรียา   สุพรรณฝ้าย)    (บรรเทิงศักด์ิ   มหามาตย้)      (นายบุญเพ็ง   ศรัทธาคลัง

นักวิชาการเงินและบัญชี     ผู้อ านวยการกองคลัง     ปลัดองค้การบริหารส้วนต าบล    นายองค้การบริหารส้วนต าบล

  ลงชื่อ..........................................     จ้าเอก...........................................       ลงชื่อ..........................................

องคีการบรหิารสีวนต าบลยาง  อ าเภอบรบอื  จังหวัดมหาสารคาม

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรบัปี  สิ้นสุดวันที่   30   กันยายน   2561





หมายเหตุ  7  รายจีายคีางจีาย

ปี 2561

แหล้งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน

เงินงบประมาณ บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป ค้าใช้สอย รายจ้ายเพื่อให้ได้มา ค้าจ้างเหมาพนักงาน 6,000.00       

ซ่ึงบริการ รักษาความปลอดภัย

เงินงบประมาณ การศึกษา ระดับก้อนวยัเรียน ค้าใช้สอย รายจ้ายเพื่อให้ได้มา ค้าจ้างเหมาพนักงาน 6,000.00       

และประถมศึกษา ซ่ึงบริการ ท าความสะอาด ศูนย้

พัฒนาเด็กเล็ก

เงินงบประมาณ รักษาความ ป้องกนัและบรรเทา ค้าใช้สอย รายจ้ายเกีย่วเนื่องกบั ค้าตอบแทนผู้ปฏบิติั 45,500.00     

สงบภายใน สาธารณภัย ปฏบิติัราชการที่ไม้เข้า งานกู้ชีพ-กู้ภยั

ลักษณะรายจ้ายหมวด

อื่นๆ

57,500.00    

ปี 2560

แหล้งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน

เงินงบประมาณ บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป ค้าใช้สอย รายจ้ายเพื่อให้ได้มา ค้าจ้างเหมาพนักงาน 6,000.00       

ซ่ึงบริการ รักษาความปลอดภัย

เงินงบประมาณ การศึกษา ระดับก้อนวยัเรียน ค้าใช้สอย รายจ้ายเพื่อให้ได้มา ค้าจ้างเหมาพนักงาน 6,000.00       

และประถมศึกษา ซ่ึงบริการ ท าความสะอาด ศูนย้

พัฒนาเด็กเล็ก

เงินงบประมาณ รักษาความ ป้องกนัและบรรเทา ค้าใช้สอย รายจ้ายเกีย่วเนื่องกบั ค้าตอบแทนผู้ปฏบิติั 37,200.00     

สงบภายใน สาธารณภัย ปฏบิติัราชการที่ไม้เข้า งานกู้ชีพ-กู้ภยั

ลักษณะรายจ้ายหมวด

เงินงบประมาณ บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป ค้าตอบแทนเงินประโยชน้ตอบแทนเงินโบนัสประจ าป้ 652,000.00   

ลงชื่อ..........................................     จ้าเอก..................................       ลงชื่อ...................................... อื่นกรณีพิเศษ งบประมาณ 2560

เงินงบประมาณ การศึกษา บริหารทั่วไปเกยีว เงินเดือน เงินเดือนพนักงานส้วน 23,940.00     

องคีการบรหิารสีวนต าบลยาง  อ าเภอบรบอื  จังหวัดมหาสารคาม

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรบัปี  สิ้นสุดวันที่   30   กันยายน   2561

รวม



กบัการศึกษา (ฝ้ายประจ า)ต าบล

รวม 725,140.00  

ลงชื่อ..........................................     จ้าเอก..................................       ลงชื่อ......................................





องคีการบรหิารสีวนต าบลยาง  อ าเภอบรบอื  จังหวัดมหาสารคาม

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรบัปี  สิ้นสุดวันที่   30   กันยายน   2561













รายการ รหัสบัญชี เดบิต เครดติ

  เงินสด 800.00                 

  เงินฝากธนาคารกรุงไทย  ออมทรัพย้ 3,330,725.98         

  เงินฝากธนาคาร (ประจ า 6 เดือน) เลขที่ 003938-2 4,308,186.30         

  เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย้) เลขที่ 70858-3 5,882,809.62         

  เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย้) เลขที่ 83124-9 73,660.89             

  เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย้) เลขที่ 83700-9 793,550.64           

  ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 800,800.00           

  เงินสะสม  (หมายเหตุ 1) 6,397,584.51         

  เงินทุนส ารองเงินสะสม 5,507,707.38         

  เงินรับฝาก  (หมายเหตุ 2) 2,344,919.84         

  เงินรับฝากอื่นๆรอคืนจังหวดั 882,821.70           

  รายจ้ายค้างจ้าย 57,500.00             

15,190,533.43      15,190,533.43       

นักวชิาการเงินและบัญชี             ผู้อ านวยการกองคลัง            ปลัดองค้การบริหารส้วนต าบล      นายกองค้การบริหารส้วนต าบลยาง

องคีการบริหารสีวนต าบลยาง  อ าเภอบรบือ   จังหวัดมหาสารคาม

งบทดลอง  (หลังปีดบัญช)ี

ณ วันที่  30  กันยายน  2561

(ลงชื่อ)..............................       (ลงชื่อ.)..................................         (จ.อ)..................................              (ลงชื่อ).................................

(นางสาวอมรา  ผดุงกิจ)            (นางอรปรียา  สุพรรณฝ้าย)        (บรรเทิงศักด์ิ  มหามาตย้)           (นายบุญเพ็ง  ศรัทธาคลัง)



-                    





เดบิต เครดติ เดบิต เครดติ เดบิต เครดติ ทรัพย์สิน หนีสิ้นและทุน

     เงินฝาก ออมสิน ประจ า 6 เดือน 2,246,944.29     2,246,944.29     

     เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย ์70858-3 6,852,948.30     6,852,948.30     

     เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย ์83124-9 73,072.35          73,072.35          

     เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย ์83700-9 807,826.09        807,826.09        

    เงินฝากธนาคาร ธ.กรุงไทย 046005-7 741,872.09        741,872.09        

    งบกลาง 6,399,865.00     6,399,865.00     

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,348,720.00     3,348,720.00     

     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 7,366,831.00     7,366,831.00     

     คา่ตอบแทน 104,560.00        104,560.00        

     คา่ใชส้อย 3,319,604.42     3,319,604.42     

     คา่วสัดุ 1,256,031.06     1,256,031.06     

     คา่สาธารณูปโภค 354,954.75        354,954.75        

     เงินอุดหนุน 1,609,546.36     1,609,546.36     

     คา่ครุภณัฑ์ 186,180.00        186,180.00        

     คา่ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 1,473,500.00     1,473,500.00     

     รายจ่ายอ่ืน - -

     ลูกหน้ีเงินสะสม 35,910.00          35,910.00          

     ลูกหน้ีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 765,900.00        765,900.00        

    รายไดจ้ากรัฐบาลคา้งรับ 35,910.00          35,910.00          

ยอดยกไป 36,980,175.71   -                     -                     -                     -                     25,419,792.59   11,560,383.12   -                     

องค์การบริหารส่วนต าบลยาง  อ าเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
กระดาษท าการ

ณ   วันที่  30  กนัยายน  2559

รายการ รหัสบัญชี

งบทดลอง ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  30  กนัยายน  2559

รายการ รหัสบัญชี

งบทดลอง ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

ณ  30  กนัยายน  2559 ( ปรับปรุง ) ( ปิดบัญชี ) ณ วันที่  30  กนัยายน  2559

( ปรับปรุง ) ( ปิดบัญชี ) ณ วันที่  30  กนัยายน  2559

งบแสดงฐานะการเงิน



เดบิต เครดติ เดบิต เครดติ เดบิต เครดติ ทรัพย์สิน หนีสิ้นและทุน

ยอดยกมา 36,980,175.71   - - -                     - 25,419,792.59   11,560,383.12   -

   เงินรายรับ 26,602,854.07   102,700.00        26,500,154.07   

   รายจ่ายคา้งจ่าย (หมายเหตุ  1) 455,831.26        12,309.56          102,700.00        546,221.70        

   เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) 1,970,710.64     1,970,710.64     

   เจา้หน้ีเงินสะสม 35,910.00          35,910.00          

   เงินสะสม 3,497,137.97     12,309.56          810,271.11        4,319,718.64     

   ทุนส ารองเงินสะสม 4,417,731.77     270,090.37        4,687,822.14     

รวม 36,980,175.71   36,980,175.71   115,009.56        115,009.56        26,500,154.07   26,500,154.07   11,560,383.12   11,560,383.12   

รายการ รหัสบัญชี

องค์การบริหารส่วนต าบลยาง  อ าเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
กระดาษท าการ

ณ   วันที่  30  กนัยายน  2561



เดบิต เครดติ เดบิต เครดติ เดบิต เครดติ ทรัพย์สิน หนีสิ้นและทุน

      เงินสด 800.00               800.00               

     เงินฝาก ออมสิน ประจ า 6 เดือน 4,308,186.30     4,308,186.30     

     เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย ์70858-3 5,882,809.62     5,882,809.62     

     เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย ์83124-9 73,660.89          73,660.89          

     เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย ์83700-9 793,550.64        793,550.64        

    เงินฝากธนาคาร ธ.กรุงไทย 046005-7 3,330,725.98     3,330,725.98     

    งบกลาง-เบ้ียยงัชผูสู้งอายุ 5,265,900.00     5,265,900.00     

    งบกลาง-เบ้ียยงัชผูพิ้การ 1,191,800.00     6,905,343.00     1,191,800.00     

    งบกลาง-เบ้ียยงัชผูป่้วยเอดส์ 18,000.00          18,000.00          

    งบกลาง-เงินประกนัสงัคม 114,750.00        114,750.00        

    งบกลาง-เงินส ารองจ่าย 61,323.00          61,323.00          

    งบกลาง-ทุนการศึกษา 45,000.00          45,000.00          

    งบกลาง-เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 148,570.00        148,570.00        

   งบกลาง-เงินสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ 60,000.00          60,000.00          

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,332,230.00     3,332,230.00     

     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 7,619,690.00     7,619,690.00     

     คา่ตอบแทน 106,940.00        106,940.00        

     คา่ใชส้อย 3,429,153.29     3,429,153.29     

     คา่วสัดุ 1,179,287.59     1,179,287.59     

ยอดยกไป 36,962,377.31   6,905,343.00     -                     -                     -                     22,572,643.88   14,389,733.43   -                     

เดบิต เครดติ เดบิต เครดติ เดบิต เครดติ ทรัพย์สิน หนีสิ้นและทุน

ยอดยกมา 36,962,377.31   - - -                     - 22,572,643.88   14,389,733.43   -

     คา่สาธารณูปโภค 275,040.61        275,040.61        

     เงินอุดหนุน 1,213,186.61     1,213,186.61     

รายการ รหัสบัญชี

งบทดลอง ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป งบทดลองหลงัปิดบัญชี

ณ  30  กนัยายน  2561 ( ปรับปรุง ) ( ปิดบัญชี ) ณ วันที่  30  กนัยายน 2561

รายการ รหัสบัญชี

งบทดลอง ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป งบทดลองหลงัปิดบัญชี

ณ  30  กนัยายน  2561 ( ปรับปรุง ) ( ปิดบัญชี ) ณ วันที่  30  กนัยายน 2561



     คา่ครุภณัฑ์ 380,690.00        380,690.00        

     คา่ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 1,911,000.00     1,911,000.00     

     รายจ่ายอ่ืน -                     

     ลูกหน้ีเงินสะสม -                     

     ลูกหน้ีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 785,900.00        785,900.00        

    รายไดจ้ากรัฐบาลคา้งรับ -                     

   เงินรายรับ 28,685,344.65   28,685,344.65   

   รายจ่ายคา้งจ่าย (หมายเหตุ  1) 57,500.00          57,500.00          

   เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) 2,328,415.58     2,328,415.58     

   เงินรับฝากอ่ืนๆรอคืนจงัหวดั 882,821.70        882,821.70        

   เงินสะสม 4,649,200.04     1,749,587.66     6,398,787.70     

   ทุนส ารองเงินสะสม 4,924,912.56     583,195.89        5,508,108.45     

รวม 41,528,194.53   41,528,194.53   -                     -                     28,685,344.65   28,685,344.65   15,175,633.43   15,175,633.43   
0.00-            

-                     





รายการ รหัสบญัชี

  เงินสด 11011000 800.00               

  เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย้) 11012001 3,330,725.98

  เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย้) เลขที่ 01446-270858-3 11012001 5,882,809.62       

  เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย้) เลขที่ 01446-2-83124-9 11012001 73,660.89           

  เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย้) เลขที่ 01446-283700-9 11012001 793,550.64          

  เงินฝากธนาคาร (ประจ า 6 เดือน) เลขที่ 003938-2 1101202 4,308,186.30       

  รายได้รัฐบาลค้างรับ 11042000 -                    

  ลูกหนี้เงินยมื 11041000 -                    

  ลูกหนี้เงินสะสม 19040000 -                    

  ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 11045000 800,800.00          

  งบกลาง-เบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ 5110700 5,265,900.00       

  งบกลาง-เบี้ยยงัชีพผู้พิการ 5110800 1,191,800.00       

  งบกลาง-เบี้ยยงัชีพผู้ป้วยเอดส้ 5110900 18,000.00           

  งบกลาง-เงินประกันสังคม 5110300 114,750.00          

  งบกลาง-เงินส ารองจ้าย 5111000 61,323.00           

  งบกลาง-ทุนการศึกษา 5111100 45,000.00           

  งบกลาง-เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 5120100 148,570.00          

  งบกลาง-เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 5111100 60,000.00           

  เงินเดือน (ฝ้ายการเมือง) 52100000 3,332,230.00       

  เงินเดือน (ฝ้ายประจ า) 52200000 7,619,690.00       

  ค้าตอบแทน 53100000 106,940.00          

  ค้าใช้สอย 53200000 3,429,153.29       

  ค้าวัสดุ 53300000 1,179,287.59       

  ค้าสาธารณูปโภค 53400000 275,040.61          

  ค้าครุภณัฑ้ 54100000 380,690.00          

  ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง 54200000 1,911,000.00       

  รายจ้ายอื่น 55100000 -                    

  เงินอุดหนุน 56100000 1,213,186.61       

  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-กองทุนฟ้้นฟู -                    

  รายจ้ายค้างจ้าย 21010000 57,500.00           

  เงินรายรับ (หมายเหตุ 1) 21040000 28,683,740.39     

  เงินรับฝากอื่นๆรอคืนจังหวดั  (หมายเหตุ 2) 21040014 882,821.70          

  เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) 21040000 2,334,919.84       

  เงินสะสม 31000000 4,649,200.04       

องคีการบริหารสีวนต าบลยาง   อ าเภอบรบือ   จังหวัดมหาสารคาม

งบทดลอง 

ณ  วันที่  30  กันยายน  2561



  ทุนส ารองเงินสะสม 32000000 4,924,912.56       

รวม 41,543,094.53    41,533,094.53    







รายละเอียดประกอบหมายเหต ุ 6  เงนิสะสม

จ านวนเงินที่ไดีรับ

อนุมตัิ

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงซ้อมแซมประตูเป้ด-ป้ดล าห้วย 249,000.00      249,000.00     249,000.00 เบิกจ้ายแล้ว

แดงบ้านแดงหมู้ที่ 2

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการลงหินคลุกพร้อมซ้อมแซมถนนระหว้าง 100,000.00      98,500.00       98,500.00   เบิกจ้ายแล้ว

บ้านโนนสมบูรณ้ไปยงัต าบลค้อ

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง ค้าก้อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการลงหินคลุกพร้อมซ้อมแซม 100,000.00      98,500.00       98,500.00   เบิกจ้ายแล้ว

รวม 449,000.00      446,000.00    #######

ลงชื่อ............................................            ลงชื่อ...................................................             จ.อ.........................................................                ลงชื่อ................................................

     (นางสาวอมรา   ผดุงกิจ)                          (นางอรปรียา   สุพรรณฝ้าย)                         (บรรเทิงศักด์ิ   มหามาตย้)                           (นายบุญเพ็ง     ศรัทธาคลัง)                 

   นักวชิาการเงินและบัญชี                                 ผู้อ านวยการกองคลัง                           ปลัดองค้การบริหารส้วนต าบล                         นายกองค้การบริหารส้วนต าบล                         

ยงัไมีไดีกีอหน้ี

องคีการบริหารสีวนต าบลยาง  อ าเภอบรบือ   จังหวัดมหาสารคาม

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะทางการเงนิ

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2561

หมวด ประเภท โครงการ เบิกจีายแลีว คงเหลือ









งบ หมวด แหลีงเงิน ประมาณการ งานบรหิารทั่วไป งานบรหิารการคลัง รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ้ายการเมือง) เงินงบประมาณ 3,348,720.00         3,332,230.00          3,332,230.00           

เงินเดือน (ฝ้ายประจ า) เงินงบประมาณ 5,043,070.00         3,245,160.00          1,367,760.00          4,612,920.00           

งบด าเนินการ ค้าตอบแทน เงินงบประมาณ 329,400.00            52,800.00              30,140.00              82,940.00               

ค้าใช้สอย เงินงบประมาณ 1,447,400.00         753,966.29            46,799.00              800,765.29             

ค้าวสัดุ เงินงบประมาณ 610,000.00            457,072.95            56,130.00              513,202.95             

ค้าสาธารณูปโภค เงินงบประมาณ 439,000.00            275,040.61            275,040.61             

งบลงทุน ค้าครุภณัพฑ้ เงินงบประมาณ 248,200.00            325,690.00            37,500.00              363,190.00             

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง เงินงบประมาณ 100,000.00            533,000.00            533,000.00             

งบรายจีายอ่ืน รายจ้ายอื่น เงินงบประมาณ 20,000.00              -                       -                       -                        

งบเงนิอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินงบประมาณ 20,000.00              20,000.00              20,000.00               

11,605,790.00       8,994,959.85         1,538,329.00         10,533,288.85         

หมายเหตุ  ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงคี/เฉพาะกิจ

ลงชื่อ............................................            ลงชื่อ...................................................             จ.อ.........................................................                ลงชื่อ................................................

     (นางสาวอมรา   ผดุงกิจ)                          (นางอรปรียา   สุพรรณฝ้าย)                         (บรรเทิงศักด์ิ   มหามาตย้)                           (นายบุญเพ็ง     ศรัทธาคลัง)                 

   นักวชิาการเงินและบัญชี                                 ผู้อ านวยการกองคลัง                           ปลัดองค้การบริหารส้วนต าบล                         นายกองค้การบริหารส้วนต าบล                         

องคีการบริหารสีวนต าบลยาง  อ าเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม

รายงานรายจีายในการด าเนินงานที่จีายจากเงินรายรับตามแผนงาน  บริหารทั่วไป

ตั้งแตีวันที่  1  ตลุาคม  2560 ถึงวันที่  30  กันยายน  2561

รวม



งบ หมวด แหลีงเงิน ประมาณการ บรหิารทั่วไปเก่ียวกับฯ งานปีองกันฝีายพลเรือนฯ รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ้ายการเมือง) เงินงบประมาณ -                        

เงินเดือน (ฝ้ายประจ า) เงินงบประมาณ -                        

งบด าเนินการ ค้าตอบแทน เงินงบประมาณ 24,000.00              24,000.00               

ค้าใช้สอย เงินงบประมาณ 746,000.00            739,700.00             739,700.00             

ค้าวสัดุ เงินงบประมาณ -                        

ค้าสาธารณูปโภค เงินงบประมาณ -                        

งบลงทุน ค้าครุภณัพฑ้ เงินงบประมาณ -                        

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง เงินงบประมาณ -                        

งบรายจีายอ่ืน รายจ้ายอื่น เงินงบประมาณ -                        

งบเงนิอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินงบประมาณ -                        

746,000.00           -                      763,700.00            763,700.00             

หมายเหตุ  ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงคี/เฉพาะกิจ

ลงชื่อ............................................            ลงชื่อ...................................................             จ.อ.........................................................                ลงชื่อ................................................

     (นางสาวอมรา   ผดุงกิจ)                          (นางอรปรียา   สุพรรณฝ้าย)                         (บรรเทิงศักด์ิ   มหามาตย้)                           (นายบุญเพ็ง     ศรัทธาคลัง)                 

   นักวชิาการเงินและบัญชี                                 ผู้อ านวยการกองคลัง                           ปลัดองค้การบริหารส้วนต าบล                         นายกองค้การบริหารส้วนต าบล                         

องคีการบริหารสีวนต าบลยาง  อ าเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม

รายงานรายจีายในการด าเนินงานที่จีายจากเงินรายรับตามแผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

รวม

ตั้งแตีวันที่  1  ตลุาคม  2560 ถึงวันที่  30  กันยายน  2561



งบ หมวด แหลีงเงิน ประมาณการ บรหิารทั่วไปเก่ียวกับฯ งานระดับกีอนวัยเรียนฯ รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ้ายการเมือง) เงินงบประมาณ -                      -                        

เงินเดือน (ฝ้ายประจ า) เงินงบประมาณ 1,970,700.00         1,755,050.00          1,755,050.00           

งบด าเนินการ ค้าตอบแทน เงินงบประมาณ 105,000.00            -                        

ค้าใช้สอย เงินงบประมาณ 1,147,000.00         73,112.00              781,550.00             854,662.00             

ค้าวสัดุ เงินงบประมาณ 758,200.00            563,739.64             563,739.64             

-                      -                        

ค้าสาธารณูปโภค เงินงบประมาณ -                      -                        

งบลงทุน ค้าครุภณัพฑ้ เงินงบประมาณ 17,500.00              17,500.00              17,500.00               

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง เงินงบประมาณ -                      -                        

งบรายจีายอ่ืน รายจ้ายอื่น เงินงบประมาณ -                      -                        

งบเงนิอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินงบประมาณ 1,090,000.00         936,000.00             936,000.00             

-                        

5,088,400.00         1,828,162.00         2,298,789.64         4,126,951.64          

หมายเหตุ  ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงคี/เฉพาะกิจ

รวม

องคีการบริหารสีวนต าบลยาง  อ าเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม

รายงานรายจีายในการด าเนินงานที่จีายจากเงินรายรับตามแผนงาน  การศึกษา

ตั้งแตีวันที่  1  ตลุาคม  2560 ถึงวันที่  30  กันยายน  2561



ลงชื่อ............................................            ลงชื่อ...................................................             จ.อ.........................................................                ลงชื่อ................................................

     (นางสาวอมรา   ผดุงกิจ)                          (นางอรปรียา   สุพรรณฝ้าย)                         (บรรเทิงศักด์ิ   มหามาตย้)                           (นายบุญเพ็ง     ศรัทธาคลัง)                 

   นักวชิาการเงินและบัญชี                                 ผู้อ านวยการกองคลัง                           ปลัดองค้การบริหารส้วนต าบล                         นายกองค้การบริหารส้วนต าบล                         

งบ หมวด แหลีงเงิน ประมาณการ บรหิารทั่วไปเก่ียวกับฯ งานไฟฟีาถนน รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ้ายการเมือง) เงินงบประมาณ -                        

เงินเดือน (ฝ้ายประจ า) เงินงบประมาณ 913,320.00            735,720.00            735,720.00             

งบด าเนินการ ค้าตอบแทน เงินงบประมาณ 35,000.00              -                        

ค้าใช้สอย เงินงบประมาณ 390,000.00            17,900.00              339,536.00             357,436.00             

ค้าวสัดุ เงินงบประมาณ 130,000.00            102,345.00             102,345.00             

ค้าสาธารณูปโภค เงินงบประมาณ -                        

งบลงทุน ค้าครุภณัพฑ้ เงินงบประมาณ -                        

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง เงินงบประมาณ 1,400,000.00         1,378,000.00          1,378,000.00           

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 3,138,000.00          3,138,000.00           

งบรายจีายอ่ืน รายจ้ายอื่น เงินงบประมาณ -                        

งบเงนิอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินงบประมาณ 200,000.00            197,186.61             197,186.61             

3,068,320.00         753,620.00           5,155,067.61         5,908,687.61          

รายงานรายจีายในการด าเนินงานที่จีายจากเงินรายรับตามแผนงาน เคหะและชมุชน

ตั้งแตีวันที่  1  ตลุาคม  2560 ถึงวันที่  30  กันยายน  2561

องคีการบริหารสีวนต าบลยาง  อ าเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม

รวม



หมายเหตุ  ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงคี/เฉพาะกิจ

ลงชื่อ............................................            ลงชื่อ...................................................             จ.อ.........................................................                ลงชื่อ................................................

     (นางสาวอมรา   ผดุงกิจ)                          (นางอรปรียา   สุพรรณฝ้าย)                         (บรรเทิงศักด์ิ   มหามาตย้)                           (นายบุญเพ็ง     ศรัทธาคลัง)                 

   นักวชิาการเงินและบัญชี                                 ผู้อ านวยการกองคลัง                           ปลัดองค้การบริหารส้วนต าบล                         นายกองค้การบริหารส้วนต าบล                         

งบ หมวด แหลีงเงิน ประมาณการ บรหิารทั่วไปเก่ียวกับฯ สวัสดกิารเก่ียวกับสังคมฯ รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ้ายการเมือง) เงินงบประมาณ -                        

เงินเดือน (ฝ้ายประจ า) เงินงบประมาณ 519,720.00            516,000.00            516,000.00             

งบด าเนินการ ค้าตอบแทน เงินงบประมาณ 35,000.00              -                        

ค้าใช้สอย เงินงบประมาณ 105,000.00            73,440.00              73,440.00               

ค้าวสัดุ เงินงบประมาณ -                        

ค้าสาธารณูปโภค เงินงบประมาณ -                        

งบลงทุน ค้าครุภณัพฑ้ เงินงบประมาณ -                        

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง เงินงบประมาณ -                        

งบรายจีายอ่ืน รายจ้ายอื่น เงินงบประมาณ -                        

งบเงนิอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินงบประมาณ -                        

659,720.00           516,000.00           73,440.00             589,440.00             

องคีการบริหารสีวนต าบลยาง  อ าเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม

รายงานรายจีายในการด าเนินงานที่จีายจากเงินรายรับตามแผนงาน  สังคมสงเคราะหี

ตั้งแตีวันที่  1  ตลุาคม  2560 ถึงวันที่  30  กันยายน  2561

รวม



หมายเหตุ  ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงคี/เฉพาะกิจ

ลงชื่อ............................................            ลงชื่อ...................................................             จ.อ.........................................................                ลงชื่อ................................................

     (นางสาวอมรา   ผดุงกิจ)                          (นางอรปรียา   สุพรรณฝ้าย)                         (บรรเทิงศักด์ิ   มหามาตย้)                           (นายบุญเพ็ง     ศรัทธาคลัง)                 

   นักวชิาการเงินและบัญชี                                 ผู้อ านวยการกองคลัง                           ปลัดองค้การบริหารส้วนต าบล                         นายกองค้การบริหารส้วนต าบล                         

งบ หมวด แหลีงเงิน ประมาณการ บรหิารทั่วไปเก่ียวกับฯ งานบรกิารสาธารณสุข รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ้ายการเมือง) เงินงบประมาณ -                        

เงินเดือน (ฝ้ายประจ า) เงินงบประมาณ -                        

งบด าเนินการ ค้าตอบแทน เงินงบประมาณ -                        

ค้าใช้สอย เงินงบประมาณ 180,000.00            124,800.00             124,800.00             

ค้าวสัดุ เงินงบประมาณ -                        

ค้าสาธารณูปโภค เงินงบประมาณ -                        

งบลงทุน ค้าครุภณัพฑ้ เงินงบประมาณ -                        

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง เงินงบประมาณ -                        

งบรายจีายอ่ืน รายจ้ายอื่น เงินงบประมาณ -                        

องคีการบริหารสีวนต าบลยาง  อ าเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม

รายงานรายจีายในการด าเนินงานที่จีายจากเงินรายรับตามแผนงาน สาธารณสุข

ตั้งแตีวันที่  1  ตลุาคม  2560 ถึงวันที่  30  กันยายน  2561



งบเงนิอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินงบประมาณ -                        

180,000.00           -                      124,800.00            124,800.00             

หมายเหตุ  ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงคี/เฉพาะกิจ

ลงชื่อ............................................            ลงชื่อ...................................................             จ.อ.........................................................                ลงชื่อ................................................

     (นางสาวอมรา   ผดุงกิจ)                          (นางอรปรียา   สุพรรณฝ้าย)                         (บรรเทิงศักด์ิ   มหามาตย้)                           (นายบุญเพ็ง     ศรัทธาคลัง)                 

   นักวชิาการเงินและบัญชี                                 ผู้อ านวยการกองคลัง                           ปลัดองค้การบริหารส้วนต าบล                         นายกองค้การบริหารส้วนต าบล                         

งบ หมวด แหลีงเงิน ประมาณการ กีฬาและนันทนาการ ศาสนา วัฒนธรรมฯ รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ้ายการเมือง) เงินงบประมาณ -                        

เงินเดือน (ฝ้ายประจ า) เงินงบประมาณ -                        

งบด าเนินการ ค้าตอบแทน เงินงบประมาณ -                        

ค้าใช้สอย เงินงบประมาณ 430,000.00            130,790.00            130,790.00             

ค้าวสัดุ เงินงบประมาณ -                        

ค้าสาธารณูปโภค เงินงบประมาณ -                        

งบลงทุน ค้าครุภณัพฑ้ เงินงบประมาณ -                        

องคีการบริหารสีวนต าบลยาง  อ าเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม

รายงานรายจีายในการด าเนินงานที่จีายจากเงินรายรับตามแผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ตั้งแตีวันที่  1  ตลุาคม  2560 ถึงวันที่  30  กันยายน  2561

รวม



ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง เงินงบประมาณ -                        

งบรายจีายอ่ืน รายจ้ายอื่น เงินงบประมาณ -                        

งบเงนิอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินงบประมาณ 140,000.00            60,000.00              60,000.00               

570,000.00           130,790.00           60,000.00             190,790.00             

หมายเหตุ  ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงคี/เฉพาะกิจ

ลงชื่อ............................................            ลงชื่อ...................................................             จ.อ.........................................................                ลงชื่อ................................................

     (นางสาวอมรา   ผดุงกิจ)                          (นางอรปรียา   สุพรรณฝ้าย)                         (บรรเทิงศักด์ิ   มหามาตย้)                           (นายบุญเพ็ง     ศรัทธาคลัง)                 

   นักวชิาการเงินและบัญชี                                 ผู้อ านวยการกองคลัง                           ปลัดองค้การบริหารส้วนต าบล                         นายกองค้การบริหารส้วนต าบล                         

งบ หมวด แหลีงเงิน ประมาณการ งานบรหิารงานทั่วไปฯ สีงเสริมและสนับสนุนฯ รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ้ายการเมือง) เงินงบประมาณ -                        

เงินเดือน (ฝ้ายประจ า) เงินงบประมาณ -                        

งบด าเนินการ ค้าตอบแทน เงินงบประมาณ -                        

ค้าใช้สอย เงินงบประมาณ 525,000.00            314,060.00             314,060.00             

ค้าใช้สอย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 40,000.00              40,000.00               

องคีการบริหารสีวนต าบลยาง  อ าเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม

รายงานรายจีายในการด าเนินงานที่จีายจากเงินรายรับตามแผนงาน สรีางความเขีมแขง็ของชมุชน

รวม

ตั้งแตีวันที่  1  ตลุาคม  2560 ถึงวันที่  30  กันยายน  2561



ค้าวสัดุ เงินงบประมาณ -                        

ค้าสาธารณูปโภค เงินงบประมาณ -                        

งบลงทุน ค้าครุภณัพฑ้ เงินงบประมาณ -                        

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง เงินงบประมาณ -                        

งบรายจีายอ่ืน รายจ้ายอื่น เงินงบประมาณ -                        

งบเงนิอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินงบประมาณ -                        

525,000.00           -                      354,060.00            354,060.00             

หมายเหตุ  ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงคี/เฉพาะกิจ

ลงชื่อ............................................            ลงชื่อ...................................................             จ.อ.........................................................                ลงชื่อ................................................

     (นางสาวอมรา   ผดุงกิจ)                          (นางอรปรียา   สุพรรณฝ้าย)                         (บรรเทิงศักด์ิ   มหามาตย้)                           (นายบุญเพ็ง     ศรัทธาคลัง)                 

   นักวชิาการเงินและบัญชี                                 ผู้อ านวยการกองคลัง                           ปลัดองค้การบริหารส้วนต าบล                         นายกองค้การบริหารส้วนต าบล                         

งบ หมวด แหลีงเงิน ประมาณการ งานสีงเสริมการเกษตร งานอนุรักษีแหลีงน้ าฯ รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ้ายการเมือง) เงินงบประมาณ -                        

เงินเดือน (ฝ้ายประจ า) เงินงบประมาณ -                        

องคีการบริหารสีวนต าบลยาง  อ าเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม

รายงานรายจีายในการด าเนินงานที่จีายจากเงินรายรับตามแผนงาน การเกษตร

ตั้งแตีวันที่  1  ตลุาคม  2560 ถึงวันที่  30  กันยายน  2561

รวม



งบด าเนินการ ค้าตอบแทน เงินงบประมาณ -                        

ค้าใช้สอย เงินงบประมาณ 80,000.00              33,500.00              33,500.00               

ค้าวสัดุ เงินงบประมาณ -                        

ค้าสาธารณูปโภค เงินงบประมาณ -                        

งบลงทุน ค้าครุภณัพฑ้ เงินงบประมาณ -                        

ค้าที่ดินและส่ิงก้อสร้าง เงินงบประมาณ -                        

งบรายจีายอ่ืน รายจ้ายอื่น เงินงบประมาณ -                        

งบเงนิอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินงบประมาณ -                        

80,000.00             -                      33,500.00             33,500.00              

หมายเหตุ  ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงคี/เฉพาะกิจ

ลงชื่อ............................................            ลงชื่อ...................................................             จ.อ.........................................................                ลงชื่อ................................................

     (นางสาวอมรา   ผดุงกิจ)                          (นางอรปรียา   สุพรรณฝ้าย)                         (บรรเทิงศักด์ิ   มหามาตย้)                           (นายบุญเพ็ง     ศรัทธาคลัง)                 

   นักวชิาการเงินและบัญชี                                 ผู้อ านวยการกองคลัง                           ปลัดองค้การบริหารส้วนต าบล                         นายกองค้การบริหารส้วนต าบล                         

รวม



งบ หมวด แหลีงเงิน ประมาณการ งบกลาง รวม

งบกลาง งบกลาง เงินงบประมาณ 7,476,770.00              6,905,343.00          6,905,343.00               

-                            

7,476,770.00             6,905,343.00         6,905,343.00              

หมายเหตุ  ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงคี/เฉพาะกิจ

ลงชื่อ............................................            ลงชื่อ...................................................             จ.อ.........................................................                ลงชื่อ................................................

     (นางสาวอมรา   ผดุงกิจ)                          (นางอรปรียา   สุพรรณฝ้าย)                         (บรรเทิงศักด์ิ   มหามาตย้)                           (นายบุญเพ็ง     ศรัทธาคลัง)                 

   นักวชิาการเงินและบัญชี                                 ผู้อ านวยการกองคลัง                           ปลัดองค้การบริหารส้วนต าบล                         นายกองค้การบริหารส้วนต าบล                         

องคีการบริหารสีวนต าบลยาง  อ าเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม

รายงานรายจีายในการด าเนินงานที่จีายจากเงินรายรับตามแผนงาน  งบกลาง

ตั้งแตีวันที่  1  ตลุาคม  2560 ถึงวันที่  30  กันยายน  2561

รวม





















9,695,379.17       4,258,799.00            1,868,680.17     219,180.00     4,258,799.00  523,020.00    

500,713.00         523,020.00              500,713.00        1,440,500.00   3,348,720.00  2,354,814.06 

2,877,834.06       483,720.00              2,354,814.06     1,659,680.00   1,868,680.17  2,877,834.06 

240,500.00         953,432.00              240,500.00        219,180.00    483,720.00    

550,507.00         6,218,971.00            66,787.00         9,695,379.17  66,787.00     

2,987,994.36       594,062.36        500,713.00    550,507.00    

367,290.00         367,290.00        367,290.00    

532,750.00         532,750.00        532,750.00    953,432.00    

386,210.00         44,900.00         44,900.00      594,062.36    

44,900.00           6,570,496.59     386,120.00    1,440,500.00 

18,184,077.59     240,500.00    2,987,994.36 

##########

386,120.00         )

6,118,971.00       

3,348,720.00       

6,570,496.59       

1,659,680.00       

18,083,987.59     

18,184,077.59     

100,090.00-         

   นักวชิาการเงินและบัญชี                                 ผู้อ านวยการกองคลัง                           ปลัดองค้การบริหารส้วนต าบล                         นายกองค้การบริหารส้วนต าบล                         





















งบ หมวด แหลีงเงิน บริหารงานทั่วไป การรักษาความ การศึกษา สาธารณสุข สังคมสงเคราะหี เคหะและชุมชน แข็งของชุมชน การศาสนา การเกษตร งบกลาง รวม

ภายใน แข็งของชุมชน วัฒนธรรมฯ

รายจีาย

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ้ายการเมือง) เงินงบประมาณ 3,332,230.00    3,332,230.00    

เงินเดือน (ฝ้ายประจ า) เงินงบประมาณ 4,612,920.00    1,755,050.00  516,000.00    735,720.00    7,619,690.00    

งบด าเนินการ ค้าตอบแทน เงินงบประมาณ 82,940.00        24,000.00    106,940.00       

ค้าใช้สอย เงินงบประมาณ 800,765.29      739,700.00   854,662.00    124,800.00  73,440.00      357,436.00    314,060.00   130,790.00  33,500.00   3,429,153.29    

ค้าใช้สอย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 40,000.00     40,000.00        

ค้าวสัดุ เงินงบประมาณ 513,202.95      563,739.64    102,345.00    1,179,287.59    

ค้าสาธารณูปโภค เงินงบประมาณ 275,040.61      275,040.61       

งบลงทุน ค้าครุภัณฑ้ เงินงบประมาณ 363,190.00      17,500.00      380,690.00       

ค้าทิ่ดินและส่ิงก้อสร้าง เงินงบประมาณ 533,000.00      1,378,000.00 1,911,000.00    

ค้าทิ่ดินและส่ิงก้อสร้าง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 3,138,000.00 3,138,000.00    

งบรายจีายอ่ืน รายจ้ายอื่น เงินงบประมาณ -                -                 

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินงบประมาณ 20,000.00        936,000.00    197,186.61    60,000.00    1,213,186.61    

งบกลาง งบกลาง เงินงบประมาณ -                6,905,343.00 6,905,343.00    

รวม 10,533,288.85 763,700.00  4,126,951.64 124,800.00 589,440.00   ######## 354,060.00  190,790.00 33,500.00  ######## 29,530,561.10   

หมายเหต ุ แหลีงเงินใหีระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงคี/เฉพาะกิจ 29,473,861.10    

56,700.00          

ลงชื่อ..............................................................       ลงชื่อ..............................................................         จ้าเอก.............................................................. ลงชื่อ..............................................................

          (นางสาวอมรา   ผดุงกิจ)               (นางอรปรียา    สุพรรณฝ้าย)                    (บรรเทิงศักด์ิ    มหามาตย้)         (นายบุญเพ็ง      ศรัทธาคลัง)

          นักวชิาการเงินและบัญชี                    ผู้อ านวยการกองคลัง                  ปลัดองค้การบริหารส้วนต าบล      นายกองค้การบริหารส้วนต าบลยาง

องคีการบริหารสีวนต าบลยาง  อ าเภอบรบือ   จังหวัดมหาสารคาม

รายงานรายจีายในการด าเนินงานที่จีายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

ตัง้แตีวันที่  1  ตุลาคม   2560 ถึง วันที่  30   กันยายน  2561

แผนงาน



รวมจีายจากเงิน

รายการ ประมาณการ รวมจีายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงคี/ รวม บริหารงานทั่วไป การรักษาความ การศึกษา สาธารณสุข สังคมสงเคราะหี เคหะและชุมชน แข็งของชุมชน การศาสนา การเกษตร งบกลาง

งบประมาณ เฉพาะกิจ ภายใน แข็งของชุมชน วัฒนธรรมฯ

รายจีาย

เงินเดือน (ฝ้ายการเมือง) 3,348,720.00   3,332,230.00   3,332,230.00   3,332,230.00    

เงินเดือน (ฝ้ายประจ า) 8,446,810.00   7,619,690.00   7,619,690.00   4,612,920.00    1,755,050.00   516,000.00     735,720.00         

ค้าตอบแทน 168,480.00     106,940.00     106,940.00      82,940.00        24,000.00       

ค้าใช้สอย 4,913,320.00   3,429,153.29   40,000.00             3,469,153.29   800,765.29      739,700.00     854,662.00      124,800.00      73,440.00       357,436.00         314,060.00        130,790.00        33,500.00          

ค้าวสัดุ 1,508,200.00   1,179,287.59   1,179,287.59   513,202.95      563,739.64      102,345.00         

ค้าสาธารณูปโภค 439,000.00     275,040.61     275,040.61      275,040.61      

ค้าครุภัณฑ้ 385,900.00     380,690.00     380,690.00      363,190.00      17,500.00       

ค้าทิ่ดินและส่ิงก้อสร้าง 1,933,000.00   1,911,000.00   3,138,000.00         5,049,000.00   533,000.00      1,378,000.00      

รายจ้ายอื่น 20,000.00       -               -                -                 

เงินอุดหนุน 1,380,000.00   1,213,186.61   1,213,186.61   20,000.00        936,000.00      197,186.61         60,000.00          

งบกลาง 7,456,570.00   6,905,343.00   6,905,343.00   -                 6,905,343.00       

-                

รวมรายจีาย ######## ######## 3,178,000.00       ######### 10,533,288.85 763,700.00    4,126,951.64  124,800.00     589,440.00    2,770,687.61     314,060.00       190,790.00      33,500.00         6,905,343.00     

หมวดภาษีอากร 101,103.40     101,103.40      

หมวดค้าธรรมเนียมค้าปรับและใบอนุญาต 5,635.00        5,635.00         

หมวดรายได้เบ็ตเตล็ด 441,600.00     441,600.00      

หมวดรายได้จากทรัพย้สิน 89,183.57       89,183.57       

หมวดภาษีจดัสรร 14,893,766.68 14,893,766.68  

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 13,154,056.00 13,154,056.00  

เงินอดุหนุนเฉพาะกจิ 3,178,000.00         3,178,000.00   

รวมรายรับ ######## 3,178,000.00       #########

รายรับสูงกวีารายจีาย 2,332,783.55  

ลงชื่อ..............................................................         จ้าเอก.............................................................. ลงชื่อ..............................................................

          (นางสาวอมรา   ผดุงกิจ)                    (บรรเทิงศักด์ิ    มหามาตย้)         (นายบุญเพ็ง      ศรัทธาคลัง)

          นักวชิาการเงินและบัญชี                  ปลัดองค้การบริหารส้วนต าบล      นายกองค้การบริหารส้วนต าบลยาง

           (นางอรปรียา    สุพรรณฝ้าย)

              ผู้อ านวยการกองคลัง

องคีการบริหารสีวนต าบลยาง  อ าเภอบรบือ   จังหวัดมหาสารคาม

งบแสดงผลการด าเนินงานจีายจากเงินรายรับ

ตัง้แตีวันที่  1  ตุลาคม  2560 ถึง วันที่  30   กันยายน  2561

      ลงชื่อ..............................................................





หมายเหต ุ 6   เงนิสะสม

เงนิสะสม 1 ตลุาคม 2560 4,319,718.64 4,889,767.32 

รายรับจริงสูงกวีารายจีายจริง 948,361.66    2,331,179.29 

หัก   25 %  ของรายรับจริงสูงกวีารายจีายจริง

(เงนิทุนส ารองเงนิสะสม) 237,090.42    582,794.82    

บวก รับจริงสูงกวีารายจีายจริงหลังหักเงินทุนส ารองเงินสะสม 711,271.24    1,748,384.47 

รายจีายคีางจีายของปีเกีา (เงินประโยชนีตอบแทนอ่ืนเปีนกรณีพิเศษ) -              117,318.00    

เงินคืนคีาอาหารกลางวันโรงเรียน 5,000.00       88,102.35     

เงินคืนคีาอุดหนุนศูนยีขีอมลูขีาวสารจัดซ้ือจัดจีางระดับอ าเภอ -              12.37           

หัก จีายขาดเงินสะสม (141,000.00) (446,000.00) 1,507,817.19 

เงนิทุนโครงการเศรษฐกิจชมุชน (ดอกเบี้ยเงนิฝาก) (5,222.56) 570,048.68    -              

เงนิสะสม ณ วันที่   30  กันยายน   2561 4,889,767.32 6,397,584.51 

ลงชื่อ............................................            ลงชื่อ...................................................             จ.อ.........................................................                ลงชื่อ................................................

     (นางสาวอมรา   ผดุงกิจ)                          (นางอรปรียา   สุพรรณฝ้าย)                         (บรรเทิงศักด์ิ   มหามาตย้)                           (นายบุญเพ็ง     ศรัทธาคลัง)                 

ปี 2560 ปี 2561

องคีการบริหารสีวนต าบลยาง  อ าเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะทางการเงนิ

ส าหรับปี  สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2561



   นักวชิาการเงินและบัญชี                                 ผู้อ านวยการกองคลัง                           ปลัดองค้การบริหารส้วนต าบล                         นายกองค้การบริหารส้วนต าบล                         











งบ หมวด บริหารงานทั่วไป การรักษาความ การศึกษา สาธารณสุข สังคมสงเคราะหี เคหะและชุมชน แข็งของชุมชน การศาสนา การเกษตร งบกลาง รวม

ภายใน แข็งของชุมชน วัฒนธรรมฯ

รายจีาย

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ้ายการเมือง) -                     

เงินเดือน (ฝ้ายประจ า) -                     

งบด าเนินการ ค้าตอบแทน -                     

ค้าใช้สอย 197,000.00           197,000.00           

ค้าวสัดุ -                     

ค้าสาธารณูปโภค -                     

งบลงทุน ค้าครุภัณฑ้ -                     

ค้าทิ่ดินและส่ิงก้อสร้าง 249,000.00           249,000.00           

งบรายจีายอ่ืน รายจ้ายอื่น -                     

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน -                     

งบกลาง งบกลาง -                     

-                     

-                     -                     

-                    -                     -                   -                   -                  446,000.00         -                   -                    -                    -                     446,000.00           

หมายเหต ุ แหลีงเงินใหีระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงคี/เฉพาะกิจ

ลงชื่อ..............................................................       ลงชื่อ..............................................................         จ้าเอก.............................................................. ลงชื่อ..............................................................

          (นางสาวอมรา   ผดุงกิจ)               (นางอรปรียา    สุพรรณฝ้าย)                    (บรรเทิงศักด์ิ    มหามาตย้)         (นายบุญเพ็ง      ศรัทธาคลัง)

          นักวชิาการเงินและบัญชี                    ผู้อ านวยการกองคลัง                  ปลัดองค้การบริหารส้วนต าบล      นายกองค้การบริหารส้วนต าบลยาง

องคีการบริหารสีวนต าบลยาง  อ าเภอบรบือ   จังหวัดมหาสารคาม

รายงานรายจีายในการด าเนินงานที่จีายจากเงินสะสม

ตัง้แตีวันที่  1  ตุลาคม   2560 ถึง วันที่  30   กันยายน  2561

แผนงาน





องคีการบริหารสีวนต าบลยาง  อ าเภอบรบือ   จังหวัดมหาสารคาม

งบแสดงผลการด าเนินงานจีายจากเงินรายรับและเงินสะสม

ตัง้แตีวันที่  1  ตุลาคม  2560 ถึง วันที่  30   กันยายน  2561

รวมจีายจากเงิน รวมจีาย

รายการ ประมาณการ รวมจีายจากเงิน อุดหนุนระบุวัตถุประสงคี/ จากเงิน รวม บริหารงานทั่วไป การรักษาความ การศึกษา สาธารณสุข สังคมสงเคราะหี เคหะและชุมชน แข็งของชุมชน การศาสนา การเกษตร งบกลาง

งบประมาณ เฉพาะกิจ สะสม ภายใน แข็งของชุมชน วัฒนธรรมฯ

รายจีาย

เงินเดือน (ฝ้ายการเมือง) 3,348,720.00         3,332,230.00      3,332,230.00   3,332,230.00   

เงินเดือน (ฝ้ายประจ า) 8,446,810.00         7,619,690.00      7,619,690.00   4,612,920.00   1,755,050.00   516,000.00     735,720.00       

ค้าตอบแทน 168,480.00           106,940.00        106,940.00     82,940.00       24,000.00       

ค้าใช้สอย 4,913,320.00         3,429,153.29      40,000.00             197,000.00     3,666,153.29   800,765.29     739,700.00     854,662.00     124,800.00     73,440.00       554,436.00       354,060.00       130,790.00        33,500.00        

ค้าวสัดุ 1,508,200.00         1,179,287.59      1,179,287.59   513,202.95     563,739.64     102,345.00       

ค้าสาธารณูปโภค 439,000.00           275,040.61        275,040.61     275,040.61     

ค้าครุภัณฑ้ 385,900.00           380,690.00        380,690.00     363,190.00     17,500.00       

ค้าทิ่ดินและส่ิงก้อสร้าง 1,933,000.00         1,911,000.00      3,138,000.00         249,000.00     5,298,000.00   533,000.00     4,765,000.00     

รายจ้ายอื่น 20,000.00             -                  -               -               

เงินอุดหนุน 1,380,000.00         1,213,186.61      1,213,186.61   20,000.00       936,000.00     197,186.61       60,000.00         

งบกลาง 7,456,570.00         6,905,343.00      6,905,343.00   -               6,905,343.00   

รวมรายจีาย 30,000,000.00     26,352,561.10  3,178,000.00        446,000.00    ######## ######## 763,700.00    4,126,951.64 124,800.00    589,440.00    6,354,687.61    354,060.00     190,790.00      33,500.00       6,905,343.00  -       -       

หมวดภาษีอากร 101,103.40        101,103.40     

หมวดค้าธรรมเนียมค้าปรับและใบอนุญาต 5,635.00           5,635.00        

หมวดรายได้เบ็ตเตล็ด 441,600.00        441,600.00     

หมวดรายได้จากทรัพย้สิน 89,183.57          89,183.57       

หมวดภาษีจดัสรร 14,893,766.68    14,893,766.68 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 13,154,056.00    13,154,056.00 

หมวดเงินอดุหนุนเฉพาะกจิ -                  3,178,000.00         3,178,000.00   

รวมรายรับ 28,685,344.65  3,178,000.00        ########

รายรับสูงกวีารายจีาย 1,886,783.55 

ลงชื่อ..............................................................       ลงชื่อ..............................................................         จ้าเอก.............................................................. ลงชื่อ..............................................................

          (นางสาวอมรา   ผดุงกิจ)            (นางอรปรียา    สุพรรณฝ้าย)                    (บรรเทิงศักด์ิ    มหามาตย้)         (นายบุญเพ็ง      ศรัทธาคลัง)

          นักวชิาการเงินและบัญชี               ผู้อ านวยการกองคลัง                  ปลัดองค้การบริหารส้วนต าบล      นายกองค้การบริหารส้วนต าบลยาง





-       -       -       

ลงชื่อ..............................................................

        (นายบุญเพ็ง      ศรัทธาคลัง)

     นายกองค้การบริหารส้วนต าบลยาง




